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Význam vysokých a nízkých
harmonických složek

Obdélníkový časový průběh

Na obrázku je spektrum obdélníkového časového průběhu s
DCL=25%. Každá spektrální čára představuje amplitudu jedné
harmonické složky o dané frekvenci. (Na obrázku je patrná jedna
zajímavost: každá 4. harmonická složka je nulová.)
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Všimněte si, že amplituda směrem k vyšším harmonickým složkám
klesá.

Pokud sečteme všechny harmonické složky dostaneme "ideálně
hranatý" obdélníkový časový průběh. Ten si můžete prohlédnou na
následujícím obrázku. Ve skutečnosti nemůžeme harmonické složky
sečíst všechny, protože je jich nekonečně mnoho. Proto se v našem
obrázku omezíme na součet prvních 1000 harmonických složek. V
amplitudovém spektru je jich pro větší přehlednost zakreslenou
pouze 200.
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Nižší harmonické složky -- základní tvar

Nižší harmonické složky určují základní tvar. Pokud zachováme
(přeneseme) nižší harmonické složky a odstraníme vyšší harmonické
složky přesto, že tvar nebude přesný, bude rozeznatelný.

Čím méně harmonických složek zahrneme tím bude tvar méně
přesný, ale jeho základní rysy zůstanou zachovány.

Všimněte si také strmosti hran. Čím více vyšších harmonických složek
je zachováno, tím jsou hrany strmější.
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Prvních 30 harmonických složek:

Prvních 20 harmonických složek:

Prvních 10 harmonických složek:
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Prvních 5 harmonických složek:

Vyšší harmonické složky -- rychlé změny

Vyšší harmonické složky představují rychlé změny. Na předchozích
obrázcích je patrné, že čím více vyšších harmonických složek je
zachováno, tím jsou hrany strmější.

Pokud odfiltrujeme nižší harmonické složky a ponecháme pouze
vyšší harmonické složky původní tvar už nebude možné rozeznat,
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ale zůstanou nám právě rychlé změny -- v místě původní strmé
hrany se objeví zákmit.

Všimněte si prosím, že zákmity jsou právě v místech původních hran.
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Odstraníme prvních 10 harmonických složek:

Odstraníme prvních 30 harmonických složek:

Odstraníme prvních 50 harmonických složek:
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Python kód, který vytvořil obrázky:
Harmonicka_analyza--nizke_a_vysoke_harmonicke_slozky
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http://nbviewer.ipython.org/urls/raw.github.com/tlapicka/IPythonNotebooks/master/Harmonicka_analyza--nizke_a_vysoke_harmonicke_slozky.ipynb
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