
1. Generátorfüggvények. Írja fel a generátorfüggvény alaptulajdonságait. 

 

 

 

2. Bizonyítsa be generátorfüggvény módszerrel, hogy független Poisspn-

eloszlású valószínűségi változók összege Poisson-eloszlású. Mutassa meg, 

hogy Poisson-folyamatok ritkítása is Poisson-eloszlású. 

 

 

 



3. Írja fel a formulát, amely megadja egy véletlen tagszámú összeg 

generátorfüggvényét. Írja fel a véletlen tagszámú összeg várható értékét. 

 

4. Egy típusos, diszkrét idejű elágazó folyamat. Írja fel az n-edik generáció 

populációnagyságának generátorfüggvényét és várható értékét. Mi a 

valószínűsége, hogy az n-edik generációra kihalnak az egyedek? Mi a 

valószínűsége annak, hogy valaha kihal a folyamat? 

 

 

 

 

 

 



5. Mondja ki a centrális határeloszlás-tételt és a normális közelítés hibájára 

vonatkozó Berry-Esséen tételt. 

 

 

6. Mondja ki a Hoeffding-tételt és a Chernoff-korlátot. 

 

 



7. Mondja ki a Cramér-tételt. Mutasson rá, hogy fix n esetén hogyan 

használható a tétel kapacitás-méretezésre. 

 

 

8. Adjon meg egy véges állapotterű Markov-láncot a gráfjával, amelyben két 

osztály van, egy visszatérő és egy átmeneti. Adjon meg egy véges és egy 

végtelen állapotterű irreducibilis Markov-láncot (a gráfjával), amely nem 

aperiodikus. 

 

 

 



9. Mondja ki az irreducibilis és aperiodikus Markov-láncokra vonatkozó 

alaptételt. Milyen gyors a konvergencia a stacionárius eloszláshoz véges 

állapottér esetén? Írja fel a pontos állítást. 

 

 

 

10. Mondja ki az irreducibilis és aperiodikus Markov-láncokra vonatkozó 

ergod tételt. Hogyan lehet ennek segítségével meghatározni, hogy az idő 

hány százalékában tartózkodik a lánc az egyes állapotokban? 

 

11. Definiálja a folytonos idejű, diszkrét állapotterű, homogén Markov-

folyamatot két ekvivalens módon. 

 



 

 

12. Definiálja Markov-folyamat generátor mátrixát. Mutassa meg a 

kapcsolatot a beágyazott diszkrét Markov-lánccal. Írja fel a kapcsolatot az A 

intenzitás mátrix és a generátor mátrix között. 

 

! a leírásban A a generátor és Q az intenzitás-mátrix ! 



13. Milyen feltételek mellett létezik stacionárius eloszlása egy folytonos 

idejű Markov-láncnak? Hogyan adható meg? 

 

14. Mondja ki az irreducibilis és visszatérő folytonos idejű Markov-láncokra 

vonatkozó ergod-tételt. Hogyan lehet ennek segítségével meghatározni, hogy 

az idő hány százalékában tartózkodik a lánc az egyes állapotokban? 

 

15. Definiálja a torzítatlan becslés fogalmát. Definiálja a konzisztens becslés 

fogalmát. Mutasson egy egyszerű becslést, amely torzítatlan és konzisztens. 
 

 

 



16. Definiálja a maximum likelihood (ML) becslést. Mutasson egy egyszerű 

példát ML becslésre. 

 

17. Definiálja az erős és gyenge értelemben vett stacionárius folyamat 

fogalmát. Mutasson példát mindkét típusra. Definiálja az általánosított 

fehérzaj fogalmát. 

 

 

18. Definiálja a trigonometrikus folyamat fogalmát, mutasson egy példát. 

 



19. Definiálja a mozgó-átlag folyamat, és az autoregressziós folyamat 

fogalmát. Mikor lesz egy autoregressziós folyamat stacionárius folyamat? 

 

 

 



 

20. Mondja ki azt a tételt, amely a spektrálmérték létezéséről szól. Ha a 

spektrálmérték tisztán ugrásos, akkor milyen folyamatnak a 

spektrálmértéke? 

 

 

 



21. Definiálja a lineáris szűrő fogalmát. Mutassa meg, hogy hat a kiindulási 

folyamat spektrumára a szűrő. 

 

 



22. Példák szűrésre. Hogy lehet kiszűrni periódusokat? Mutasson példát 

magas/alacsony frekvenciákat kiemelő szűrőre. 

 


