
Signal- och Bildbehandling 
FÖRELÄSNING 2
 Ortogonala signaler

 Periodiska signaler
– Kan utvecklas i fourierserier

– Räkneteknik, fourierserier

– Lyssna på periodiska signaler

 Teori: Kompendiet 1.2,1.5

p. 1

Maria Magnusson, Datorseende, Inst. för Systemteknik, Linköpings Universitet



Ortogonalitet
Antag att f(t) och g(t) är två periodiska funktioner. De är 

ortogonala mot varandra på intervallet T om:

Speciellt gäller att följande funktioner är ortogonala:

där:
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Ortogonalitet, bevis av A)
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Integralen över ett helt antal perioder av en cosinus = 0



Effektivvärdet av S:n av 
ortogonala signaler

= 0 för
ortogonala

signaler
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(rms = root mean square)



Fourieranalys - historia
 Joseph Fourier (1768-1830) visade att en periodisk 

funktion kan skrivas som en summa av 
sinus/cosinus-funktioner.

 Detta gäller förutsatt att 3 villkor är uppfyllda.

Villkor för att en signal ska kunna 
fourierserie-utvecklas
 x(t) ska vara absolutintegrerbar över en period.

 x(t) ska ha ett ändligt antal maxima och minima under 
en period.

 x(t) får endast ha ett ändligt antal diskontinuiteter i 
varje ändligt intervall.
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En fyrkant-
våg byggs 
upp av 
cosinus-
signaler

p. 6

Periodtid: T

Bra 
exem-

pel!



Fourierserieutv. av x(t), no.1
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Bevis av Bn-formeln (1.9)
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Använd en tidigare formel för fourierserieutveckling, men byt n=> q: 



3 alternativa skrivsätt av
Fourierserien

amplitud fas
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Illustration av relationen 
mellan An, Bn, Cn, φn
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Fourierserieutveckling av x(t), no.2

Fourierserieutveckling av x(t), no.3

/

/
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En signal och dess fourierserie
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Signal:

Amplitud:

fas:
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Amplitud:

fas:

Signal:

En annan signal och dess fourierserie



Udda och jämna signaler

 Om x(t)=x(-t) är signalen jämn

 Ex)
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 Om y(t)=-y(-t) är signalen udda

 Ex)



Mer om udda och 
jämna signaler
 Om x(t) är jämn och y(t) är udda så är x(t)∙y(t) 

udda.

 Om x(t) är jämn och y(t) är jämn så är x(t)∙y(t) 
jämn.

 Om x(t) är udda och y(t) är udda så är x(t)∙y(t) 
jämn.

 Om x(t) är udda och a är ett godtyckligt tal så 
är
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Fourierserie, räkneexempel
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Fourierserie, räkneexempel, forts.
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Fourierserie, räkneexempel, forts.
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Fourierserie, benämningar
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grundton

delton 1 delton 5delton 3

övertoner

1/2 är en konstant och benämns signalens 
likspänningskomponent eller medelvärde.



1) Lyssna på olika signaler!

Lyssna: c fyrk c fyrk

En cosinus-signal:

En ”nästan fyrkantvåg”-signal:

Det är samma grundton, men olika karaktär
på ljuden (jämför med olika instrument).
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2) Lyssna på olika signaler!

Lyssna: c C c C

En cosinus-signal:

Dubbling av frekvensen = 1 oktav =
12 toner upp på pianot.

Dubbla frekvensen
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3) Lyssna på olika signaler!

Lyssna: fyrk FYRK fyrk FYRK

Dubbling av frekvensen = 1 oktav ...
...även för ”nästan fyrkantvågen”.

Dubbla frekvensen
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4) Lyssna på olika signaler!

Lyssna: c e g

En cosinus-signal:

En cosinus med 1.25 gånger högre frekvens:

Detta är en så kallad treklang, spela: c e g
På pianot: varannan vit tangent

En cosinus med 1.5 gånger högre frekvens:
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5) Lyssna på olika signaler!

Lyssna: fyrk ful fyrk ful

Övertonerna måste ha vinkelfrekvenser
där n är ett heltal. Annars blir det ingen riktig

fourierserie. Dessutom låter det fult.

Ändra frekvenserna
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6) Lyssna på olika signaler!

Lyssna: c fyrk ful treklang c fyrk ful treklang
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periodtid

Plottar på c, fyrk, ful och treklang



Vilken periodtid har treklangen?
 Fö1: Om två periodiska signaler med perioderna Ta 

och Tb adderas får summan perioden T där 

T = nTa = kTb och n och k är minska möjliga heltal.
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saknad grundton


