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I. FFT & NUFFT
1.FFT
Fast Fourier Transform adalah suatu algoritma yang digunakan untuk
merepresentasikan sinyal dalam domain waktu diskrit dan domain frekuensi
secara cepat. Metode ini banyak digunakan dalam pengolahan citra,
pengolahan sinyal, & pengolahan data.
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Kelebihan FFT
1. Mampu menunjukan kandungan frekuensi yang terkandung
dalam isyarat.
2. Mampu menunjukan beberapa banyak komponen frekuensi yang
ada dalam isyarat.
3. membantu kita mengetahui pada frekuensi berapa sinyal informasi
berada dan pada frekuensi berapa noise mendominasi dalam kasus
bercampurnya sinyal informasi dan noise.
Namun dari kelebihan diatas, FFT sendiri memiliki kekurangan yaitu
data yang ditansformasi hanya data sampling yang konstan tidak dengan
data sampling yang beruba-ubah.
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2. NUFFT
NUFFT adalah tipe Transformasi Fourier, terkait dengan Transformasi
Fourier diskrit atau Transformasi Fourier diskrit-waktu, tetapi di mana
sinyal input tidak disampel pada titik atau frekuensi yang sama spasinya.
Ini adalah generalisasi dari DFT yang bergeser. Tranformasi ini dapat
digunakan untuk mengolah data yang data tersebut tidak seragam.
NUFFT atau NUDFT didefinisikan
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Adapun aplikasi yang dibuat untuk menunjang dalam menyelesaikan
alogaritma NUFFT :

NUFFT
Non- Uniform Fast Fourier Transform
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II. Cara Download & Instal
1. Download & Instal
Link download aplikasi : https://github.com/casmika/NUFFT
 Gambar dibawah merupakan tampilan web tempat download aplikasi
NUFFT

 Klik Clone or Download, lalu download Zip.

 Klik file yang didownload lalu Extract file

Klik kanan

Klik Extract file
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 Buka file yang telah di extract lalu klik setup & Instal aplikasi

 NUFFT Siap digunakan

Gambar diatas adalah tampilan dari NUFFT.
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III. Penggunaan Aplikasi
1. Menu aplikasi & Toolbar
 Menu Fungsi

A &B sebagai besar amplitudo, t sebagai waktu, & T sebagai
periode. Untuk mengo;ah data internal.
 Menu source

Dimana kolom pertama untuk memasukan data eksternal yang
akan diolah, kolom kedua merupakan rumus dari aplikasi untuk
mengolah data internal & Size adalah ukuranya. Tombol NUFFT
sebagai tombol pengolah data.
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 Tampilan data yang dimasukan

Gambar diatas adalah tempat menampilkan data yang
dimasukan dari luar maupun dengan memasukan periode,
amplitude,& waktu.
 HPF & Amin

Tools dari aplikasi ini belum bisa digunakan
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 Hasil data yang diolah

Gambar diatas adalah tempat menampilkan data yang sudah
diolah, data tersebut hasil dari pengolahan data yang
dimasukan dari luar maupun dengan memasukan periode,
amplitude,& waktu.

 Contoh

Gambar diatas merupakan contoh penggunaan aplikasi dengan
memasukan data berupa Periode, amplitudo, & waktu.
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2. Cara menggunakan aplikasi
Cara menggunakan aplikasi ini kita dapat memasukan data yg
sudah diolah dari luar untuk menampilkan grafik, ataupun data
yang bisa diatur Periode, amplitudo, & waktunya.
Cara menggunakan aplikasi dengan data internal dengan masukan
Periode,ampltudo, & waktu
 Atur periode, waktu dan amplitudo pada tools. Kita asumsikan
berikut :

Misalkan
yang dimana T1 merupakan periode pada fungsi periodik pertama &
T2 merupakan periode pada fungsi periodik kedua. A merupakan
amplitudo pada fungsi periodik pertama & B merupakan amplitudo
pada fungsi periodik kedua. tbeg & tend merupakan waktu mulai &
waktu akhir pada fungsi periodik. Fungsi periodik sebagai berikut :
( )

(
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 Atur size disesuaikan , setelah itu klik kolom rumusnya lalu klik
NUFFT untuk menampilkan data.

Kita juga dapat mengatur size ukuran grafik yang akan
ditampilkan.
 Maka akan tampil hasil grafik pengolahanya
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Gambar diatas merupakan plot data yang dihasilkan dengan
menggunakan Excel dengan puncak disatu.
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Cara Kedua yaitu menggunakan data yang di export dari luar .
 Kita mempunyai data sebagai berikut, file yang akan dimasukan
harus dalam format berekstensi .txt. format dua kolom dipisahkan
dengan tabulasi, kolom pertama t dan kolom kedua f(t) .

 Klik kolom pertama untuk memasukan file
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 Pilih file yang akan dimasukan, klik open lalu enter.

 File yang sudah masuk akan menampilkan data pada worksheet
disampingnya.

 Lalu klik NUFFT untuk mengolah data
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 Maka akan tampil hasil grafik pengolahanya
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Gambar diatas merupakan plot data yang dihasilkan dengan
menggunakan Excel
Dari grafik didapatkan bahwa dengan data sampling yang tidak
konstan atau berubah-ubah kita dapat mengolah data tersebut
menggunakan NUFFT Sehingga didapatkan hasil pengolahan data
yang lebih ringkas dan mudah dimengerti
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VI. Menutup aplikasi
1. Cara simpan file & menutup



Untuk save file hanya klik tombol save as, lalu tulis nama file
yang sudah diolah datanya.

 Untuk menutup aplikasi hanya klik tombol X pada ujung kanan
desktop saat sesudah di save.
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