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Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Rafała Romaniuka 

 

temat: „Kompresja mowy z wykorzystaniem aproksymacji rzadkiej” 

 

promotor – dr hab. inż. Przemysław Dymarski, prof. Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński z Politechniki Poznańskiej 

dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, prof. Politechniki Warszawskiej 

 

Obrona odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 9.30
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  

 

 

 
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje
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Mgr inż. Rafał Romaniuk 

Promotor- dr hab. inż. Przemysław Dymarski, prof. PW 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:”Kompresja mowy z wykorzystaniem 

aproksymacji rzadkiej 

  

Streszczenie 

  

Niniejsza rozprawa doktorska została poświęcona badaniom koderów predykcyjnych 

m.in. CELP (ang. Code-excited Linear Prediction) i ACELP (ang. Algebraic Code-excited 

Linear Prediction). W szczególności skupiono się na omówieniu i zbadaniu możliwości 

wykorzystania algorytmów tzw. rzadkiej aproksymacji (ang. sparse approximation).  

W części wprowadzającej do zagadnień rozprawy przedstawiono podstawowe informacje 

związane z przetwarzaniem sygnału mowy. Szczegółowo opisano działanie wokodera i 

kodeka CELP.   

W części praktycznej przedstawiono algorytmy z rodziny MP (ang. Matching Pursuit), 

oraz zaproponowano nowe ich warianty, cechujące się dobrą jakością modelowania sygnału 

mowy przy akceptowalnej złożoności obliczeniowej. Przeprowadzono symulacje w celu 

porównania możliwości modelowania sygnału mowy z wykorzystaniem algorytmów rzadkiej 

aproksymacji. 

W dalszej części pracy porównano algorytmy konstruowania sygnału pobudzającego 

filtr predykcyjnej syntezy w koderach MP-MLQ (ang. Multipulse Maximum Likelihood 

Quantization) i ACELP. Zaproponowano kilka nowych algorytmów, opartych na 

równoległym obliczaniu kilku suboptymalnych sygnałów pobudzających i na wymianie 

pojedynczych impulsów pobudzenia lub podzbiorów tych impulsów. Algorytmy 

przetestowano na symulatorze kodera o strukturze zbliżonej do standardowego kodera 

G.723.1, jednak umożliwiającym regulację przepływności binarnej w celu uzyskania lepszej 

jakości mowy. 

W ostatniej części pracy skupiono się na algorytmach generowania pobudzenia 

impulsowego dla koderów mowy typu CELP i Low Delay CELP o zmiennej przepływności 

binarnej. Porównano algorytmy wykorzystujące jedno wspólne wzmocnienie dla wszystkich 

impulsów (MLQ) i osobne wzmocnienia poszczególnych impulsów (MPE – ang. Multipulse 



Excitation). Ze względu na fakt, że kodery MLQ zapewniają lepszą jakość mowy w zakresie 

niższych przepływności, a kodery MPE – w zakresie wyższych przepływności, 

zaproponowano hybrydowe algorytmy generowania pobudzenia. Dzięki zastosowaniu 

zmodyfikowanych algorytmów dekodowania sfery obliczono optymalne pobudzenia 

impulsowe dla kodera Low Delay CELP o zmiennej przepływności binarnej. Obecnie nie jest 

możliwa implementacja algorytmów optymalnych w czasie rzeczywistym, jednak pozwoliło 

to na zbadanie, jak daleko proponowane w niniejszej pracy rozwiązania realizowalne w czasie 

rzeczywistym odbiegają od rozwiązań optymalnych. 
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