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Ćwiczenie 2: Przetwarzanie i rekonstrukcja
sygnałów

1. Wprowadzenie

Celem ćwiczenia jest przedstawienie rekonstrukcji sygnałów analogowych na podstawie wcze-
śniej pobranych próbek. Właściwości sygnałów analogowych i cyfrowych zostaną rozpatrzone w
dziedzinie czasu oraz częstotilwości. Poznane zostaną związki pomiędzy obydwoma sposobami
reprezentacji. Ćwiczenie będzie przeprowadzone w środowisku Matlab.

2. Zagadnienia teoretyczne

Przed przystąpieniem do ćwiczenia student powinien znać:

• podstawowe informacje o sygnałach okresowych,

• podstawowe przekształcenia wykresów funkcji

• wybrane wzory wielkości charakteryzujących sygnały okresowe, w dziedzinie ciągłej i dys-
kretnej,

• proces przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy

• twierdzenie o próbkowaniu

• funkcję sinus cardinalis

• pojęcie ”widmo sygnału”

• zjawisko aliasingu

• efekt Gibbsa

• pasmo Nyquista

3. Program ćwiczenia

W pierwszej części ćwiczenia należy ustalić, w jaki sposób zmienić:

• amplitudę,

• odległość pomiędzy miejscami zerowymi (szerokość zafalowań),

• położenie na płaszczyźnie
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wykresu funkcji sinus cardinalis. Ponadto należy przedstawić wykres postaci znormalizowanej
tej funkcji.
W drugiej części ćwiczenia należy zrekonstrować sygnał:

• sinusoidalny,

• prostokątny,

• piłokształtny,

• sinusoidalny, zawierający dodatkowe wyższe harmoniczne.

Częstotliwość podstawowej harmonicznej poszczególnych sygnałów podaje prowadzący. Należy
zbadać, przy jakiej częstotliwości próbkowania rekonstrukcja sygnału przebiegła prawidłowo.
Należy sprawdzić również inne przypadki (próbkowanie częstotliwością mniejszą, równą oraz
znacząco większą od częstotliwości sygnału). Ponadto, należy przeanalizować widmo sygnału-
jako zależność gęstości mocy oraz wartości współćzynnika DFT w funkcji częstotliwości.

4. Opracowanie wyników

W sprawozdaniu należy zamieścić:

• wzór definicyjny funkcji sinus cardinalis oraz postacie wzoru po przekształceniach,

• przykłady przekształcenia funkcji sinus cardinalis wraz z opisem,

• przebiegi sygnałów przed i po rekonstrukcji, próbek oraz widma w dwóch postaciach,

• wartości uzyskanych parametrów dla sygnału oryginalnego i zrekonstruowanego z oblicze-
niami błędu względnego (w formie tabelarycznej)

• wzory mierzonych wielkości dla sygnału analogowego.
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