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HARMONICKÁ ANALÝZA

• Ing. Eva Havlátová
• Výukový materiál k projektu Inovace odborného 

vzdělávání na sš zaměřené na využívání 
energetických zdrojů



• Harmonická analýza je způsob 
jak popsat libovolný periodický 
průběh pomocí součtu sinusových 
a kosinusových průběhů –
HARMONICKÝCH SLOŽEK, 
jejichž kmitočty jsou 
celočíselným násobkem 
základního kmitočtu signálu 



Periodický signál

• Grafickým znázorněním signálu v 
kmitočtové oblasti je SPEKTRUM

• Spektrum periodického signálu je čarové -
čáry harmonických složek jsou kolmé na 
kmitočtovou osu – délka čáry odpovídá 
amplitudě



• Postup při rozkladu signálu se 
nazývá FOURIEROVA 
TRANSFORMACE

• Opačný postup je 
KMITOČTOVÁ SYNTÉZA



Sinusový průběh

• Obsahuje pouze jednu harmonickou složku
• F(t) = A sin t





Trojúhelníkový průběh

• Obsahuje liché harmonické složky, první 
harmonická je nejvýraznější, amplituda 
vyšších harmonických se rychle snižuje 

• F(t) = 8A/ (sin t -1/9 sin 3t + 1/25 sin 
5t + …)





Obdélníkový průběh

• F(t) = 4A/ (sin t +1/3 sin 3t + 1/5 sin 
5t + …)

• Obsahuje liché harmonické složky, první 
harmonická je nejvýraznější, amplituda 
vyšších harmonických se zmenšují pomaleji 
než u trojúhelníku





Obecný periodický průběh

• F(t) = a0 + a1 cos t + a2 cos 2 t + ... + an 
cos n t + b1 sin t + b2 sin 2 t + ... + bn 
sin n t 



• Je-li průběh křivky analyzovaného signálu 
souměrný podle počátku, tj. platí-li následující 
vztah: F(-t) = -F(t) , vyjdou výpočtem všechny 
součinitele při kosinových složkách nulové. 
Fourierův rozvoj obsahuje jen složky sinusové. 

• Je-li křivka souměrná podle osy y, tj. platí-li F(-t) 
= F(t) , obsahuje Fourierův rozvoj naopak jen 
složky kosinové. 

• Opakují-li se hodnoty z první půlperiody v druhé 
polovině s opačným znaménkem, tj. platí-li F(t + 
T/2) = -F(t) , obsahuje rozvoj jen liché členy. 



Neperiodický průběh

• Spektrum  je spojité – místo čar 
harmonických složek je interval kmitočtů



• Při popisu a znázornění průběhu pomocí 
Fourierovy řady obvykle stačí prvních 10 
harmonických složek

• Při analýze signálu se pro výpočet spektra 
používá analogový nebo číslicový 
spektrální analyzátor



Použití

• Měření zkreslení – při změně tvaru se mění 
i spektrum

• Kmitočtová pásma při přenosu signálu –
podle typu modulace se zvolí tak široký 
kanál, který stačí k přenesení signálu

• Filtry – ovlivní část spektra 
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