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Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

Mgr. Karola Piczaka 

 

 temat: „Klasyfikacja dźwięku za pomocą splotowych  sieci neuronowych” 

 

 

promotor dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. Politechniki Warszawskiej Wydziału 

Elektroniki Technik Informacyjnych 

 

recenzenci: prof. dr. hab. inż. Bożena Kostek z Wydziału Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 

 

prof. dr. hab. inż. Krzysztof Krawiec z Wydziału Informatyki 

Politechniki Poznańskiej 

 

Obrona odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

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

początek godz. 11.00 
   

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 

 



 

 

Mgr Karol Piczak 

 

Promotor – dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW  

Tytuł rozprawy: 
Klasyfikacja dźwięku za pomocą splotowych sieci neuronowych 

 

Streszczenie: 
Niniejsza rozprawa skupia się na temacie wykorzystania splotowych sieci neuronowych do 

klasyfikacji dźwięku. Jej celem jest wykazanie, że modele tego typu, których efektywność 

została wcześniej potwierdzona w licznych zagadnieniach rozpoznawania obrazów, można  

z powodzeniem zastosować również w zadaniach klasyfikacji dźwięków o ogólnym 

charakterze i to pomimo występującej między tymi obszarami dysproporcji w dostępności 

etykietowanych zbiorów danych. 

Rozprawa prezentuje jedne z pierwszych opublikowanych w literaturze przykładów użycia 

splotowych sieci neuronowych do klasyfikacji dźwięków środowiskowych i rozpoznawania 

gatunków ptaków śpiewających. Zaproponowana w tym celu metoda opiera się na 

przetwarzaniu spektrogramów wyrażonych w skali melowej za pomocą sieci 

wykorzystujących wertykalne filtry w pierwszej warstwie splotowej. Podejście takie 

zapewnia połączenie dobrej dokładności klasyfikacji z korzystnymi parametrami 

wydajnościowymi w porównaniu do architektur splotowych typowych dla przetwarzania 

obrazów. Zarówno wyniki przeprowadzonych eksperymentów, jak i pozytywny odbiór 

koncepcji przez szerszą społeczność zajmującą się tą tematyką, potwierdzają, że splotowe 

sieci neuronowe są obiecującym narzędziem w obszarze rozumienia dźwięku. 

Poza wyczerpującym omówieniem literaturowym tematyki splotowych sieci neuronowych  

i klasyfikacji dźwięku, rozprawa zawiera również szczegółową analizę wrażliwości 

zaproponowanych modeli na zmiany wartości hiperparametrów. Zestawienie to jest jednym 

z najszerszych porównań tego typu przeprowadzonych dotychczas w literaturze przedmiotu. 

Integralnym efektem prac badawczych podjętych w ramach rozprawy jest także utworzenie 

zbioru nagrań środowiskowych „ESC-50”, mające na celu poprawę sytuacji ograniczonej 

publicznej dostępności zasobów z etykietowanymi danymi tego typu. Znaczenie tej 

inicjatywy potwierdzają liczne publikacje innych autorów wykorzystujące ten zbiór jako 

punkt odniesienia w przeprowadzanych eksperymentach. 
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