
Jelfeldolgo~as gyakorlati zárthelyi II. 

A dolgozat öndl/6 munkdn G.lapul. Az 6roi, 4 gyakorlatije.gy.:et va lamint az oc tavi!: program dokumwMci6j4 
/tlha$rnálhat6 a: / t.llldotok kidolgo:d.ta. .Jordn. A rú:letes számolásokat ta rtalmazó bt.adandó lapokra frj4 fd 
a nl:vtt Az oc tavi!: programm "alapu/6 feladabne.goldcbokot tadalm4l:6 rt4pl6fdjlok.ct á murlka vigertéuel 
tömön~tn. le ú kiildjc t.l t:·m4tlben tU jcl f d dolgoz.A$1 gmuaii.. com címre. Törtk.cdjt.n a ti.J.zt4~ o/u4$hal6 

munkd:ra, a naplófájlba tegyen mtgjc:gyz6s sorokat! 

l. Legyen T" az időbeli eltolás operátora, azaz T" : j(t) >--+ j(t - -r). a) Hogyan \"áltozik meg a 
Fourier-transzformált a transzfonnáció hatására? b) 1\yquist-minta,·ételczve j-t, konkrétan 
is adja meg hogyan ,·álwznak a Fourier-sor együtthatói az N elemű / . minta\·ételű idósorra. 
Ha az időbeli eltolást jellcm7.6 paraméter -r = N /2/., elvárásai szerint mit hall majd az 
operáció után? 

2. Adott egy periodikus jelet kibocsátó rcnds1-Cr, melynek kimcoetét diszkrét Fourier-transz
fonn áltunk . Tegyill fel, hogy később újra,·i,.sgáljuk ezt a rendszetL, és azt tapasztajuk, hogy 
az mcgváltozott: az eddigi egy periódusnyi hosszú lllintában új pcrodicitásL fedezünk fel. Az 
új jel periódusideje fele akkora, dc az eredetivel fonnailag 11.7-0nos futású. MiL mondbatunk 
cl az új cgyütthatókról, ha az eredeti mintahoss""a vizsgáljuk? 

3. Szabályos N-S7.ögekct t""-zünk a koordinátarendszer origójába és a körbejárás <p függvényében 
leírjuk a kontúrt , O(l')-t. Hugy néznek ki a spektrumok? Használható ez az információ 
c:K>portosításra? 

4. Az optikai egerek úgy működnek, hogy rendszercsen képet készítenea az érzékelő alatti felü
letröl, majd a kapott k~psorozat analí7jsévcl megállapítják mi volt a legvalószínűbb elmoz
dulás. Vajon milyen algoritmust használ az egér, hogy a szomszédos képckb6! kinyerjc az 
elmozdulás vektorát? l:! a több algoritmus ötlete is van , melyiknck mi a számftásigénye? A 
képszeletek alapján mi volt a trajektória? a) Tegyük fel , hogy az egér nem fordult cl, azaz 
nem voltz-irányú elfordulás két képkocka között. b) ~!ilyen algoritmusra van szükség, ha 
megengedjük a z körüli forgatAst is? 

5. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy mennyirc hasonlóak az angol ABC betűi illetve az arab 
számok. A chars_png.tg7- archívum állományai 80x75 pixeles ikonokon ábrázolja rendre 
a karaklercket. Tekintsen egy-egy betűt egy mérésnck l's készítse el a rnérések flikompo
neos analízisét. Vizsgálja meg a fökomponcnsck ,·cktorait vizuál isan! Mit tapasztal? Hány 
komponens kel l a" elfogadható visszaállftásboz? Próbáljon a ,;sszaáll ítas jós<ígát leíró mé
rószámor szcrkcsztcni és vi1-sgálja meg, hogy ez a mérószám hogyan függ a megtartott kom
ponensek számától! A z adatok betölté3ét 3C!J•1heti az alábbi octave kódrészlet. 

function JV , h , w) = ld _ all() 
" r e.a d character j: 0- 9 a- z fJ 
" .JL()rt:. 'em a8 co lumn ucctor4 in molr iz: V 
" retu rn ah o lhc original gcomc:trv (he.ig ht , ~.Pid ch ): h w 
v ~ ll; 
ror < ~148,57 97 : 122 38) 

rn ;;;; strcat ( char(c }y w. png 11
); 

G ~ imre:ad(fn ); 
v ~ IV (G < 255)(>11; 

end ror 
Ih , wi - s iu (G); 

e ndfun~tion 

6. Feladat a Huffman-kódolással: építse fel a tömörítéshez használható szótárat a chars _png.tgz 
betűhalmaz sorait felhasználva. Majd szerkessze meg azt a bitfolyamot, amely - ezeket a 
karaktereket félhasználva - a nevét alkotja, sorfolytonos kiolva..ás mellett . Tömöritse az igy 
megszerkesztctt jelet és mctsc cl. Mckkorlinak adódmt a törnürítés rnértékc'l ÁllfL~a vissza 
a tömörített jelel, és ábrázolja a nevét! 



7. Adott az ábrán két áramkör, mclyeket a hallgató által tctszdlegesen vá l as~toti w körfrckvcn
ciájú periodikus in jellel gcrjcsztünk. Hasonlítsuk össze a jelalakokat ábrák segitségével is. 
Meg tudja adni négyszögjel alakú gcrjesztésrc is a választ'! (Megjegyzés: adiódát közelítsük 
olyan elemmel, melyet a kö,•etkcző feszültség- áram kmaktcri.'lztikajellemez: 1=0, ha U< u., 
U > U d csctén állandó R,j differenciális ellenállás jellem?.i az al.katclcmct.) 

c c 

8 . Hogyan oldaná meg egy véges impulzusválaszú szúrővel egy ismert minta (véges idősor) 
kcresés<:t egy jclsorozatban? 

9. Mi ov. a compre.!•cd •e•Ming, mire jó? 

10. (Ismétlő feladat}: Megfelelő határátmenet képzéshel a r talpszélességű T pcriódusú jel 
ideális impulzusnak, d-nak tckinthetó. Pár octave-ábra segitségével mutassa meg, hogyan 
váltcr.<ik eközben a spektrum! 


