Jelfeldolgozás gyakorlati zárthelyi

j b6vül egy zajt lc!ró taggal, hogyan módosul az autokorrelációs függvtny?

'"

A dolgozat Ondll6 munk4n alapul. A.1: dmi, ll gyakorlatijegyzet valamint a: octove; progrom dokumentdci6ja
fellianmllhal6 a feladatok kidolgozúa •orán. A rúzlete• •zdmolúokal U.rtalmaz6 bt<Jdand6 lapókra írja fel
a ne~~ét. Az oc! ov< programra alapuló feladalmegoldd•ok41 lartalm4Z6 napl6fájlokal a munka végezMvel
tömBritse ~b lr.üldje el e-mailben ez j~lfddotgoz.o.tlgnro.il.. co11t címre. Törtk.e.djett o tiszt!l 1 ohu:uhat6
munk4ro1 a napldftlj"lba tegyen

megjegyz~

jorokat!

l. Adja meg a tl-alapú, p-jegyú nonnál áhrázolású lebcgöpontos szám definfciójátl Mekkora
lehet a kerckltésb& adódó legnagyobb abszolút hiba? Mekkora a hozzá tartozó relatív hiba?
Mi a gépi epszilon és hogyan számolható?

2. Ábrázolja a •"137.6 valós számot (p, p) számrcnds-<crbcn valamint adja meg a kcrekftésb&
adódó abszolút 1\s relatív hibát, ba (tl,p) rendre: (10, 2) illetve (2, 8)!
3. Legyen x = 10, 113 és y = 10,409. Vizsgálja meg az x 4 - y' kifejezés relatív hibáját a
(P,p) = (10, 5) lebegőpontos számrcndszcrben! Mi a hcly.ct a (z - y)(x + y)(x' +y"),
(x 1 - y2 )(x' + y') kifejezésekkel'! Mclyiknek nagyobb a hibája?
4. Készítse cl octaveban a tetsz&cges tcngelyO forgatás operátorát megvalósltó függvényt! A
paramétcrk~nt megadott s.1 nagysága jelentse a forgat-ás szögét, iránya essen az origón átmenő
forgástengelyrc. Lássa be a párhuzamos forgatások addíciós tulajdonságát és mutassa meg
az operátor fclcscrélhct6ségét!
5. Adja meg a Fourier-sorfejtés és a Fourier-sor képletciti Mi a kapcsolat ak, bk , "• együtthalők
között? Vczcssc Ic a jel encrgi<".ja és az együtthatök közötti kapcsolatot! J~~~ 2 li'(t)l dt =
.F(ak, b• ) = 9( c•) esetén mi .F illetve g pontos kifejezése? Adja meg a Fourier-transzformáció
képleteiti Mi a kapcsolat a Fourier-sor és a Fourier-transzformáció között?
6. Sorolja fel a Fourier-sorfcjtl\s dcfinlciói alapján fclfcdczhct6 szimmetriatulajdonságokat! Hogyan vált<Y<nak a Fourier-sor együtthatói a jel időtükrözl\sének, időeltolásának hatására?
Hogyan változnak s:l.inuszos moduláció után? Milyen hatással van a differenciálás a jel
Fourier· komponenseirc?
7.

Megfelelő határátmenet képzésl\vel a r talpszélességű T pcriódusú jel ideális impulzusnak,
6-nak tekinthető. Ábrá.k scgftsl\gévcl mutassa meg numcrikusan, hogyan változik eközben a
,,spektrum'~

8. Adja meg az / (x) =

sin( '"') " E IO; T 121 függvény Fourier-sorát, ábrázolja az együtt{ 0 r
x E IT/2;TI

hatókat octaveban!
9. Jelölje v<~l(t) a T bosszúságú 11 = l, 2, ... darab sin hullámot alkotó jelet! Adja meg
analitikusana spcktrális sarúsl\gfuggvényét, v<"l(w)-t! Készítse el octaveban V{"l(t) jelalakokat és a könyvtári ff~ segítségével meghatározott spcktrumot vesse egybe az elméleti
eredményekkcl, ügyeljen a skáliiY.ásra!
10. Gondolatban épitsen fel cUcnállásból és kapacitásból (R és C clemckb61) egy felülá.teresztö
szúrőt! Mi ennek a rendszernek a súlyfüggvéoye? octave segítségével ábrázolja a hálózat Bodc- és Nyquist-diagramjait! Vizsgálja meg a hálózat periodikus négyszögjelre adott
válaszAt! (Legyen a periódusidő rendre O, l-r, -r, 10-r.)
ll. Kép>.cljüok cl gondolatban egy visszhangos közeget, melyb& a mintákat lcgyGjtjük. A Inintasorozat madeliazhető a j(:t) = f( x) + Af(x - d) kifejczl\sscl, ahol A a csillapltásnak, d
a késleltetésnek felel meg. Határozza meg az autokorrelációs függvényt. A csatolt ábra j
autokorrclogramja határoz7-a meg az ábra alapján a rends-.cr paramétereit! Tegyük fel, hogy
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