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Ismeretanyag leírása, oktatási cél: A sztochasztikus jelek jellemző paramétereinek megismerése, a jelekből a 

szükséges információ kiemelési módszereinek tárgyalása. A digitális képfeldolgozás elemi ismereteinek 

bemutatása. 

 

 

Előadás tematika, témakör: 

 

Hét 

 

Óra 

A jelek egyes transzformációinak (eltolás, nyújtás/zsugorítás időtartományban/amplitúdó-

tartományban) hatása a jel energiatartalmára. A jelek (általános/centrális) momentumai. 

Összetett jelek felbontása elemi jelek összegévé: a teljes, ortogonális függvényrendszer 

fogalma, a belső szorzat, függvények távolsága, hasonlósága, önhasonlóság. 

1. 2 

A kvantált jelek feldolgozásának módszerei (a kvantálás típusai, a kvantálási zaj, elemi kvantált 

jelek, Haar-jelek, Rademacher-jelek, Walsh jelek, a szekvencia fogalma, a Walsh-transzfor-

máció, Walsh-spektrum, a kvantált időfüggvények szintézise, jel-tömörítés információ-

vesztéssel ill. veszteség nélkül, a bináris jelek Walsh-szintézise, kétdimenziós jelek Walsh-

transzformálása) 

2. 2 

A sztochasztikus jelek alapfogalmai (realizáció, jel-sokaság, ergodicitás, stacionaritás, 

vizsgálati időtartam) 
3. 2 

A stacionárius sztochasztikus jelek vizsgálata az amplitúdó-tartományban (amplitúdó-eloszlás 

és amplitúdó-sűrűség függvények értelmezése, tulajdonságai, mérése és számítása) 
4. 2 

A stacionárius sztochasztikus jelek vizsgálata az időtartományban (auto- és kereszt-korreláció 

függvények értelmezése, tulajdonságai, mérése és számítása) 
5. 2 

A stacionárius sztochasztikus jelek vizsgálata a frekvencia-tartományban (auto- és kereszt-

teljesítmény-sűrűség függvények értelmezése, mérése és számítása, a Wiener-Hincsin tételek, a 

korrelációfüggvények gyors számítása) 

6. 2 

A nem-stacionárius jelek vizsgálata a frekvenciatartományban, a rövid-idejű Fourier-

transzformáció (STFT, vagyis Gábor-transzformáció), előnyök és korlátok 
7. 2 

A wavelet-transzformáció alapfogalmai, anya-wavelet, eltolás és a lépték változtatása, a 

Heisenberg-féle bizonytalanság a nem-stacionárius jelek frekvencia-transzformációiban, a 

folytonos és a digitális wavelet-transzformáció, wavelet-függvények típusai, a függvények 

momentumainak hatása a transzformációra 

8. 2 

A sztochasztikus jelek fraktál-jellemzői (a dimenzió fogalma, típusai, szingularitások az 

időfüggvényben, az önhasonlóság fogalma. A Hölder-kitevő, a Hurst-kitevő, monofraktál- 

multifraktál jelek különbsége, a Rényi-kitevő. 

9. 2 

Másodrendű/magasabb-rendű statisztikai jellemzők, a partíció-függvény módszer, a struktúra-

függvény módszer, a wavelet- maximumok módszere, a trend-mentesített fluktuációk módszere.  
10. 2 

Az időfüggvények általánosított dimenziója, az általánosított Hurst-kitevő, a Legendre-

transzformáció. Fraktálok alkalmazási példái különböző szakterületekről. 
11. 2 

A digitális képek feldolgozásának alapfogalmai (képpont, fényesség, színskálák, hisztogram, 

küszöbképzés, élkeresés) 
12. 2 

Képek szűrése képtartományban, a kernel fogalma, lineáris és nemlineáris szűrő algoritmusok, 

képek szűrése frekvenciatartományban, kétdimenziós Fourier-spektrum értelmezése, szűrő 

típusok 

13 2 

A képek felvétele, kalibrálás, linearizálás, alakzatok szomszédosságának típusai, alakzatok 

felismerése, képfeldolgozás, képek szintézise, tömörítés módszerei, alkalmazási példák 

műszaki-egészségügyi-ipari területekről 

14. 2 

   

   



 

 
 

Tantermi gyakorlat: 

 

Hét 

 

Óra 

A MATLAB és az Excel programok használatának felfrissítése 1. 2 

Adatsorozat számítógépes statisztikai feldolgozása (másodrendű, klasszikus statisztika) 2. 2 

Periodikus időfüggvény elemi paramétereinek számítása 3. 2 

Adatsorozat eloszlás- és sűrűség-függvényeinek számítása, ábrázolása 4. 2 

Időfüggvény Fourier-spektrumának számítása 5. 2 

Időfüggvény autokorreláció-függvényének számítása 6. 2 

Interpoláció mintavételezett jelen (nullad-, első-, másodrendű interpoláció), numerikus 

integrálás és differenciálás 
7. 2 

Digitális idősorozat Walsh-transzformáltjának számítása 8. 2 

Folytonos wavelet transzformálása 9. 2 

Monofraktál adatsorozat Hurst-kitevőjének számítása 10. 2 

Multifraktál sztochasztikus jel elemzése a fluktuáció módszerével 11. 2 

Képfeldolgozási alapfogalmak megismerése 12. 2 

Digitális kép számítógépi feldolgozása 13. 2 

Digitális kép Walsh-transzformáltjának számítása 14. 2 

 

Tantárgyi követelmények: 

A vizsgára bocsátás feltétele az előadások rendszeres látogatása és az előírt tantermi gyakorlatok teljesítése. 

A tantermi gyakorlatok kezdetén az elméleti ismereteket zárthelyi formájában ellenőrizzük. 

A vizsga szóbeli jellegű. 

A tantermi gyakorlatokon szerzett osztályzatok (belépő zh, mérés értékelése) átlaga a vizsga érdemjegyét 1/4 

arányban határozza meg. 
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