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Abstract 

Fourier analyse maakt het mogelijk een frequentiespectrum te verkrijgen van een complex signaal. 

Dit frequentiespectrum is uniek per signaal. Zo kunnen de karakteristieken van 1 periode van het 

ECG signaal in kaart worden gebracht. Deze methode maakt het mogelijk dat ECG signalen met 

elkaar kunnen worden vergeleken. Toepassing van deze techniek in een geautomatiseerd systeem, 

maakt het wellicht mogelijk om snel een diagnose te stellen. 

Allereerst is onderzocht óf Fourieranalyse al wordt toegepast in huidige diagnosticerende ECG 

apparatuur. Daarnaast is getracht spectra te verkrijgen van verschillende ECG signalen. 

Hieruit bleek dat het digitaliseren van het ECG veel nauwkeurigheid vergt. Ook bleek dat de 

verkregen resultaten niet altijd even eenduidig zijn. 

Conclusie: Fourier spectrumanalyse is een snelle en precieze techniek. Echter is het nog te vroeg 

om vast te stellen of het geschikt is voor het diagnosticeren van ECG signalen. 
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Inleiding  

Fourier spectrumanalyse is een wiskundige techniek die gebruikt kan worden om signalen te 

analyseren. Van complexe signalen kunnen frequentiespectra worden verkregen en zo kunnen 

zulke signalen met elkaar worden vergeleken. Het is mogelijk de karakteristieken van 1 periode 

van het ECG signaal in kaart te brengen. Een geautomatiseerd systeem zou vervolgens deze 

karakteristieken kunnen herkennen en zo een diagnose stellen. 

 

Fourier spectrumanalyse kan een goede techniek zijn om een ECG snel en goed te analyseren. Men 

zou ECG-apparatuur kunnen ontwikkelen die een initiële diagnose kan stellen. In de toekomst zou 

dan de ambulancemedewerker een ECG kunnen opnemen van de patiënten en met behulp van 

Fourier analyse zou een frequentiespectrum kunnen worden verkregen. Dit spectrum zou dan snel 

kunnen worden vergeleken met frequentiespectra van bekende hartaandoeningen. Het apparaat zou 

dan vervolgens in staat moeten zijn een diagnose te stellen. De ambulancemedewerkers en de 

artsen bij de spoedeisende hulp zouden hierdoor mogelijk sneller en beter kunnen handelen 

 

Allereerst is onderzocht of Fourier spectrumanalyse al in de huidige ECG diagnoseapparatuur 

wordt toegepast. Hieruit is gebleken dat Fourier spectrumanalyse wel degelijk wordt toegepast bij 

het analyseren van een ECG signaal. Uit de literatuur blijkt dat Fourier spectrumanalyse meerdere 

malen in staat was (verborgen) afwijkingen aan te tonen [2][3][4]. Echter is niet achterhaald of het 

ook al wordt toegepast in bestaande ECG apparatuur. 

Vervolgens is er met het softwarepakket MATLAB een programma geschreven dat de 

Fourierspectra genereert. Omdat het een discreet signaal betreft, wordt er gebruikt gemaakt van 

discrete Fourierreeksen. 

Om ECG-signalen te kunnen analyseren, is er van elk signaal een aparte datasheet gemaakt. Het 

programma is instaat deze data te lezen en geeft een frequentiespectrum als output. 

Een klein aantal ECG-signalen zijn met dit programma getransformeerd. Van zowel gezonde 

proefpersonen als van patiënten. 

Doel van deze analyse is na te gaan of Fourierreeksen een nuttige bijdrage kunnen leveren bij het 

analyseren van ECG en bij het stellen van een diagnose. 
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Fourier spectrumanalyse in huidige ECG-apparatuur 

Er is weinig bekend over het gebruik van Fourier spectrumanalyse in de huidige ECG-apparatuur. 

Bedrijven die zich specialiseren in deze apparaten willen er weinig over kwijt, mogelijk omdat het 

hun concurrentiepositie in gevaar kan brengen. Echter is er al wel een bedrijf dat 

Fouriertransformatie als optie in een apparaat heeft verwerkt. Het kan handmatig worden 

ingeschakeld en daarmee het signaal analyseren. Daarnaast bestaat er ook software[1] die in staat 

is van een opgenomen ECG het bijbehorende frequentiespectrum te tonen. Dit is helaas het enige 

wat gedurende het onderzoek bekend is geworden  

 

Kijkend in de literatuur is er echter wel het een en ander te vinden over het gebruik van Fourier 

spectrumanalyse voor het analyseren van een ECG signaal. 

Zo is onderzocht of het mogelijk is door middel van spectrumanalyse een ECG signaal te 

analyseren, in plaats van patroonherkenning. ECG signalen kunnen met elkaar worden vergeleken 

door middel van patroonherkenning, uitgevoerd door de computer. In het artikel van C.G.  Adem  

and  J.B.  Harness[2] wordt beschreven dat variaties in ECG signalen kunnen worden 

toegeschreven aan verschillen in het spectrumgebied. Door de verschillen in de frequentiespectra 

te vergelijken waren ze eerder instaat variaties in ECG signalen te herkennen dan 

patroonherkenning. In hun onderzoek aan een rattenhart bestonden er duidelijk verschillen in de 

spectra behorende bij een gezond hart en een beschadigt hart. Ook waren de verschillen al 

vroegtijdig zichtbaar, alvorens er duidelijk verschillen zichtbaar waren in het ECG signaal zelf. 

 

Verder is ook Fourier spectrumanalyse gebruikt in een onderzoek naar een methode voor het 

vaststellen van Ventriculaire tachycardie (VT)[3]. Uit, in het artikel aangehaalde literatuur, blijken 

zwakke, hoogfrequente potentialen een indicatie voor verlaat of gedereguleerde ventrikelactivatie. 

Deze moeilijk detecteerbare potentialen komen voor in het QRS complex en het ST segment van 

gemiddelde ECG signalen. In het door middel van Fourier transformatie verkregen 

frequentiespectrum, waren dergelijke hoge frequenties signalen duidelijk waarneembaar. Ook hier 

blijkt Fourier spectrumanalyse geschikt voor het ontdekken van (verborgen) afwijken, alvorens 

deze zichtbaar zijn in het ECG. 

 

Een ander toepassingsgebied voor Fourier spectrumanalyse is het effect van de Ademhaling[4] op 

het ECG.  

De ademhaling is namelijk van invloed op het ECG. Wordt de uitwijking van de borstkast uitgezet 

tegen de tijd, dan is de frequentie van de ademhaling eenvoudig af te lezen uit het daarbij 

behorende frequentiespectrum. Daarnaast kan het frequentiespectrum horende bij het ECG 

vergeleken worden met het frequentiespectrum van de ademhaling en kunnen mogelijke effecten 

in kaart worden gebracht. 

 

Uit bovengenoemde onderzoeken blijkt dus dat Fourier spectrumanalyse wel degelijk wordt 

toegepast bij het analyseren van een ECG signaal. Uit dergelijke onderzoeken is dan ook meerdere 

malen gebleken dat Fourier spectrumanalyse in staat was verborgen afwijkingen aan te tonen. 

Voor het gebruik van Fourier spectrumanalyse zal er een database moeten worden gecreëerd met 

frequentiespectra van allerlei verschillende hartafwijkingen. Als dit eenmaal gerealiseerd is, is 

Fourier spectrumanalyse een handige en snelle techniek. 

Juist omdat het transformeren en het vergelijken met de database weinig tijd kost. Dit is 

eenvoudiger dan het precies onderzoeken van alleen het ECG-signaal.  
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Materiaal en methode 

ECG: 

Wat is een ECG:  

Een elektrocardiogram (ECG)[6] is een registratie van de elektrische activiteit van het hart.  

Een elektrische prikkeling, die ontstaat in de Sinusknoop (of SA-knoop), zorgt voor contractie van 

de hartspier. Veelal wordt deze prikkeling activatie of excitatie genoemd.  

Met elektrodes aan de buitenkant van het lichaam kunnen deze elektrische prikkels worden 

gedetecteerd. Een grafische weergave van deze elektrische signalen vormt het ECG. Veelal wordt 

het ECG uitgeprint op een millimeter raster. Standaard komt ieder hokje 

overeen met 0.04 seconde. 

Met het plaatsen van 4 elektroden op de patiënt kunnen 3 afleidingen 

worden verkregen. Deze afleidingen, door dhr. Einthoven bedacht, zijn: 

I van rechter naar linker arm  

II van rechter arm naar linker been  

III van linker arm naar linker been  

De in figuur 1 afgebeelde projectie, behoort bij de 1
e
 afgeleide. 

 

De verschillende onderdelen behorende bij figuur 1, zijn: 

 De P wave, komt overeen met de depolarisatie van de atria.  

 Het QRS complex, komt overeen met de depolarisatie van de ventrikels.  

o Q: de eerste negatieve deflectie na de P wave. Veelal komt deze niet of nauwelijks 

voor in het ECG 

o R: de positieve deflectie 

Met R' wordt een 2
e
 R-piek aangeduid, deze kan ontstaan door een blokkade in een 

van de bundels van het ventrikel. 

o S: negatieve deflectie, komt na de R-piek  

 De T wave, komt overeen met de repolarisatie van de ventrikelcellen. Gedurende de T 

wave is er geen spieractiviteit, het hart kan dan niet contraheren.  

 Alle hierboven genoemde karakteristieken gecombineerd vormen 1 hartcyclus.  

 

Het normale PR interval (begin P wave tot begin QRS complex) duurt ongeveer 0.12-0.2 

seconden[7]. 

De duur van het QRS complex is normaal 0.06-0.12 seconden[7], afwijkingen in geleiding geven 

een breder QRS complex. 

 

Naast deze standaard afleidingen bestaan er nog 6 extra afleidingen. Door het plaatsen van 6 

elektroden extra op de borst en in sommige gevallen op de rug. Hierdoor kan er uit verschillende 

hoeken naar het hart worden "gekeken".  Alleen zijn deze afleidingen niet gebruikt voor het 

onderzoek en is enkel gebruik gemaakt van de standaard I-afleiding. 

 

Deze ECG‟s worden bij de huidige diagnostiek gescreend op afwijkende structuren in het patroon. 

Specialisten zijn er in getraind afwijkende structuren snel te herkennen. Een specialist is dan ook 

instaat een diagnose te stellen enkel aan de hand van deze afwijkende structuren. Door middel van 

de verschillende afleidingen is de specialist in staat te diagnosticeren wat en waar er iets mis is met 

het hart.  

  

Figuur 1 
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Gebruikte gegevens: 

De eerste gebruikte ECG signalen werden ontleend van de literatuur [7][8][9]. 

Deze ECG afbeeldingen werden met behulp van het programma “Digitize It”[10]
 
omgezet tot 

discrete signalen en opgeslagen in datasheets. Hierbij is de resolutie van de afbeelding sterk 

bepalend voor het uiteindelijk verkregen discrete signaal, dat bestaat uit een variabele in 

microvolts versus de tijd  

Vanuit deze datasheets werd met behulp van het wiskunde pakket MATLAB de Fourierreeksen en 

van daaruit de frequentiespectra opgesteld.  

Later gebruikte ECG signalen, met een hogere resolutie, zijn verkregen via het bedrijf LODE BV. 

Deze leverde gesimuleerde ECG signalen in een PDF bestand.  

Als laatste is ECG-data gebruikt afkomstig van ECG apparatuur. Deze zijn verkregen via Ir. W.A. 

Dijk en bevatten reeds het discrete signaal, wat geschikt is voor MATLAB. 

Deze reeks ECG-data zijn uiteindelijk gebruikt voor het opstellen van de frequentiespectra. 

Er is gekeken naar frequentiespectra behorende bij 1 hartslag. Verder is er gekeken naar spectra 

die horen bij signalen met meerdere hartslagen. Voor beide onderzoeken is gebruik gemaakt van 

de standaard I-afleiding 

 

Voorbeeld gebruikte signalen: 

 
Figuur 2: behoort bij een I-afleiding van een controlepersoon met een normaal sinus ritme. 

 

 

 

 
Figuur 3 onder en boven: behoren bij een I-afleiding van patiënten leidend aan ST depressie. 

 

Alle signalen zijn gedurende 10 seconden lang gemeten, met een samplefrequentie van 500 Hz.  
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MATLAB 

Hoe werkt Fourieranalyse: 

Fourieranalyse, is een wiskundige techniek die gebruikt wordt om complexe signalen te 

analyseren. Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle T-periodieke signalen kunnen worden 

geschreven als de som van T-periodieke harmonische signalen. De Fourierreeks[11] die ontstaat 

bevat alle harmonische signalen met Periode T en een veelvoud van de grondfrequentie. De 

grondfrequentie is de kleinste positieve frequentie die voorkomt in de Fourierreeks:  

0

2

T


  . 

De Fouriercoëfficienten zijn de amplitudes van de verschillende frequenties die voorkomen in het 

signaal. Weergegeven in een grafiek, vormt het frequentiespectrum. 

 

Een Fourierreeks kan voor zowel complexe als reële signalen worden opgesteld. In dit onderzoek 

wordt de reële Fourierreeks gebruikt. 

Voor een reëel T-periodiek signaal wordt de Fourierreeks als volgt: 
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Voorbeeld frequentiespectrum bij ECG: 

 

Van uit het verkregen frequentiespectrum kan weer terug het oorspronkelijke signaal worden 

opgebouwd. Nu weet men uit welke frequenties het signaal is opgebouwd en kan het 

oorspronkelijke signaal worden gemanipuleerd. Bepaalde lage of hoge frequenties kunnen er zo 

eenvoudig worden uitgefilterd. 

Frequentie Spectrum (Hz) 

sec 

mV 
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Gebruik MATLAB: 

Voor het verkrijgen van de Fourierreeksen en de daarbij behorende spectra is een programma 

geschreven dat de datasheets kan verwerken. Als output geeft het 3 grafieken, namelijk: 

- het oorspronkelijke signaal 

- het signaal gereconstrueerd met behulp van de verkregen Fouriercoëfficiënten (ter controle) 

- het frequentie spectrum 

Het programma lost de Fourierintegralen op met behulp van de hieronder genoemde formules.  
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Het programma is terug te vinden als bijlage. 

 

Excel 

De amplitudes van de frequenties in het spectrum verschillen per signaal. Dit is het gevolg van het 

feit dat de afzonderlijke signalen van elkaar verschillen. Om de frequentiespectra met elkaar te 

kunnen vergelijken dienen deze eerst genormaliseerd te worden. In Excel zijn de spectra 

genormeerd door alle waardes van het spectrum (= Fourier coëfficiënten, Ck) te delen door de 

maximumwaarde. Uit 4 controle signalen is een gemiddelde opgesteld en ook dit gemiddelde 

signaal is op dezelfde wijze genormaliseerd. Vervolgens is dezelfde procedure uitgevoerd bij 

signalen van patiënten met een ST depressie. Deze zijn vergeleken met het gemiddelde controle 

signaal. 

 

Resultaten 

In onderstaande tabel staan de verwachte frequenties behorende bij de verschillende ECG 

onderdelen [6]: 

Onderdeel:  Tijdsduur: Verwachte Frequentie 

domeinen : 

Hartslag 0.30-1.2 sec (50-200 min
-1

) 

gemiddeld: 60 slagen/min 

0.8-3.3 Hz 

1 Hz 

PR Interval 0.12–0.20 sec 5-8 HZ 

QRS Interval 0.06–0.10 sec 10-17 HZ 

QT Interval Varieert per Hartslagfrequentie - 

 

Frequentiespectra van controle signalen: 

Frequentiespectra behorende bij een controle signaal van gezonde proefpersonen hadden een 

bereik van 0 tot 30 Hz, hogere frequenties hadden een verwaarloosbare bijdrage. 

In al de spectra was een duidelijke piek zichtbaar in het frequentiedomein horende bij de 

hartslagfrequentie. Verwachte pieken in de domeinen van de overige karakteristieken bleven 

helaas uit. Er was geen duidelijk onderscheid tussen frequenties die overeenkomen met een 

specifiek frequentiedomein.  

Bij een logaritmische schaal verdeling van de y-as werden de verschillen niet groter. 

Daarnaast bestonden er duidelijke verschillen tussen de controlespectra. Waardoor in een 

gemiddeld spectrum, de verschillen tussen frequentiedomeinen nog kleiner werden. 
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Onderstaande grafieken laten het gemiddelde spectrum zien van 4 controle ECG signalen met een 

hartslag van 60-66 slagen per minuut. Naast de hartslag is er geen duidelijk verband te leggen 

tussen een bepaald Frequentiedomein en een daarbij horende ECG domein 

 
 

 
 

 

Frequentiespectra van 1 periode  

Verder is gekeken naar frequentiespectra behorende bij 1 hartslag. 

Hier hadden frequenties groter dan 30 Hz ook een verwaarloosbare bijdrage. 

Duidelijke zichtbaar in het frequentiedomein was de piek horend bij de hartslagfrequentie.  

Verder kwamen harmonische pieken sterker terug in het spectrum. Echter was hier ook geen 

duidelijk onderscheid tussen frequenties die overeenkomen met een specifiek interval.  

Tevens bestonden er ook hier grote verschillen tussen de controle spectra.  

Onderstaand een spectrum behorende bij 1 hartslag. Het ingevoerde signaal bedroeg 10 maal 1 

hartslagperiode. 
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Frequentiespectra van patiënten met ST depressie 

Gebruikte ECG‟s zijn afkomstig van patiënten leidend aan een (acuut) hartinfarct. Dergelijke 

aandoening is zichtbaar op het ECG door middel van ST elevatie of ST depressie[11]. 

(Respectievelijk Figuur 4a en Figuur 4b)  

 

Spectra behorende bij een signaal met ST-segment depressie (Figuur 3, pagina 8) hadden een 

bereik van 0 tot 30 Hz. Ook hier was de bijdrage van hogere frequenties aan het signaal 

verwaarloosbaar. 

In al de spectra was een duidelijke piek zichtbaar in het frequentiedomein horende bij de 

Hartslagfrequentie. Echter waren er nu ook pieken zichtbaar van hogere frequenties en is de piek 

van het hartritme niet meer de dominante piek.  

Er bestaat echter nog geen duidelijk verband tussen frequenties en een specifiek frequentiedomein.  

Bij een logaritmische schaal verdeling van de y-as werden de verschillen niet groter. 

Ook hier verschillen de spectra onderling sterk. Waardoor in een gemiddeld spectrum, de 

verschillen tussen frequentiedomeinen kleiner werden.  

 

Onderstaande grafiek bevat het gemiddelde spectrum van 4 ECG signalen van patiënten met ST 

depressie, met een hartslag van 60-72 slagen per minuut. Gebruikte spectra behoren bij signalen 

met een duur van 10 seconden. 
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Onderstaande grafiek bevat de gemiddelde frequentiespectra van patiënten met ST depressie 

versus de controle groep. Gebruikte spectra behoren bij signalen met een duur van 10 seconden. 

 
 

 

Frequentiespectra van 1 periode van een patiënt met ST depressie 

Ook hier is er gekeken naar spectra behorende bij 1 hartslag. 

Wederom hadden frequenties groter dan 30 Hz een verwaarloosbare bijdrage. 

Opvallend was dat de piek horend bij de hartslagfrequentie niet meer de grootste is van het 

spectrum. Verder kwamen ook hier harmonische pieken sterker terug in het spectrum. Echter was 

hier ook geen duidelijk onderscheid tussen frequenties die overeenkomen met een specifiek 

interval. Tevens bestonden er ook hier grote verschillen tussen de verschillende frequentiespectra 

van patiënten met ST depressie.  

Onderstaand een spectrum behorende bij 1 hartslag. Het ingevoerde signaal bedroeg 10 maal 1 

hartslagperiode. 
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Onderstaande grafiek bevat de frequentiespectra van een patiënt met ST depressie versus een 

controle signaal. Het gaat hier om de spectra behorende bij 1 periode. 

 

 
 

 

Discussie 

Er bestaan duidelijke verschillen tussen de spectra van een normaal sinusritme en van spectra 

behorende bij patiënten met ST depressie. De amplitudes van vele frequenties ware over het 

algemeen groter bij spectra behorende bij ST depressie. Dit maakt het geschikt om een afwijkend 

ECG signaal te kunnen onderscheiden van een ECG met een normaal sinusritme. 

Enkel komen er ook veel verschillen voor tussen de spectra van „gezonde‟ ECG‟s, die het lastig 

maken om duidelijke karakteristieken te definiëren. Om een koppeling te kunnen maken tussen het 

frequentiespectrum en het ECG, zal er een groot aantal spectra moet worden verzameld. Waardoor 

verschillen kunnen worden weggemiddeld en karakteristieken duidelijker naar voren komen. Dit 

geldt voor alle type ECG signalen. Voor een vervolgonderzoek zal dan ook gebruik moeten 

worden gemaakt van een grotere hoeveelheid controle signalen. Dergelijk advies geld ook voor 

ECG signalen behorend bij een specifiek ziektebeeld. 

 

Bij het gebruik van “digitize it” was het vaak lastig om de ECG-afbeelding goed te kunnen volgen, 

vooral daar waar het signaal sterk veranderde in de tijd (gedurende het QRS-complex).  

Verder bleek de tijdstap tussen 2 discrete punten, ∆t, niet constant. Dit is van invloed op het 

bepalen van de Fouriercoëfficiënten, omdat deze werkt vanuit een constante ∆t. Door gebruik te 

maken van digitale signalen uit de praktijk, is ∆t wel constant.  De gebruikte ECG‟s waren 

namelijk gesampled met een constante frequentie van 500 Hz. Voor verder onderzoek moet dan 

ook alleen gebruik worden gemaakt van dergelijke ECG data.  

 

In de huidige situatie zijn specialisten al in staat tot snelle diagnostiek.  Hiervandaan komt dan ook 

niet de urgentie tot het ontwikkelen van een nieuwe snellere techniek. Echter is nu wederom 

gebleken dat Fourieranalyse een snelle techniek is in het aanduiden van afwijkende structuren. 

Alleen is een grote database van referentiemateriaal noodzakelijk wil het mogelijk geschikt zijn 

voor diagnostiek. 
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Conclusie 

Voor als nog is het te vroeg om te kunnen concluderen of Fourier spectrumanalyse een juiste 

techniek is om ECG signalen te analyseren. Wel zijn er duidelijke verschillen te zien tussen ECG‟s 

afkomstig van patiënten leidend aan ST-segment depressie en controlepersonen met een gezond 

sinusritme.  

 

Verder is het van uit deze resultaten nog niet mogelijk duidelijke karakteristieken van een ECG 

signaal terug te lezen in het frequentiespectrum. Hiervoor is verder onderzoek nodig, waarbij er 

naar een groter aantal signalen moet worden gekeken.  

In een later stadium kan dan mogelijk ook worden uitgesloten of er onderling duidelijk verschillen 

bestaan tussen ECG signalen van hartafwijkingen.  

 

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat een frequentiespectrum sterk afhankelijk is van het 

oorspronkelijke ECG signaal. Als eenmaal de karakteristieken in frequentiespectra van gezonde en 

ongezonde signalen bekend zijn, kan overwogen worden Fourier spectrumanalyse te gebruiken als 

een techniek voor initiële diagnoses. Echter vergt het veel onderzoek voor het in kaart brengen van 

alle verschillende hartafwijkingen. 

Daarnaast is uit literatuur gebleken dat eerder onderzoek heeft aangetoond dat Fourieranalyse in 

staat was afwijkende ECG signalen aan te tonen. 

Helaas heeft dit onderzoek geen uitsluitsel kunnen geven of dergelijke technieken al worden 

toegepast in bestaande ECG apparatuur. 

 

Concluderend: Fourier spectrumanalyse van een ECG is een snelle en precieze techniek. Het is in 

staat afwijkingen zichtbaar te maken. Enkel moet uit een vervolgonderzoek blijken of het ook echt 

geschikt is voor de diagnose van verschillende hartaandoeningen.  
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Guide”, F. A. Davis Company, Philadelphia. 
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Bijlage A – Functie Matlab 

 

Functie in Matlab 

Belangrijke! – De inputgrote beperkt de maximale N. Met andere woorden; het (eindig) aantal 

punten waaruit het discrete signaal wordt opgebouwd, maakt het onmogelijk dat N oneindig groot 

kan zijn.  

 

function [tabel,Cn,AA0,AAn,BBn,u]=testjeSumh(y,T1,N,T,x) 

% [tabel,Cn,AA0,AAn,BBn,u]=testjeSumd(y,T1,N,T,x) 

% y = waarden van de y-as van het signaal 

% x = waarden van de x-as van het signaal (tijd) 

% T1 = het aantal stappen waarin T is opgesplitst 

% N = het aantal Coëfficienten je wil berekenen 

% T = lengte van T (tijd) 

% 

% Cn = amplitudes van veelvoude omega (w) 

% AA0, AAn, BBn zijn de coëfficienten 

% u = y-waarden van het terug getransformeerde signaal  

 

w=pi; 

AA0=0; 

AAn=zeros(N,1); 

BBn=zeros(N,1); 

 

% berekenen van dx 

dx=(T/T1); 

 

% berekenen van AA0 

for t=1:T1, 

    AA0=AA0+(y(t)*dx); 

end 

AA0=((AA0)*(1/T)); 

 

% berekenen van AAn 

for n=1:N, 

    for t=1:T1, 

        AAn(n)=(AAn(n)+((y(t)*cos((n*w*x(t))/(T/2))))*dx); 

    end 

    AAn(n)=((AAn(n))*(2/T)); 

end 

 

% berekenen waarden BBn 

for n=1:N, 

    for t=1:T1, 

        BBn(n)=(BBn(n)+((y(t)*sin((n*w*x(t))/(T/2))))*dx); 

    end 

    BBn(n)=((BBn(n))*(2/T)); 

end 

 

% berekenen waarden frequentie spectrum 

Cn=sqrt((AAn.^2)+(BBn.^2)); 

tabel = zeros(N,2); 
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tabel(:,1) = 1/T:1/T:N/T; 

tabel(:,2) = Cn; 

 

% terug maken van het signaal 

u=zeros(T1,1); 

for t=1:T1, 

    som=0; 

    for n=1:N, 

        som=(som+((AAn(n)*cos((n*w*x(t))/(T/2)))+(BBn(n)*sin((n*w*x(t))/(T/2))))); 

    end  

    u(t)=(som+AA0);  

end 

 

figure; 

subplot(3,1,1), plot(x,y); 

subplot(3,1,2), plot(x,u); 

subplot(3,1,3), plot(Cn); 

end 

 

% terug maken van het signaal 

u=zeros(T1,1); 

for t=1:T1, 

    som=0; 

    for n=1:N, 

        som=(som+((AAn(n)*cos((n*w*x(t))/(T/2)))+(BBn(n)*sin((n*w*x(t))/(T/2))))); 

    end  

    u(t)=(som+AA0);  

end 

  

figure; 

subplot(3,1,1), plot(x,y); 

subplot(3,1,2), plot(x,u); 

subplot(3,1,3), plot(Cn); 

end 

 

 

 


