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 تعالی بسمه

 

 (FFT) سريع فوريه تبديل بر ایمقدمه

 

 
 

 :تهیه کننده

  حسینیعلیرضا علی 

 

 

 

 گزارشی از:

 آوران رادينشرکت پارس فن

 

 

 

 

 ويرايش اول

 69بهمن 



 (FFTتبدیل فوریه سریع ) موضوع مقاله:

 

 ART-MTDA-003-01 :مقالهشماره 

 69 بهمن 81 تاریخ: گیریاندازه تست و واحد واحد:نام 

 7از  2 صفحه: اول ویرایش:

 

 GEN-FR-108-00شماره سند:  2 

 

 خلاصه -1

 (FFTسریع )ای بر تبدیل فوریه مقدمه عنوان سند

 حسینیعلیرضا علی تهیه کننده

 (FFTتبدیل فوریه سریع ) موضوع 

 متن و عکس نوع فایل

 گیریل، اندازهبرداری، تبدیل فوریه سریع، پردازش سیگناداده کلید واژه

 تبديل فوريه سريع -2

هرای بخرش( یر  ابرزار اساسری حرل مسررله در Fast Fourier Transform (FFT)ی سرریع )تبدیل فوریه

هرای به سررعت گسرترش یافتره و رایانره FFT، کاربرد 8691آموزشی، صنعتی و نظامی بوده است. از سال 

 اند.دامن زده FFTشخصی نیز بر انفجار کاربردهای روزافزون 

افزارهرای رود. بوجرود آمردن نررمتبدیل فوریه سریع به طور گسترده در پردازش و آنالیز سیگنال به کار می

 FFTهرای ر هر دو بخش تجاری و نظامی، منجر به پردازش سیگنال پیشرفته بر مبنرای ویگگریتخصصی د

فرردی را بوجرود آورد کره بره های حل منحصربههای بزرگ، تکنی بر روی رایانه FFTشد. اجرای الگوریتم 

انشرجویان، افزاینرد. بررای دمری FFTهای شخصی، هنوز برر کاربردهرای سهولت قابل دستیابی بودند. رایانه

به صورت ابزاری گرانبها در حرل مسرایل درآمرده  FFTمهندسان، دانشمندان کامپیوتر و متخصصان تجزیه، 

 است.

های کاربردی آن به اثبات رسیده است. علاوه ی حوزهی تنوع گستردهبوسیله FFTامروزه عمومیت و شهرت 

شرامل  FFTهرای کرابرد جدیرد ، حروزهبر کاربردهای مرسوم پرردازش سریگنال راداری، ارتبراطی و کلرامی

هرای يیرطيری، سنجی، متالوژی، تحلیل سیستمهای بازار سهام، طیفمهندسی پزشکی، تصویربرداری، داده
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سازی، سنتز صدا، و تعیین تغییرات وزن در تولیرد کايرا از طمیرر تحلیل مکانیکی، تحلیل ژئوفیزیکی، شبیه

 ای از فنّاوری گردد..واند وارد عمق چنین گسترهتباشد. روشن است که متون کاربردی نمیمی

 

 : تبديل فوريه سريع1-2شکل 

 

 ی سريعکاربردهای تبديل فوريه -3

هرای حتری در حروزه_هرای کراربردیی سریع دارای کاربردهای متنوعی در بسریاری از حروزهتبدیل فوریه

هرای کلری و در حروزه FFTدانیم کره ازدیراد کاربردهرای باشد. اگرچه، ما میمی _کاربردی نامربوط به هم

هرای ها در قیدی به نام تبدیل فوریه مشترک هسرتند. بررای سرالی آنگوناگون به این دلیل است که همه

ی همتمادی، تنها نخبگان ریاضی نظری قادر به آشنایی با چنین طیف وسیعی از فنّاوری بودنرد، امّرا، بوسریل

FFT .تحلیل فوریه به روشی کاهش یافت که به آسانی در دسترس و عملی بود ،FFT  به دلیل سرودمندی و

 در دسترس بودنش، به شکل ی  واحد )مقیاس( تحلیل استاندارد در آمده است.

 FFTنشان داده شده است. به محض مورد توجه قرار گررفتن  FFTهای کاربردی در ادامه، فهرستی از حوزه

ای، از تحلیل های گستردهسط مهندسان و دانشمندان، این تبدیل به عنوان تکنی  مورد استفاده در حوزهتو
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ویرگه روند بازار سهام تا تعیین تغییرات وزن در تولید کايا از طمیر قرار گرفت. تکامل فنّاوری کرامپیوتر، بره

تمند تثبیت کرده است. همانيور کره در را به عنوان ی  ابزار تحلیل سودمند و قدر FFTهای شخصی، رایانه

 بسیار گسترده و گوناگون است. FFTهای کاربردی شود، حوزهادامه مشاهده می

ی یافتن مفاهیمی تحلیلی که ما را قادر سرازد ای که مقاومت در برابر فنّاوری يیرممکن است، انگیزهدر دوره

یکی از پیشامدهای مهم  FFTبیم، وجود دارد. به یقین، های ناآشنا تقرب یاتا از طریق ابزارهای آشنا به حوزه

 باشد.در فنّاوری پردازش سیگنال می

، تبدیل فوریه اسرت. ویگگری مهرم تبردیل FFTهای کاربردی همانيور که قبلاً اشاره شد، قید مشترک حوزه

 .ی زمان و فرکانس استفوریه توانایی آن در نمایش ی  تابع یا موج در هر دو حوزه

 FFTهای کاربردی تی از حوزهفهرس -4

 ارائه شده است. های کاربردی تبدیل فوریه سریعدر ادامه فهرستی از حوزه

 مکانیک کاربردی

 ایدینامی  سازه 

 جلوگیری از فلاتر بال هواپیما 

 یابی دینامی  ماشینعیب 

 ایمدلسازی نیروگاه هسته 

 تحلیل ارتعاشی 

 رادار

 گیری مقيع راداراندازه 

 ی هدف متحرکدهندهنشان 

 ی داپلرپردازنده 

 تراکم ضربه 
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 حاف پارازیت 

 صوت و امواج صوتی

 تصویربرداری صوتی 

 مبدل)ترانسدیوسر( ماوراءصوت 

 ایپردازش آرایه 

 های صوتیگیریاندازه 

 سنتز موسیقی 

 گیریابزارهای اندازه

 نگاریرنگ 

 بینی(میکروسکوپی)ذره 

 نگاریطیف 

 پراش پرتوهای ایکس 

 الکتریکینگاری رنگ 

 مهندسی پزشکی

 تشخیص انسداد مجاری تنفسی 

 ارزیابی طستگی ماهیچه 

 ی قلبارزیابی صدمات وارد به دریچه 

 های بدنبررسی طصوصیات بافت 

 های قلبیتشخیص بیماری 

 بررسی دینامی  شریان سرطرگ 

 پردازش سیگنال

 )فیلترهای مناسب)هماهنگ 
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 تحلیل طیفی بلادرنگ 

 تحلیل جسم مرکزی 

  تابع وابستگیتخمین 

 تشخیص و سنتز گفتار 

 تولید فرایند تصادفی 

 تخمین تابع انتقال 

 های عددیروش

 یابی پرسرعتدرون 

 مسایل مقدار مرزی 

 معادلات ریکاتی و دیریکله 

 انتگرال ریلی 

 هاپ-ی انتگرالی وینزمعادله 

 معادله نفوذ 

 گیری عددیانتگرال 

 لو-تبدیل کارنن 

 معادلات دیفرانسیلی بیضوی 

 ارتباطات

 هاتحلیل سیستم 

 های انتقالیتافتگر 

 فیلترسازی چندکاناله 

 سازی پهنای باند ویدئوییفشرده 

 فیلترهای دیجیتالی پرسرعت 
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 تشخیص سیگنال 

 الکترومغناطیس

 انتشار طيوط نواری ریز 

 تحلیل شبکه 

 ی زمانسنجش انعکاس در حوزه 

 :متفرقه

 های قدرت الکتریکیسیستم 

 متالوژی 

 ترمیم عکس 

 های يیرطيیتحلیل سیستم 

  ژئوفیزی 

 مدلسازی مدارهای یکپارچه 

 تکنترل کیفی 

 بندیجمع -5

در ایرن گرزارش، تبردیل رود. تبدیل فوریه سریع به طور گسترده در پردازش و آنالیز سیگنال به کار مری

 ( به صورت اجمالی معرفی شد و فهرستی از کاربردهای پرشمار آن ارائه گردید.FFTفوریه سریع )

 مراجع -6

دان، ی ستارهنوشته پیترز، تری؛ ویلیامز، جکی. ترجمه« تبدیل فوریه و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی»

 8313الدین؛ بهنام، حمید. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدکمال


