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MINTA VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOLDÁSAL

1. Fourier sor

A Fourier sor adja meg, hogy a periodikus jel milyen harmonikus összetevők összegeként 
írható fel. A Fourier sor többféle formában adható meg. 

a., Ha a szinuszos és koszinuszos tagokat külön együtthatók képviselik:
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, ahol ω0=2πf0=2π/T

Kihasználva a harmonikus függvények ortogonális tulajdonságát, meghatározhatók a Fourier 
együtthatók:
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Mivel ez a felbontás külön tünteti fel a szinuszos és koszinuszos  összetevőket, ahhoz, hogy 
egy bizonyos frekvencián meghatározzuk a komponensek súlyát, mindkét (ak és bk) 
együtthatót meg kell vizsgálni. 

b., A kω0 körfrekvenciájú szinuszos és koszinuszos összetevők összevonhatók egyetlen, 
megfelelő fázisú harmonikus jellé.
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Ebben az írásmódban a komponenseket amplitúdójukkal és fázisukkal jellemezzük. A Fourier
sor szinuszos-koszinuszos és abszolút értékű és külön fázistényezős felírása egyenértékű. 
Egyes jelek esetében (pl. beszédjel) a fázis jelentősége elmarad az amplitúdó fontossága 
mögött. Ezeknek a Fourier transzformáltja könnyebben kiértékelhető az abszolútérték-fázisos 
formában. A trigonometrikus azonosságok felhasználásával a kétféle írásmód együtthatói 
egymásba átszámíthatók. Ez egyben megadja az abszolút értékű és külön fázistényezős felírás
együtthatói előállításának módját is, hiszen ezek közvetlenül nem származtathatók a jelből:
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c., Az előbbi kifejezések előnyeit egyesíti a Fourier sor komplex írásmódja, hiszen egyetlen 
integrállal megkaphatjuk a komplex együtthatót és tetszés szerint vizsgálhatjuk abszolút 
értékét, fázisát, valós vagy képzetes részét.
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A Fourier sor komplex formája bevezeti a negatív frekvenciát, fizikai értelme azonban csak a 

pozitív frekvenciájú párjával együtt van. Az együtthatók nem függetlenek, a kC együttható a

kC komplex konjugáltja. A komplex együtthatók valós része páros függvény, képzetes része 
páratlan. A Fourier sorban szereplő konjugált párok összevonhatók:
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2. Lineáris predikció

Egy mintasorozat következő mintáját megkíséreljük a megelőző minták lineáris 
kombinációjával megbecsülni. A megfelelő együtthatók megtalálását az teszi lehetővé, hogy a
becslés helyességét az eddigi mintákon ellenőrizhetjük. A hangképző szervek modellezése 
révén az eljárás fizikai háttérrel is rendelkezik. 



A következő minta becslése: 
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A rendezett számsorok műveleteit a z-transzformálttal jelöleve:

E(z)=S(z)-S(z)A(z).

A lineáris predikció analízis modellje

Ez az egyenlet írja le a lineáris predikció analízis modelljét. Ha átrendezzük az egyenletet, a 
lineáris predikció szintézis modelljéhez jutunk, amely lehetővé teszi az együtthatók 
ismeretében a hibajelből a jel visszanyerését. 

S(z)=E(z)+S(z)A(z).

A lineáris predikció szintézis modellje


