
Wybrane Zagadnienia Przetwarzania Sygnałów - laboratorium

Ćwiczenie 4: Transformacja Z

1. Wprowadzenie

Celem ćwiczenia jest przedstawienie odpowiednika transformaty Laplace’a w opisie i analizie
układów dyskretnych. Porównane zostaną metody przejścia z dziedziny s na dziedzinę z. Ćwi-
czenie zostanie wykonane w środowisku Matlab.

2. Zagadnienia teoretyczne

Przed przystąpieniem do ćwiczenia student powinien znać:

• podstawowe informacje o sygnałach okresowych,

• proces przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy,

• twierdzenie o próbkowaniu,

• wykresy Bodego,

• podstawowe właściwości transformacji Laplace’a

• zjawisko aliasingu,

• pasmo Nyquista.

3. Program ćwiczenia

Ćwiczenie polega na napisaniu skryptu porównującego wybrany układ, opisany daną transmi-
tancją (funkcją przejścia), przedstawionego w formie dyskretnej oraz ciągłej. Postać dyskretna
układu będzie zaprezentowana na cztery sposoby:

• przekształcając bezpośrednio transmitancję układu analogowego na postać dyskretną (z
użyciem tablicy transformat),

• przekształcając układ analogowy za pomocą metody prostokątów w przód:

s =
z − 1
T

(1)

• przekształcając układ analogowy za pomocą metody prostokątów wstecz:

s =
z − 1
Tz

(2)
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• przekształcając układ analogowy za pomocą metody Tustina (m. biliniową):

s =
2
T

z − 1
z + 1

(3)

We wzorach 1, 2 i 3 litera T oznacza okres próbkowania sygnału, s to zmienna na płaszczyźnie
zespolonej S, natomiast z to zmienna na płaszczyźnie zespolonej Z.
Przekształcenia wybranej transmitancji należy dokonać poprzez odpowiednie podstawienie. Na-
stępnie, wykorzystując środowisko Matlab, należy wyznaczone równania zapisać w postaci skryp-
tu. Korzystając z polecenia ltiview, należy dokonać porównania wyznaczonych postaci układu
oraz oryginału. Porównać należy:

• odpowiedź na skok jednostkowy,

• odpowiedź na wymuszenie impulsowe,

• charakterystyki częstotliwościowe w formie wykresów Bodego.

W trakcie porównania należy uwzględnić różny okres próbkowania, wynoszący 1 s, 0,1 s oraz
0,01 s.

4. Opracowanie wyników

W sprawozdaniu należy zamieścić:

• funkcję przejścia badanego układu oraz opis jego zachowania,

• postaci transmitancji badanego układu po przekształceniach,

• przykład przejścia z postaci analogowej układu na postać dyskretną,

• opis działania skryptu,

• analizę uzyskanych charakterystyk i pórównanie ich.
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