
1. Mutassa meg, 

- hogy szorzat Fourier integrálja a Fourier integrálok konvoluciója,

- hogy konvolució Fourier integrálja a Fourier integrálok szorzata,

- hogy Fourier integrálható jel mintavételezésénél, a keletkező spektrum az
eredeti jel Fourier integráljának periódikus kiterjesztése,

- hogy Fourier integrálható jel preiódikus kiterjesztésével kapott periodikus jel
spektruma az eredeti jel Fourier integráljának mintavételezettje!

2. Mi a Fourier integrálja egy periódusra ablakolt sinusnak, és a periódikus
kiterjesztésének?

3. Egy f0 frekvenciájú, φ kezdő fázisú szinuszos jelet fs frekvenciával
mintavételezünk. Határozza meg a 2 (vagy 4, 8) pontos DFT-transzformált vektor
elemeit, értelmezze az eredményt!

4. Egy f0 frekvenciájú szinuszos jelet T ideig figyelünk meg és fs frekvenciával
mintavételezünk. Adjon formulát és becslést a mintavételezés során “aliasing”
miatt keletkező torzítás energiájára!

5. Mutassa meg, hogy (valós és komplex hányasosú) exponenciális sorozatok
összegeként előállítható jelek leírhatóak egy megfelelő racionális tört
együtthatóival!

6. Mutassa meg, hogy azon idősorok, melyek Z-transzformáltja racionális tört
(ARMA jelek), felírhatók geometriai (exponenciális) sorozatok összegeként!

7. Számolja ki az N-szeres lineáris interpolátor impulzus válasz sorozatát
(súlyfüggvényét) és lineáris torzítási karakterisztikáját!

8. Egy 200 kHz mintavételi sebességű, 80-88 kHz sávban elhelyezkedő jel esetén, ha
sávszűrőt használhatunk, mekora az alkalmazható legkisebb újramintavételezési
frekvencia.

9. Méretezzen optimális (kvantálási zajteljesítményt minimalizáló), 
- egyenletes (vagy logaritmikus), 
- kétbites ( vagy 3, 4, ... R bites) 

kvantálót 
- standard (nulla várható érték, egységnyi szórás) egyenletes (illetve

háromszög) eloszláshoz! 
Rajzolja fel a kvantálási és torzítási karakterisztikákat! 
Mekkora a túlvezérles valószínűsége? 
Ha a standard eloszlású jel teljesítménye 0 dB szintű, akkor 

- hány decibel a kvantálási zaj, 
- hány decibel a jel-zaj viszony, 
- hány dB a nulla-bemeneti zaj? 

Érdemes-e Huffman kódot alkalmazni? 
Határozza meg az SNR függését a bemeneti jel teljesítménye (szórás négyzet)
fügvényében!

10. Memóriamentes, nulla várható értékű stacioner folyamat szoránégyzetének
becslésére adjon N mintáju blokkos becslést, számolja ki a becslés
szórásnégyzetét! Méretezzen azonos szórásnégyzetű rekurzív becslést! Határozza



meg a rekurziv becslést eredményező szűrő pólusának az ekvivalens N
blokkhosszúságtól való függését!

11. R bites logaritmikus kvantálóval hány bites egyenletes kvantáló ekvivalens?
(azonos dinamika tartományon belül egyenlő, garantált minimális SNR)

12. Határozza meg a (p1, p2) síkon azon pontok tartományát, mely pontokhoz tartozó
másodrendű prediktor együtthatok esetén a rekonstruáló  “all-pole” szűrő stabil
marad.

13. Egy nulla várható értékű, egységnyi teljesítményű gyengén stacioner jel
teljesítménysűrűsége az ábrán látható. (A jel tartalmaz szélessávú és keskenysávú
összetevőt.)

Hogyan függ a spektrum γ, f0, ∆f paramétereitől a jel 
- autokorrelaciós sorozata,
- prediktiv kódolóval elérhető predikciós nyereség elvi határa,
- az optimális lineáris prediktor (első, másod,  N-ed rendű) együtthatói, a

realizálható predikciós nyereség,
- részsávú kódolás ideális szórőbankja,
- részsávú kódolás optimális bitkiosztása,
- részsávú kódoló nyeresége,
- az optimális (2-, 4-ed rendű) transformációs kódoló (Karhunen-Loeve)

transzformációs mátrixa,
- a KLT kódoló bitallokációja, nyeresége
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