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1.

A jelek osztályozása különböző

szempontok szerint

(determinisztikus-sztochasztikus, valós-komplex, véges-végtelen időtartamú,
periodikus-aperiodikus, az időfliggvény ill. a Fourier-spektrum értékkészlete:
folytonos-kvantált, értelmezési tartománya: folytonos-mintavételezettlvonalas, az
analóg és a digitális elemi jelek típusai, szerepük

2.

a

jelanalízisben)

A periodikus jelek általánosan használt jellemzői időtartományban ill. amplitúdótartományban
(periódusidő, ismétlésikörfrekvencia, fel-lefutási, állandósulási, késleltetési idő,

minimum-maximum éríék,egyszení középérték, effektív érték,abszolút középérték,
formatényező, csúcstény ező)

3. A

periodikus jelek Fourier-sorának klasszikus és méréstechnikai formája

(a szintézis és az analízis összefiiggései, a vonalas spektrum ábrái, a számitás, a mérés
és az alkalm azás lehetőségei)

4.

A periodikus jelek komplex Fourier-sora
(a

komplex forgó vektorok keletkezése, a negatív frekvencia fogalma, a szintézis és az

analízis összefliggései, a vonalas spektrum ábrái és szimmetriái, a spektrum számiíása
a L aplac e -tr anszf ormác i ó fe lhas znál ás ával,

5. A

az alkalmazás l ehető

s ég

ei )

periodikus jelek teljesítménye, az aperiodikus jelek energiája

(meghatározás az időíiiggvény és a Fourier-spektrum alapján, a teljesítményspektrum, az energiasűrűség-spektrum, Parseval tételei)

6. Az

aperiodikus jelek komplex Fourier-spektruma

(a véges időtartamú

jelek származtatása

a

periodikus jelekből, átmenet a vonalas

spektrumból a folYonos spektrum-sűrűségbe, a szintézis és az ana|izis összefliggései,
a
7

.

folytonos spektrum ábrái, a számitás, a mérésés az alkalmazéslehetőségei)

Az ideális jelátvivő, az ídeális késleltető átviteli fuggvénye
(az erősítésés fázistolás frekvenciafiiggése, a csoport-futási idő karakterisztika)

8" A

mintavételezéses lehetséges okai, alaptípusai

(kis informáciőtartalmú jel mérése,folyamat minimális megzavarása, roncsolásos

mérés,multiplexelt mérés,az adatok digitális tárolása, feldolgozása, továbbitása,
a

periodikus, a véletlenszerű és a jeltől fiiggő mintavételezés, a matematikai és a

fizikai mintavéte lezés fo galma,

9,

a mintavéte lezé s al apkérdése)

A matematikai mintavételezés
(a mintavételezendő, a mintavételező és a mintavételezett jel

időfliggvényének ill.

spektrumának kapcsolata, a Shannon tételek, a Nyquist-frekvencia fogalma, az ideális
j

10.

elhelyreállítő szűr ő karakterisztikái)

A szabálytalan mintavételezés
(a mintavét elezendő

j

el spektrumának tükröződése, eltolása, a spektrum

,,összehajto gatődása" , az átlapolás-mentesítő szűrő, a mintavételes méréstechnika

lehetóségei)
11,

A fizikai mintavételezés
feltétele, mintavételezés-jelhelyreállítás
(a mintavételi tételek érvényességének
szinuszos jellel, ajelhelyreállítás eszközei: valóságos szűrő, tartószerv, interpoláció, a
vé ges

1

2,

időtartamú mintavétele zés tor zitő hatása, az abl ak-fi,ig gvények)

A Fouri

er-

spektrum mérésének - számitásának mó

d

(sávszűrő és egyenirányító használata: hangolható,

szerei
i11.

párhuzamos szűrők, a diszkrét

Fourier-transzformáció, a gyors Fourier-transzformáció)
13.

A digitális szűrők
(a digitális elemi jelek, alkatelemek: összeadó,

konstanssal szorző, késleltető; a véges

impulzusválaszu szűrő, a végtelen impulzusváIaszú szűrő, a szűtőkatakterisztikák
tükröződése és periodicitása)
14.

A villamos távadók alapfogalmai
(blokkvázlat: érzékelő, mérő-elektronika, kimeneti egység, a szabványos áramjelszintek, az élő-nul|a jelentősége, a2-3-4 vezetékes csatlakozás

a

jel-fogadó

egységhez, a tápellátás lehetőségei)
15.

A nyúlásmérő bélyeg, a hőmérséklet-érzékelők (ellenátlásos, hőelem, bimetál), a
fordulatszám-érzéke l ők

