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1. Zadanie 3.1:

                                  Rys. 1. Wykresy sinusoidy i jej transformaty Fouriera

Widmo zespolone jest symetryczne względem połowy częstotliwości próbkowania.



x=linspace(0,2*pi,64);
y=sin(x);
  
subplot(3,2,1);
stem(y);
xlabel('Nr próbki');
ylabel('Amplituda');
title('Re(y)');
 
trFuriera = fft(y);
subplot(3,2,3);
stem(real(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Amplituda');
title('Re(ftt(y))');
 
subplot(3,2,4);
stem(imag(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Amplituda');
title('Im(ftt(y))');
 
subplot(3,2,2);
stem(imag(y));
xlabel('Nr próbki');
ylabel('Amplituda');
title('Im(y)');
 
subplot(3,2,5);
stem(abs(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul(ftt(y))');
 
subplot(3,2,6);
stem(angle(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('Phase(ftt(y))');

2.   Zadanie 3.2:



                                                     Rys. 2. Wygenerowane sygnały

figure;
N=64;
n=[1:1:N];
y1=cos(2*pi*n/N+pi/4);
y2=0.5*cos((4*pi*n)/N);
y3=0.25*cos(8*pi*n/N+pi/2);
y4=y1+y2+y3;
wykresy=[y1;y2;y3]; 
plot(n,wykresy);
xlabel('Numer próbki');
ylabel('Wartość');
podpisy={'y1=cos((2*pi*n/N)+
(pi/4))','y2=0.5*cos((4*pi*n)/N)','y3=0.25*cos(8*pi*n/N+pi/2)'};
legend(podpisy,'Location','southeast');



                            Rys. 3. Transformaty Fouriera wygenerowanych sygnałów

figure;
N=64;
n=[1:1:N];
y1=cos(2*pi*n/N+pi/4);
y2=0.5*cos((4*pi*n)/N);
y3=0.25*cos(8*pi*n/N+pi/2);
y4=y1+y2+y3;
trFuriera1=fft(y1); 
trFuriera2=fft(y2);
trFuriera3=fft(y3);
trFuriera4=fft(y4);
 
subplot(4,2,1);
stem(abs(trFuriera1));



xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('y1=cos(2*pi*n/N+pi/4)');
 
subplot(4,2,2);
stem(abs(trFuriera2));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('y2=0.5*cos((4*pi*n)/N)');
 
subplot(4,2,3);
stem(abs(trFuriera3));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('y3=0.25*cos(8*pi*n/N+pi/2)');
 
subplot(4,2,4);
stem(abs(trFuriera4));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('y4=y1+y2+y3');
 
 
subplot(4,2,5);
stem(angle(trFuriera1));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('y1=cos(2*pi*n/N+pi/4)');
 
subplot(4,2,6);
stem(angle(trFuriera2));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('y2=0.5*cos((4*pi*n)/N)');
 
subplot(4,2,7);
stem(angle(trFuriera3));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('y3=0.25*cos(8*pi*n/N+pi/2)');
 
subplot(4,2,8);
stem(angle(trFuriera4));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('y4=y1+y2+y3');

Jaki jest związek pomiędzy amplitudą, fazą, liczbą okresów poszczególnych sygnałów a 
wartościami widma zespolonego? Jak zachowuje się funkcja  fft w stosunku do sumy sygnałów?

• Przekształcenie Fouriera jest homogeniczne, tzn. k-krotna zmiana amplitudy sygnału 
spowoduje k-krotną zmianę amplitudy transformaty

• Przesunięcie sygnału w czasie nie zmienia amplitudy jego transformaty. Ma natomiast 
wpływ na jej fazę– jeśli sygnał zostanie w dziedzinie czasu przesunięty o s próbek, faza 
transformaty zmieni się o 2 sf

• Zwiększenie liczby okresów sygnału („przyspieszenie”) spowoduje poszerzenie widma 
częstotliwościowego 

• Przekształcenie Fouriera jest addytywne, tzn. transformata sumy sygnałów jest równa sumie
transformat tych sygnałów. 

Powyższe fragmenty którymi się wspomogłem pochodzą z pdfa: http://www-
old.wemif.pwr.wroc.pl/ps/instrukcje/ETD5067L03.pdf 



   
3. Zadanie 3.3:
a) IFFT z zadania 3.1:

                  Rys. 4. Odwrotna transformata Fouriera dla przykładów z zadania 3.1

x=linspace(0,2*pi,64);
y=sin(x);
  
subplot(3,2,1);
stem(y);
xlabel('Nr próbki');
ylabel('Amplituda');
title('Re(y)');
 
trFuriera = ifft(y);
subplot(3,2,3);
stem(real(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Amplituda');
title('Re(iftt(y))');
 
subplot(3,2,4);



stem(imag(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Amplituda');
title('Im(iftt(y))');
 
subplot(3,2,2);
stem(imag(y));
xlabel('Nr próbki');
ylabel('Amplituda');
title('Im(y)');
 
subplot(3,2,5);
stem(abs(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul(iftt(y))');
 
subplot(3,2,6);
stem(angle(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('Phase(iftt(y))');

b) IFFT z zadania 3.2:

                         Rys. 5. Odwrotna transformata Fouriera dla przykładów z zadania 3.2



figure;
N=64;
n=[1:1:N];
y1=cos(2*pi*n/N+pi/4);
y2=0.5*cos((4*pi*n)/N);
y3=0.25*cos(8*pi*n/N+pi/2);
y4=y1+y2+y3;
 
trFuriera4=ifft(y4);
 
subplot(2,2,1);
stem(y4);
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('y1+y2+y3');
 
subplot(2,2,2);
stem(abs(trFuriera4));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul widma');
 
subplot(2,2,4);
stem(y4);
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('iftt(y)');
 
subplot(2,2,3);
stem(angle(trFuriera4));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('Faza Widma');

Odwrotna transformata Fouriera jest bardzo zbliżona do sygnału oryginalnego. Pozwala to na 
odtworzenie sygnału oryginalnego, po oczyszczeniu go ze zniekształceń i zakłóceń.

4. Zadanie 3.4:



                               Rys. 6. Sinusoida zespolona i jej transformata Fouriera

N=64;
n=[1:1:N];
k=1;
o=2*pi*k/N;
fi=pi/2;
in=i*(o*n+fi);
y=exp(in);
trFuriera=fft(y);
 
subplot(3,2,1);
stem(y);
xlabel('Nr próbki');
ylabel('Amplituda');
title('Re(y)');
 
subplot(3,2,2);
stem(imag(y));
xlabel('Nr próbki');
ylabel('Amplituda');
title('Im(y)');
 



subplot(3,2,3);
stem(real(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Amplituda');
title('Re(ftt(y))');
 
subplot(3,2,4);
stem(imag(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Amplituda');
title('Im(ftt(y))');
 
subplot(3,2,5);
stem(abs(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul(ftt(y))');
 
subplot(3,2,6);
stem(angle(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('Phase(ftt(y))');

W stosunku do widma sygnału rzeczywistego z zadania 3.1 mogę stwierdzić że w tym przypadku 
nie występuje symetria względem połowy częstotliwości próbkowania we wszystkich przypadkach 
z użyciem transformaty Fouriera.

5. Zadanie 3.5:



Rys. 7. Dyskretna Transformata Fouriera (po lewej funkcje wbudowane w Matlab, po prawej
funkcje własne)

figure;
x=linspace(0,2*pi,64);
y=sin(x);
 
trFuriera=fft(y);
moja_trFuriera=DFT(y);
odwrTrFuriera=ifft(y);
moja_odwrTrFuriera=IDFT(y);
 
 
subplot(5,2,1);
stem(y);
xlabel('Amplituda');
ylabel('Numer próbki');
title('y');



 
subplot(5,2,3);
stem(abs(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul widma FFT');
 
subplot(5,2,4);
stem(abs(moja_trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul widma - Funkcja Wlasna');
  
subplot(5,2,5);
stem(angle(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('Faza Widma FFT');
 
subplot(5,2,6);
stem(angle(moja_trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('Faza Widma - Funkcja Wlasna');
 
subplot(5,2,7);
stem(abs(odwrTrFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul widma IFFT');
 
subplot(5,2,8);
stem(abs(odwrTrFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul widma - Funkcja Wlasna');
 
subplot(5,2,9);
stem(angle(moja_odwrTrFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('Faza Widma FFT');
 
subplot(5,2,10);
stem(angle(moja_odwrTrFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Faza[pi * rad]');
title('Faza Widma - Funkcja Wlasna');

Jak widać otrzymane wykresy są identyczne z tymi wygenerowanymi przy pomocy funkcji fft i ifft 
wbudowanych w środowisko Matlab.

Zadanie 3.6:



                                  Rys. 8. Moduły FTT wymnożone przez funkcje okna

Rys. 9. Parametry poszczególnych okien



figure;
x=linspace(0,5*pi,64);
y=sin(x);
trFuriera=fft(y);
 
subplot(4,2,1);
stem(y);
xlabel('Amplituda');
ylabel('Numer próbki');
title('y');
 
subplot(4,2,2);
stem(abs(trFuriera));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul FFT - Brak okna');
 
bart=window(@bartlett,64);
black=window(@blackman,64);
hamm=window(@hamming,64);
han=window(@hann,64);
kais=window(@kaiser,64);
rect=window(@rectwin,64);
 
bart=transpose(bart);
black=transpose(black);
hamm=transpose(hamm);
han=transpose(han);
kais=transpose(kais);
rect=transpose(rect);
 
ybart=y.*bart;
yblack=y.*black;
yhamm=y.*hamm;
yhan=y.*han;
ykais=y.*kais;
yrect=y.*rect;
 
subplot(4,2,3);
stem(abs(fft(ybart)));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul FFT - Bartlett');
 
subplot(4,2,4);
stem(abs(fft(yblack)));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul FFT - Blackman');
 
subplot(4,2,4);
stem(abs(fft(yhamm)));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul FFT - Hamming');
 
subplot(4,2,5);
stem(abs(fft(yhan)));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul FFT - Hann');
 
subplot(4,2,6);
stem(abs(fft(ykais)));



xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul FFT - Kaiser');
 
subplot(4,2,7);
stem(abs(fft(yrect)));
xlabel('Nr pasma częstotliwościowego');
ylabel('Magnituda');
title('Modul FFT - Rectwin');
 
wvtool(bartlett(64),blackman(64),hamming(64),hann(64),kaiser(64),rectwin(64));

Skąd biorą się zniekształcenia?
Zniekształcenia powstają wskutek osiągania przez badaną funkcję niezerowych wartości na 
krańcach przedziału.

7. Wnioski:

Dyskretne przekształcenie Fouriera (ang. Discrete Fourier Transform – DFT) pozwala nam 
analizować, badać i syntezować sygnały w sposób niemożliwy do wykorzystania przy 
przetwarzaniu sygnałów ciągłych(analogowych). DFT jest procedurą matematyczną używaną do 
wyznaczenia zawartości harmonicznej, lub częstotliwościowej, sygnału dyskretnego. Analiza 
widmowa posiada szerokie zastosowanie w dziedzinie sygnałów akustycznych, badań 
geofizycznych związanych np. z poszukiwaniem surowców(np. ropy naftowej). Znajduje 
zastosowanie w diagnostyce urządzeń technicznych, pozwala w porę wykryć stany niesprawności 
oraz wyeliminować zużyte elementy. Wykorzystywane są również w procesie diagnozowania 
(elektrokardiogram (EKG) oraz elektroencyfalogram (EEG) ).

//Pierwszą część wniosków zaczerpnąłem stąd: zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/115/files/DFT.pdf




