
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2013/2014 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

3/6 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                   

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-3PRS 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Przetwarzanie sygnałów 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot kierunkowy 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                  

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Valery Starovoitov, profesor 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Valery Starovoitov, profesor 
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Valery Starovoitov, profesor , Agnieszka Golińska, doktor 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 
Ogólna ilość godzin 15 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 

 

4  

 

Założenia i cel przedmiotu 

Opanowanie podstawowych zagadnień z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, 

umiejętność analizowania sygnału w środowisku Matlab. 

 

Wymagania wstępne 

Programowanie w Matlabie 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Analizowanie sygnałów w środowisku Matlab. Podstawowe parametry sygnałów, rodzaje 

sygnałów, generowanie sygnałów. Próbkowanie sygnałów. Operacje splotu i korelacji. 

Transformacja Fouriera. Projektowanie filtrów cyfrowych. Metody dynamiki nieliniowej. 

Analiza fraktalna sygnałów. Badanie synchronizacji dwóch sygnałów. Analiza falkowa. 

 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
Wprowadzenie. Sygnały okresowe i deterministyczne. 

Przetwarzanie analogowe-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. 

Szereg Fouriera i Dyskretne przekształcenie Fouriera.  

Algorytm FFT.  

Liniowe układy stacjonarne. Przekształcenie Z Transmitancja układu cyfrowego. 

Filtracja cyfrowa Charakterystyki widmowe. 

Twierdzenie o próbkowaniu. Analogowe układy liniowe stacjonarne. Symulacja dyskretna 

układów analogowych. 

Projektowanie filtrów NOI i SOI. 
 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 
 

Razem godzin 15 

 

 
Ćwiczenia  

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. MODUŁ I STACJONARNY: Podstawowe informacje na temat środowiska 

Matlab. Tworzenie wykresów. Korzystanie z funkcji i tworzenie swoich 

funkcji w Matlabie. Dyskretne reprezentacje sygnałów. Operacja splotu i 

korelacji. 

2. MODUŁ II ONLINE: Parametry opisujące sygnały. Przykłady sygnałów 

deterministycznych i stochastycznych. Rozkład sygnałów, okresowość 

sygnałów. Moc, energia i wartość średnia sygnału. Generowanie 

podstawowych sygnałów. Oddziaływanie szumu na sygnały. 

3. MODUŁ III ONLINE: Próbkowanie, kwantyzacja, częstotliwość Nyquista. 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 
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Sygnał analogowy i cyfrowy. 

4. MODUŁ IV ONLINE: Szereg Fouriera i transformacja Fouriera. Algorytm 

szybkiej transformaty Fouriera. Cosinusowa transformata Fouriera. 

5. MODUŁ V ONLINE: Projektowanie filtrów cyfrowych (dolnoprzepustowe, 

górnoprzepustowe, pasmoprzepustowe, pasmozaporowe). Praktyczne 

zastosowanie filtrów. 

6. MODUŁ VI  ONLINE: Metody dynamiki nieliniowej i analiza fraktalna 

sygnałów. Różne metody szacowania wymiaru fraktalnego. 

7. MODUŁ VII ONLINE: Badanie synchronizacji dwóch sygnałów: m.in. 

funkcja koherencji, funkcja korelacji wzajemnej. Analiza falkowa – 

podstawy i zastosowanie. 

8. MODUŁ VIII STACJONARNY: kolokwium zaliczeniowe. 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

Razem godzin 30 

 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

[1] Zieliński T.P., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKiŁ, Warszawa, 2007 

[2] Szabatin J. Podstawy teorii sygnałów, WKiŁ, Warszawa, 2003 

[3] Oczeretko E., Wymiar fraktalny w analizie sygnałów i obrazów biomedycznych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2006 

[4] Pratap R. Matlab 7 dla naukowców i inżynierów. PWN, Warszawa, 2007 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

40 

 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie ćwiczeń: 
Część ćwiczeń realizowana w formie stacjonarnej: kolokwium 

Część ćwiczeń realizowana w formie e-zajęć: zadania, kolokwium 

Maksymalnie można zdobyć 50 punktów. Zebrana suma punktów powyżej 44 – ocena 5, 38-43 

punktów – ocena 4,5, 32-37 punktów – ocena 4, 26-31 punktów – ocena 3,5, 20-25 punktów – 

ocena 3. 

Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny + odp. na pytania. 
 
 
 

Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 
 

Koordynator: .............................. Valery Starovoitov .........., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 

 
Członek zespołu dydaktycznego: .... Agnieszka Golińska ......, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 

 


