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Sammanfattning

Detta material ger en sammanfattning av den teori som behövs för att genomföra projekt-
arbetet ”Spektralanalys med hjälp av den tidsdiskreta Fouriertransformen” i kursen Trans-
formmetoder. Materialet ger en beskrivning av hur frekvensinneh̊allet i en signal kan uppskat-
tas. Först ges ett konkret exempel, sedan härleds den disktera Fouriertransformen fr̊an den
kontinuerliga motsvarigheten. Den disktera Fouriertransformen kan sedan användas för att
direkt uppskatta spektrumet. Begreppet zeropadding och dess inverkan p̊a olika skattningar
av spektrum, samt Bartlett’s metod för variansreducering i spektrum beskrivs ocks̊a.
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1 Inledning

Spektralanalys handlar om att skatta frekvensinneh̊allet i en signal (eller tidsserie). Ett enkelt
exempel p̊a spektralanalys hittar vi i ljudtillämpningar. Just när det gäller ljud har vi alla en
känsla för vad som menas med spektrum (även om vi inte kanske kallar det för spektrum). För
en ljudsignal kan vi t.ex. säga att det inneh̊aller mycket ”bas” (eller diskant) och vi menar d̊a
att ljudsignalen domineras av l̊aga (höga) frekvenser. Spektralanalys handlar helt enkelt om att
ta fram och visualisera vilka frekvenser en signal inneh̊aller och hur starka de är.

För en ljudsignal är det kanske uppenbart att det kan vara av intresse att se vilka frekvenser som
en signal inneh̊aller. Spektralanalys kan dock användas för i princip alla typer av signaler och
kan ge värdefull information som inte kan ses genom att bara studera signalen i tidsdomänen.

Ett typiskt exempel där spektralanalys kan användas är för att detektera vibrationer i en meka-
nisk konstruktion (t ex en turbin). Vibrationerna kan mätas genom att givare (accelerometrar)
monteras p̊a turbinens axel. Vibrationer uppträder i ett spektrum som toppar, där frekvensen där
toppen ligger svarar mot ”vibrationsfrekvensen” och höjden p̊a toppen svarar mot hur stark vib-
rationen är. Inom omr̊aden som ekonomi, meterologi och astronomi kan spektralanalys användas
för att upptäcka ”gömda” periodiciteter som ger information om återkommande processer och
cykliska fenomen. Inom medicin använder man spektralanalys p̊a t ex EKG- och EEG-signaler,
och inom reglerteknik för att ta reda p̊a de dynamiska egenskaperna hos ett system för att kunna
bygga en regulator.

2 Illustration av hur information i en signal kan framhävas i
frekvensdomänen

Innan vi g̊ar in p̊a teorin för spektralanalys ska vi ge ett motiverande exempel. Figur 1 visar en
tidsserie som t ex skulle kunna vara signalen fr̊an en mätgivare som ska detektera vibrationer i
ett mekaniskt system. I figuren representerar x-axeln tid och y-axeln amplitud (i n̊agon lämplig
storhet). Det är mycket sv̊art att se n̊agot vettigt i figuren pga att mätdata har slumpmässiga
störningar. Signalen i Figur 1 har simulerats i MATLAB mha följande kod:

fs = 10000; % samplingsfrekvens

Ts=1/fs; % samplingstid

N=1000; % antal sampel

t = (0:(N-1))*Ts; % samplingstillfällen (tidsvektor)

f1=1500; % frekvens för sinus 1

f2=4000; % frekvens för sinus 2

ynn = sin(2*pi*f1*t) + sin(2*pi*f2*t); % två sinussignaler skapas

sigma = 1; % standardavvikelse för bruset

noise = sigma*randn(1,N); % skapa brusvektor

y = ynn + noise; % bruset adderas till signalen

Om vi istället tar mätdatat fr̊an Figur 1 och gör spektralanalys (periodogram) f̊ar vi resultatet
som visas i Figur 2, där vi har frekvens p̊a x-axeln och effekt [Watt] p̊a y-axeln. I detta fall ser vi
nu tv̊a tydliga toppar vid frekvenserna 1500 och 4000 Hz. Detta betyder att signalen inneh̊aller
tv̊a olika periodiciteter (t.ex. sin(2πft) där f = 1500 och 4000 Hz), n̊agot som var väldigt
sv̊art att se i tidsdomänen i Figur 1! Dessutom kan vi se hur starka de tv̊a periodiciteterna är
genom höjden p̊a topparna, en högre topp motsvarar en större amplitud hos variationen med
den frekvensen. Spektrum skattades med koden:
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Figur 1: En uppmätt signal fr̊an n̊agot system.

%Beräkna periodogrammet

L = N; % Zeropadding om L>N

Phi = abs(fft(y,L)).^2/N;

%Skapa en frekvensvektor för de positiva frekvenserna

f = (0:(L/2-1))*fs/L;

%Plotta spektrum

subplot(2,1,1)

plot(f, Phi(1:L/2))

grid on

xlabel(’frequency, Hz’)

ylabel(’\Phi(f)’)

Fr̊agan är nu hur man kan skatta spektrum och hur det fungerar? Detta beskrivs i de kommande
avsnitten. Utg̊angspunkten är den vanliga Fouriertransformen som behandlats p̊a föreläsningarna
i Transformmetoder. Sedan skapas en diskret approximation av det ”verkliga” spektrumet som
kan användas i praktiken, där alla signalerna är diskret uppmätta i ett begränsat antal punkter
eller sampel.
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Figur 2: Spektralanalys (periodogram) av signalen i Figur 1.

3 Fouriertransformen för tidskontinuerliga signaler

Givet en tidskontinuerlig signal xc(t) med ändlig energi (integralen av signalens belopp existerar)
definieras Fouriertransformen enligt

Xc(ω) =

∫ ∞
−∞

xc(t)e
−iωtdt (1)

där variabeln ω betecknar vinkelhastigheten [radianer/sekund]. Kopplingen till frekvens [Hertz]
ges av ω = 2πf .

Spektrum för signalen xc(t) defineras som

Φc(ω) = |Xc(ω)|2 (2)

och anger hur mycket av en viss frekvens som signalen inneh̊aller. Speciellt anger∫ ω2

ω1

Φc(ω)dω (3)

hur mycket av signalens energi som finns mellan frekvenserna ω1 och ω2. Att spektrum kan
tolkas som signalens frekvensinneh̊all följer av Parseval’s (Plancherel’s) formel:∫ ∞

−∞
|xc(t)|2dt =

1

2π

∫ ∞
−∞

Φc(ω)dω. (4)

Om vi har en signal med en känd funktion xc(t) kan vi allts̊a ganska rättframt beräkna signalens
spektrum enligt ovan. I nästan alla praktiska fall är signalens funktion xc(t) okänd och det enda
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vi har tillg̊ang till är mätningar av xc(t). För att vi ska kunna lagra en signal i en dator m̊aste den
”samplas”, d.v.s. ”stickprov” av signalen lagras i datorn. Detta betyder att vi inte har mätningar
av signalen xc(t) för alla tidpunkter utan bara sampel vid vissa tidpunkter av signalen, se Figur
3. Sampling sker s̊a gott som alltid i dagens digitala samhälle.
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Figur 3: Exempel p̊a en kontinuerlig signal och en sampling av signalen. Avst̊andet mellan tv̊a
sampel kallas samplingsintervall Ts [s], och samplingsfrekvensen ges av fs = 1/Ts [Hz].

I fortsättningen kommer vi att beteckna de samplade värdena av en kontinuerlig signal xc(t) med
x[n], n = 0,±1,±2, . . .. Formellt gäller x[n] = xc(nTs) där Ts är tiden mellan tv̊a sampel, samp-
lingstiden. Notationen med hakparenteser indikerar att n anges i sampel och inte kontinuerlig
tid.

En signal som bara är definierad i diskreta tidpunkter kallas tidsdiskret. Om vi bara har den
tidsdiskreta signalen tillgänglig är det uppenbart att vi inte (exakt) kan räkna ut integralen (1)
utan n̊agon form av approximation måste göras. För att komma vidare m̊aste vi definiera en
Fouriertransform för tidsdiskreta signaler. Detta görs i nästa avsnitt.

4 Fouriertransformen för tidsdiskreta deterministiska signaler

Antag att x[n] (som ovan är n = 0,±1,±2, . . .) är en tidsdiskret signal med ändlig energi
(summan av signalens absolutbelopp existerar). Normalt härstammar den tidsdiskreta signalen
fr̊an sampling av en tidskontinuerlig signal enligt ovan med samplingintervallet Ts, dvs. t = nTs.

Den tidsdiskreta Fouriertransformen (DTFT) ges d̊a av

X(ω) =

∞∑
n=−∞

x[n]e−iωn (5)
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där ω som nu betecknar den ”normaliserade vinkelfrekvensen” definieras som

ω = 2π
f

fs
(6)

Detta kan man lätt se genom att ωt = 2πft = 2πfnTs = 2π f
fs
n. D̊a k nu är ett heltal s̊a kommer

transformen i (5) vara periodisk i ω enligt

X(ω + 2πm) = X(ω), m ∈ Z (7)

vilket fr̊an (6) ger att transformen är periodisk med samplingsfrekvensen fs om man översätter
det till den icke normaliserade frekvensen.

Dess spektrum definieras analogt med det tidskontinuerliga fallet,

Φ(ω) = |X(ω)|2. (8)

Parseval’s formel ges av
∞∑

n=−∞
|x[n]|2 =

1

2π

∫ π

−π
Φ(ω)dω. (9)

Till sist, om vi har ett Ts som är tillräckligt litet och ett N som är tillräckligt stort kan man
visa att Φ(ω) ≈ Φc(ω), vilket betyder att man kan skatta den kontinuerliga signalens spektrum
med den tidsdiskreta Fouriertransformen.

5 Periodogrammet - den enklaste spektrumskattningen

I ansnitt 4 antog vi att vi hade tillg̊ang till ett oändlig antal sampel, vilket naturligtvis aldrig
inträffar i verkligheten. Vi m̊aste därför skatta (estimera) spektrumet utifr̊an de sampel vi har.
Enklaste sättet att göra detta är att byta ut gränserna för summan i (5) s̊a att den enbart
omfattar de sampel vi har tillg̊ang till! Antag att vi har tidsserien x[n], där n = 0, 1, . . . , N − 1,
d̊a f̊ar vi fr̊an (5):

X(ω) =
N−1∑
n=0

x[n]e−iωn. (10)

Analogt med (8) f̊ar vi följande spektrumskattning för x[n]:

Φ̂p(ω) =
1

N

∣∣∣∣∣
N−1∑
n=0

x[n]e−iωn

∣∣∣∣∣
2

(11)

där hat-symbolen (ˆ) markerar att det är ett estimat (uppskattning) av spektrumet. I praktiken
kan vi heller inte utvärdera (11) vid alla frekvenser. Man väljer därför ofta L punkter uniformt
utspridda över en period

ωk =
2π

L
k, k = 0, 1, . . . , L− 1 (12)

Som standard är L = N , men andra val är möjliga, se avsnitt 6. Om vi sätter L = N och
substituerar (12) in i (10) f̊ar vi

X[k] =
N−1∑
n=0

x[n]e−i2π
k
N
n (13)
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Detta är den ”diskreta Fouriertransformen” (DFT) där b̊ade tid och frekvens antar diskreta
värden. Motsvarande skattning av spektrum kallas periodogrammet, och f̊as nu som

Φ̂p[k] =
1

N
|X[k]|2 =

1

N

∣∣∣∣∣
N−1∑
n=0

x[n]e−i2π
k
N
n

∣∣∣∣∣
2

(14)

Periodogrammet ger en skattning av spektraltätheten, dvs hur signalens effekt [Watt] är fördelad
över olika frekvenser. Storleken p̊a en topp i spektrum motsvarar allts̊a effekten vid den frekven-
sen, vilken i sin tur motsvarar en viss amplitud av den underliggande periodiciteten.

Den diskreta Fouriertransformen är ocks̊a periodisk, analogt med (7). En annan egenskap är att,
för reella signaler, s̊a gäller

X[k] = X̄[−k] (15)

där X̄ är komplex-konjugatet av X, dvs. att transformen är konjugat-symmetrisk. Detta betyder
att Periodogrammet kommer att vara symmetriskt och periodiskt, dvs. att det är tillräckligt att
titta p̊a en halv period av Periodogrammet (ω ∈ [0, π]).

Beräkningen av summan i (13) vid ett givet antal frekvenser kan göras mycket effektivt med hjälp
av en algoritm som kallas ”the fast Fourier transform” (FFT). När man räknar ut Fouriertrans-
formen i MATLAB för en tidsserie x (vektor) med N sampel f̊ar man den i N frekvenspunkter
X (vektor), det vill säga L = N i (12), genom kommandot: X = fft(x). X kommer d̊a in-
neh̊alla information för ω ∈ [0, 2π], dvs bara den första halvan är av intresse d̊a man plottar
Periodogrammet.

Tack vare denna metod är det allts̊a möjligt att hitta och visualisera periodiciteter i tidsserier,
vilket ocks̊a verkar vara förklaringen till dess namn, Periodogrammet. Periodogrammet är den
enklaste av alla spektrumskattningar och har framför allt en stor nackdel: hög varians. Detta
betyder att skattningen är känslig för störningar och har en relativt stor osäkerhet. Däremot
är det systematiska felet litet (liten bias), dvs. i medeltal, och d̊a man ökar antelt sampel, ger
Periodogrammet en skattning nära det sanna spektrumet (väntevärdet av skattningen är nära
det sanna värdet). Men periodogrammet är änd̊a viktigt d̊a m̊anga mer avancerade metoder
bygger p̊a denna, som exempel Bartlett’s metod i avsnitt 7.

6 Zeropadding

Som standard s̊a ger DFTn av en signal medN sampel i tiden ävenN evaluerade frekvenspunkter
i Fourierdomän, enligt valet i (12). För små N , dvs. korta dataset, kan det därför bli väldigt glest
mellan frekvenspunkterna i sitt periodogram, vilket kan ge ett sv̊artytt spektrum. Det är dock
möjligt att utvärdera (10) vid vilka frekvenser ω som helst. Ett alternativ är att välja L > N
i (12), vilket allts̊a gör att vi fr̊an N sampel i tiden kan f̊a L sampel i v̊art skattade spektrum.
Ett exempel d̊a zeropadding ger stor skillnad i visualiseringen ges i Figur 4. Notera att den vi
egentligen bara har information i de utritade punkterna (stjärnor och cirklar), men att MATLAB
har dragit linjer mellan dessa. Detta gör att man ännu lättare kan misstolka periodogrammet
d̊a man har korta dataset, om man inte använder zeropadding.

Rent praktiskt kan detta göras genom att lägga till nollor p̊a slutet av tidsserien, {x(0), . . . , x(N−
1), 0, 0, . . .}, tills önskad längd L uppn̊as. Vi har nu fler sampel i v̊ar tidsserie än tidigare
(N → L), men eftersom nollorna inte ger n̊agot bidrag till summan i (13) p̊averkas inte Fou-
riertransformens värde, utan det enda som händer är att antalet frekvenspunkter ökar. Detta
ger allts̊a samma sak som att välja ett L > N i (12) och därför kallas ocks̊a proceduren att
utvärdera fler frekvenspunkter för zeropadding. I MATLAB har fft-funktionen direkt stöd för

7



0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

f [Hz]

Φ
(f

)

 

 
Periodogram
Zeropadded periodogram

Figur 4: Exempel p̊a ett periodogram utan och med zeropadding (L = 100) d̊a antalet sampel i
tidsdomän är litet (N = 10).

detta och man kan ange i hur m̊anga punkter man vill räkna ut DFT:n genom att använda X =

fft(x,L).

Notera att man inte lägger till n̊agon information genom zeropadding, utan man förfinar bara den
visuella representationen av det skattade spektrumet. Den verkliga upplösningen är begränsad
av antalet sampel man har av sin signal N för en given samplingsfrekvens, dvs. hur l̊ang den
tillgängliga signalen är i tid.

7 Variansreducering av spektrumet m.h.a. Bartlett’s metod

Vi ska här beskriva en enkel metod för att minska variansen (”fladdrigheten”) hos periodogram-
met, Bartlett’s metod. Nackdelen med denna metod är att man kan introducera ett systematiskt
fel (bias) som gör att skattningen i medeltal inte nödvändigtvis är nära det sanna värdet, trots
att man ökar antalet sampel godtyckligt.

Metoden fungerar genom att dela upp tidsserien i ett antal lika stora delar och sedan beräkna
periodogrammet för varje del. Sedan f̊as det slutgiltiga spektrumet genom att ta medelvärdet
av alla delspektrum. P̊a grund av medelvärdesbildningen kommer de slumpmässiga variationer-
na (variansen) i skattningen att minska. Uppdelningen av signalen ger dock samma inverkan
p̊a skattningen som om man hade mätt signalen under en kortare tidsperiod. Detta medför
nackdelar, vilket förklarats i avsnitt 6.

Matematiskt beskrivs det p̊a följande sätt. Antag att vi har en tidsserien x[n], n = 0, . . . , N − 1,
och att vi delar upp den i P = N/M delar om vardera M sampel. Som exempel ger M = N/4
att P = 4 delar. L̊at

xp[m] = x[(p− 1)M +m], m = 0, . . . ,M − 1, p = 1, . . . , P, (16)

vara observationerna av den p-te delen och l̊at

Φ̂p[k] =
1

M

∣∣∣∣∣
M−1∑
m=0

xp[m]e−i2π
k
N
m

∣∣∣∣∣
2

(17)
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vara dess periodogram. D̊a f̊as Bartlett’s spektrumestimat som

Φ̂B[k] =
1

P

P∑
p=1

Φ̂p[k], (18)

det vill säga medelvärdet av periodogrammen fr̊an de P olika delarna. P̊a projektets hemsida
finns MATLAB-kod för denna metod att ladda ned.
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