
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A

Ανάλυση Fourier

Α.1 ΣΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Τα ηλεκτρικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα επικοινωνίας είναι μεταβαλλό-
μενες στο χρόνο κυματομορφές τάσης ή ρεύματος, οι οποίες τυπικά περιγράφονται στο πεδίο 
του χρόνου. Επιπρόσθετα, είναι χρήσιμο το να μπορούμε να περιγράφουμε τέτοια σήματα 
στο πεδίο της συχνότητας. Η περιγραφή ενός σήματος στο πεδίο της συχνότητας αποκαλεί-
ται φάσμα (spectrum) του σήματος. Τα χαρακτηριστικά του φάσματος είναι εξαιρετικά σημα-
ντικά για το σχεδιασμό και την ανάλυση συστημάτων επικοινωνίας· μας επιτρέπουν να περι-
γράφουμε ένα σήμα  βάσει της μέσης ισχύος, ή του ενεργειακού περιεχομένου του, σε διά-
φορες συχνότητες, και υποδεικνύουν πόσο μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (εύρος 
ζώνης) καταλαμβάνει το σήμα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι κανονισμοί της επιτροπής FCC 
και άλλων συναφών οργανισμών απαιτούν από τους σταθμούς εκπομπής να λειτουργούν 
στη συχνότητα που τους έχει ανατεθεί με πολύ μικρές ανοχές όσον αφορά στο εύρος ζώνης 
που καταλαμβάνουν· για παράδειγμα, τα διαμορφωμένα κατά πλάτος (AM) κανάλια ασύρ-
ματης επικοινωνίας απέχουν μεταξύ τους 10 kHz, ενώ τα κανάλια τηλεοπτικής μετάδοσης 
απέχουν μεταξύ τους 6 MHz. Το ενδιαφέρον μας για τα φάσματα και τις τεχνικές ανάλυσης 
Fourier έχει να κάνει με τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε ως μηχανικοί στον πραγμα-
τικό κόσμο, στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε ότι τα σήματα επικοινωνίας που χρησι-
μοποιούμε παραμένουν όντως μέσα στα προβλεπόμενα φασματικά όρια.

Χαρακτηριστικά φάσματος συχνοτήτων μπορούν να αποδίδονται τόσο σε κυματομορ-
φές σημάτων όσο και σε κυκλώματα. Όταν λέμε ότι ένα συγκεκριμένο φάσμα περιγράφει 
ένα σήμα, εννοούμε ότι ένας τρόπος χαρακτηρισμού της κυματομορφής του σήματος είναι ο 
καθορισμός του πλάτους (amplitude) και της φάσης του (phase) ως συνάρτηση της συχνότη-
τας. Ωστόσο, όταν μιλάμε για τα φασματικά χαρακτηριστικά ενός κυκλώματος αναφερόμα-
στε στη συνάρτηση μεταφοράς (είσοδος – έξοδος) του κυκλώματος, στο πεδίο της συχνότη-
τας· με άλλα λόγια, χαρακτηρίζουμε το κύκλωμα με βάση πόσο από το φάσμα ενός ορισμέ-
νου σήματος εισόδου μπορεί να διέλθει μέσα από το κύκλωμα και να φτάσει στην έξοδό του.

Α.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ FOURIER ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Οι τεχνικές Fourier χρησιμοποιούνται συχνά για την ανάλυση γραμμικών κυκλωμάτων ή 
συστημάτων, με τους ακόλουθους τρόπους: (1) πρόβλεψη της απόκρισης του συστήματος, 
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(2) προσδιορισμός της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος (συνάρτηση μεταφοράς) 
και (3) αξιολόγηση ή ερμηνεία των αποτελεσμάτων διάφορων ελέγχων. Το πρώτο στοιχείο, 
η πρόβλεψη της απόκρισης του συστήματος, απεικονίζεται στο Σχήμα Α.1. Έστω ότι η είσο-
δος είναι μια αυθαίρετη περιοδική κυματομορφή, με περίοδο T0 δευτερόλεπτα. Οι τεχνικές 
Fourier μας επιτρέπουν να περιγράψουμε μια τέτοια είσοδο ως άθροισμα ημιτονοειδών κυμα-
τομορφών, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το ημιτονοειδές με την ελάχιστη συχνότητα, η οποία 
αποκαλείται θεμελιώδης συχνότητα (fundamental frequency) της περιοδικής κυματομορφής 
της εισόδου, έχει συχνότητα 1/T0 hertz· τα υπόλοιπα ημιτονοειδή έχουν συχνότητες που είναι 
ακέραια πολλαπλάσια αυτής της θεμελιώδους (2/T0, 3/T0, . . ). και αποκαλούνται αρμονικές 
συχνότητες (harmonic frequencies). Μία σημαντική ιδιότητα ενός γραμμικού συστήματος είναι 
ότι ισχύει η αρχή της υπέρθεσης (superposition), η οποία σημαίνει ότι η απόκριση του συστή-
ματος στο άθροισμα των διεγέρσεων που δέχεται είναι το άθροισμα των αποκρίσεών του προς 
τις ίδιες διεγέρσεις, εάν εφαρμόζονταν μεμονωμένα στο σύστημα. Μάλιστα, αυτή η ιδιότητα 
χρησιμοποιείται ως ορισμός της γραμμικότητας ενός συστήματος. Συγκεκριμένα, εάν
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απόκριση του συστήματος στην  
και

 απόκριση του συστήματος στην  
για όλα τα a, b, x1(t) και x2(t), τότε το σύστημα είναι γραμμικό. Ένα επακόλουθο αυτού του 
ορισμού είναι ότι η απόκριση της εξόδου ενός γραμμικού συστήματος που δέχεται ημιτονο-
ειδείς κυματομορφές ως είσοδο πρέπει να αποτελείται από ημιτονοειδείς κυματομορφές που 
έχουν ίδιες συχνότητες με τις κυματομορφές εισόδου· ένα τέτοιο σύστημα καθορίζεται συνή-
θως μέσω μιας συνάρτησης μεταφοράς συχνότητας (frequency transfer function), ως ζεύγος 
αποκρίσεων μέτρου και φάσης, συναρτήσει της συχνότητας. Το Σχήμα Α.2 απεικονίζει ένα 

Σχήμα Α.1 Πρόβλεψη της απόκρισης ενός συστήματος
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τυπικό δείγμα συνάρτησης μεταφοράς: μέτρο του σήματος συναρτήσει συχνότητας (Α.2α) 
και φάση του σήματος συναρτήσει συχνότητας (Α.2β).

Η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος εξυπηρετεί ως προδιαγραφή επίδοσης· περι-
γράφει την απόκριση του συστήματος σε κάθε μία από τις ημιτονοειδείς συνιστώσες. Άρα, 
έχοντας τη συνάρτηση μεταφοράς, μπορεί κανείς να προβλέψει κάθε μία από τις παραγό-
μενες συνιστώσες της εξόδου. Χρησιμοποιώντας την αρχή της υπέρθεσης, το τελικό βήμα 
της ανάλυσης είναι η άθροιση των μεμονωμένων αποκρίσεων της εξόδου, η οποία δίνει τη 
συνολική απόκριση του συστήματος στην περιοδική κυματομορφή εισόδου. (Δείτε το Σχήμα 
Α.1). Κατά παρόμοιο τρόπο, μπορεί κανείς να προσδιορίσει τη συνάρτηση μεταφοράς ενός 
συστήματος, ή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα ελέγχων που διεξήχθησαν σ’ ένα σύστημα, 
έχοντας γνώση των κυματομορφών εισόδου και εξόδου.

Η ανάπτυξη των μεθόδων Fourier είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ανάλυση των γραμμι-
κών συστημάτων. Και αυτό διότι παρέχει ένα εργαλείο για τη μετάφραση μεταβατικών φαι-
νομένων  (τυχαίων συναρτήσεων) σε στοιχειώδεις συνιστώσες (ημιτονοειδή) η συμπεριφορά 
των οποίων είναι καλά γνωστή, απλοποιώντας έτσι την ανάλυση γραμμικών συστημάτων 
που βρίσκονται υπό τη διέγερση οποιασδήποτε αυθαίρετης κυματομορφής εισόδου. Ακρι-
βώς όπως οι λογάριθμοι επιτρέπουν την αντιμετώπιση της πράξης του πολλαπλασιασμού ως 
πρόσθεσης, οι τεχνικές Fourier επιτρέπουν την αντικατάσταση πολύπλοκων κυματομορφών 
με τις ημιτονοειδείς τους συνιστώσες, για τις οποίες υπάρχουν εύκολες μέθοδοι ανάλυσης.

Α.2.1 Μετασχηματισμός Σειράς Fourier 
Οποιοδήποτε σήμα, το οποίο  είναι περιοδικό και με πεπερασμένη ενέργεια εντός κάθε περιό-
δου, μπορεί να αναπαρίσταται ως σειρά Fourier (Fourier series). Η ακόλουθη εξίσωση περι-
γράφει μία αυθαίρετη περιοδική κυματομορφή x(�) βάσει άπειρου αριθμού αυξανόμενων 
αρμονικών (ημιτονοειδών και συνημιτονοειδών) συνιστωσών:

 (Α.1)

 

Σχήμα Α.2 Συνάρτηση μεταφοράς συστήματος. 
(α) Απόκριση μέτρου. (β) Απόκριση φάσης. 
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Οι όροι cos � και sin � αποκαλούνται θεμελιώδεις συνιστώσες· οι όροι cos n� και sin 
n�, για n > 1, αποκαλούνται αρμονικές συνιστώσες, όπου n ένας ακέραιος. Οι όροι an και 
bn αντιπροσωπεύουν τους συντελεστές των θεμελιωδών και αρμονικών, ενώ το a0 είναι η 
αποκαλούμενη σταθερή, ή dc, συνιστώσα.

Η συνάρτηση x(�) πρέπει να έχει περίοδο 2� ή υποπολλαπλάσιο αυτής· επιπλέον, πρέπει 
να είναι μονότιμη. Η ανάπτυξη σε σειρά Fourier μπορεί να θεωρηθεί ως μια «συνταγή» για τη 
δημιουργία οποιασδήποτε αυθαίρετης περιοδικής κυματομορφής μέσω της σύνθεσης ημιτο-
νοειδών συνιστωσών. Για να είναι χρήσιμη, η σειρά πρέπει να συγκλίνει· δηλαδή, το άθροι-
σμά της, καθώς προστίθενται ολοένα και περισσότερες αρμονικές υψηλότερης τάξης, πρέπει 
να προσεγγίζει ένα όριο.

Η διαδικασία σύνθεσης μιας αυθαίρετης περιοδικής κυματομορφής από τιμές συντελε-
στών που περιγράφουν ένα «μείγμα» αρμονικών, αποκαλείται (πώς αλλιώς;) σύνθεση. Η 
αντίστροφη διαδικασία, του υπολογισμού των τιμών των συντελεστών, αποκαλείται ανά-
λυση.  Ο υπολογισμός των συντελεστών διευκολύνεται από το γεγονός ότι ο μέσος όρος των 
εξωτερικών γινομένων ημιτονικών και συνημιτονικών όρων είναι μηδέν, όπως επίσης και ο 
μέσος όρος οποιουδήποτε ημιτονοειδούς. Οι ακόλουθες εξισώσεις παρουσιάζουν τις βασικές 
ιδιότητες ολοκλήρωσης για τους ημιτονικούς και συνημιτονικούς όρους, τα γινόμενα και τα 
εξωτερικά γινόμενά τους:

     

 

 όπου m και n οποιοιδήποτε ακέραιοι (Α.2)

                     

για m n (Α.3)

                           

 για m n (Α.4)

Πώς θα μπορούσαμε να βρούμε τις τιμές των συντελεστών an ή bn στην Εξίσωση (Α.1); 
Για παράδειγμα, εάν θέλαμε να βρούμε το συντελεστή a3, θα μπορούσαμε να πολλαπλασι-
άσουμε αμφότερες τις πλευρές της Εξίσωσης (Α.1) επί cos 3� d � και να υπολογίσουμε το 
ολοκλήρωμα, ως εξής:
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Μπορούμε να γενικεύσουμε την παραπάνω ανάλυση, καταλήγοντας στο

  
(Α.5)

  (Α.6)

Ο συντελεστής a0 βρίσκεται λύνοντας την Εξίσωση (Α.5) με n = 0. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

  (Α.7)

το οποίο αντιπροσωπεύει τον όρο μηδενικής συχνότητας, ή τη μέση τιμή της περιοδικής 
κυματομορφής. Η διαδικασία σύνθεσης της Εξίσωσης (Α.1) μπορεί να εκφραστεί σε περισ-
σότερο συμπαγή μορφή ως εξής:

  (Α.8)

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να εκφράσουμε το ζεύγος μετασχηματισμού (ανάλυση και 
σύνθεση) της σειράς Fourier. Η πιο κοινή μορφή χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ταυτότητες για 
την αναπαράσταση των ημιτονικών και συνημιτονικών όρων:

  
(Α.9)

  (Α.10)

Μία περιοδική συνάρτηση με περίοδο T0 δευτερόλεπτα έχει συνιστώσες συχνότητας f0, 
2f0, 3f0, . . . , όπου η f0 = 1/T0 αποκαλείται θεμελιώδης συχνότητα. Αναφερόμαστε επίσης στις 
συχνοτικές συνιστώσες ως �0, 2�0, 3�0, . . . , όπου η �0 = 2�/T0 αποκαλείται θεμελιώδης 
γωνιακή (radian) συχνότητα. Τα f και � χρησιμοποιούνται αμφότερα ως συμβολισμοί της 
συχνότητας. Όταν χρησιμοποιείται το f, η συχνότητα εκφράζεται σε hertz· όταν χρησιμοποι-
είται το �, η συχνότητα εκφράζεται σε ακτίνια/δευτερόλεπτο. Ας αντικαταστήσουμε τους 
όρους n� των Εξισώσεων(Α.5) έως (Α.8) με το 2�nf0 t = 2�nt /T0 ως γενικό όρισμα για τις 
ημιτονοειδείς συνιστώσες, όπου n είναι ένας ακέραιος. Για n = 1, το n f0 αναπαριστά τη 
θεμελιώδη συχνότητα· για n > 1, το n f0 αναπαριστά αρμονικές της θεμελιώδους συχνότητας. 
Χρησιμοποιώντας τις Εξισώσεις (Α.8) έως (Α.10), μπορούμε να εκφράσουμε την x(t) σε 
εκθετική μορφή, ως εξής:

  (Α.11)
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Έστω ότι το cn συμβολίζει τους μιγαδικούς συντελεστές (φασματικές συνιστώσες) του x(t), 
οι οποίοι σχετίζονται με τα an και bn βάσει της 

 

για

για

για  

(Α.12)

Μπορούμε τότε να απλοποιήσουμε τη Εξίσωση (Α.11), γράφοντας

  (Α.13)

όπου οι συντελεστές των (εκθετικών) αρμονικών είναι 

  (Α.14)

Για να επαληθεύσουμε την ορθότητα της Εξίσωσης (Α.14), πολλαπλασιάζουμε και τις δύο 
πλευρές της Εξίσωσης (Α.13) επί e– j2�mf0t dt / T0, ολοκληρώνουμε για το διάστημα (–T0 /2, 
T0 /2) και χρησιμοποιούμε τη σχέση

 
για
για  (Α.15)

όπου το �nm είναι η γνωστή συνάρτηση Kronecker δέλτα. Πολλαπλασιάζοντας και ολοκληρώ-
νοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, παίρνουμε, για όλους τους ακέραιους m,

  (Α.16)

Γενικά, ο συντελεστής cn είναι ένας μιγαδικός αριθμός· μπορεί να εκφραστεί με τη μορφή

  (Α.17)

  (Α.18)

όπου

  (Α.19)

  (Α.20)

 και  

Η τιμή του cn ορίζει το μέτρο της n-οστής αρμονικής συνιστώσας της περιοδικής κυμα-
τομορφής· επομένως, η γραφική παράσταση του cn συναρτήσει της συχνότητας (φάσμα 
μέτρου), δίνει το μέτρο κάθε μιας από τις n διακριτές αρμονικές που ενυπάρχουν στο σήμα. 
Παρόμοια, η γραφική παράσταση της �n συναρτήσει της συχνότητας (φάσμα φάσης), δίνει τη 
φάση κάθε αρμονικής συνιστώσας του σήματος.
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Οι συντελεστές Fourier μιας περιοδικής, πραγματικών τιμών συνάρτησης χρόνου ικανο-
ποιούν τη σχέση

  (Α.21)
όπου  είναι ο μιγαδικός συζυγής του cn. Επομένως, έχουμε 

  (Α.22)
και το φάσμα μέτρου είναι άρτια συνάρτηση της συχνότητας. Παρόμοια, το φάσμα φάσης �n 
είναι περιττή συνάρτηση της συχνότητας, επειδή, βάσει της Εξίσωσης (Α.20),

  (Α.23)
Η σειρά Fourier είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για το χαρακτηρισμό αυθαίρετων περιοδι-

κών κυματομορφών που έχουν πεπερασμένη ενέργεια μέσα σε κάθε περίοδο, όπως είδαμε 
παραπάνω. Επιπρόσθετα, η σειρά Fourier μπορεί να χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό 
μη-περιοδικών σημάτων που έχουν πεπερασμένη ενέργεια για ένα πεπερασμένο διάστημα. 
Ωστόσο, για τέτοια σήματα υπάρχει μια βολικότερη αναπαράσταση στο πεδίο της συχνότη-
τας, η οποία χρησιμοποιεί το μετασχηματισμό Fourier (δείτε την Ενότητα Α.2.3).

Α.2.2 Το Φάσμα μιας Παλμοσειράς
Ένα σήμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις ψηφιακές επικοινωνίες είναι η περιοδική ακολου-
θία ιδανικών ορθογώνιων παλμών (αποκαλείται παλμοσειρά, ή τρένο παλμών), όπως απεικο-
νίζεται στο Σχήμα Α.3. Για την παλμοσειρά xp(t), με πλάτος παλμού Α, εύρος παλμού T και 
περίοδο T0, ο αναγνώστης μπορεί να επαληθεύσει, χρησιμοποιώντας τις Εξισώσεις (Α.14) 
και (Α.10), την ακόλουθη έκφραση για τους συντελεστές σειράς Fourier:

  (Α.24)

Σ’ αυτή την έκφραση,

  

Η συνάρτηση sinc, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα Α.4, έχει μέγιστη τιμή 1 σε y = 0 και 
προσεγγίζει το 0 καθώς το y προσεγγίζει το άπειρο, κάνοντας ταλαντώσεις μεταξύ θετικών 
και αρνητικών τιμών. Διέρχεται από το μηδέν στα σημεία y = 1, 2, . . . Το φάσμα μέτρου 
της παλμοσειράς, cn ως συνάρτηση του n/T0, απεικονίζεται στο Σχήμα Α.5α, ενώ το φάσμα 

Σχήμα Α.3 Παλμοσειρά. 
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φάσης, �n, απεικονίζεται στο Σχήμα Α.5β. Οι θετικές και αρνητικές συχνότητες του αμφί-
πλευρου φάσματος αποτελούν ένα χρήσιμο τρόπο μαθηματικής έκφρασης του φάσματος· 
προφανώς, μόνο οι θετικές συχνότητες μπορούν να αναπαραχθούν στο εργαστήριο.

Η σύνθεση εκτελείται αντικαθιστώντας τους συντελεστές της Εξίσωσης (Α.24) στην Εξί-
σωση (Α.13). Η προκύπτουσα σειρά Fourier δίνει την αρχική, ιδανική παλμοσειρά xp(t), η 
οποία όμως τώρα παράγεται από τη σύνθεση των συστατικών της μερών:

  (Α.25)

Η ιδανική περιοδική παλμοσειρά περιέχει συχνοτικές συνιστώσες σε όλα τα ακέραια πολ-
λαπλάσια της θεμελιώδους. Σε συστήματα επικοινωνίας, συχνά υποθέτουμε ότι το σημαντικό 
μέρος της ισχύος ή ενέργειας ενός σήματος βασικής ζώνης εμπεριέχεται στο εύρος συχνο-
τήτων που εκτείνεται από το μηδέν έως τον πρώτο μηδενισμό του φάσματος μέτρου (βλ. 
Σχήμα Α.5α). Για το λόγο αυτό, το 1/T χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρο του εύρους ζώνης 
(bandwidth) του σήματος, σε hertz, για μία παλμοσειρά με εύρος παλμού T. Ας σημειωθεί 
ότι το εύρος ζώνης είναι αντιστρόφως ανάλογο του εύρους παλμού· όσο «στενότεροι» είναι 
οι παλμοί, τόσο μεγαλύτερο είναι το εύρος ζώνης που σχετίζεται μ’ αυτούς. Παρατηρήστε 
επίσης ότι το διάστημα μεταξύ των φασματικών γραμμών, �f = 1/T0, είναι αντιστρόφως 
ανάλογο της περιόδου παλμού· καθώς αυξάνεται η περίοδος, οι γραμμές πλησιάζουν περισ-
σότερο μεταξύ τους.

Α.2.3 Μετασχηματισμός Fourier 
Στα συστήματα επικοινωνίας, συχνά συναντάμε μη-περιοδικά σήματα, τα οποία έχουν πεπε-
ρασμένη ενέργεια σ’ ένα πεπερασμένο διάστημα και μηδενική ενέργεια έξω από αυτό. 
Τέτοια σήματα μπορούν να χαρακτηρίζονται χρησιμοποιώντας τον αποκαλούμενο μετα-

Σχήμα Α.4 Συνάρτηση sinc. 
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σχηματισμό ολοκληρώματος Fourier (Fourier integral transform), ή απλώς μετασχημα-
τισμό Fourier. Μπορούμε να περιγράψουμε το μη-περιοδικό σήμα ως περιοδικό, υπό την 
έννοια του ορίου. Για παράδειγμα, εξετάστε την παλμοσειρά του Σχήματος Α.3. Καθώς 
T0  και η παλμοσειρά προσεγγίζει ένα μεμονωμένο παλμό, x(t), ο αριθμός των φασματι-
κών γραμμών προσεγγίζει το άπειρο και η απεικόνιση του φάσματος προσεγγίζει ένα ομαλό 
φάσμα συχνοτήτων, X( f  ). Γι’ αυτή την οριακή περίπτωση, μπορούμε να ορίσουμε το ζεύγος 
μετασχηματισμού Fourier

  (Α.26)

και

  (Α.27)

όπου f είναι η συχνότητα, σε hertz. Αυτό το ζεύγος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περι-
γραφή της σχέσης χρόνου-συχνότητας για μη-περιοδικά σήματα.

Από εδώ και στο εξής, ο μετασχηματισμός Fourier θα συμβολίζεται  ως �{�}, ενώ ο αντί-
στροφος μετασχηματισμός Fourier θα συμβολίζεται ως � –1{�}. Η σχέση μεταξύ της περι-
γραφής στο πεδίο του χρόνου και της περιγραφής στο πεδίο της συχνότητας θα υποδεικνύε-
ται χρησιμοποιώντας το διπλό βέλος, ως εξής:

  

Σχήμα Α.5 Το φάσμα μιας παλμοσειράς. (α) Φάσμα μέτρου. (β) Φάσμα φάσης.

(α)

(β)
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Αυτός ο συμβολισμός υποδεικνύει ότι η X( f  ) είναι ο μετασχηματισμός Fourier της x(t) και 
ότι η x(t) είναι ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier της X ( f  ). Στο πλαίσιο μιας τυπικής 
εφαρμογής επικοινωνίας, η x(t) είναι μία συνάρτηση πραγματικών τιμών και η X ( f  ) είναι 
μία μιγαδική συνάρτηση που έχει πραγματικό και φανταστικό μέρος· σε πολική μορφή, το 
φάσμα, X ( f  ), μπορεί να καθοριστεί βάσει μιας χαρακτηριστικής μέτρου και μιας χαρακτη-
ριστικής φάσης:

  (Α.28)

Οι ιδιότητες του φάσματος μιας μη-περιοδικής κυματομορφής, X( f  ), είναι παρόμοιες μ’ 
εκείνες του φάσματος μιας περιοδικής κυματομορφής, όπως παρουσιάζονται στις Εξισώσεις 
(Α.17) έως (Α.23)· δηλαδή, όταν η x(t) είναι πραγματικής τιμής,

  (Α.29)

  (Α.30)

όπου X* είναι ο μιγαδικός συζυγής του X. Το φάσμα μέτρου X ( f  ) είναι άρτια συνάρτηση 
της συχνότητας f, ενώ το φάσμα φάσης είναι περιττή συνάρτηση της  f. Σε πολλές περιπτώ-
σεις, το X ( f  ) θα είναι είτε αμιγώς πραγματικό είτε αμιγώς φανταστικό, οπότε αρκεί μόνο μία 
χαρακτηριστική για την περιγραφή του.

Α.3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟY FOURIER 
Υπάρχουν πολλά εξαιρετικά συγγράμματα που περιγράφουν λεπτομερώς το μετασχηματι-
σμό Fourier και τις ιδιότητές του [1–4]. Σ’ αυτό το παράρτημα θα δώσουμε έμφαση στις 
ιδιότητες που είναι θεμελιακής σημασίας για τα συστήματα επικοινωνίας. Ορισμένες από τις 
βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη μετάδοση σημάτων σε συστήματα επικοινωνίας 
είναι η χρονική καθυστέρηση, η ολίσθηση της φάσης, ο πολλαπλασιασμός με άλλα σήματα, 
η μετατόπιση στη συχνότητα, η συνέλιξη κυματομορφών και η συνέλιξη φασμάτων. Εδώ θα 
επικεντρωθούμε στις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier (ολίσθηση και συνέλιξη) που 
απαιτούνται για την περιγραφή αυτών των βασικών παραμέτρων επικοινωνίας.

Α.3.1 Ιδιότητα Ολίσθησης στο Χρόνο 
Εάν x(t)  X( f ), τότε

  (Α.31)

Έστω 	 = t – t0· τότε

  

  
Καθώς ένα σήμα καθυστερεί στο χρόνο, το μέτρο του φάσματος συχνοτήτων του παρα-

μένει αμετάβλητο, αλλά το φάσμα φάσης του υφίσταται μετατόπιση φάσης. Μία μετατόπιση 
ίση με t0 στο πεδίο του χρόνου είναι ισοδύναμη με τον πολλαπλασιασμό επί e–j2�ft0 (μετατό-
πιση φάσης κατά –2� f  t0) στο πεδίο της συχνότητας.
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Α.3.2 Ιδιότητα Ολίσθησης στη Συχνότητα 
Εάν x(t)  X( f ), τότε

  

  (Α.32)

  

Αυτή είναι η βασική ιδιότητα μετατόπισης στη συχνότητα, η οποία περιγράφει το μετατο-
πισμένο φάσμα που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ενός σήματος επί ej2�f0t. Η Εξί-
σωση (Α.32) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την Εξίσωση (Α.9) για να δώσει το 
μετασχη ματισμό Fourier μιας κυματομορφής πολλαπλασιαζόμενης επί ένα συνημιτονικό 
κύμα, ως εξής:

  (Α.33)

  
Αυτή η ιδιότητα είναι επίσης γνωστή ως θεώρημα μείξης ή διαμόρφωσης (mixing, modulation). 
Ο πολλαπλασιασμός ενός αυθαίρετου σήματος επί ένα ημιτονοειδές συχνότητας f0 μετατοπί-
ζει το φάσμα του αρχικού σήματος κατά f0 και κατά  –f0.

Α.4 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Α.4.1 Η Μοναδιαία Κρουστική Συνάρτηση
Μία χρήσιμη συνάρτηση στη θεωρία επικοινωνιών είναι μοναδιαία κρουστική συνάρτηση, ή 
συνάρτηση Dirac δέλτα, �(t). Η κρουστική συνάρτηση μπορεί να παραχθεί από αρκετές θεμε-
λιώδεις συναρτήσεις (π.χ., ορθογώνιο ή τριγωνικό παλμό). Σε κάθε περίπτωση, η κρουστική 
συνάρτηση ορίζεται υπό την έννοια του ορίου (το πλάτος παλμού προσεγγίζει το άπειρο, το 
εύρος παλμού προσεγγίζει το μηδέν, αλλά το εμβαδό της περιοχής κάτω από τον παλμό περι-
ορίζεται σε μονάδα) [5]. Η μοναδιαία κρουστική συνάρτηση έχει τις ακόλουθες σημαντικές 
ιδιότητες:

  (Α.34)

 για  (Α.35)

  (Α.36)

  (Α.37)

 

μη-φραγμένη σε

 (Α.38)

Η Εξίσωση (Α.38) είναι γνωστή ως ιδιότητα δειγματοληψίας (sampling ή sifting property)· η 
μοναδιαία κρουστική συνάρτηση, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής, επιλέγει ένα δείγμα 
της συνάρτησης x(t) υπολογιζόμενο τη χρονική στιγμή t = t0.
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Σε ορισμένα προβλήματα, είναι πρόσφορο να χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα ισοδύναμα 
ολοκληρώματα στη θέση μιας κρουστικής συνάρτησης, όπως ορίζονται στο πεδίο του χρόνου 
και στο πεδίο της συχνότητας [3].

  
(Α.39)

  (Α.40)

Α.4.2 Το Φάσμα Ενός Ημιτονοειδούς 
Για τους σκοπούς της αναπαράστασης μιας ημιτονοειδούς κυματομορφής μέσω ενός μετα-
σχηματισμού Fourier, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κυματομορφή υπάρχει μόνο στο διά-
στημα (–T0/2 < t < T0 /2). Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η συνάρτηση έχει μετασχηματισμό Fourier 
εφόσον το T0 είναι πεπερασμένο. Στο όριο, το T0 λαμβάνει πολύ μεγάλη μεν, αλλά πεπερα-
σμένη τιμή. Το φάσμα της κυματομορφής x(t) = Α cos 2� f0 t μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώ-
ντας τις Εξισώσεις (Α.9) και (Α.26):

  

  

Όπως περιγράφεται στην Εξίσωση (Α.40), η παραπάνω έκφραση ολοκληρώματος μπορεί να 
εξισωθεί με τις μοναδιαίες κρουστικές συναρτήσεις στις συχνότητες  f0, ως εξής:

  (Α.41)

Παρόμοια, το φάσμα μιας ημιτονικής κυματομορφής y(t) = Α sin 2�f0t μπορεί να αποδειχτεί 
ότι ισούται με

  (Α.42)

Το φάσμα της συνημιτονικής κυματομορφής παρουσιάζεται στο Σχήμα Α.6 και το φάσμα 
της ημιτονικής κυματομορφής παρουσιάζεται στο Σχήμα Α.7. Κάθε μία από τις κρουστικές 
συναρτήσεις που απεικονίζονται σ’ αυτά τα φάσματα έχει τη μορφή μιας «αιχμής» με βάρος 
ίσο με Α/2 ή –Α/2.

Α.5 ΣΥΝΕΛΙΞΗ 
Η συνέλιξη (convolution) χρησιμοποιήθηκε από τον Oliver Heaviside στα τέλη του δέκατου 
ένατου αιώνα, για τον υπολογισμό του ρεύματος εξόδου ενός ηλεκτρικού κυκλώματος, όταν 
η κυματομορφή της τάσης εισόδου ήταν πολυπλοκότερη από αυτή μιας απλής μπαταρίας. 
Η χρήση των μεθόδων του Heaviside προηγείται της χρήσης των αναλυτικών μεθόδων που 
ανέπτυξαν οι Fourier και Laplace (παρά το γεγονός ότι αμφότεροι δημοσίευσαν τις σχετικές 
εργασίες τους αρκετά νωρίτερα).
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Η απόκριση ενός κυκλώματος σ’ ένα κρουστικό σήμα (παλμό) τάσης v(t) = �(t) αποκαλεί-
ται κρουστική απόκριση (impulse response) και συμβολίζεται ως h(t) (βλ. Σχήμα Α.8)· είναι 
απλώς η τάση εξόδου που παράγει το κύκλωμα όταν η είσοδός του είναι  μια συνάρτηση 
δέλτα. Ο Heaviside προσέγγισε μια αυθαίρετη κυματομορφή τάσης, όπως αυτή του Σχήμα-
τος Α.9α, μέσω ενός συνόλου ισαπεχόντων παλμών. Τέτοιοι παλμοί πεπερασμένου ύψους 
και μη-μηδενικής διάρκειας απεικονίζονται στο Σχήμα Α.9β. Στο όριο, καθώς το εύρος παλ-
μού �
 προσεγγίζει το μηδέν, κάθε παλμός προσεγγίζει μια κρουστική συνάρτηση με βάρος 
ίσο με το εμβαδό της περιοχής κάτω από τον εν λόγω παλμό. Από εδώ και στο εξής θα απο-
καλούμε αυτούς τους ισαπέχοντες παλμούς κρουστικούς παλμούς, παρά το γεγονός ότι είναι 
κρουστικοί παλμοί μόνο στο όριο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο συμβολισμό του χρόνου, επειδή μας ενδιαφέρουν 
τόσο οι στιγμές κατά τις οποίες εφαρμόζονται οι κρουστικοί παλμοί όσο και οι στιγμές κατά 
τις οποίες παρατηρείται η απόκριση του συστήματος προς αυτούς. Επομένως, θα πρέπει να 
προσδιορίζουμε με σαφήνεια αυτές τις δύο διαφορετικές χρονικές ακολουθίες· για το σκοπό 
αυτό θα χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο συμβολισμό:

1. Ο χρόνος εφαρμογής της εισόδου θα συμβολίζεται ως 
, οπότε οι κρουστικοί παλμοί 
που χρησιμοποιούνται ως σήμα εισόδου θα συμβολίζονται ως v(
1), v(
2), . . . , v(
N).

2. Ο χρόνος παρατήρησης της απόκρισης στην έξοδο του κυκλώματος θα συμβολίζεται 
ως t, οπότε τα ρεύματα εξόδου θα συμβολίζονται ως i(t1), i(t2), . . . , i(tN).

Σχήμα Α.6 Φάσμα της 
x(t) = A cos 2�f0t.

Σχήμα Α.7 Φάσμα της 
y(t) = A sin 2�f0t.
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Ο Heaviside βρήκε την απόκριση (ρεύμα) που παρήγαγε κάθε κρουστικός παλμός εισό-
δου ανεξάρτητα· κατόπιν πρόσθεσε τις αποκρίσεις του κυκλώματος προς αυτά τα μεμονω-
μένα σήματα για να υπολογίσει το συνολικό ρεύμα. Το βάρος στάθμισης του κρουστικού 
σήματος που παράγει ο ορθογώνιος παλμός τάσης τη χρονική στιγμή 
1 είναι το γινόμενο 
v(
1) �
. Η σειρά των κρουστικών σημάτων μπορεί να προσεγγίσει οποιοδήποτε αυθαίρετο 
σήμα τάσης εισόδου όσο πιστά θέλουμε, επιτρέποντας στο �
 να προσεγγίσει το μηδέν. Ας 
σημειωθεί κι εδώ ότι η χρονική στιγμή κατά την οποία εφαρμόζεται ένας κρουστικός παλμός 
αποκαλείται 
i και η χρονική στιγμή κατά την οποία παρατηρείται η απόκριση του συστήμα-
τος αποκαλείται ti , όπου 
 είναι η μεταβλητή χρόνου της εισόδου, t η μεταβλητή χρόνου της 
εξόδου και i = 1, . . . , N.

Το Σχήμα Α.10 απεικονίζει την απόκριση του συστήματος, i(t) = A1h(t – 
1), σ’ έναν κρου-
στικό παλμό με ύψος v(
1). Δεδομένου ότι το σήμα εισόδου τη χρονική στιγμή 
1 δεν είναι 
μονα   διαίος κρουστικός παλμός, το σταθμίζουμε με την έντασή του, ή το εμβαδό A1 = v(
1) �
. 

Σχήμα Α.8 Κρουστική απόκριση γραμμικού συστήματος.

Είσοδος ΈξοδοςΓραμμικό 
Δίκτυο

Σχήμα Α.9 (α) Κυματομορφή 
τάσης εισόδου. (β) Προσεγγιστική 
κυματομορφή τάσης εισόδου. 

Χρόνος

Τά
ση

Τά
ση

Χρόνος

(α)

(β)
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Σε κάποια χρονική στιγμή t1, όπου t1 > 
1, η απόκριση στον κρουστικό παλμό v(
1) εκφράζε-
ται ως

 για  

όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα Α.10. Στην περίπτωση πολλαπλών κρουστικών παλμών εισό-
δου, η συνολική απόκριση στην έξοδο ενός γραμμικού συστήματος (δικτύου) είναι απλώς το 
άθροισμα των αποκρίσεών του προς τα μεμονωμένα σήματα. Το Σχήμα Α.11 απεικονίζει την 
απόκριση του συστήματος σε δύο κρουστικούς παλμούς εισόδου. Για N κρουστικούς παλ-
μούς, το ρεύμα εξόδου που μετριέται τη χρονική στιγμή t1 μπορεί να εκφραστεί ως

  

όπου οι κρουστικοί παλμοί εφαρμόζονται τις χρονικές στιγμές 
1, 
2, . . . , 
N και t1 > 
N.
Οποιαδήποτε κρουστικά σήματα εφαρμόζονται σε χρονικές στιγμές μεταγενέστερες της 

t1 απορρίπτονται, διότι δεν συνεισφέρουν τίποτα στο i (t1). Αυτό αντιστοιχεί στο αίτημα αιτι-
ότητας (causality) που οφείλει να ικανοποιεί οποιοδήποτε φυσικά υλοποιήσιμο σύστημα και 
το οποίο δηλώνει ότι η απόκριση ενός συστήματος πρέπει να είναι μηδενική πριν από την 

Σχήμα Α.10 Απόκριση του συστήματος σ’ έναν κρουστικό παλμό τη χρονική στιγμή 
1.

Σχήμα Α.11 Απόκριση του συστήματος σε δύο κρουστικούς παλμούς.

Χρόνος

Χρόνος

Κυ
μα

το
μο

ρφ
ές

 ε
ισ

όδ
ου

 κ
αι

 
εξ

όδ
ου

Κυ
μα

το
μο

ρφ
ές

 ε
ισ

όδ
ου

 κ
αι

 
εξ

όδ
ου

Μοναδιαίος κρουστικός παλμός
 (τη χρονική στιγμή  

Απόκριση

Απόκριση  (τη χρονική στιγμή   
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εφαρμογή της διέγερσης σ’ αυτό. Γενικεύοντας, υπολογίζουμε το ρεύμα εξόδου σε οποιαδή-
ποτε χρονική στιγμή t – συγκεκριμένα, 

  

ή

  (Α.43)

δεδομένου ότι το ύψος του κρουστικού παλμού τη χρονική στιγμή 
j ισούται με v(
j). Καθώς 
το �
 προσεγγίζει το μηδέν, το άθροισμα των κρουστικών σημάτων εισόδου προσεγγίζει την 
πραγματικά εφαρμοζόμενη τάση v(
)· μπορούμε να αντικαταστήσουμε το �
 με το d
, οπότε 
η άθροιση γίνεται ολοκλήρωμα συνέλιξης:

  
(Α.44α)

ή

  
(Α.44β)

Με συντομογραφικό συμβολισμό, αυτό εκφράζεται ως

  (Α.45)
Συνοψίζοντας, το i(t) είναι το άθροισμα των μεμονωμένων κρουστικών αποκρίσεων ως 

συνάρτηση του χρόνου εξόδου, t. Κάθε κρουστική απόκριση οφείλεται σ’ έναν κρουστικό 
παλμό που εφαρμόζεται σε κάποιο χρόνο εισόδου 
 και σταθμίζεται με την ένταση αυτού 
του σήματος.

Α.5.1 Γραφική Αναπαράσταση της Συνέλιξης 
Υποθέστε ότι ένας τετραγωνικός παλμός v(t) εφαρμόζεται στην είσοδο ενός γραμμικού 
δικτύου, του οποίου η κρουστική απόκριση συμβολίζεται ως h(t), όπως παρουσιάζεται στο 
Σχήμα Α.12α. Η απόκριση στην έξοδο του συστήματος χαρακτηρίζεται από το ολοκλήρωμα 
συνέλιξης που δίνεται στην Εξίσωση (Α.44).

Η ανεξάρτητη μεταβλητή στο ολοκλήρωμα συνέλιξης είναι ο χρόνος, 
. Οι συναρτή-
σεις v(
) και h(–
) απεικονίζονται στο Σχήμα Α.12β. Ας σημειωθεί ότι η h(–
) λαμβάνεται 
«διπλώνοντας» την h(
) γύρω από το σημείο 
 = 0. Ο όρος h(t – 
) αναπαριστά τη συνάρτηση 
h(–
) μετατοπισμένη κατά t δευτερόλεπτα κατά μήκος του θετικού άξονα 
. Το Σχήμα Α.12γ 
παρουσιάζει τη συνάρτηση h(t1 – 
). Η τιμή του συνελικτικού ολοκληρώματος τη χρονική 
στιγμή t = t1 δίνεται από την Εξίσωση (Α.44), υπολογιζόμενη στο σημείο t = t1 και είναι 
απλώς το εμβαδό της γραμμοσκιασμένης περιοχής που αναπαριστά το γινόμενο των v(
) και 
h(t1 – 
) στο Σχήμα Α.12δ. Παρόμοια, το ολοκλήρωμα συνέλιξης υπολογιζόμενο στο σημείο 
t = t2 ισούται με το εμβαδό της γραμμοσκιασμένης περιοχής του Σχήματος Α.12ε. Το Σχήμα 
Α.12στ απεικονίζει την απόκριση του συστήματος στον τετραγωνικό παλμό που τροφοδο-
τήθηκε στην είσοδο του κυκλώματος, του οποίου η κρουστική απόκριση παρουσιάζεται στο 
Σχήμα Α.12α. Κάθε αποτίμηση του ολοκληρώματος συνέλιξης, σε κάποια χρονική στιγμή ti, 
δίνει ένα σημείο, i (ti), στη γραφική παράσταση του Σχήματος Α.12στ.
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Σχήμα Α.12 Παράδειγμα εκτέλεσης της συνέλιξης διά της γραφικής μεθόδου.

(α)

(β)

(γ)

(δ) (ε)

(στ)
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Α.5.2 Ιδιότητα Συνέλιξης στο Χρόνο
Εάν x1(t)  X1( f ) και x2(t)  X2( f ), τότε

  

  

Για γραμμικά συστήματα, μπορούμε να εναλλάξουμε τη σειρά ολοκλήρωσης ως εξής:

  (Α.46)

Βάσει της ιδιότητας χρονικής μετατόπισης του μετασχηματισμού Fourier, το δεύτερο ολοκλή-
ρωμα στη δεξιά πλευρά ισούται με X2( f )e–j2�ft:

  
(Α.47)

  

Συνεπώς, η πράξη της συνέλιξης στο πεδίο του χρόνου μπορεί να αντικατασταθεί με πολλα-
πλασιασμό στο πεδίο της συχνότητας.

Α.5.3 Ιδιότητα Συνέλιξης στη Συχνότητα 
Λόγω της συμμετρίας του ζεύγους μετασχηματισμού Fourier (Εξισώσεις (Α.26) και (Α.27)), 
μπορεί να αποδειχτεί ότι ο πολλαπλασιασμός στο πεδίο του χρόνου μετασχηματίζεται σε 
συνέλιξη στο πεδίο της συχνότητας:

  (Α.48)

Οι ιδιότητες που είναι υπεύθυνες για το μετασχηματισμό του πολλαπλασιασμού από το ένα 
πεδίο σε συνέλιξη στο άλλο πεδίο είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες, επειδή η μία πράξη είναι συνή-
θως ευκολότερη στην εκτέλεση από την άλλη. Για παράδειγμα, αναφέραμε παραπάνω ότι 
ο Heaviside χρησιμοποίησε την πράξη της συνέλιξης για να υπολογίσει το ρεύμα εξόδου 
ενός γραμμικού συστήματος όταν η διέγερση στην είσοδό του ήταν μια αυθαίρετη κυματο-
μορφή τάσης. Τέτοιες μέθοδοι απαιτούν την (ενίοτε κοπιαστική) συνέλιξη μιας κυματομορ-
φής εισόδου με την κρουστική απόκριση ενός συστήματος. Επειδή η συνέλιξη στο πεδίο του 
χρόνου μετασχηματίζεται σε πολλαπλασιασμό στο πεδίο της συχνότητας, όπως υποδεικνύει 
η Εξίσωση (Α.47), για ένα γραμμικό σύστημα μπορούμε απλώς να πολλαπλασιάσουμε το 
φάσμα της κυματομορφής εισόδου επί τη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος. Έτσι, η 
κυματομορφή εξόδου βρίσκεται υπολογίζοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier του 
γινομένου:

  (Α.49)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  Ανάλυση Fourier 19

Λύσεις της μορφής που παρουσιάζεται στην Εξίσωση (Α.49) είναι συνήθως πολύ πιο εύκολο 
να υπολογιστούν, συγκριτικά με αυτές που περιγράφονται από την Εξίσωση (Α.45). Ωστόσο, 
υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πράξη της συνέλιξης είναι τόσο απλή, που μπορεί να εκτε-
λείται οπτικά, εξετάζοντας μια γραφική παράσταση. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι θέλουμε 
να πολλαπλασιάσουμε μια αυθαίρετη κυματομορφή επί ένα συνημιτονικό κύμα κάποιας 
σταθερής συχνότητας, όπως π.χ., ένα φέρον κύμα στην περίπτωση της διαμόρφωσης. Εφαρ-
μόζοντας την Εξίσωση (Α.48), μπορούμε να συνελίξουμε το φάσμα της αυθαίρετης κυματο-
μορφής με το φάσμα του συνημιτονικού κύματος. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα, όπως θα δείτε 
στην επόμενη ενότητα.

Α.5.4 Συνέλιξη μιας Συνάρτησης με Μοναδιαίο Κρουστικό Παλμό
Βάσει της ιδιότητας που εκφράζει η Εξίσωση (Α.47), είναι σαφές ότι εάν

  

και δεδομένου ότι
  

τότε

  (Α.50)

Θα πρέπει επίσης να είναι εμφανές ότι 

  (Α.51)
και

  (Α.52)

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η συνέλιξη μιας συνάρτησης με μια μοναδιαία κρουστική συνάρ-
τηση αναπαράγει την αρχική συνάρτηση. Μία απλή επέκταση της Εξίσωσης (Α.52) δίνει

  (Α.53)

Το Σχήμα Α.13 απεικονίζει την ευκολία με την οποία εκτελείται η συνέλιξη του φάσματος 
μιας αυθαίρετης κυματομορφής με το φάσμα ενός συνημιτονικού κύματος. Το Σχήμα Α.13α 
παρουσιάζει το φάσμα ενός τυχαίου σήματος βασικής ζώνης, X( f  ). Το Σχήμα Α.13β απεικο-
νίζει ένα άλλο φάσμα, Y( f  ) = �( f – f0) + �( f + f0) = �{2 cos 2�f0t}. 

Η έξοδος, Z( f  ) = X( f  ) * Y(  f  ), όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα Α.13γ, υπολογίζεται ως 
συνέλιξη του φάσματος της κυματομορφής με τους κρουστικούς παλμούς του Y( f  ) σύμφωνα 
με την Εξίσωση (Α.53), όπου οι κρουστικοί παλμοί λειτουργούν ως συναρτήσεις δειγματο-
ληψίας. Επομένως, γι’ αυτό το απλό παράδειγμα η συνέλιξη μπορεί να εκτελεστεί γραφικά, 
«σαρώνοντας» με τους κρουστικούς παλμούς (συναρτήσεις δειγματοληψίας) όλο το φάσμα 
της κυματομορφής. Ο πολλαπλασιασμός επί τους κρουστικούς παλμούς σε κάθε βήμα της 
σάρωσης δίνει αντίγραφα του φάσματος της κυματομορφής. Το αποτέλεσμα, όπως παρουσι-
άζεται στο Σχήμα Α.13γ, είναι μια έκδοση του αρχικού φάσματος X( f  ) μετατοπισμένη στις 
θέσεις των κρουστικών παλμών του Σχήματος Α.13β.
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(α)

(β) (γ)

Σχήμα Α.13 Συνέλιξη του φάσματος ενός σήματος με το φάσμα ενός συνημιτονικού κύματος.

Α.5.5 Εφαρμογή της Συνέλιξης στην Αποδιαμόρφωση 
Στην Ενότητα Α.5.4 εξετάσαμε τον πολλαπλασιασμό μιας κυματομορφής επί το 2 cos 2�f0t. 
Είδαμε πώς δείχνει η συνέλιξη του φάσματος μιας κυματομορφής με το φάσμα ενός συνημι-
τονικού κύματος στο πεδίο της συχνότητας. Σ’ αυτή την ενότητα θα δούμε την αντίστροφη 
διαδικασία. Μία κυματομορφή που έχει πολλαπλασιαστεί επί το 2 cos 2�f0t πρόκειται να 
αποδιαμορφωθεί (δηλαδή, να επανέλθει στο εύρος συχνοτήτων που είχε η αρχική κυματο-
μορφή βασικής ζώνης).

Το Σχήμα Α.14α αναπαριστά το φάσμα, Z( f  ), της κυματομορφής που έχει μετατοπιστεί 
προς τα επάνω στη συχνότητα. Μπορούμε να αποδιαμορφώσουμε αυτή τη μετατοπισμένη 
προς τα επάνω κυματομορφή για να ανακτήσουμε την κυματομορφή βασικής ζώνης, πολλα-
πλασιάζοντάς την επί 2 cos 2�f0t. Αντ’ αυτού, θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία φώρασης στο 
πεδίο της συχνότητας, εκτελώντας τη συνέλιξη του Z( f  ) με το φάσμα του φέροντος, Y( f  ) = 
�( f – f0) + �( f + f0), όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα Α.14β.

Μία απλή επέκταση των Εξισώσεων (Α.52) και (Α.53) δίνει

  (Α.54)

Συνεπώς, το αποτέλεσμα της αποδιαμόρφωσης, Z(  f  ) * Y(  f  ) επιτυγχάνεται εφαρμόζο-
ντας την Εξίσωση (Α.54). Το φάσμα του προκύπτοντος σήματος εμφανίζεται στη βασική 
ζώνη και επίσης στις συχνότητες  2 f0, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα Α.14γ. Όπως και 
στην προηγούμενη ενότητα, η συνέλιξη μπορεί να εκτελεστεί γραφικά. Το αποτέλεσμα, όπως 
απεικονίζεται στο Σχήμα Α.14γ, περιέχει τους ακόλουθους όρους:



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  Ανάλυση Fourier 21

Σχήμα Α.14 Η εφαρμογή της συνέλιξης στην αποδιαμόρφωση ενός σήματος.

(α)

(β)

(γ)

  

(Α.55)

  

  

Παρατηρήστε ότι το αποτέλεσμα απαρτίζεται από το φάσμα βασικής ζώνης συν δύο όρους 
που σχετίζονται με συνιστώσες υψηλότερης συχνότητας. Αυτό είναι ένα τυπικό αποτέλεσμα 
της διαδικασίας αποδιαμόρφωσης/φώρασης· οι όροι υψηλότερης συχνότητας απορρίπτονται 
με τη χρήση ενός φίλτρου, οπότε απομένει μόνο το φάσμα του αποδιαμορφωμένου σήματος 
βασικής ζώνης.

Α.6 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ FOURIER 
Ο Πίνακας Α.1 παραθέτει τους ευρέως χρησιμοποιούμενους μετασχηματισμούς Fourier. Ο 
Πίνακας Α.2 παραθέτει τις ιδιότητες/λειτουργίες μετασχηματισμών Fourier. 

A.7 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην Ενότητα A.2, εξετάσαμε τη σχέση μεταξύ μη περιοδικών σημάτων συνεχούς χρόνου με 
τους μετασχηματισμούς Fourier αυτών. Επεκτείνοντας τη σχέση αυτή ώστε να περιλαμβάνει και 
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περιοδικά σήματα, συνεχούς χρόνου, ο μετασχηματισμός Fourier παίρνει τη μορφή των σειρών 
Fourier που αναπτύχθηκαν στην Ενότητα A.2.1. Αυτό που παραλείψαμε να επισημάνουμε εκεί, 
είναι πως η περιοδικότητα που προκύπτει για μια χρονική συνάρτηση, πεπερασμένης διάρκειας, 
μπορεί να περιγραφεί ως συνέπεια της ομοιόμορφης δειγματοληψίας (και στάθμισης με T0) του 
μετασχηματισμού Fourier μιας περιόδου της χρονοσειράς (βλ. Σχήματα A.4 και A.5).

Συνοψίζοντας, η σειρά Fourier συνδέει την ομοιόμορφη δειγματοληψία του φάσματος 
με την περιοδική επέκταση της χρονοσειράς πεπερασμένης διάρκειας. Με παρόμοιο τρόπο, 
ισχύει και η δυαδική σχέση: η ομοιόμορφη δειγματοληψία του χρονικού σήματος, περιορι-
σμένου εύρους ζώνης, συνεπάγεται την περιοδική επέκταση του φάσματος. Το φάσμα ενός 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 Μετασχηματισμοί Fourier

Σημείωση: για για και

για

για

για
για
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δειγματισμένου σήματος δεδομένων είναι περιοδικό και συνεχές. Η σχέση αυτή καλείται 
μετασχηματισμός Fourier δειγματισμένων δεδομένων. Οι μονάδες επεξεργασίας που υλοποι-
ούν την επεξεργασία σήματος δειγματισμένων δεδομένων χρονικών σημάτων στα σύγχρονα 
συστήματα επικοινωνιών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για το σχηματισμό των δειγ-
μάτων του μετασχηματισμού Fourier αυτών. Η δειγματοληψία του περιοδικού φάσματος 
συνεπάγεται την περιοδικότητα της χρονοσειράς των δειγματισμένων δεδομένων. Η σχέση 
μεταξύ μιας δειγματισμένης περιοδικής χρονοσειράς, πεπερασμένης διάρκειας, και ενός 
δειγματισμένου φάσματος, περιοδικού, και με περιορισμένο εύρος, καλείται διακριτός μετα-
σχηματισμός Fourier (discrete Fourier transform, DFT).

Οι σχέσεις μεταξύ των τεσσάρων πιθανών ζευγών μετασχηματισμών Fourier φαίνονται 
στον Πίνακα A.3 και το Σχήμα A.15 απεικονίζει τις ιδιότητες που αναφέρονται στον πίνακα. 
Μια ισοδύναμη περιγραφή του DFT μπορεί να σχετίζεται με τα όσα αναφέρονται στο Παράρ-
τημα E, όπου παρουσιάζεται ο μετασχηματισμός-Z. Χωρίς να κάνουμε τους υπολογισμούς, 
μπορούμε να πούμε ότι ο DFT μπορεί να υπολογιστεί με δειγματοληψία του μετασχηματισμού-
Z πεπερασμένων ακολουθιών, στο μοναδιαίο κύκλο, όπως φαίνεται στην Ενότητα E.3.5 και πιο 
ειδικά στην Ενότητα E.3.6. Οι αλγόριθμοι που μπορούν να υλοποιήσουν αποδοτικά αυτή τη 
λειτουργία καλούνται ταχείς μετασχηματισμοί Fourier (fast Fourier transforms, FFTs).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3 Ιδιότητες των Τεσσάρων Ζευγών Μετασχηματισμού Fourier
Μετασχηματισμός Χρονικό Σήμα Φάσμα
Μετασχηματισμός Fourier Συνεχές, μη περιοδικό Συνεχές, μη περιοδικό
Μετασχηματισμός Fourier 
δειγματισμένων δεδομένων

Δειγματισμένο, μη 
περιοδικό

Συνεχές, περιοδικό

Σειρές Fourier Συνεχές, περιοδικό Δειγματισμένο, μη 
περιοδικό

Διακριτός μετασχηματισμός Fourier Δειγματισμένο,  περιοδικό Δειγματισμένο,  περιοδικό

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2 Ιδιότητες/Λειτουργίες Μετασχηματισμών Fourier

1. Κλιμάκωση 

2. Ολίσθηση στο χρόνο 
3. Ολίσθηση στη συχνότητα 

4. Παραγώγιση στο χρόνο 

5. Παραγώγιση στη συχνότητα 

6. Ολοκλήρωση στο χρόνο 

7. Συνέλιξη στο χρόνο 
8. Συνέλιξη στη συχνότητα 

Ιδιότητα/Λειτουργία
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Σχήμα A.15 Χρονικές ακολουθίες και τα αντίστοιχα φάσματα για συνθήκες συνεχούς, δειγματισμένου, 
περιοδικού και μη περιοδικού σήματος.
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