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1 Zpracování signál·

Z1 P°echod pro chodce

Nahrajte vzorky zvukových signál· pro nevidomé na p°echodu pro chodce p°i
r·zných úrovních okolního hluku. V Matlabu vytvo°te skript, jenº pomocí
STFT zjistí, zdali daný vzorek signálu obsahuje signál �st·j� £i �volno�.

Z2 E²us

Nahrajte vzorky zvukových záznam· rozjiºd¥jící se a brzdící p°ím¥stské vla-
kové soupravy. V Matlabu vytvo°te skript, jenº pomocí STFT zjistí, zdali
daný vzorek signálu obsahuje zvuk zrychlující nebo zpomalující soupravy.

Z3 Po£et náprav

Nahrajte vzorky zvuk· vlakové soupravy p°ejíºd¥jící styk kolejnic. V Matlabu
vytvo°te skript, jenº pomocí STFT zjistí, kolik náprav m¥la zaznamenaná
souprava.

Z4 Po£et vozidel a obsazenost

V n¥kolika r·zných bodech vedle komunikace po°i¤te zvukový záznam do-
state£né délky. Tento záznam popoté analyzujte a ur£ete po£et vozidel pro-
jíºd¥jících okolo záznamového za°ízení za jednu minutu a p°ibliºnou £asovou
obsazenost komunikace v m¥°eném bod¥.

Z5 Diesel nebo benzín

Nahrajte vzorky zvuk· osobních aut se záºehovým a vzn¥tovým motorem,
ideáln¥ b¥ºícím na volnob¥h (nap°íklad vozidla stojící na £ervenou). V na-
hraném signálu identifkujte charakteristické frekvence obou typ· motor· a
pokuste se pro nahrané signály rozhodnout, zda se jedná o zvuk záºehového
£i vzn¥tového motoru.
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Z6 FM syntéza zvuku

Navrhn¥te jednoduchý £ty°operátorový FM syntezátor (m·ºete se inspirovat
u Yamaha DX 21 respektive Yamaha DX7), tedy syntezátor, jenº pouºívá
frekven£ní modulaci základního (harmonického, pilovitého, obdélníkového)
signálu pro získání jinak zabarvených tón·. Odkazy nap°íklad:
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_modulation_synthesis,

https://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_DX7 ,

https://www.musictech.net/guides/essential-guide/how-fm-synthesis-works/,

https://cymatics.fm/blogs/production/fm-synthesis,

https://blog.landr.com/fm-synthesis/.

Z7 Subtraktivní syntéza zvuku

Navrhn¥te jednoduchý subtraktivní syntezátor (n¥co jako byl Micromoog z
70. letech 20. století), tedy syntezátor, jenº m¥ní pom¥ry harmonických v
základním zvuku podle n¥jaké vn¥j²í modulace a m¥ní tak i barvu základ-
ního zvuku. Odkazy nap°íklad:
https://en.wikipedia.org/wiki/Subtractive_synthesis,

https://en.wikipedia.org/wiki/Minimoog ,

https://www.musictech.net/guides/essential-guide/what-is-subtractive-synthesis/,

https://cymatics.fm/blogs/production/subtractive-synthesis,

https://blog.landr.com/subtractive-synthesis/.

Z8 Dozvuk a echo

Vytvo°te v Matlabu systém, jenº bude ke vstupnímu zukovému signálu p°i-
dávat frekven£n¥ omezené echo nebo dozvuk.

2 Zpracování dat

Odkazy na datové sady zp°ístupním jednotlivým °e²itel·m po volb¥ zadání.

D1 Mobilita jako sluºba � národní rozdíly

Na základ¥ odpov¥dí zaznamenaných v datové sad¥ FraunhoferMAAS zkuste
na základ¥ regresních model· £i klasi�kace rozhodnout, jestli ve vnímání
mobilty jako sluºby existují znatelné rozdíly mezi jednotlivými státy /tedy
�R, Polskem, N¥meckem a Velkou Británií).

D2 Mobilita jako sluºba � latentní prom¥nné

Rozhodn¥te o vhodném typu nesupervizovaného modelu a analyzujte la-
tentní prom¥nné v datové sad¥ FraunhoferMAAS. Uv¥domte si, ºe v dotaz-
níku jsou otázky na latentní prom¥nné rozd¥lny do p¥ti skupin, v nichº by
odpov¥di m¥ly být u jednotlivých respondent· velmi podobné. Ov¥°te to.
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D3 Mobilita jako sluºba � typ dopravy

Rozhodn¥te o vhodném typu regresního modelu a zjist¥te, zda a jak ovliv¬uje
rodinný status a vzd¥lání (otázky t°íd C1 aº C3) v datové sad¥ Fraunhofer-
MAAS typ pouºité dopravy, tj. odpov¥di C6_CommutingSubscripts_PTCoupon
aº C6_CommutingSubscripts_none.

D4 Mobilita jako sluºba � akceptace

Rozhodn¥te o vhodném typu regresního modelu a vysv¥tlete vliv ostatních
regresor· datové sady FraunhoferMAAS na prom¥nné BU_BehaviourOfUsing
a M1_Package.

D5 Frézování

Data v této sad¥ p°edstavují záznamy z experimentálních pr·b¥h· frézo-
vání za r·zných provozních podmínek. Zkoumáno bylo zejména opot°ebení
nástroje, jak p°i pravidelném, tak p°i vstupním a výstupním °ezu. Data vzor-
kovaná t°emi r·znými typy sníma£· (sníma£ akustické emise, sníma£ vibrací,
sníma£ proudu) byla získávána na n¥kolika pozicích. V úloze nebudeme pro
jednoduchost °e²it opot°ebení nástroje, va²ím úkolem bude pouze prozkou-
mat, zda lze míru vibrací frézovacího noºe a upínací podloºky odvodit z
akustických emisí a z proudu a nap¥tí na motoru frézy.

D6 Stárnutí baterií (FY08Q4)

Sada £ty° lithium-iontových baterií prob¥hla 3 r·znými provozními pro�ly
(nabíjení, vybíjení a impedance) p°i pokojové teplot¥. Nabíjení bylo prová-
d¥no v reºimu s konstantním proudem (CC) p°i 1,5 A, dokud nap¥tí baterie
nedosáhlo 4,2 V, a poté pokra£ovalo v reºimu s konstantním proudem (CV),
dokud nabíjecí proud neklesl na 20 mA. Vybíjení bylo provád¥no p°i úrovni
konstantního proudu (CC) 2 A, dokud nap¥tí baterie nekleslo na 2,7 V, 2,5 V,
2,2 V a 2,5 V pro baterie 5 6 7, respektive 18. M¥°ení impedance bylo prová-
d¥no pomocí kmito£tuové elektrochemické impedan£ní spektroskopie (EIS)
od 0,1 Hz do 5 kHz. Opakované cykly nabíjení a vybíjení mají za následek
zrychlené stárnutí baterií, zatímco m¥°ení impedance poskytují p°ehled o
vnit°ních parametrech baterie, které se s postupujícím stárnutím m¥ní. Po-
kusy byly zastaveny, kdyº baterie dosáhly kritéria konce ºivotnosti (EOL),
coº bylo 30% pokles jmenovité kapacity (od 2 Ah do 1,4 Ah). Tento datový
soubor pouºijte k predikci zbývajícího nabití (pro daný vybíjecí cyklus).

D7 Stárnutí baterií (FY08Q4)

Sada £ty° lithium-iontových baterií prob¥hla 3 r·znými provozními pro�ly
(nabíjení, vybíjení a impedance) p°i pokojové teplot¥. Nabíjení bylo prová-
d¥no v reºimu s konstantním proudem (CC) p°i 1,5 A, dokud nap¥tí baterie
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nedosáhlo 4,2 V, a poté pokra£ovalo v reºimu s konstantním proudem (CV),
dokud nabíjecí proud neklesl na 20 mA. Vybíjení bylo provád¥no p°i úrovni
konstantního proudu (CC) 2 A, dokud nap¥tí baterie nekleslo na 2,7 V, 2,5 V,
2,2 V a 2,5 V pro baterie 5 6 7, respektive 18. M¥°ení impedance bylo prová-
d¥no pomocí kmito£tuové elektrochemické impedan£ní spektroskopie (EIS)
od 0,1 Hz do 5 kHz. Opakované cykly nabíjení a vybíjení mají za následek
zrychlené stárnutí baterií, zatímco m¥°ení impedance poskytují p°ehled o
vnit°ních parametrech baterie, které se s postupujícím stárnutím m¥ní. Po-
kusy byly zastaveny, kdyº baterie dosáhly kritéria konce ºivotnosti (EOL),
coº bylo 30% pokles jmenovité kapacity (od 2 Ah do 1,4 Ah). Tento datový
soubor pouºijte k predikci zbývající doby ºivotnosti baterie (RUL).

D8 �ivotnost dvouproudového leteckého motoru (CMAPSS)

Datové sady se skládají z n¥kolika £asových °ad s více prom¥nnými. Kaºdá
sada dat je dále rozd¥lena na tréninkové a testovací podmnoºiny. Kaºdá
£asová °ada pochází z jiného motoru � tj. údaje lze povaºovat za údaje z
�otily motor· stejného typu. Data pro jednotlivé motory za£ínají s jiným
stupn¥m po£áte£ního opot°ebení a výrobními odchylkami, které jsou uºiva-
teli neznámé. Toto opot°ebení a jeho rozptyl se povaºují za normální, tj.
nepovaºují se za poruchové stavy. Existují t°i provozní nastavení, která mají
podstatný vliv na výkon motoru. Tato nastavení jsou také zahrnuta v datech.
Data jsou kontaminována ²umem sníma£e.

Motor pracuje na za£átku kaºdé £asové °ady normáln¥ a v ur£itém oka-
mºiku v této °ad¥ dojde k závad¥. V tréninkové sad¥ porucha nar·stá aº do
selhání systému. V testovací sad¥ £asová °ada kon£í n¥jakou dobu p°ed se-
lháním systému. Va²ím úkolem je p°edpov¥d¥t po£et zbývajících provozních
cykl· p°ed selháním v testovací sad¥, tj. po£et provozních cykl· po posledním
cyklu, kdy bude motor je²t¥ bez závady pokra£ovat v provozu.
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