
 1

 
 

Analyzátory FFT 
 

Analyzátory FFT jsou založeny na implementaci algoritmu rychlé 
Fourierovy transformace (FFT) pro výpočet diskrétní Fourierovy transformace 
(DFT) daného vstupního signálu. DFT umožňuje transformovat signál 
navzorkovaný v časové oblasti do diskrétního frekvenčního spektra. Vstupní 
signál tedy musí   být nejdříve vzorkován a digitalizován v A/D převodníku a 
potom je v signálovém procesoru vypočítáno jeho spektrum při aplikaci FFT 
(obr.6). Počet vzorků v časové oblasti musí vyhovovat vzorkovacímu teorému, 
to znamená že pro vzorkovací rychlost fs musí být splněna podmínka 

max2 ff s 〉   respektive  2/max sff 〉  
kde fmax je maximální frekvence obsažená ve spektru signálu a frekvence fs/2 se 
nazývá Nyquistova frekvence. Jak je vidět, musí být vstupní signál před 
vzorkováním frekvenčně omezen antialiasingovým filtrem tak, aby spektrální 
složky s frekvencemi vyššími než fmax neovlivňovaly měření. Výběru N vzorků 
v časové oblasti odpovídá periodická posloupnost ve frekvenční oblasti a naopak. 
 FFT je záznamově orientovaný algoritmus. Pro výběr posloupnosti N 
vzorků ze vstupního signálu se používá termín záznam a počet vzorků se nazývá 
délka záznamu. Mezi periodou signálu To , intervalem vzorkování T, vzorkovací 
frekvencí fs, délkou záznamu N a vzdáleností spektrálních čar ve spektru  ∆f 
platí následující vztahy: 

NffNTTTfTf soso //1/1 =∆===∆  
Vzhledem k periodicitě je frekvenční spektrum vzorkovaného signálu 
symetrické kolem Nyquistovy frekvence fs/2 a druhá polovina výstupního 
záznamu je tedy redundantní. Délka výstupního záznamu je tedy (N/2)+1 
(vzorky 0 až N/2). Vzorky ve frekvenční oblasti jsou v anglické literatuře 
označovány jako biny  a číslovány od 0 do N/2, přičemž bin 0 odpovídá 
stejnosměrné složce a bin N/2 frekvenci fs/2. Frekvenci k-tého binu lze vypočítat 
jako kfs/N. 
 FFT analyzátory tedy zobrazují spektrum v šířce pásma (spanu) 0 Hz až 
fs/2 Hz s rozlišovací schopností ∆f. Často se měření soustřeďuje na úzké pásmo 
kmitočtů buď kolem nulové frekvence nebo kolem určité centrální frekvence 
(např. nosné při měření modulací) a rozlišovací schopnost by bylo potřeba 
zvětšit. Jak je vidět z výše uvedených rovnic je to možné zajistit buď zmenšením 
vzorkovací frekvence nebo prodloužením záznamu.  

Zmenšení vzorkovací frekvence je možné dosáhnout tzv. decimací 
(zředěním) vzorků, to je pravidelným vyloučením např. každého druhého vzorku. 
Před decimací je třeba odfiltrovat frekvenční složky s frekvencí vyšší než je 
polovina nově vzniklé vzorkovací frekvence. To se zajišťuje implementací 
digitálních decimačních filtrů za A/D převodník. Vstupní signál je tedy stále 
vzorkován nejvyšší vzorkovací frekvencí, pro kterou je na vstupu zařazen pevně 
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nastavený analogový antialiasingový filtr a která odpovídá největší šířce pásma 
(spanu) na displeji. Zmenšení spanu a zvětšení rozlišovací schopnosti se 
dosahuje postupnou decimací. 

Pro analýzu signálů v úzkém frekvenčním pásmu kolem určité centrální 
frekvence fc se využívá frekvenční lupy (zoom). Posloupnost N vstupních 
vzorků z A/D převodníku se násobí posloupností N vzorků komplexní 
exponenciální funkce exp(-j2πfct), což umožní přesun zvoleného frekvenčního 
pásma do pásma se středem v nule. Násobením se původní reálná posloupnost 
změní na komplexní a dále je třeba aplikovat filtraci základního pásma a 
decimaci pro reálnou a imaginární část zvlášť, jak je znázorněno na obrázku 1.  
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Důležitým jevem, se kterým se setkáváme při spektrální analýze je 
důsledek konečné doby trvání měřeného signálu. Místo signálu nekonečné délky 
máme k dispozici signál omezený na dobu trvání To = NT sekund, což můžeme 
interpretovat tak, že původní časově neomezený signál je vynásoben 
obdélníkovou váhovací funkcí - oknem w.  Součinu signálu s  oknem v časové 
oblasti odpovídá ve spektrální oblasti konvoluce spekter signálu a okna. Strmé 
přechody na okrajích obdélníkového okna způsobují ve frekvenční oblasti velké 
postranní laloky s velkou amplitudou (Gibbsův jev), vlivem kterých se objevuje 
energie signálu i na frekvencích, na kterých v původním spektru není. Tento jev, 
nazývaný prosakování ve spektru (anglicky leakage) je nutné omezit na 
nejmenší možnou míru, neboť takto „prosáklá“ energie může maskovat 
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spektrum signálů s malou energií. Potlačení prosakování je možné docílit 
vhodnou volbou tvaru okna. Použijeme-li časové okno s méně ostrými přechody, 
potlačíme u spektrálního okna postranní oblouky ale na druhé straně rozšíříme 
hlavní oblouk, čímž se sníží dosažitelné frekvenční rozlišení. Proto je volba 
tvaru okna vždy kompromisem mezi šířkou hlavního oblouku (frekvenčním 
rozlišením) a velikostí postranních laloků (potlačením prosakování). Časových 
oken existuje velké množství, při praktickém měření se uplatňují zejména 
Hanningovo okno  a okno Flat Top.  
 


