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Vzorkování

Úvod

Vzorkování je proces digitalizace signálu v čase. Spočívá v odebrání
vzorků ze signálu v určitých předem stanovených časových
okamžicích.
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http://cs.wikipedia.com/wiki/Vzorkov�n�


Vzdálenost jednotlivých vzorků je konstantní a označuje se jako
vzorkovací perioda .

Frekvence jednotlivých vzorků je

Index s pochází z anglického sample – vzorek.

Frekvenční spektrum

Mějme analogový signál, jehož amplitudové frekvenční spektrum je
omezené. Na obrázku vidíme analogový signál jehož frekvenční
spektrum se pohybuje v rozmezí 5 Hz až 16 Hz. Tedy  a

.

Při vzorkování dochází ke kopírování spektra do vyšších kmitočtů.
Vzorek je vlastně úzký obdélníkový impulz. Víme, že spektrum
obdélníkového impulzu je nekonečně široké, proto i spektrum
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vzorkovaného signálu musí být nekonečně široké.

Vzorkovací kmitočet je . Kopírování se děje zrcadlově a
osou souměrnosti je vždy polovina vzorkovacího kmitočtu a její
celistvé násobky. Tedy: , , , ,…

Šířka vzorkovacího impulzu

Při ideálním vzorkování by se měla šířka vzorkovacího impulzu
blížit k nule. Nic ale není ideální v reálném světě toho nelze
dosáhnout. Obecně lze říci, že čím je vzorkovací impulz širší tím je
větší útlum na vyšších kmitočtech.

Situaci ilustrují následující obrázky. Všimněte si prosím, že změna
nastává i v oblasti původního spektra a při širokém vzorkovacím
impulzu tedy dochází ke ztrátě informace.
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šířka impulzu je 

Obnova původního signálu

Bylo ukázáno, že při vzorkování se kopíruje spektrum s periodou
. Jestliže chceme obnovit původní signál stačí pomocí dolní

propusti vybrat jen část spektra, která odpovídá původnímu
signálu.
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Mezní kmitočet obnovovací dolní propusti je tedy polovina
vzorkovacího kmitočtu.

Python kód, který vytvořil obrázky:
Vzorkovani
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http://nbviewer.ipython.org/urls/raw.github.com/tlapicka/IPythonNotebooks/master/Vzorkovani.ipynb
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