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W pracy przedstawiono opis programu użytkowego stanowiące¬ 
go etap adaptacji minikomputera MERA-400 do współpracy "on line" 
ze spektrometrem impulsowym MR3 pozwalający na akunulację sy¬ 
gnału swobodnej precesji, cyfrowa filtrację sygnału i oblicza¬ 
nie jego transformaty zgodnie z algorytmem szybkiej transforma¬ 
ty Fouriera. Oo widaa MRO uzyskanego po transforaacie nożna 
wprowadzać korektę fazy dla skompensowania przesunięcia fazowego 
wynikającego z różnych czynników występujących w eksperymencie. 

Prograa napisany jest w'Języku asseablerowya pracujęcyn 
pod kontrolę systeau S0M-3. Długość programu wynosi około 2? k 
słów 16-bitowych. Na bufory zarezerwowano łącznie 3 k słów. 
Czas obliczania transforaaty Fouriera 1 k danych wynosi 2.5 s. 

An assembler prograa of NMR pulse experiment data 
acquisition.digital signal filtering and fast Fourier Transform 
for the MERA-400 minicomputer interfaced to the pulsed NMR 
spectroaster is described. A phase correction subroutine of 
the prograa allows the phase correction to be made after the 
experiment. The prograp Is run under the SOM-3 operating system. 
The prograa occupies 2 jk 16 bit words of the computer memory. 
3 k words are reserved for data. FFT computation time is 2.5sec 
for 1 k data points. 

В работе представлено описание программы акумуляции сигна¬ 
ла свободной прецесии ЯМР, его цифровой фильтрации и вычисления 
трансформаты Фурье, согласно алгоритму быстрой трансформаты и 
корекции фааы вычисленного спектра ЯМР. Программа передзначена 
для ммнмкомпутера Мера 400 работающего с импульсным спектромет¬ 
ром ЯМР. 

Программа на символическом машинном языке контролированная 
- операционной системой СОМ-3. Длина программы 2^ ж слов ёмкос¬ 
тью 16 битов. Буферная память забронированная для траысформаты 
Фурье 3 к слов. Время вычисления трансформаты для I к данных 
приблизительно 2.5 сек. 



WSTĘP 

Analiza Fouriera jest szeroko stosowanym narzędziem bada¬ 
nia własności systemów liniowych występujących w fizyce i róż¬ 
nych działach techniki zajmujących się takiai problemami^ jak 
teoria obwodów elektrycznych, anteny, propagacje fal radiowych, 
drganie własne układów mechanicznych. W fizyce analiza Fouriera 
znalazła szczególnie szeroki* zastosowanie w różnych działach 
spektroskopii optycznej i w radiospsktroskopii(l] ,[2]. 

Funkcję przenoezenia P(u) układu liniowego można znaleźć 
albo mierząc odpowiedź na ciągłe wzbudzanie układu kolejno dla 
różnych częstości i zdejmujec w ten sposób funkcję P(u) punkt 
po punkcie, albo wzbudzając układ impulsowo 1 rejestrując jego 
odpowiedź w czasls j!(t) . Można w ogólny sposób pokazać, że obie 
te funkcje sa ze sobq. związana transformaty Fouriera [3] tzn. 

Metody Impulsowa radlospaktroskopii magnetycznego rezonansu 
jądrowego /MRO/ szeroko wykorzystuje tę ogólne własność systemów 
liniowych* W tym przypadku systemem liniowym jest układ spinów 
jądrowych zawartych w badanej próbce, umieszczonej w stałym 
polu magnetycznym. Naświetlenie próbki odpowiednio dobranym 
impulsem wysokiej częstości wzbudza układ spinów jądrowych, 
który odpowiada sygnałem Jfct) , nazywanym sygnałem zaniku swobodnej 
precesji /FIO/. Tranaformata Fouriera Pfcs} sygnału swobodnej 
precesji {(t) jeet widmem absorpcji MRO [A] . 

Metoda impulsowa badania widma absorpcji MRO posiada 
szereg zalet /większa czułość i znaczna skrócenie czasu ekspe¬ 
rymentu/ w etoeunku do metody fali ciągłej gdzie podczas ekspe¬ 
rymentu rejestrowana jest absorpcja promieniowania wysokiej 
częstości przez układ spinów w funkcji zmieniającej aię powoli 
częstości naświetlającej, co powoduje*.że tylko mały ułamek spi¬ 
nów jest wzbudzony w danej chwili. 

Oynamiczny rozwój tych metod nastąpił w latach siedemdzie¬ 
siątych wraz z rozpowszechnieniem minikomputerów pracujących 
"on lina" ze spektrometrami MRO, co pozwoliło na natychmiastowe 
korektę parametrów pracy spektrometru 1 otrzymywanie poprawnych 



wyników. 
Obecnie transformata Fouriera w metodach impulsowych MRO 

stanowi podstawowe narzędzie badań w takich dziedzinach, jak 
fizyka ciała stałego, chemia, biofizyka, biochemia. 

W niniejszej pracy przedstawiony je9t program użytkowy sta¬ 
nowiący drugi etap adaptacji minikomputera Mera-400 do współpra¬ 
cy "on line" ze spektrometrem impulsowym MRD [5] pozwalający na 
uzyskiwanie i akumulację sygnału swobodnej precesji, cyfrowe 
filtrację sygnału oraz obliczanie jego transformaty Fouriera. 

Program napisany jest w języku assemblerowym pod kontrolę 
systemu operacyjnego SOM-3. Długość programu wynosi około 2| k 
słów. Na bufory zarezerwowano łącznie 4 k słów. Czas oblicza¬ 
nia transformaty 1 k danych wynoei około 2.5 s. 

ALGORYTM TRANSFORMATY FOURIERA 
Przekształceniem transformata Fouriera funkcji {-(*' nazy¬ 

wa się funkcję F{u) zdefiniowana wzorem 
~~ -IWtwt PW-jfft)' 

Przekształcenie odwrotne ma postać j j . 
Funkcje r(u) i f(xj nazywa się parę transformat Fouriera. Funkcja 
[{%} powinna być bezwzględnie całkowalna w przedziale (-oo,+ «o) 
oraz wszystkie jej nieciągłości powinny być skończone. 

Matematyczne pojęcie transformaty Fouriera można rozszerzyć 
tak, by objęło również sytuacje realizowaln* fizycznie. Fizycz¬ 
nie realizowalna funkcja czasu X(t) przedstawiona jest wówczas 
w postaci zbioru próbek *(tfc)- odczytów przyrządów pomiarowych. 

) zdefiniowana wzorem 

zwana jest widmem funkcji 



Funkcje X(^iJ i X(t») nazywamy para transrormat Fouriera 
w sensie granicznym. Funkcje X{v>) i Xtt) są funkcjami okresowy¬ 
mi i dyskretnymi. Funkcje okresowe nie maję transformaty Fourie¬ 
ra zgodnie z podanymi na początku definicjami, ponieważ ich cał¬ 
ki niewłaściwe nie są bezwzględnie zbieżne* funkcje dyskretne 
nie posiadają ich z powodu występowania nieciągłości! niemniej 
dzięki tanu, że funkcja X(l?J stanowi granicę pewnago cięgu fun¬ 
kcji - transformat Fouriera w ścisłym znaczeniu analityczny*, 
stoaowanie aparatu matematycznego można rozciągnąć i na tak zde¬ 
finiowane funkcje - dystrybucje . 

Dyskretna funkcja XwJfriczbe dyskretnych częstości w wid¬ 
mie jest równa ilości próbek w domenie czasu] jest przybliżaniem 
funkcji ciągłej X(w , o jakości którago decydują dwa zasadnicze 
warunki. 

Pierwszy z nich Jaat związany ze skończonym czasem T„trwa¬ 
nia obserwacji przabiagu x(t») , a więc funkcja x(tK) mnożona jaat 
przez funkcję prostokątną o szerokości T Q. Transformata Fouria-
funkcji cosinus.o częstości obserwowanej przmz skończony czas Ty 
lest dana przez funkcję 

*(VV.)T0 
a więc zamiast nieskończenie wąskiej funkcji *(>>-»« odpowiadają¬ 
cej widau częstości cosinusoidy obserwuje się linię o skończo¬ 
nej szerokości 1/TQ . Limituje to więc zdolność rozdzielczą 
tej metody obserwacji widma. Im dłuższy jast okras TQ w porów¬ 
naniu z czasem zaniku swobodnej precesji, tym lepsza jest zdol¬ 
ność rozdzielcza osiągana w eksperymencie. 

Drugi warunek wynika ze skończenia dużego czasu T upływa¬ 
jącego między dwoma kolejnymi próbkami X(tJ . Powoduje to 
ograniczanie pasma częstości występującycn m widmie. Najwyższą 
rejestrowainą częstością jaat częstość (2T)-1 . Aby widmo zos¬ 
tało odczytane prawidłowo, najwyższa występująca w nim częstość 
musi być conajmniej dwa razy mniejsza od częstości próbkowania. 
Występowanie częstości wyższych od granicznej V* spowodują zja¬ 
wisko tzw. zawijania częstości - komponenty pojawią się w wid-



mie przy częstościach zmniejszonych o częstość graniczną. 2 te¬ 
go powodu sygnał X (t) powinien być pozbawiony składowych o czę-
stościac',1 większych od częstości granicznej, a co za tym idzie 
przepuszczony przez idealny filtr dolnoprzepustowy. Realizować 
to można albo konstruując odpowiedni filtr w układzie pomiarowym 
lub też stosując odpowiedni filtr cyfrowy, polegajacy na wykona¬ 
niu obliczeń na zbiorze X(tK)według właściwie dobranego algorytmu. 

W dalszych rozważaniach ^ i t^zastąpią indekey U i it ozna¬ 
czające numer punktu próbki , a X(it) i *{fc) oznaczać będę wartoś¬ 
ci funkcji odpowiednio w domenie częstości i czasu. 

Transformata Fouriera funkcji dyskretnej X,(k,) ma postać 5 
gdzie Ti, k- przebiegają wartości od 0 do (N-1J . Wzór ten sta¬ 
nowi podstawę algorytmu szybkiej transformaty Fouriera FFT . 
Obliczenie N wartości funkcji X(tt) wymaga N działań zespolonych 
(mnożenia i sumowania). Zredukowanie czasu potrzebnego do obli¬ 
czenia transformaty Fouriera możliwe jest dzięki zastosowaniu 
algorytmu szybkiej transformaty Fouriera (FFT) [6]. Algorytm 
FFT redukuje ilość działań do 2Nlog2N. co oznacza dla np. 1024 
punktów zespolonych 50-krotna. dla 4096 punktów 190-krotna 
oszczędność czasu. 

Algorytm zastosowany w programie jest znany* algorytmem 
Cooley'a i Tukey'a [7] i oparty jest o podział macierzy W na 
szereg macierzy, zwany faktoryzację racieriy W dla N » 2 r 

danych punktów. 
Aby zilustrować przebieg algorytmu FFT podamy przykład dla 

N « 8 (*• 3) punktów. Zgodnie z wzorem (4) i k n 
gdzie W -
Wskaźniki l&,tV przabiegaja wartości od O do 7 i nogę być przedsta 
wione w postaci binarnjj jako 

It 2 1 
gdzie k; . U^ « 0. 1. 

8 



Wzór (5) przybiera wtedy postać 
r 

te) 
Elementy macierzy występujęce we wzorze (6) dzięki wykorzysta-y 
niu własności, że W » e 1 można przepisać w postaci 

M 
,kn W ten sposób macierz wT" została zastąpiona iloczynem macierzy 

Wpi«WP2-WP3, w których np. pierwsza zawiera wyłącznie elementy 
W° i W4, a więc l l - l . Dzięki takiej zamianie wzór (6) można 
zastępie przez wzory 

(7a) 

(7b) 

kjo 
(7d) 

Otrzymane we wzorze (7c) wartości wymagają "przetasowania 
do pozycji, gdzie binarnie zapisany wskaźnik na odwrotna kolej 
ność (7d). Obliczenia wykonane we wz-rach (7a - 7d) przedsta¬ 
wione zostały 8cher>etycznie na rys. 1. 

Rys. 1 



Dla dowolnej wartości naturalnej f algoryta (7) przybiera 
postać 4 ,,*» 

^ 1 

(8) 

W obliczeniach dodatkowo wykorzystuje ale właanoić eleaentów 

W-W* 
Obliczania przeprowadza ale kolejno dla każdego za zbiorów 
{x,},{xa}....{Xf} zastępując nlai zastaw danych wyjściowych (x«j. 
Eleaenty tablic ^(mj Łączą sie w pary, dla każdej z których 
należy obliczyć tylko Jedna wartość tlf • % 9t&> . cos (**f/it)-
•d sinl^f/N) . Para eleaentów tablicy {>J przedstewla się 

Ostatnia krokies) obliczeń Jest przetasowanie tablicy X • 

OPIS PROGRAMU 
Schaaat blokowy prograau przedstawiony Jest na rys.2. 

Prograa napisany w jeżyku aakroasseablerowya systeani operacyj¬ 
nego SOM-3 jeat prograaea konwereacyjnya, tzn. zatrzyaanie ale 
prograau podczas wykonywania wyaaga odpowiedzi ze atrony opera¬ 
tora i dopiero odczytania taj odpowiedzi przez aaazyne urucha¬ 
mia dalaze działanie prograau? 
^Korespondencja odbywa się za pośrednictwem struaieni Cci 
i ffco /Control Input l Control Output/ przypiaanych do kon¬ 
soli teletypu z drukarkę /KSR - DZM 180/. Po napisaniu odpowie¬ 
dzi przyciśnięcie klawisza CR uruchania wczytywania tej odpowie¬ 
dzi i dalsze pracę aaszyny. 



TRANSFORM PROGRAM-MERA iOO 
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Rys. 2 
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Program wczytuje się z czytnika instrukcję $EXE FFT.BI , po 
czym następuje start i wczytanie tabeli współczynników trygonorae -
trycznych do zarezerwowanego na ten cel bufora." Następnie program 
zatrzymuje się zadajęc pytanie: "ILOŚĆ PUNKTÓW DO TRANSFORMATY?" 
W tym momencie zadaniem operatora jest ustalenie, jaka ilość punk¬ 
tów odczytywana jest na przebiegu sygnału swobodnej precesji FID 
i podanie odpowiedzi np. 512, 1024 * . Z powodu dysponowania 
w chwili obecnej blokiem szybkiej pamięci umożliwiajęcym rejestra¬ 
cję 1024 punktów, bufory pamięci wydzielone dla przeprowadzenia 
obliczeń maję po 2 1 0 komórek pamięci dla rzeczywistego i urojone¬ 
go blo(-u danych. Nie ma jednak żadnych przeszkód, by powiększyć 
je do 2 1 2 komórek pamięci każdy, nie przeprowadzając żadnych zmian 
w programie. 

Po wczytaniu odpowiedzi program oblicza długości bloków pa¬ 
mięci na akwizycję i akumulację danych, na część rzeczywiste i u-
rojonę transformaty, dane liczbowe potrzebne przy drukowaniu wy¬ 
ników, wymiary tabel , długość buforu display'a. 

a/ Akumulacja danych. 
Na monitorze ukazuje się tekst "LICZBA AKUMULACOI" i opera¬ 

tor powinien wpisać odpowiednia liczbę, poczym program przechodzi 
do akwizycji i akumulacji danyoh. Akwizycja następuje za pośred¬ 
nictwem bufora wejściowego BW, do którego wpisywane sa wartości 
sygnału FIO zapamiętane przez szybki konwerter A/C o długości sło¬ 
wa 8 bitów, po dwa punkty w jednej komórce pamięci, a następnie 
zawartość bufora wejściowego dodawana jest do bufora akumulacji 
o długości odpowiadającej ilości punktów na sygnale swobodnej pre¬ 
cesji. 16-bitowe słowa pozwalają na wykonania conajmniej 128 
akumulacji bez przepełnienia bufora. Oeali ilość akumulacji 

* Podania parametru alfanumerycznego lub ujemnego powoduje 
sygnalizacje "BŁCONY PARAMETR" i zadanie maszyny zostaje pono¬ 
wione. Odnosi się to do wszystkich przypadków zędania przez 
maszyna odpowiedzi numerycznej. 



jest większa, może się zdarzyć, że zapisanie wyniku któregoś 
z kolejnych dodawań wymagać będzie więcej niż 15 bitów (zakres 
liczb dodatnich). Następi wtedy sygnalizacja "PRZEKROCZENIE 
PAMIĘCI" i cały bufor akumulacji zostanie przeskalotvany podzie¬ 
lony przez 2. co odpowiada przesunięciu zawartości komórek o je¬ 
den bit w prawo . Oczywiście, aby zapewnić dalszym danym wej¬ 
ściowym tę sarnę wagę, również w każdej z następnych akumulacji 
bufor wejścia podaje przeskalowane wartości. Takie skalowanie 
może się powtórzyć najwyżej siedmiokrotnie, gdyż w przeciwnym 
razie informacja na wejściu zostanie wyzerowana. W praktyce 
ilość akumulacji podyktowana jest przez stosunek sygnału do 

15 
szumu i zawsze mniejsza od 2 . 

Sygnał zaniku swobodnej precesji FID, i.iory został zakumu¬ 
lowany w buforze 8V zostaje następnie przepisany do bufora 8A. 
Wszystkie dalszs transformacje sygnału: filtrowanie i transfor¬ 
mata Fouriera używają zawartości bufora BA jako danych począt¬ 
kowych . 
b/ Blok wyjścia. 

Po wykonaniu zadanej liczby akumulacji następuje sygnali¬ 
zacja "KONIEC AKUMULACJI" i program zatrzymuje się. Do tego 
momentu klucze na płycie czołowej komputera ustawione były 
w pozycji "0" wyciśnięte i po każdej akumulacji następował 
pojedynczy display zawartości bufora akumulacji- na. ekranie 
oscyloskopu. Od tej chwili sterowanie wyświetlania zawartoś¬ 
ci bufora przejmuję na siebie klucze na płycie czołowej. Usta¬ 
wieniem klucza KB 15 na wartość "1" powoduje się display cięg-
ły, a zamianę na wartość "P" przerwanie oględania widma i przej¬ 
ście do procedur drukowania i rysowania , oraz do dalszego wy¬ 
konywania programu. Powrót do dalszego wykonywania programu 
następuje automatycznie po procedurze rysowania niezależnie od 
tego,- czy była ona wykonywana, czy też ominięta. 
Wciśnięcie klucza KB 0 w trakcie wykonywania przez maszynę dis¬ 
play 'u powoduje powrót do punktu startowego programu. 

Blok wyjścia* display, drukowanie, rysowanie - pozwala na 
przedstawienie danych w zędany przmz operatora sposób. O ile 
klucz KB 14 na pulpicie maszyny ustawiony jest w pozycji "1", 



po wykonaniu display u następuje pytanie "CZY DRUKOWAĆ WIDMO?"-
Deżeli operator poda odpowiedź "TAK" następuje drukowanie zawar¬ 
tości bufora BA w postaci sformatowanych wierszy liczb dziesięt¬ 
nych po dziesięć słów w każdym wierszu oraz przejście do procedu¬ 
ry rysowania. Odpowiedź "NIE" spowoduje skok do procedury ryso¬ 
wania. Następuje wówczas pytanie "CZY RYSOWAĆ WIDMO?". Jeżeli 
odpowiedź brzmi "NIE" następuje skok do końca bloku wyjścia, jeś¬ 
li "TAK" - na monitorze pojawi się tekst "PARAMETRY WIDMA". Ope¬ 
rator w odpowiedzi na każde z kolejno drukowanych pytań winien 
jest podać odpowiedź: "PUNKT POCZĄTKOWY", "ILOŚĆ PUNKTÓW", "GĘS¬ 
TOŚĆ PUNKTÓW". Wpisanie odpowiednio liczb np. 2, 40, 4 spowodu¬ 
je wyryeowanie na drukarce DZM 180 zawartości bufora od 2 do 156 
komórki, mianowicie zawartości komórek bufora 2, 6. 10 itd łącz¬ 
nie 40 wartości. Pozwala to na rysowanie interesujęcych opera¬ 
tora fragmentów widma. Rysunek z lewej strony uzupełniony jest 
tabela zawierajęce numer komórki bufora i wartość zapisane w ko¬ 
mórce z przedziału (-2 , 2 ). Każdy wiersz rysunku zawiera 
więc dwie w/w liczby oraz punkt w położeniu znormalizowanym do 
maksymalnej wartości rysowanego widma. Minimalna wartość ryso¬ 
wanego widma znajduje się zawsze na osi x, maksymalna odpowiada 
najbardziej na prawo wysuniętemu znakowi drukarki. Ola standar¬ 
towej szerokości papieru wysokość drukowanego widma wynosi 128 
znaków. Po zakończeniu rysowania następuje powrót do programu, 
do miejsca, w którym podjęta została procedura wyjścia. Do pro¬ 
cedury tej program zwraca się po każdym z kolejnych bloków pro¬ 
gramu głównego, a więc oprócz bloku akumulacji, bloków: filtrów, 
transformaty, poprawki fazowej. 

Zarówno drukowanie tabeli, jak i rysunku poprzedzone jest 
procedurę rysowania nagłówka. Po przesunięciu papieru w drukar¬ 
ce do poczętku nowej strony i wypisaniu standartowego teketu : 
"FAST FOURIER TRANSFORM PROGRAM - MERA 400" operator noże wypi¬ 
sać dowolny tekst opisujęcy tabelę, czy rysunek na konsoli KSR. 
Tekst ten zawierajęcy co najwyżej 50 znaków zostanie skopiowany 
na drukarce nad wydrukiem. 



G/ Optymalizacja akumulowanecjo sygnału. 
Sygnał swobodnej precesji FID zakumulowany w pamięci, będą¬ 

cy superpozycję sygnału rzeczywistego i szumu, przed transforma¬ 
cję Fouriera powinien być poddany pewnym niezbędnym przeróbkom, 
by nadawał się do interpretacji. Transformowanie sygnału, zwane 
inaczej filtrowaniem cyfrowym, dokonane jest w czterech blokach 
programowych przekształcajęcych dane zawarte w buforze BA. 

Pierwszy z nich, nieopcjonalny, dokonuje zerowania poziomu 
składowej sygnału. Sygnał FID rejestrowany przez szybkę pamięć 
zawsze zawiera pewne składowe stałe, która po transformacie Fou¬ 
riera powodowałaby pojawienie się w widmie piku wokół częstości 
zerowej. Ola obliczenia tej poprawki program zadaje pytanie 
o "NR PUNKTU POCZĄTKOWEGO TŁA?". Należy w odpowiedzi podać nu¬ 
mer punktu, od którego na podstawia wizualnej obserwacji sygna¬ 
łu zakłada się, ze sygnał swobodnej precesji zanikł do zera. 
Program obliczy wartość średnia d.la zawartości komórek bufora od 
wskazanego numeru aż do końca i odejmie Ją od zawartości każdej 
komórki bufora BA. 

Następne trzy bloki filtrów cyfrowych są opcjonalne. Wyko¬ 
nuję one na8tęp0jace operacja na danych w buforze BA: 

- usunięcie punktów początkowych, 
- apodyzacja sygnału, 
- zwiększenie stosunku sygnału do szumu. 

Usunięcie punktów poczętkowych dokonuje się w calu wyelimi¬ 
nowania z sygnału punktów, które odczytane zostały jaszcze pod¬ 
czas czasu martwego odbiornika sygnału następującego po impulsie 
wysokiej częstości. Początek sygnału może być w tym przypadku 
zakłócony przebiegłam nieustalonym, który wprowadza zniekształ¬ 
cenie widma. Deśli na podstawie dokonanej poprzednio obserwacji 
wizualnej należy usunąć punkty początkowe, w odpowiedzi na monit 
"NR PIERWSZEGO PUNKTU", trzeba podać numer punktu, od którego za¬ 
kłada się prawidłowy przebieg sygnału. Osśli jest to liczba} O, 
w buforze akumulacji zachodzi przesunięcie o podane liczbę komó¬ 
rek do początku bufora, a koniec bufora uzupełniany jest zerami. 

Wyrzucania punktów poczętkowych pozwala na usunięcia ewen¬ 
tualnego zafałszowania sygnału swobodnej precesji przez impuls 
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wysokiej częstości dając jednak pewne przesunięcia fazowe mię¬ 
dzy częścią rzeczywistą i urojoną transformaty Fouriera, które 
należy skompensować później za pomocą procedury poprawki fazo¬ 
wej . 

Apodyzacja sygnału ma na celu stłumienie efektu obcinania 
sygnału zaniku swobodnej precesji f-ID. Ostateczna zdolność 
rozdzielcza przetransformowanego widma Ł limitowana jest przez 
czas obcinania/czas obserwacji/ sygnału FID - T . Czas ten 
jednak nie powinien być zbyt długi w porównaniu z czasem trwania 
sygnału FID, gdyż wtedy w ostatnich komórkach bufora zapisuje się 
tylko szum, co zmniejsza czułość transformowanego sygnału. Aby 
uniknąć pogorszenia stosunku S/N stosuje się akumulowanie sygna¬ 
łu FID przez czas T'<T i wyzerowanie funkcji transformowanej 
dla zakresu T-*- T /idealny filtr dolnoprzepustowy/. Postępowa¬ 
nie takie odpowiadające mnożeniu funkcji FID przez funkcje 
schodkową prowadzi do pojawienia się obok widma bocznych pików-
satelitów w odległościach l/T'- transformata Fouriera jest splo¬ 
tem widma i funkcji 

8inc x . l ^ Ł * ̂  

Aby uniknąć zniekształcenia widma przez widna satelitarne 
mnoży się funkcję FID nie przez funkcję schodkową, ale raczej 
przez funkcję zanikającą do zera wolniej. Przykładem takiej 
funkcji jest funkcja trapezoidalna . W wyniku amożenia przez 
taką funkcję w poszczególnych komórkach bufora BA zostaną zapi¬ 
sane nowe wartości,mianowicie 



gdzie k jest numerem bieżęcym komórki w buforze BA, x(k)i x (k) 
odpowiednio początkowe i końcowe wartością zapisaną w komórce, 
a liczby T1.T2, T3 wpisuje się w odpowiedzi na monity programowe: 
"STAŁA FILTRU TRAPEZ - Tl", 
"STALĄ FILTRU TRAPEZ - T2" 
"STAŁA FILTRU TRAPEZ - T3" 

Ola poprawienia stosunku sygnału do szumu symulują się 
użycie filtru dopasowanego do kształtu widma. W wypadku widma 
symetrycznego funkcja filtru dopasowanego jest identyczna 
z funkcję kształtu tego widma[8] . Użycie filtru dopasowanego 
oznacza mnożenie punkt po punkcie sygnału przez funkcję zaniku 
swobodnej precesji, która dla linii Lorentza o czasie relaksacji 
i*t opisana jest eksponenta e~^» . Oznacza to wpisanie na miej¬ 
sce wartości x(kj do bufora BA nowych wartości 

Okazuje się, źe dla wartości a odpowiadających rzeczywi¬ 
stym warunkom fizycznym i dla N • 1024 eksponentę można zastąpić 
przez funkcję (l ~ ĵj i z dobrym przybliżeniem 

Wartość a wpisuje się w odpowiedzi na monit programu "STAŁA 
FILTRU S/N". 

d/ Transformata Fouriera, 
program przechodzi do wykonania transformaty Fouriera 

według opisanego wyżej algorytmu Cooley'a i Tukey'a. Bufor BA 
jest zbiorem punktów rzeczywistych dla FFT, bufor punktów 
urojonych BB w chwili startu obliczania transformaty wypełniony 
jest zerami. Przy obliczaniu kolejnych tablic zabezpieczona 
jest przeskalowanie buforów w wypadku przekroczenia .pamięci 
przy wykonywaniu sumowania. Wyniki kolejnych kroków wykonywania 
algorytmu wpisywane sa. w miejsca danych początkowych. Po oblicza¬ 
niu transformaty Fouriera sygnału FIO w buforze danych rzeczy¬ 
wistych BA będzie znajdować się widmo absorpcji MR3. Schemat 
blokowy programu obliczania FFT przedstawiony jest na rys. 3. 
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e/ Obliczanie poprawki fazowej. 
Po obliczeniu transformaty Fouriera sygnału swobodnej 

precesji i wyprowadzeniu jej na display ew. drukowaniu lub 
rysowaniu należy zadecydować, czy wprowadzać poprawkę fazowe. 

Konieczność wprowadzenia poprawki fazowej związana jest 
z różnymi czynnikami występującymi w eksperymencie, które powo¬ 
dują przesunięcie fazowe między rzeczywiste i urojone częścią 
transformaty. Zasadnicze rolę odgrywa tutaj błąd ustawienia 
detektora fazoczułęgo /błąd zerowego rzędu/, oraz opóźnienie 
między impulsem i początkiem zbierania danych /błąd pierwszego 
rzędu względem częstości/. W przybliżeniu można więc uznać prze 
sunięcie fazowe za liniowa funkcję częstości 

gdzie etałe A i B wyrażone ta w stopniach, k jeet numerem punktu 
transformaty, N - ilością punktów. Nowe wartości X (*ty poszcze¬ 
gólnych punktów transformaty ze starymi X(*ty związane s« relacje 

Parametry poprawki A i B w stopniach należy wpisać w odpowiedzi 
na odpowiedni monit programowy. Obserwujęc widmo rzeczywiste 
transformaty na display'u po wykonaniu poprawki operator decydu¬ 
je, czy była ona prawidłowa, czy też należy wprowadzić nowe 
parametry A i B. Poprawkę fazowe wykonuje elę w pętli tak długo, 
aż część rzeczywista transformaty przybierze kształt oddający 
możliwie najlepiej widmo absorpcji rezonansu. 

f/ Słowo opcU programu. 
w" celu uniknięcia części komunikacji z minikomputerem po¬ 

przez konsolę KSR program został napisany także w wersji posłu¬ 
gującej się słowem opcji. W tym wypadku decyzja stosowania 
lub ominięcia poszczególnych fragmentów programu i sterowanie 
jego przebiegiem umożliwia odpowiednie ustawienie kluczy KB na 



pulpicie maszyny. Program poprzez strumień £CO podaje tylko 
monity - pytania odnosząc* alf do parametrów liczbowych, które 
wpisuje się na konsoli KSR w postaci liczb dziesiętnych. 

Znaczenie poszczególnych bitów słowa opcji podane jest 
w tabeli 1. 

TABELA I 
Słowo O P C U programu FFT 

nr 
KB 
0 

1 

CVI 

3 
4 
5 
b 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

wartość 

1 

1 

0 
0 
1 
1 
1 
u 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 

1 

znaczenie 

skok do początku programu - bufor BA 
wyzerowany 
skok do początku obliczeń - bufor BA 
zachowany 

filtr eksponenejalny 
filtr trapezoidalny 
obcinanie początku sygnału 

wprowadzania poprawki fazowej 

rysowania wybranego fragaantu bufora 
drukowanie zawartości bufora BA 
w postaci tabeli 
display zawartości bufora BA 

*0 



WYNIKI 
W celu przetestowania opracowany program FFT zastosowano 23 do pomiarów kaztałtu linii absorpcji jąder sodu Na dla próbki 

polikrystalicznej NaBrO, przy częstości 65MHz w polu magnetyczny? 
6 T z użyciea spektrometru iapulsowego SPX-4-100 firmy Brucker. 
Sygnał swobodnej precesji przedstawiono na rys. 4. Rys.5 poka-23 żuje kształt transformaty Fouriera sygnału FID sodu Na bez 
użycia (a) 1 z użycien (b) filtru poprawiającego stosunek 
sygnału do SZUMU przy rozdzielczości 200 Hz/kanał. Przeprowadzo¬ 
ny test wykazał prawidłowe działanie programu. 

Program FFT Jaat obecnie używany przy pomiarach kształtu 
linii absorpcji MR3 w Zakładzie Radiospektroskopii Jądrowej 
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