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Οι ασκήσεις µε [?] είναι bonus, +10 µονάδες η καθεµία στο ϐαθµό αυτής της
σειράς ασκήσεων (δηλ. µπορείτε να πάρετε µέχρι 100/90 σε αυτή τη σειρά.)
[?] ΄Ασκηση 1 - Σειρά Fourier Ι
΄Εστω το περιοδικό σήµα x(t) = | cos(πt)|.
(αʹ) Σχεδιάστε µερικές περιόδους του και ϐρείτε τη ϐασική του περίοδο T0 .
(ϐʹ) Υπολογίστε αναλυτικά την εκθετική Σειρά Fourier.
(γʹ) Σχεδιάστε το ϕάσµα πλάτους και το ϕάσµα ϕάσης χρησιµοποιώντας µόνο τα k = ±4, ±3, ±2, ±1, 0.
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sin π 1+2k
2
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Απ: Xk =
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π(1 − 2k)
π(1 + 2k)

΄Ασκηση 2 - Σειρά Fourier ΙΙ
΄Εστω το περιοδικό σήµα x(t) µε περίοδο T0 , που ϕαίνεται στο Σχήµα 1 Βρείτε

Σχήµα 1: Περιοδικό Σήµα ΄Ασκησης 2.
(αʹ) την περίοδό του, T0
(ϐʹ) τους συντελεστές Fourier του, Xk
Απ: Xk =

΄Ασκηση 3 - Σειρές Fourier - Ιδιότητες ΙΙ
΄Εστω ότι για ένα περιοδικό σήµα x(t) µας δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες :
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• είναι πραγµατικό και άρτιο
• έχει περιόδο T0 = 1 και συντελεστές Fourier Xk
• ισχύει Xk = 0 για |k| ≥ 2

Z

1

|x(t)|2 dt = 1

• ισχύει
0

Z

1

x(t)dt =

• ισχύει
0

1
2

Βρείτε δυο σήµατα που ικανοποιούν τις παραπάνω προδιαγραφές.
Απ: x(t) =

1
2

±

q

3
2

cos(2πt)

΄Ασκηση 4 - Σειρές Fourier - Ιδιότητες ΙΙΙ
΄Εστω x(t) ένα περιοδικό σήµα µε ϑεµελιώδη συχνότητα f0 και συντελεστές Fourier Xk . Πώς σχετίζεται η ϑεµελιώδης
συχνότητα fˆ0 του σήµατος
y(t) = x(1 − t) + x(t − 1)
(1)
µε τη συχνότητα f0 του x(t); Βρείτε επίσης µια σχέση µεταξύ των συντελεστών Fourier Xk του σήµατος x(t) και των
Yk του y(t).
Απ: Yk = e−j2πkf0 (X−k + Xk )

΄Ασκηση 5 - Συντελεστές Fourier ΙΙ
Βρείτε την περίοδο και τους συντελεστές Fourier του σήµατος

x(t) = cos4 (t)

(2)

1
Απ.: T0 = π , X0 = 38 , X1 = X−1 = 14 , X2 = X−2 = 16

΄Ασκηση 6 - Μετασχηµατισµός Fourier Ι
Χρησιµοποιείστε τον ορισµό για να ϐρείτε το µετασχ. Fourier των παρακάτω σηµάτων


(αʹ) x(t) = 2δ t − 12
(ϐʹ) x(t) = rect(t − 6)
(γʹ) x(t) = e−4t u(t − 1)
(δʹ) x(t) = 3(u(t) − u(t − 2))


(εʹ) x(t) =

At, |t| < T
0,
αλλού

΄Ασκηση 7 - Μετασχηµατισµός Fourier - ΙΙ
Αν ένα σήµα x(t) έχει µετασχ. Fourier X(f ), γράψτε κάθε µετασχηµατισµό Y (f ) των παρακάτω σηµάτων συναρτήσει
του X(f ).
(αʹ) y(t) = x(at − b), a 6= 0, b ∈ <

R 2t

(ϐʹ) y(t) = −∞ x(τ )dτ

3
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(γʹ) y(t) = tx(2t − 1)
(δʹ) y(t) = ej2t x(t − 1)
(εʹ) y(t) = tx(t) sin(3t)
d
(ϛʹ) y(t) = dt
x(t) ∗ (e−jt x(t))

΄Ασκηση 8 - Μετασχηµατισµός Fourier - Ιδιότητες
΄Εστω X(f ) ο µετασχ. Fourier του Σχήµατος 2. Υπολογίστε τις παρακάτω ποσότητες χωρίς να υπολογίσετε ϱητά το

X (f )
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Σχήµα 2: Σχήµα ΄Ασκησης 6.
σήµα στο χρόνο, x(t). ∆ουλέψτε µε ιδιότητες και µε τα ολοκληρώµατα των ορισµών, χωρίς ποτέ όµως να ϐρείτε το

x(t).
Z

+∞

x(t)dt

(αʹ)
−∞

Z

+∞

(ϐʹ)

x(t)ej3t dt

−∞

(γʹ) τη ϕάση του µιγαδικού 1 σήµατος στό χρόνο, θx (t), παρατηρώντας ότι το ϕάσµα που σας δίνεται στο σχήµα γίνεται
άρτιο και πραγµατικό αν µετατοπιστεί κατά 1/2π Hz δεξιά. ΄Αρα το σήµα στο χρόνο αυτού του µετατοπισµένου
ϕάσµατος είναι πραγµατικό και άρτιο =⇒ ϑα έχει µηδενική ή σταθερή ϕάση. Ποιά η ϕάση θx (t) του σήµατος
στο χρόνο για το ϕάσµα που σας δίνεται ;
(δʹ) x(0)
Απ.: (α) 1, (ϐ) 2, (γ) θx (t) = −t, (δ) π4

΄Ασκηση 9 - Σειρές Fourier στο MATLAB/Octave
Στις Ασκήσεις 1, 2, και 3 υπολογίσαµε στο χαρτί τους συντελεστές µιας σειράς Fourier. Ας δούµε πώς ϑα µπορούσαµε
να επιβεβαιώσουµε την απάντησή µας στο MATLAB, και µε χρήση αυτού του κώδικα, να µπορούµε να σχηµατίζουµε
τη σειρά Fourier οποιουδήποτε περιοδικού σήµατος.
΄Εστω λοιπόν η τριγωνοµετρική σειρά Fourier
+∞

A X A
cos(2πkf0 t + π/2)
x(t) = +
2
kπ
k=1

1

Παρατηρήστε ότι το ϕάσµα που σας δίνεται δεν έχει άρτια ή περιττή συµµετρία, άρα δεν αντιστοιχεί σε πραγµατικό σήµα στο χρόνο !

(3)

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς - 2018-19/Τρίτη Σειρά Ασκήσεων

4

Στο µάθηµα έχουµε δει κώδικα που υλοποιεί µια Σειρά Fourier µε χρήση for loop. Επειδή όµως το MATLAB/Octave
είναι κατασκευασµένο ώστε να είναι πολύ πιο γρήγορο όταν γράφουµε κώδικα µε πράξεις πινάκων - αντί για for
loops - ϑα δούµε τώρα µια τέτοια υλοποίηση. Ο κώδικας MATLAB που υλοποιεί την τριγωνοµετρική Σειρά Fourier
για A = 1 και T0 = 1 χωρίς for loop δίνεται στο αρχείο trigFS.m και το αποτέλεσµα ϕαίνεται στο Σχήµα 3.

Σχήµα 3: Σειρά Fourier.
Κατανοήστε γιατί δουλεύει έτσι, σκεπτόµενοι/ες ότι όλες οι µεταβλητές του MATLAB/Octave είναι πίνακες. ∆ε
χρειάζεται να γράψετε κάτι στην αναφορά σας για αυτό.
Εναλλακτικά, κι επειδή πολλές ϕορές η τριγωνοµετρική Σειρά δεν υπολογίζεται εύκολα στο χαρτί ώστε να τη
µεταφέρουµε στο MATLAB/Octave άµεσα, µπορούµε να υλοποιήσουµε την Εκθετική Σειρά Fourier όπως στο αρχείο
expFS.m που σας δίνεται.
Συµπληρώστε τον κώδικα που σας δίνεται για την εκθετική Σειρά Fourier - εκεί που γράφει INSERT CODE
HERE - και προγραµµατίστε στο MATLAB 3 περιόδους από τις Σειρές Fourier των Ασκήσεων 1 και 2 και
παραδώστε τον κώδικα και τα σχήµατα που προκύπτουν.
Επιπλέον, προγραµµατίστε 3 περιόδους από τα περιοδικά σήµατα που αντιστοιχούν στους παρακάτω
συντελεστές εκθετικής Σειράς Fourier. Παραδώστε τον κώδικα και τα σχήµατα που ϐγάζετε.
I. T0 = 1, X0 = 1, Xk =

j(−1)k
kπ ,


II. T0 = 6, X0 = 1/2, Xk =
III. T0 = 3, X0 = 1, Xk =

k 6= 0

0,
6
π 2 k2

k άρτιο
sin(πk/2) sin(πk/6), k περιττό


3j  j2πk/3
jkπ/3
e
sin(2πk/3)
+
2e
sin(πk/3)
, k 6= 0
2π 2 k 2

΄Ασκηση 10 - Μετασχ. Fourier στο MATLAB/Octave
Συζητήσαµε αρκετά στις διαλέξεις για τον µετασχ. Fourier και ϐρήκαµε τη µαθηµατική του έκφραση για αρκετά
γνωστά µας σήµατα. Για να υπολογίσουµε το ολοκλήρωµα του µετασχ. Fourier στο MATLAB µε αριθµητικό τρόπο
ϑα πρεπει να πάρουµε δείγµατα από τον άξονα του χρονου και τον άξονα της συχνότητας, ώστε να κατασκευάσουµε
το γινόµενο x(t)e−j2πf t και να το ολοκληρώσουµε.
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Το MATLAB ϕυσικά έχει δική του συνάρτηση που υπολογίζει τον µετ. Fourier ενός σήµατος, η οποία λέγεται

fft. Παρ΄ όλα αυτά, εµείς ϑα ϕτιάξουµε τη δική µας, για να έχουµε απόλυτο έλεγχο και γιατι η fft απαιτεί κάποιες
γνώσεις παραπάνω για να τη χρησιµοποιήσετε.
Θυµηθείτε, στο MATLAB, όλα είναι πίνακες, άρα έχουν διακριτές τιµές. ΄Εχετε δει σε προηγούµενη σειρά ασκήσεων πώς υπολογίζουµε στο MATLAB ένα ολοκλήρωµα. Παρόµοια ϑα δουλέψουµε και εδώ, µόνο που το ολοκλήρωµά
µας δε ϑα είναι τιµή, αλλά ένας πίνακας [1 × L], που ϑα περιέχει µερικές τιµές της συνάρτησης X(f ), δηλ. του
µετασχ. Fourier που ψάχνουµε.
(αʹ) ΄Εστω ότι ϑέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα σήµα διάρκειας 10 δευτερολέπτων. ΄Οπως γνωρίζετε ήδη, ο χρόνος
των 10 δευτερολέπτων έχει άπειρες χρονικές στιγµές, οπότε ϑα πρέπει να διαλέξουµε κάποιες τιµές του σήµατος.
΄Εστω ότι ϑέλουµε να παίρνουµε τιµές ανά 0.01 δευτερόλεπτα. Ας δηµιουργήσουµε πρώτα τον άξονα του χρόνου
που ϑα χρησιµοποιηθεί για να πάρουµε τιµές από το σήµα µας. Θα είναι :

Dt = 1/100;
D = 10;
t = 0:Dt:D;

% Sampling step in time
% Signal duration in time
% Time axis (you’ve seen this before)

΄Εστω ότι ϑέλουµε να ϐρούµε το συχνοτικό περιεχόµενο ενός σήµατος στο διάστηµα [−10, 10], µε ίδια ‘‘ανάλυση’’
όπως και στο πεδιο του χρόνου, δηλ. 0.01 Hz. Κατασκευάζουµε τον άξονα των συχνοτήτων ως :

Df = 0.01;
f = -10:Df:10;

% Sampling step in frequency
% Frequency axis = [-10,...,10]

Θεωρούµε λοιπόν ότι µας ενδιαφέρουν µόνο οι παραπάνω συχνότητες [−10, 10], µε ανάλυση Df, και ότι σε αυτό
το διάστηµα ϑα υπολογίσουµε τον µετασχ. Fourier. ΄Αρα ουσιαστικά ϑα ϐλέπουµε τον µετασχ. Fourier µόνο στο
διάστηµα [−10, 10]. Γνωριζοντας τα δείγµατα του χρόνου και της συχνότητας µπορούµε να κατασκευάσουµε το
λεγόµενο πίνακα ανάλυσης του µετασχ. Fourier:

M = exp(-j*2*pi*f’*t);
∆είτε τη διάστασή του στο MATLAB και προσπαθήστε να καταλάβετε τι περιέχει σε κάθε γραµµή και σε
κάθε στήλη του. Αναφέρετε τα συµπεράσµατά σας.
(ϐʹ) ΄Εστω ότι ϑέλουµε να ϐρούµε το ϕάσµα πλάτους του γνωστού σήµατος

x(t) = e−at u(t), a > 0

(4)

του οποίου γνωρίζουµε από τη ϑεωρία ότι είναι

1
|X(f )| = p
2
a + 4π 2 f 2

(5)

Ας δηµιουργήσουµε και σχεδιάσουµε το σηµα µας, για a = 1:

a = 1;
x = exp(-a*t);
figure; plot(t,x);
xlabel(’Time (s)’);
title(’Signal x(t) = exp(-at)’);
Εδώ παραλείψαµε τη χρήση της ϐηµατικής, αφού ο άξονας του χρόνου που δηµιουργήσαµε πριν έχει ϑετικές
τιµες.

6
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Για να υπολογίσουµε τον µετασχ. Fourier, ϑα δουλέψουµε όπως για το ολοκλήρωµα Riemann σε προηγούµενη
σειρά ασκήσεων, δηλ. ϑα δηµιουργήσουµε την προσέγγιση του µετασχ. Fourier ως

X(f ) = lim ∆ti
∆ti →0

+∞ 
X

x(∆ti )e−j2πf ∆ti



(6)

i=−∞

και όπως έχουµε δει σε προηγούµενες σειρές ασκήσεων, αυτό στο MATLAB υλοποιείται ως

X = Dt*x*M.’;

% Prosoxh sto .’ !

Ο τελεστής .’ υπολογίζει τον ανάστροφο ενός πίνακα (ενώ ο τελεστής ’ υπολογίζει τον συζυγή ανάστροφο ή
ερµητιανό ενός πίνακα, και καλό ϑα ήταν να το αποφεύγετε). Πολλές ϕορές χρειάζεται αυτός ο τελεστής για να
συµφωνούν οι διαστάσεις των πινάκων που εµπλέκονται ως γινόµενα.
(γʹ) Ας συγκρίνουµε το ϕάσµα πλάτους του παραπάνω µε το ϑεωρητικό ϕάσµα πλάτους που ξέρουµε.

Xtheoretic = 1./(a + j*2*pi*f);
plot(f, abs(X)); grid;
hold on; plot(f, abs(Xtheoretic), ’r--’);
hold off;
Μοιάζουν τα δυο ϕάσµατα ;
(δʹ) Ας προσπαθήσουµε τώρα να συνθέσουµε το σήµα στο χρόνο µέσω του αντίστροφου µετασχ. Fourier, δηλ. ας
προσπαθήσουµε να ϐρούµε το σήµα στο χρόνο, x(t)! Ο µετασχ. Fourier που έχουµε ϐρει ορίζεται µόνο στο
διάστηµα [−10, 10], αρα σίγουρα ϑα έχουµε κάποιο σφάλµα στον υπολογισµό του x(t). Για να δούµε όµως...
Γνωριζοντας τα δείγµατα του χρόνου και της συχνότητας µπορούµε να κατασκευάσουµε το λεγόµενο πίνακα
σύνθεσης του µετασχ. Fourier:

Minv = exp(j*2*pi*t’*f);
∆είτε τη διάστασή του στο MATLAB και προσπαθήστε να καταλάβετε τι περιέχει σε κάθε γραµµή και σε
κάθε στήλη του. Αναφέρετε τα συµπεράσµατά σας.
(εʹ) Για να υπολογίσουµε τον αντίστροφο µετασχ. Fourier, ϑα δουλέψουµε όπως για το ολοκλήρωµα Riemann
προηγουµένως, µε µικρές διαφοροποιήσεις, δηλ. ϑα δηµιουργήσουµε την προσέγγιση του αντίστροφου µετασχ.
Fourier ως

x(t) = lim ∆fi
∆fi →0

+∞ 
X

X(∆fi )ej2π∆fi t



(7)

i=−∞

Η σύνθεση του σήµατος στο χρόνο γίνεται ως

x_est = Df*Xtheoretic*Minv.’;
(ϛʹ) Λόγω αριθµητικών σφαλµάτων, ϑα δείτε ότι το σήµα που λαµβάνετε είναι µιγαδικό (ενώ προφανώς δεν πρέπει να
είναι). Επιβεβαιώστε το, ελέγχοντας τις τιµές του ϕανταστικού µέρους (συνάρτηση imag) του σήµατος x_est.
Ουσιαστικά λοιπόν, µόνο το πραγµατικό µέρος έχει σηµασία.
Τυπώστε στον ίδιο άξονα το γράφηµα του πραγµατικού µέρους (συνάρτηση real) και το αρχικό x(t).
Είναι τα ίδια ; Αν όχι, γιατί ; Τυπώστε επίσης και το ϕανταστικό µέρος - ξεχωριστά. Τι τάξη µεγέθους
είναι το αριθµητικό σφάλµα που παράγει το MATLAB;
Παραδωστε κώδικα και γραφήµατα για όλα τα παραπάνω ερωτήµατα, και απαντήστε και σε όσα ϑεωρητικά
ερωτήµατα έχουν επισηµανθεί παραπάνω.

