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 Jelek leírási módjai. Folytonos és diszkrét idejû jelek. Folytonos és diszkrét értékû jelek.  

Determinisztikus és sztochasztikus jelek. Jelek transzformációja: periodikus jelek Fourier-sora, folytonos 

és diszkrét idejû Fourier-transzformáció és általánosításai, folytonos és diszkrét idejû Laplace-

transzformáció. Diszkrét Fourier-transzformáció, gyors Fourier-transzformáció. Analóg-digitális és 

digitális-analóg jelátalakítás. Jel sávszélessége és sávkorlátja. Mintavételi tételek. Számábrázolás és 

kvantálás hatása.  

 Rendszerek osztályozása és leírása. Linearitás, idô-invariancia, kauzalitás, stabilitás. Lineáris 

rendszer leírása a bemeneti és kimeneti jelek kapcsolatának explicit megadásával, vizsgálójelek módszere 

(impulzusválasz, ugrásválasz). Rendszer leírása a bemeneti és kimeneti jelek kapcsolatának implicit 

megadásával (ARMA modell és általánosításai). Rendszer leírása belsô állapotok felhasználásával. Az 

explicit és implicit alakok kapcsolata. Az implicit leírások megoldásának analitikus és numerikus 

módszerei. Lineáris, invariáns rendszer jellemzése a frekvenciatartományban és a komplex 

frekvenciatartományban. Lineáris, invariáns rendszer stabilitásának fogalmai és kritériumai. 

Sztochasztikus jelek átvitelének jellemzése. Nemlineáris rendszerek linearizált közelítései. Nemlineáris 

rendszer stabilitási fogalmai és kritériumai (egyensúlyi pont stabilitása, Ljapunov stabilitás, orbitális 

stabilitás). 

 Koncentrált paraméterû hálózati modellek. Lineáris jelfolyam hálózat komponensei, 

analízise, fontosabb struktúrák. Lineáris, invariáns rendszer különféle leírásaihoz rendelt jelfolyam 

hálózat. Nemlineáris jelfolyam hálózat komponensei, analízise. Jelfolyam gráf fogalma, komponensei. 

Visszacsatolt hálózati struktúra, a visszacsatolás jellemzése. Kirchhoff típusú hálózatok analízise. 

Lineáris Kirchhoff típusú sokkapuk leírása, a Kirchhoff típusú hálózat mint lezárt sokkapu. Kirchhoff 

típusú hálózat érzékenységei és toleranciái. A hálózat regularitása. A hálózat stabilitása. 

 Szûrési feladatok. Szûrôk specifikációja. Tolerancia-séma. A fizikai realizálhatóság feltételei, 

megengedett függvények korlátozott elemkészlet esetén. Approximációs eljárások.  Analóg és digitális 

megvalósítások. 



 Jelek és rendszerek identifikációja. Nem-parametrikus idôtartománybeli és transzformált 

tartománybeli identifikációs módszerek. Paraméter-becslési eljárások. Állapot-megfigyelôk. Optimális 

szûrés (Wiener- , Kalman-, Levinson-szûrô). Adaptív szûrôk, az adaptív eljárások konvergenciája és 

konzisztenciája. 
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