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1. Descrição 

Com este programa é possível produzir formas de 
ondas livremente definíveis, as quais são emitidas 
em forma de sons através dos alto-falantes de 
computador. Adicionalmente existe a possibilidade 
de gravar sons, respectivamente, ondas com um 
microfone e representar-las em forma de ondas. 

 
Além disso, pode ser executada uma análise de 
espectro de sons. 

 
 
Indicação: As placas de som dos computadores têm 
precisões variáveis, por isto este software serve 
somente para propósitos de ensino e não para a 
análise de comprimentos precisos de ondas. 

A análise de Fourier permite investigar o 
comportamento de freqüência das formas de ondas. 

Por meio da análise de Fourier uma função é 
fracionada em diferentes oscilações de seno. O 
espectro de amplitudes é representado para essas 
oscilações. Disto podem ser determinadas então as 
freqüências e amplitudes das ondas fundamentais, 
respectivamente das ondas harmônicas. 

Um compêndio da descrição de programa encontra-
se no próprio programa, que pode ser chamado 
pressionando a tecla  
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2. Exigências de sistema 

• Windows XP ou, mas avançado; 

• 512 MB RAM ou, mas avançado; 

• 128 MB com placa de gráfico ou, mas avançado; 

• 16 bits placa de som ou, mas avançado; 

• Conexões de computador para microfone e fone 
de ouvidos são necessários. 

 
 

3. Operação 

O programa é iniciado por meio de clicar duas vezes 
sobre o arquivo: "Fourier Analysis Large Final.exe” 
(Análise de Fourier Grande Final.exe) ou "Fourier 
Analysis Small Final.exe" (Análise Fourier Pequeno 
Final.exe.). 

Para a utilização do programa o operador precisa ter 
os direitos de administração no seu computador.  
 
3.1 Seleção das formas de ondas  

O programa contém duas funções principais de 
seleção para ondas, que podem ser eleitas pelo 
comutador, ver em baixo. 

 

 

 
• Synthesized (sintonizado) serve para a produção 

de formas de ondas livremente definíveis. 

• Microphone (microfone) serve para a gravação de 
um som com um microfone que está conectado 
a um computador. 

 
 
3.2 Produção de formas de ondas padrões ou 

livremente definíveis  

A Produção de formas de onda padrões ou 
livremente definíveis pode ser selecionada pelo 
comutador, ver em baixo. 

 

 

 
• Standard Waveforms (formas de onda padrões) 

permite a seleção de cinco diferentes formas de 
ondas, que podem ser selecionadas por clique 
no campo, ver tabela. 

• Manual permite a produção de uma forma de 
onda livremente definível por meio da indicação 
da amplitude e freqüência, ver o ponto 3.3 para 
maior explanação. 

 

Forma de onda 
triângulo  

 

Forma de onda 
retângulo 

 

Forma de onda serra 
dentada em subida  

 

Forma de onda serra 
dentada em descida  

 

Forma de onda AC 
retificada 

 
Para manter uma representação perfeita de uma 
forma de ondas, é necessário utilizar um infinito 
número de oscilações da ordem superior. Neste 
programa a quantidade máxima é de  10, que é 
anotado no campo superior "n =" como limite 
superior do somatório Σ, ver em baixo (aqui foi 
anotado o número 8 como sendo o limite do 
somatório superior). 

 

 
 
O valor para o campo "n =" no limite inferior do 
somatório é colocado automaticamente, assim que a 
forma de ondas seja selecionada. 

 
Por meio do aperto da tecla "Show/Hide 
Components" (mostre/oculte componentes) os 
componentes são iluminados ou apagados. 

 

 
 
Os componentes são representados na cor branca e a 
forma de ondas resultante na cor amarela: 

 



3 

Através do aperto da tecla "Turn Sound On/Off" 
(ligar/desligar o som) o alto-falante do computador 
pode ser ligado ou desligado. 

 

 
 
O botão giratório "Volume" aparece, quando o alto-
falante for ligado, respectivamente, for selecionado 
"Turn Sound On" (ligar o som). 

 

 
 
 
Por meio da inserção de um valor no campo  
"f =" a freqüência é fixada, ver em baixo. 
 

 
 
 
Os valores e os signos dos coeficientes a e b da onda 
de seno e co-seno podem ser inseridos nos campos, 
ver em baixo. No caso que, por exemplo, o 
coeficiente  b não seja utilizado, o valor 0 é inserido. 

 

 
 
 
3.3 Produção de formas de ondas livremente 

definíveis  

Por meio de comutação de "Standard Waveforms" 
para "Manual" pode-se produzir uma forma de onda 
livremente definível. 
 
 

 
 
 
Existe a possibilidade de selecionar entre uma onda 
de seno e de co-seno "Sin&Cos" ou de uma onda 
seno e fase "Sin&Phase" na unidade π radiante: 

 

 

Na ilustração de em baixo é mostrado o que está 
sendo representado, quando se escolhe  "Sin&Cos".  
Neste caso foi selecionada uma forma de ondas 
retângulo com múltiplos impares de uma onda de 
seno e uma amplitude de co-seno com o valor  0.  

 
Ao apertar a tecla “Clear All” (limpar tudo) todos os 
valores de amplitude são colocados em 0. A 
quantidade de reguladores de deslocamento é 
dependente do limite superior de somatório da 
função de somas Σ. 

 
 

 
 
 
Na seleção de "Sin&Phase" os reguladores de 
deslocamento para o coeficiente b são substituídos 
por reguladores de deslocamento vermelhos para a 
fase Φ. 

 

 
 
3.4 Representação em diagrama dos ajustes de 

eixos  

Duas curvas são indicadas: a amarela é a forma de 
ondas e a azul é o espectro. Como exemplo é 
mostrado uma forma retângulo livremente definida, 
ver em baixo:  
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A representação e o ajuste de eixo podem ser 
modificados com os seguintes ajustes de botões, ver 
tabela de em baixo. 

 

Indicação: Em caso que os cursores não estejam 
ativos ou as suas posições não estejam definidas, 
elas encontram-se nas bordas do diagrama. 

 
 

 
 
 

 

 

Por meio de clique sobre o 
símbolo da lupa uma faixa do 
diagrama selecionada pode 
ser amplificada. 

 

Produz uma faixa de seleção 
retangular para amplificação. 

 

Produz uma seleção para 
amplificação do eixo X. 

 

Produz uma seleção para 
amplificação do eixo Y. 

 

Fazer a amplificação anterior 
retroativa. 

 

Ao clicar sobre este campo e 
seguidamente sobre um 
ponto de medição no 
diagrama, a escala é alongada 
centradamente para o ponto 
de medição. 

 

Ao clicar sobre este campo e 
seguidamente sobre um 
ponto de medição no 
diagrama, a escala é 
comprimida centradamente 
para o ponto de medição. 

 

Produz uma escalação 
automática do eixo X e exibe 
por completo a faixa do eixo  
X dos dados de medição. 

 

Produz uma escalação 
automática do eixo Y e exibe 
por completo a faixa do eixo  
Y dos dados de medição. 

 

Permite o deslocamento do 
diagrama na direção de X e Y. 
 

 

Ativa o cursor XY. As 
coordenadas dos cursores são 
exibidas na direita nas cores 
vermelho e verde, assim 
como a sua diferencia em 
amarelo. 

 
Seleção do ajuste de eixos. 

 
Através da comutação de "Linear/Logarithmic" 
(linear/logarítmico) em baixo do diagrama de 
espectro pode-se modificar o escalonamento do 
eixo Y. 

 

 
 
Na representação logarítmica são exibidos 
pequenos sinais em conjunto, que na sua maioria 
têm amplitudes demasiado pequenas na 
representação linear e não podem ser observadas. 
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3.5 Avaliação de um som gravado com um 
microfone  

Para a gravação de um som por meio da entrada 
de microfone no computador colocar o comutador 
"Wave Source" (fonte de onda) sobre "Microphone". 

 

 
 
 
O botão giratório "Capture Threshold" (captura 
limiar) permite a colocação de um Trigger 
(disparador), que congela a gravação em caso de 
traspassar o valor limite. Quando uma gravação e 
avaliação devem ser efetuadas continuamente sem 
parar, deve ser selecionado o valor máximo no 
botão giratório. 

 

 
 
Ao apertar a tecla "Freeze" (congelar) pode-se 
congelar manualmente uma gravação. 
 

 
 
Ao apertar o botão "Reset" (reinicializar) pode-se 
iniciar de novo a gravação. 

 

 
 
 
 
A duração da medição "Recording time" (tempo de 
gravação) pode ser modificada por inserção de um 
valor neste campo. Quanto maior é o período da 
medição, tanto maior é o tempo da avaliação. O 
período de medição deve ser escolhido de maneira 
que possam ser medidas pelo menos 10 trens de 
onda (100 somos ideais!). 

 

 
 

Indicação: O espectro é determinado com uma 
precisão maior, quando é escolhido um período de 
medição maior. 

 
 
3.6 Memorizar dados  

O armazenamento de dados é possível somente no 
modo "Microphone". Os dados são salvados como 
arquivo de texto com separação de tabuladores, de 
maneira que possam ser trabalhados futuramente 
em outros programas, por exemplo, possam ser 
abertos com Excel. 

 
Para salvar um conjunto de dados de uma  

forma de ondas é inserida o nome no campo e 
através de pressionar a tecla "Save Waveform" 
(salvar forma de onda) é armazenada. 

 

 
 
Para armazenar o conjunto de dados de um 
espectro insere-se o nome no campo e através de 
pressionar o botão "Save Spectrum" (salvar espectro) 
é armazenado. 

 

 
 
 
Indicação: No caso que um nome de dados não é 
mudado, o programa não sobrescreve os dados 
anteriores, se não emenda a nova forma de ondas 
no final da forma de ondas ou do espectro do 
arquivo anterior.  



 


