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1. fejezet - Előszó 

A digitális jelfeldolgozás matematikai eszközei a tudomány és technológia szinte minden területén és minden 

szintjén megjelennek, az EKG-jelek feldolgozásától a nagy hadron ütköztető (LHC) detektorain keresztül egy 

egyszerű rádiós magnóig, a digitális fényképező képek automatizmusaitól a hálózati és mobil kommunikációig. 

Mitöbb, ezen matematikai eszközök felhasználhatóak elméleti analízisre, megjelenhetnek áramköri, azaz 

hardver szinten, és természetesen szoftver szinten is, így bátran mondhatjuk, hogy átjárják a mérnöki 

tudományokat és mindennapjainkat. A kapcsolódó matematikai eszközök és koncepciók megismerése minden 

műszaki területen dolgozó kutatóval és fejlesztővel szemben alapvető követelménynek tekinthető. 

A jegyzet célja a digitális jelfeldolgozás kiemelten fontos eszközének, a Fourier-transzformációnak, s a 

kapcsolódó eredményeknek és módszereknek alkalmazásközpontú, mégis a lehetőségekhez képest 

matematikailag teljes tárgyalása. Az első fejezetekben áttekintjük azokat a matematikai eszközöket 

(trigonometrikus függvények azonosságai, komplex számok), amelyekkel a később bevezetésre kerülő Fourier-

transzformációhoz kapcsolódóan nagyon gyakran fogunk dolgozni. Röviden áttekintjük a jegyzet során használt 

fizikai fogalmakat, és a részleteket mellőzve, de megismerkedünk a jelfeldolgozás fizikai aspektusaival. A 

következő fejezetekben bevezetjük a Fourier-együtthatók fogalmát absztrakt belsőszorzatterekben, majd a 

Fourier-együtthatók definíciójához bevezetett absztrakt konstrukciókat konkretizálva eljutunk a Fourier-

sorfejtéshez, majd a folytonos Fourier-transzformációhoz. A folytonos Fourier-transzformáció ismeretében 

nagyon szemléletesen és könnyen értelmezhetjük a jelfeldolgozás egyik legfontosabb eredményét, a Shannon-

féle mintavételezési tételt. Ezen tétel kiemelkedő fontossága annak köszönhető, hogy elegendő feltételeket ad 

arra, hogy mikor rekonstruálhatunk egy folytonos jelet annak diszkrét mintákból hiba nélkül. A mintavételezési 

tételt követőn a mintavételezés további fontos aspektusaival foglalkozunk, majd a mintavételezett, diszkrét jelek 

analíziséhez kapcsolódóan bevezetjük a diszkrét Fourier-transzformációt. Miután áttekintettük a Fourier-

transzformációk matematikai tulajdonságait, számos részletes példán keresztül demonstráljuk alkalmazásaikat. 

Mint azt látni fogjuk, a Fourier-transzformáció egy transzformáció családnak, az úgynevezett ortogonális 

transzformációknak egy speciális esete. A jegyzet hátralévő részében ezen transzformációcsalád további, a 

gyakorlatban alkalmazott elemeit tekintjük át, nevezetesen a diszkrét koszinusz transzformáiót, a Walsh–

Hadamard-transzformációt, illetve rövid betekintést nyújtunk a wavelet-transzformációk területére. 

A jegyzetben minden fejezetet egy feladatsor követ, mely felhasználható a fejezetben elsajátított ismeretek 

ellenőrzésére, vagy éppen számonkérésére. A feladatok feldolgozása, de legalábbis a megoldás menetének 

végiggondolása erősen ajánlott, mivel a gyakorlati feladatok más megvilágításba helyezhetik az egyes fejezetek 

esetenként száraznak tűnő anyagát. A feladatok nehézségét a megfogalmazásuk előtt szereplő csillag 

szimbólumok jelölik. Egy csillag (*) jelzi a könnyen, szinte ránézésre megoldható feladatokat. Két csillaggal 

(**) jelöljük a közepes nehézségű feladatokat és három csillag (***) jelöli azokat a feladatokat, amelyek 

megoldása kicsit hosszabb számításokat vagy programozást követel meg. 

A jegyzetre építő, bevezető jellegű jelfeldolgozás kurzus számolási gyakorlatának teljesítését a következő 

formában ajánljuk. A hallgatónak feladatokat kell kidolgoznia és beadnia, 

1.  

minden olyan fejezetből, amely végén feladatsor található, legalább három csillag értékben; 

2.  

összesen legalább 40 csillag értékben. 
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2. fejezet - Matematikai alapok 

„Először is egy negatív számnak nincs logaritmusa; továbbá, egy negatív számnak nincs 

négyzetgyöke; na most az előbbi nem létező dolog úgy aránylik az utóbbi nemlétezőhöz, mint a 

kör kerülete az átmérőjéhez.” 

Augustus De Morgan 

A Fourier-transzformáció felépítése illetve alkalmazásainak tárgyalása során elengedhetetlen, hogy 

trigonometrikus függvényekkel, azok azonosságaival és komplex számokkal dolgoznunk. A teljesség kedvéért 

és a Fourier-transzformáció felé vezető út első lépéseként röviden áttekintjük a komplex számok és 

trigonometrikus függvények számunkra érdekes tulajdonságait és azonosságait. A fejezet, illetve a jegyzet 

hátralévő részében feltételezzük, hogy az olvasó tisztában van a lineáris algebra és analízis alapelemeivel, 

nevezetesen a vektorok, mátrixok fogalmával, jelentésével és használatával, valamint a differenciál- és 

integrálszámítás alapjaival. 

1. Trigonometrikus függvények 

Jelen szakaszban a szinusz és koszinusz függvényekkel, tulajdonságaikkal és azonosságaikkal foglalkozunk 

részletesen. 

A trigonometrikus függvények legegyszerűbben az egységkör segítségével definálhatók: 

 2.1.1. Definíció.  Legyen  egy szög, amelyet a 2D derékszögű Descartes-

koordinátarendszerben a (vízszintes) x-tengelytől az óramutató járásával ellentétes irányban 

mérünk az egységkör íve mentén. -val jelöljük a felmért pont függőleges (y) 

koordinátáját és -val a vízszintes (x) koordinátáját. Bevezetjük továbbá a 

 és  jelöléseket. 

 2.1.1. Megjegyzés. 

1.  

A definícióból közvetlenül adódik, hogy , , , 

,  és . 

2.  

Mivel tetszőleges  szögre és  egész számra , a definícióból 

adódik, hogy , , 

 és . 

3.  

Egy derékszögű háromszöget forgatással és eltolással mindig olyan pozícióba hozhatunk, 

hogy egyik befogója az x-tengelyen feküdjön, míg az átfogó egyik végpontja az origóba 

kerüljön. Jelöljük az origóba tolt csúcsot A-val, a háromszög A csúcsnál lévő szögét -val, 

a vele szemben lévő oldal hosszúságát a-val, az egységnyi hosszúságúra transzformált 

átfogót c-vel, s a harmadik oldalt b-vel. Az eltolást és forgatást követően a háromszöget 

skálázhatjuk, azaz átméretezhetjük úgy, hogy az átfogója egységnyi hosszúságú legyen. Ez 

az átméretezés a háromszög szögeinek nagyságát természetesen nem változtatja meg. 

Ekkor  teljesül, hiszen a pozitív irányban az egységkör mentén felmért szög 

éppen . Legyen a skálázáshoz felhasznált skálafaktor s. Ekkor 
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, azaz visszakapjuk a szokásos „szöggel szemközti befogó per 

átfogó” definíciót. Hasonlóan láthatjuk be koszinusz függvényre az általunk adott definíció 

és a „szög melletti befogó per átfogó” azonosságát. 

4.  

Mivel az egységkör mentén felmérhető szögek folytonos tartományból kerülnek ki, azaz 

, a  és  szimbólumokat tekinthetjük  függvényeinek. 

Mindkét függvény a  tartományba képez, hiszen az egység sugarú kör vonalát 

alkotó pontok legkisebb és legnagyobb x és y koordinátája  és 1, azaz 

 és . 

5.  

A  függvényt ,  esetén nem értelmezzük, s könnyen 

látható, hogy . 

6.  

Hasonlóan, a  függvényt ,  esetén nem értelmezzük, s 

. 

7.  

A , ,  és  függvények inverzeit rendre , 

,  és  módon jelöljük. Egyes forrásokban az arcsin, 

arccos, arctan és arcctg elnevezéseket használják. Matematikai programcsomagokban az 

asin, acos, atan és actg elnevezésekkel találkozhatunk. 

8.  

A definícióból látható, hogy , azaz a szinusz és koszinusz 

függvények csak egy egyszerű paramétertranszformációban különböznek, alakjuk azonban 

egy  nagyságú eltolástól eltekintve megegyezik. A továbbiakban a szinusz függvényre, 

illetve annak tetszőlegesen eltolt változataira összefoglaló néven szinuszoidként 

hivatkozunk. 

A  és  függvényeket tehát rendre az egységkör vonalán elhelyezkedő pontok x és y 

koordinátájaként definiáljuk, ahol az  koordinátájú pont az x tengellyel  szöget zár be. Mivel 

derékszögű koordinátarendszerben dolgozunk, a ,  és  

koordinátájú pontok egy derékszögű háromszöget alkotnak, amely  átfogója egységnyi hosszúságú, hiszen 

az egységkör sugaráról beszélünk,  befogója  és  befogója  hosszúságú. A 

trigonometrikus függvényekre vonatkozó első összefüggésünk a Pitagorasz-tétel trigonometrikus függvényekkel 

megfogalmazott alakja. 

 2.1.1. Tétel.  (Pitagorasz-tétel) Legyen  tetszőleges valós szám. Ekkor 
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teljesül. 

Bizonyítás.  A bizonyítás a szokásos módon kivitelezhető. Tekintsük az 2.1. ábrán látható 

elrendezést, ahol c jelöli a derékszögű háromszög átfogójának hosszát (esetünkben 1), a és b 

pedig rendre , illetve . Az egybevágó háromszögekből előállított négyzet 

területe nyilvánvalóan . Ugyanakkor a nagy négyzet területe előállítható a háromszögek 

területének négyszereséből, valamint a középen elhelyezkedő kisebb négyzet területéből. 

Formálisan: 

 

 

Behelyettesítve c, a és b helyére az 1,  és  kifejezéseket a tétel állítását kapjuk. 

 2.1. ábra. A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 

A  és  függvények szimmetriatulajdonságait a jegyzet hátralévő részében aktívan használni 

fogjuk, ezért a teljesség kedvéért az alábbi tétel keretében összefoglaljuk azokat. 

 2.1.2. Tétel.  (Szimmetria) A definícióból közvetlenül belátható, hogy 
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Bizonyítás.  A definíció alapján közvetlenül láthatók. 

 2.1.2. Megjegyzés.  A , és  tulajdonságokra a 

úgy is hivatkozunk, hogy a  függvény páratlan, míg a  függvény páros. 

1.1. Összegekhez és szorzatokhoz kapcsolódó azonosságok 

Jelen szakaszban a trigonometrikus szögek összegeihez és szorzataihoz kapcsolódó azonosságokat tekintjük át, 

ezek rutinszerű alkalmazása a Fourier-eszközök bevezetése során elengedhetetlen. 

 2.1.3. Tétel.  (Összeg szinusz és koszinusz függvénye) 

    

 

    

Bizonyítás.  A bizonyítást egyszerű geometriai megfontolások alapján végezzük a (2.4) 

esetre. 

 2.2. ábra. Összeg szinus és koszinusz függvénye 
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Tekintsük a 2.2. ábrán az  és  derékszögű háromszögek O csúcsánál fekvő  

és  szögeket, s legyen . A korábbiak alapján , míg 

. Könnyen látható, hogy az  derékszögű háromszögre 

 teljesül. Azonban  és , így 

. , így , míg 

. Így adódik a 

 összefüggés. A (2.3), (2.5) és (2.6) 

esetek hasonlóan beláthatók. 

 2.1.1. Következmény.  (Szögek kétszeresének szinusza és koszinusza) A szögek összegére és 

különbségére vonatkozó összefüggés alapján  esetben adódnak az alábbi állítások: 
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 2.1.3. Megjegyzés.  A fenti azonosságok memorizálását megkönnyíti, ha az összefüggéseket 

visszavezetjük a kétdimenziós sík forgatási mátrixaira. A számítógépes grafikában is 

megjelenő 2D forgatás mátrixok ismeretében az összefüggések akár fejben is levezethetők. Ha 

egy  pontot az origó körül  szöggel elforgatunk, akkor az elforgatott  pont 

koordinátái az alábbi módon határozhatók meg: 

 

  

Ezt a transzformációt mátrixos alakban is reprezentálhatjuk, azaz a 

 

 

transzformációt (mátrixot) alkalmazva a P pontra, vagyis kiszámolva a  vektort, 

a P vektor origó körüli  fokkal történő forgatását hajtjuk végre. Maga a mátrix egy 

bázistranszformációt valósít meg, mellyel a koordinátarendszerünk bázisát a  szöggel 

forgatjuk az origó körül. Másként szólva, a derékszögű koordinátarendszerünk , 

 bázisvektorait  szöggel elforgatva az  és 

 bázisvektorokat kapjuk, s rendre ezek koordinátái szerepelnek a 

bázistranszformációt reprezentáló mátrix oszlopaiban. Alkalmazva egy  forgatás mátrixot 

a  vektorra, a  vektort kapjuk. Kihasználva a mátrix szorzás 

asszociativitását, , vagyis az  mátrix éppen az  szögű 

forgatás mátrixának kell, hogy megfeleljen. Formálisan: 

 

 

Az egyenlet mindkét oldalát kifejtve és a mátrix szorzást elvégezve: 

 

 

A mátrixok megfelelő elemeinek azonosságából a tétel állítása kiolvasható. A szögek 

különbségéhez tartozó azonosságokat analóg módon láthatjuk be: 
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A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy trigonometrikus kifejezések szorzatát összeggé vagy összegét szorzattá 

szeretnénk alakítani. Az alábbi tételekben bemutatott azonosságok ezen átalakításokhoz kapcsolódó 

összefüggésekre világítanak rá. 

 2.1.4. Tétel.  (Szorzatból összeg) 

    

 

    

Bizonyítás.  A bizonyítást az (2.15) esetre végezzük el. Alkalmazzuk a szögek összegének és 

különbségének trigonometrikus függvényeire vonatkozó tételt! 

 

 

A (2.16), (2.17), (2.18) esetek hasonlóan beláthatók. 

 2.1.5. Tétel.  (Összegből szorzat) 

    

 

    

Bizonyítás.  A bizonyítást csak a (2.20) esetre végezzük el. Alkalmazzuk a szorzatból 

összeget képező formulákat! 
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A (2.21), (2.22) és (2.23) esetek hasonlóan beláthatók. 

Elsősorban integrálási feladatoknál fordul elő, hogy a trigonometrikus függvények négyzetes alakban 

szerepelnek, s ebből szeretnénk eliminálni a négyzetes tagot, hogy megkönnyítsük az integrál kiszámítását. Az 

alábbi tétel állításai erre adnak megoldást. 

 2.1.6. Tétel.  (Négyzet eliminálása) 

 

  

Bizonyítás.  Az 2.1.1. következmény alapján könnyen belátható, hogy 

 

 

 

 

1.2. Trigonometrikus egyenlőtlenségek 

A trigonometrikus függvények analíziséhez, azaz integrál és differenciálszámításhoz meg kell tudnunk határozni 

az egyes trigonometrikus függvények deriváltjait. Ehhez nyújtanak segítséget a következő tételek állításai. 

 2.1.7. Tétel.  (Trigonometrikus egyenlőtlenségek) Ha , akkor 

 

 

Bizonyítás.  Tekintsük a 2.3. ábrát! Tegyük fel, hogy a képen látható körcikk egy 1 sugarú 

körívből van kivágva. Ekkor a körcikk területe -ed része a teljes kör területének, így 

a területe . Továbbá, , , . Az 

 háromszög területe , míg az  háromszög területe . 

Mivel az  teljesen a körcikken belül fekszik,  pedig magába foglalja a 

körcikket, a területek nagyságára 
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adódik. 

 2.3. ábra. Trigonometrikus egyenlőtlenségek 

 

 2.1.8. Tétel.  Ha , akkor 

 

 

Bizonyítás.  Az előző tétel alapján -re teljesül. Ha , akkor , 

míg , így az állítás teljesül. Negatív szögek esetén, azaz -ra szimmetria 

okokból 

 

 

 2.1.9. Tétel. 
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Bizonyítás.  A szinusz és koszinusz függvények definíciójából belátható, hogy 

 és . Az előző tételek alapján 

 

 

-val osztva 

 

 

Tekintsük az egyenlőtlenség jobb oldali tagjait: 

 

 

Írjuk a  függvényt  alakba, majd -val szorozva 

 

 

Ezek alapján 

 

 

Kihasználva, hogy , a rendőr-tétel alapján 

 

 

1.3. Differenciálszámítás 

Mivel a később bevezetendő Fourier-transzformáció integráltranszformáció, nem kerülhetjük el, hogy a 

trigonometrikus függvények differenciálszámításához kapcsolódó alapvető tulajdonságokat áttekintsük. 

 2.1.10. Tétel.  (Szinusz és koszinusz függvények deriváltjai) 

 

  

Bizonyítás.  A differenciálhányados definíciója alapján az alábbi határértéket kell 

maghatározni: 
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Első lépésként fejtsük ki a határérték számítás tárgyát a korábban levezetett, trigonometrikus 

függvények összegére vonatkozó formula alapján. 

 

 

Felhasználva, hogy  és , 

 

 

A koszinusz függvény differenciálhányadosára vonatkozó állítás hasonló módon látható be. 

1.4. Hatványsorok 

 2.1.2. Definíció.  (Taylor-polinom) Legyen az  függvény  alkalommal 

differenciálható az  pontban. Ekkor a , 

 

 

polinomot az f  függvény n-ed rendű Taylor-polinomjának nevezzük az a pontban. Az 

 

 

függvényt az n-ed rendű Taylor-polinom maradékának hívjuk. 

Ha  értéke kicsi, a Taylor-polinom első tagjai felhasználhatók  értékének közelítésére 

 ismeretében. 

 2.1.3. Definíció.  (Taylor-sor) Egy végtelen sokszor differenciálható  függvény 

 körüli Taylor-sorának nevezzük az alábbi kifejezést: 
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 2.1.11. Tétel.  (Analitikus függvények előállítása hatványsorral) Ha egy  

függvény definiálható az  körüli R sugarú nyílt intervallumban hatványsorral, azaz 

bármely ,  esetén 

 

 

 

az f  függvényt analitikus függvénynek nevezzük és 

 

 

 

teljesül. Ha  választással élünk, a függvényt definiáló sort MacLaurin-sornak 

nevezzük. 

Bizonyítás.  Ha differenciáljuk a (2.48) függvényt x szerint és  választással élünk, 

átrendezéssel adódik (2.49). 

 2.1.4. Megjegyzés.  Az előző tétel lényegében azt fejezi ki, hogy ha egy függvény 

hatványsorral definiálható, akkor az a hatványsor szükségképpen megegyezik a függvény 

Taylor-sorával. 

 2.1.12. Tétel.  (Analitikus függvények előállítása Taylor-sorral) Ha egy  függvény 

végtelen sokszor differenciálható, akkor tetszőleges -re előállítható 

 alakban, ahol  jelöli az f  függvény n-ed rendű Taylor-

polinomját és  a maradék tagot. Ha  teljesül egy  sugáron 

belül, akkor  előáll Taylor-sorának összegeként ezen R sugáron belül. 

Bizonyítás. 

 

 

 2.1.13. Tétel.  (Középérték tétel) Ha az  függvény -szer deriválható a valós 

számok halmazán és  teljesül, akkor bármely  esetén létezik egy olyan 

 szám, amely szigorúan a és x közé esik és ekkor  kifejezhető az alábbi explicit 

alakban: 

 

 

Bizonyítás.  A tétel bizonyítása meghaladja rövid áttekintésünk kereteit, azonban 

megtalálható a [4] forrásban. 

A későbbi alkalmazások szempontjából hasznos lenne, ha ezen függvényeket a geometriai jelentéstől 

elvonatkoztatva, összeadások és szorzások eredményeként is elő tudnánk állítani. Ezen feltételeknek eleget 
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tesznek a függvények Taylor-sorai, feltéve, hogy azok minden pontban pontosan előállítják a kívánt 

függvényértékeket. 

Az alább ismertetett kapcsolódó tételben kihasználjuk, hogy a szinusz és koszinusz függvények deriváltjai 

egymásba mennek át, így mindkét függvény végtelen sokszor differenciálható a valós számok halmazán. 

 2.1.14. Tétel.  (A  és  függvények Taylor-sorai) A  és  

függvények Taylor-sorba fejthetők, az  körüli Taylor-sorok, azaz MacLaurin-sorok 

összegeként előállnak a  és  függvényértékek tetszőleges  esetén: 

  

 

  

Bizonyítás. 

1.  

Elsőként azt látjuk be, hogy az  körüli Taylor-sorok valóban megegyeznek a fenti 

kifejezésekkel. Mivel a Taylor-sorba fejtés  körül történik és a  harmadik és 

negyedik deriváltja egyaránt negatív előjelű, míg 4n-edik és 4n+2-edik deriváltja  

esetén 0 értéket vesz fel, 4n+1-edik és 4n+3-edik deriváltja  esetén 1 értéket vesz 

fel, a formulák a Taylor-sor definíciójába helyettesítve (2.52) adódik.  függvényre 

hasonlóan kapjuk a (2.53) egyenlőség jobb oldalán álló kifejezést. 

2.  

A kifejezések jobb oldalán egy-egy hatványsor áll. Ezek konvergenciája belátható a 

Cauchy–Hadamard-tétel alapján. Azt azonban, hogy a sorok valóban -hez és 

-hez konvergálnak, nem tudhatjuk biztosan. Ennek bizonyítására tekintsük az n-ed 

rendű Taylor-polinomok maradék tagját, azaz a 

 

 

kifejezést, ahol  és z a  tartomány eleme. Mivel  értéke 

 vagy , , így 

 

 

teljesül. Mivel a kifejezés jobb oldala 0-hoz tart, azaz  ha ,  

egyenlő a Taylor-sorának összegével bármely  esetén. A  függvényre 

hasonlóan látható be az állítás. 

 2.1.5. Megjegyzés. 
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1.  

Mivel a  és  függvények hatványsorában nem szerepelnek maguk a 

függvények, ezért az analízis területén ezeket hatványsoruk összegeként, a geometriai 

jelentéstől elvonatkoztatva definiálják. 

2.  

A különböző matematikai programkönyvtárak a  és  függvények értékeit 

azok Taylor-polinomjával közelítik a  intervallumon. A pontos megvalósítás 

architektúra, operációs rendszer és nyelv és implementációfüggő. A C nyelvhez 

kapcsolódóan az fdlibm könyvtárban például a  függvényt a  polinommal 

közelítik. 

3.  

A tétel bizonyításával analóg módon belátható, hogy az exponenciális  függvényre 

 

 

teljesül bármely  esetén. 

2. Komplex számok 

2.1. A komplex számok definíciója és tulajdonságai 

A komplex számok fogalomrendszere és fő tulajdonságaik már a középkorban megjelentek a matematikában. 

Jóllehet, hétköznapi gondolkodásmódunktól igen messze állnak, mégis olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, 

amelyekkel számos összefüggést, eredményt egyszerűbben, rövidebben, tömörebben és sok esetben 

általánosabban fogalmazhatunk meg, mint valós számok használatával. Bár a fizikai környezetünkből érkező és 

a jelfeldolgozás diszciplinájában vizsgált jelek valósak, a jelfeldolgozás eszközei sem nélkülözik a komplex 

számok használatát, melyekkel sok esetben kényelmesebben dolgozhatunk, mint valós számokkal. Ennek okán 

jelen szakaszban röviden áttekintjük a komplex számok fő sajátságait, egyben bevezetjük azt a jelölésrendszert, 

amelyet a jegyzet hátralévő részében alkalmazni fogunk. 

 2.2.1. Definíció.  (Komplex számok halmaza, komplex szám, valós és képzetes rész) A 

, halmazt, azaz a valós számok rendezett párjaiból álló halmazt 

az 

1.  

, 

2.  

, 

módon definiált szorzás és összeadás műveletekkel a komplex számok halmazának, elemeit 

komplex számoknak nevezzük. Az  komplex szám, mint rendezett számpár első 

tagját valós résznek, második tagját képzetes résznek nevezzük. A valós és képzetes részekre 

gyakran  és  módon hivatkozunk. 
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 2.2.2. Definíció.  (Képzetes egység) A  komplex számot képzetes egységnek nevezzük, 

jele i. 

 2.2.1. Megjegyzés.  (Komplex számokkal végzett műveletek) 

1.  

A valós számok halmaza részhalmazát képezi a komplex számok halmazának, . A 

valós számokat tekinthetjük azon komplex számok halmazát tekinthetjük azon komplex 

számok halmazának, melyek képzetes része zérus, azaz . 

Könnyen látható, hogy a komplex számok definíciójában megadott műveleteket valós 

számokra végrehajtva az eredmény valós szám lesz. Az algebra területén erre úgy is 

hivatkoznak, hogy a valós számok halmaza be van ágyazva a komplex számok halmazába. 

2.  

A komplex számok szorzását definiáló formulába behelyettesítve közvetlenül látható, hogy 

 teljesül, azaz , vagy röviden . 

3.  

Az i képzetes egység lehetővé teszi hogy gyököt vonjunk negatív számokból. Például 

, hiszen . 

4.  

A  matematikai struktúra testet alkot a fent definiált összeadás és szorzás műveletekkel, 

melyben 

a.  

az additív egységelem a , 

b.  

az additív inverz 

 

 

c.  

a szorzás egységeleme a  elem, 

d.  

a multiplikatív inverz minden nem  elemre 

 

 

5.  

Mivel a valós számok a komplex számok halmazának részhalmazát képzik, a valós számok 

és komplex számok közötti műveletek visszavezethetők komplex számok közötti 
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műveletekre. Az összeadás természetesen a valós részek összeadását jelenti, míg az 

 komplex szám és az  valós szám szorzata a komplex számok 

szorzását defináló formula alapján  módon adódik. A rendezett 

számpár valós számmal vett szorzata tehát az egyes komponensek valós számmal vett 

szorzataiból áll elő. 

6.  

Komplex számok hányadosa, azaz a komplex osztás azonban viszonylag komplikált, hiszen 

a  esetén a  hányados kiszámításához a w multiplikatív inverzét kell 

szoroznunk z-vel. Azonban, mint azt az alábbiakban láthatjuk, a komplex osztás könnyen 

visszavezethető valós számok közötti műveletekre. Legyen  és . 

Ekkor 

 

 

 2.2.3. Definíció.  (Komplex számok algebrai alakja) Egy  komplex szám 

algebrai alakjának nevezzük a 

 

 

kifejezést. 

Komplex számok algebrai alakját jellemzően úgy használjuk, mintha az egyszerű, valós számokat tartalmazó 

kifejezés lenne. Elvégezzük a műveleteket, miközben i-t ismeretlen változónak tekintjük, azaz érintetlenül 

hagyjuk a kifejezésekben. Ha azonban az i páros hatványon szerepel, akkor elvétezzük az  

helyettesítést. Lássuk, hogyan láthatjuk be a komplex számok hányadosára vonatkozó összefüggést az algebrai 

alak segítségével! 

 

 

A komplex számok a jól ismert euklidészi sík pontjaiként is reprezentálhatóak, ekkor a  komplex 

számot az  helyvektorú pont jelöli. Geometriából tudjuk azonban, hogy helyvektorok megadhatóak 

úgynevezett polárkoordinátás, vagy más szóval trigonometrikus alakban. Polárkoordinátás reprezentációban a z 

komplex számot a helyvektor hossza és az x (valós) tengellyel bezárt szöge jellemzi. 

 2.2.4. Definíció.  (Trigonometrikus alak) A  komplex szám felírható 

 

 

alakban alkalmas  és  értékekkel, amelyet a komplex szám 

trigonometrikus alakjának nevezünk. Az r értéket a z komplex szám abszolút értékének vagy 

normájának, esetenként nagyságának nevezzük és rá  jelölést használjuk, míg a  szöget 

a z komplex szám argumentumának nevezzük és  módon is hivatkozunk rá, azaz 
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 2.2.2. Megjegyzés.  Könnyen belátható, hogy a trigonometrikus alak megegyezik az algebrai 

alakkal, hiszen a zárójeleket felbontva és kihasználva, hogy az a és b együtthatókat 

derékszögű koordinátarendszerben értelmeztük,  és 

 adódik. 

Komplex számok esetén is értelmezhetjük a ,  és  függvényeket. Komplex 

argumentumok esetén azonban nem beszélhetünk derékszögű háromszögek oldalairól, s szögeiről. A 

függvények értelmezéséhez használhatjuk azonban a függvények analitikus, hatványsorral megadott 

definícióját, hiszen a hatványsorukban szereplő összeadásokat és szorzásokat már komplex számok esetén is 

értelmezhetjük. A kérdés csak az, hogy ezen hatványsorok vajon konvergensek-e? 

 2.2.1. Tétel.  (Komplex ,  és  függvények) Igazolható, hogy a 

 

 

 

 

 

 

sorok tetszőleges  esetén konvergensek, összegük létezik és egyértelműen definitált. 

Bizonyítás.  A bizonyítás a Cauchy-féle gyökkritérium alapján könnyen elvégezhető, a 

bizonyítás részletei a [4] könyvben megtalálhatók. 

A komplex számokhoz kapcsolódó talán legfontosabb összefüggés az ún. Euler-formula, melyet a jegyzet 

hátralévő részében szinte minden fejezetben használni fogunk. 

 2.2.2. Tétel.  (Euler-formula) Tetszőleges  valós számra fennáll, hogy 

 

 

Ezen formulát Euler-formulának nevezzük. 

Bizonyítás.  Fejtsük ki a komplex  és valós  és  függvények összegképleteit 

néhány tagig: 
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Könnyen látható, hogy az előjelektől eltekintve az exponenciális függvény hatványsora 

ugyanazon tagokból áll, mint a szinusz és koszinusz függvényeké. Helyettesítsük be az 

exponenciális függvény hatványsorába a  komplex számot! 

 

 

Az exponenciális hatványsorból az  azonosságot ( , , , 

, , ) felhasználva 

 

 

A képzetes egységgel szorozva a  hatványsorát és hozzáadva a  hatványsorát, 

 

 

A két hatványsor egyenlősége alapján 

 

 

 2.2.3. Megjegyzés. 

1.  

Az Euler-formula átrendezésével további, a gyakorlatban és a jegyzet hátralévő részében 

nagyon hasznos összefüggéseket kaphatunk meg: 

a.  

A  összefüggés, azaz a  függvény páratlansága, valamint 

a  összefüggés, azaz a  függvény párossága miatt 

 

 

b.  

A  függvényt átírhatjuk két komplex exponenciális kifejezés összegére 
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c.  

A  függvényt átírhatjuk két komplex exponenciális kifejezés különbségére 

 

 

2.  

Speciálisan,  és . 

3.  

A fejezet elején szereplő idézetben De Morgan éppen az Euler-formula különös szépségére 

utal. 

Az Euler-formula előnye abban jelenik meg, hogy kapcsolatot teremt az  formájú kifejezések, illetve a 

komplex számok trigonometrikus alakja között. Tetszőleges  komplex szám trigonometrikus alakjában (

) a második szorzó tagot átírhatjuk az Euler-formula segítségével exponenciális 

alakba. Így kapjuk a z komplex szám exponenciális alakját. 

 2.2.5. Definíció.  (Exponenciális alak) Minden z komplex szám előállítható a 

 

 

alakban, ahol , . Ezen alakot a z komplex szám exponenciális 

alakjának nevezzük. 

 2.2.4. Megjegyzés.  Az exponenciális és trigonometrikus alakoknak az az előnye az 

algebraival szemben, hogy egyes számítások (szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás) ezen 

alakokban egyszerűbben végezhetők el. Legyen , valamint 

, és , valamint , azol 

, ,  és . 

1.  

A szorzás trigonometrikus és exponenciális alakban: 

 

 

 

 

2.  

Feltéve, hogy , az osztás trigonometrikus és exponenciális alakban 
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3.  

A hatványozás a szorzásból kifolyólag trigonometrikus és exponenciális alakban: 

 

 

 

 

4.  

A gyökvonás azonban nem olyan kézenfekvő, mint az eddig bemutatott műveletek. 

Legyen  egy tetszőleges komplex szám, melynek trigonometrikus alakja 

. n-edik gyökvonásnál egy olyan , 

 komplex számot keresünk, amelyre , és 

 teljesül. Mivel  nem-negatív valós szám,  egyértelmű. Azonban azon 

 szög, melyre  teljesül már nem egyértelmű, ugyanis minden 

,  esetén teljesül, hogy , hiszen 

. 

Mivel a különböző k értékek különböző  argumentumokhoz vezetnek, minden 

-ra teljesül, hogy n-edik hatványuk éppen z, s 

 esetén ezek mind különböző komplex számok. Ugyanakkor a 

 vagy  egész számok már nem jelentenek újabb gyököket, hiszen azok 

minden esetben megegyeznek a  indexek által definiált gyökök 

valamelyikével. 

Összefoglalva tehát tetszőleges  komplex számnak pontosan n darab különböző 

n-edik gyöke van1. 

Egy komplex szám gyökei trigonometrikus és exponenciális alakban az alábbi módon 

adhatók meg. 

                                                           
1Az n darab n-edik gyök létezése rögtön nem tűnik olyan furcsának, ha arra gondolunk, hogy a pozitív valós számoknak a valós számok 
halmazán két négyzetgyökük van; negatív valós számoknak a valós számok halmazán nincs négyzetgyökük, viszont van egy darab 

köbgyökük; negyedik gyököt a valós számok halmazán csak pozitív valós számok esetén értelmezünk, amelyből megintcsak kettő van. 

Érezhető egyfajta asszimmetria amikor valós számok valós gyökeit keressük. Ez az asszimmetria feloldódik a komplex számok 
használatával, hiszen szimmetrikusan, minden nem nulla komplex számnak egyaránt n darab különböző n-edik gyöke van. Ez a tulajdonság 

szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy a komplex számok halmaza a legbővebb számtest ami létezik, s az n darab különböző n-edik gyök 

létezéséből egyenesen következik az algebra alaptétele, nevezetesen az, hogy minden n-ed fokú polinomnak a komplex számok halmazán n 
megoldása van. 
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ahol . 

A gyökvonás szemléltetésére tekintsük a 2.4. ábrát, melyen az egyszerűség kedvéért az 1 

valós szám, azaz a  komplex szám ötödik gyökeit ábrázoltuk. Az 1 számnak öt darab 

ötödik gyöke van, behelyettesítve a 2.85 formulába az alábbi  gyököket kapjuk 

 esetén: 

 

A  gyök a valós, azaz vízszintes tengelyen fekszik. Pozitív irányba haladva a második 

gyök, azaz  attól , azaz 72  távolságban található. Könnyen látható, hogy 

, azaz a második ötödik gyököt ötödik hatványra emelve éppen 0  fokohoz, 

vagyis az  számhoz érkezünk. Hasonlóan belátható a , ,  gyökökről is, 

hogy ötödik hatványuk éppen az  komplex számot eredményezi. Megjegyezzük, 

hogy ezen példában csak a szemléletesség kedvéért használtunk fokokat, a jegyzet 

hátralévő részében mindig radiánban értelmezett szögekkel dolgozunk. 

 2.4. ábra. Az 1 szám ötödik gyökei 
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Komplex számok használata esetén gyakran megjelenik a komplex számok konjugáltjának fogalma, melynek 

pontos definícióját és tulajdonságait az alábbiakban adjuk meg, illetve mutatjuk be. 

 2.2.6. Definíció.  (Konjugált) Egy  alakú komplex szám konjugáltjának 

nevezzük a  komplex számot. 

 2.2.5. Megjegyzés. 

1.  

A konjugálás lényegében a komplex szám tükrözését jelenti a valós tengelyre. 

2.  

Egyes irodalmi forrásokban az z komplex szám konjugáltját  módon jelölik. A jegyzet 

hátralévő részében a  jelölést használjuk. 

 2.2.3. Tétel.  (A konjugálás tulajdonságai) Legyen , . Ekkor 

1.  

, 
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2.  

, 

3.  

, 

4.  

, 

5.  

, 

6.  

, 

7.  

, 

8.  

, 

9.  

. 

Bizonyítás.  A z és w számok algebrai alakjának behelyettesítésével a konjugálás definíciója 

alapján közvetlenül igazolhatók. 

2.2. Egységgyökök és tulajdonságaik 

Legyen . Érdekes dolgot vehetünk észre, ha az  komplex számot hatványozzuk. 

Mivel a szám normája 1 (ami könnyen látható a Pitagorasz-tétel alapján, hiszen ), 

akárhányadik hatványra is emeljük a számot, mindig 1 normájú komplex számot kapunk, r értékétől függetlenül. 

Hasonlóan, ha egy 1 normájú komplex szám n-edik gyökeit számítjuk ki, mindegyik normája 1 lesz. Végtelen 

sok olyan komplex szám létezik tehát, amelynek normája 1. Ezek az úgynevezett egységkörön helyezkednek el, 

vagyis azon komplex számokról van szó, amelyek a komplex síkon az origó középpontú, 1 sugarú körvonalon 

találhatók. Ezek közül a jelfeldolgozás szempontjából rendkívül hasznos tulajdonsággal rendelkeznek azok, 

amelyek az  szám gyökeiként állnak elő, azaz bizonyos hatványuk egyenlő az  komplex 

számmal, vagyis a valós 1 számmal. 

 2.2.7. Definíció.  (Egységgyök) Egységgyököknek nevezzük az  komplex szám 

gyökeit. Speciálisan, n-edik egységgyököknek nevezzük az  komplex szám n-edik 

egységgyökeit. Az n-edik egységgyökök általános alakja: 
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ahol . Primitív n-edik egységgyöknek nevezzük azon  

egységgyököket, melyek n-től kisebb hatványa nem egyenlő 1-el, azaz , 

 fennáll. 

 2.2.4. Tétel.  (n-edik egységgyökök összegei) Jelölje  az n-edik egységgyökök 

összegeit. Ekkor 

 

 

Bizonyítás. 

1.  

 esetén az állítás triviálisan teljesül. 

2.  

 esetén a 

 

 

kifejezés egy geometriai sort definiál, hiszen a hatványozás azonosságai alapján 

 

 

A geometriai sor  összegképlete alapján,  választással: 

 

 

Ezen kifejezés számlálójában az első tag ( ) az Euler-formula miatt 1, azaz a számláló 

0. A nevező első tagjának értéke  esetén biztosan nem 1, így a nevező értéke 

biztosan nem zérus, az osztás elvégezhető. Az egész kifejezés értéke tehát 0. 

3. Feladatok 

 2.3.1. Feladat.  (***) Bizonyítsa be a (2.20), (2.22), (2.23) azonosságokat! 

 2.3.2. Feladat.  (***) Bizonyítsa be a (2.16), (2.17), (2.18) azonosságokat! 

 2.3.3. Feladat.  (***) Alakítsa át az alábbi kifejezéseket úgy, hogy ne szerepeljenek benne 

trigonometrikus függvények szorzatai és hatványai! 
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1.  

, 

2.  

, 

3.  

, 

4.  

. 

 2.3.4. Feladat.  (**) A differenciálhányados definíciójának felhasználásával bizonyítsa be, 

hogy ! (Hasonlóan járjon el a  bizonyításához!) 

 2.3.5. Feladat.  (**) Igazolja az alábbi állítást! 

 

 

 2.3.6. Feladat.  (***) Egyszerűsítse az alábbi kifejezéseket! 

1.  

, 

2.  

, 

3.  

. 

 2.3.7. Feladat.  (**) Fejtse ki a következő kifejezést úgy, hogy az ne tartalmazza összegek 

trigonometrikus függvényeit! 

 

 

 2.3.8. Feladat.  (**) Fejezze ki  értékét úgy, hogy abban  tagok 

szerepeljenek! 

 2.3.9. Feladat.  (**) Fejezze ki ,  és  értékét  

segítségével! 



 Matematikai alapok  

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 2.3.10. Feladat.  (**) Készítsen programot, amely a Taylor-polinom első 3, 5, 7, 9 tagjával 

közelíti  értékét! Tesztelje az implementációkat és határozza meg, mekkora hibával 

számítják ki  értékét az , , , ,  

pontokban az ANSI C math.h headerjének implementációjához képest! 

 2.3.11. Feladat.  (***) Készítsen programot, amely a Taylor-polinom első 3, 5, 7, 9 tagjával 

közelíti  értékét! Tesztelje az implementációkat és határozza meg, mekkora hibával 

számítják ki  értékét az , , , ,  pontokban 

az ANSI C math.h headerjének implementációjához képest! 

 2.3.12. Feladat.  (*) Legyenek  és  komplex számok. Számítsa ki 

az , , ,  számokat! 

 2.3.13. Feladat.  (*) Legyenek  és  komplex számok. Számítsa 

ki az , , ,  számokat! 

 2.3.14. Feladat.  (**) Igazolja formálisan a konjugálás tulajdonságait! 

 2.3.15. Feladat.  (*) Számítsa ki a  ötödik gyökeit! 

 2.3.16. Feladat.  (*) Határozza meg az alábbi komplex számok valós és képzetes részét! 

1.  

, 

2.  

. 

 2.3.17. Feladat.  (*) Határozza meg az alábbi komplex számok abszolútértékét és 

konjugáltját! 

1.  

, 

2.  

. 

 2.3.18. Feladat.  (*) Határozza meg az alábbi komplex számok algebrai alakját! 

1.  

, 

2.  

. 

 2.3.19. Feladat.  (*) Egyszerűsítse az alábbi kifejezéseket! 
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1.  

, 

2.  

. 

 2.3.20. Feladat.  (**) Implementáljon komplex számok reprezentációjára alkalmas C++ 

template osztályt a komplex számok összeadását, kivonását, szorzását, osztását, hatványozását 

megvalósító operátorokkal és példaprogrammal, amely demonstrálja ezek működését! 

 2.3.21. Feladat.  (**) Bizonyítsa be, hogy 

 

 

teljesül minden -re! 

 2.3.22. Feladat.  (*) Készítsen C nyelvű programot, amely parancssori argumentumként vár 

egy n egész számot és a kimenetre írja a  komplex szám n darab komplex 

egységgyökét! 

 2.3.23. Feladat.  (***) Vizsgálja meg a libc programkönyvtár forráskódját és értelmezze a 

sin(x) függvény implementációját! 

 2.3.24. Feladat.  (***) Vizsgálja meg a libc programkönyvtár forráskódját és értelmezze a 

exp(x) függvény implementációját! 

 2.3.25. Feladat.  (***) Vizsgálja meg a Java Runtime Environment forráskódját és 

értelmezze a sin(x) függvény implementációját! 

 2.3.26. Feladat.  (***) Vizsgálja meg a Java Runtime Environment forráskódját és 

értelmezze a exp(x) függvény implementációját! 

 2.3.27. Feladat.  (**) A  hetedik gyökeinek felhasználásával bizonyítsa be, hogy 

 

 

 2.3.28. Feladat.  (**) Határozza meg az  polinom gyökeit és írja fel a polinomot 

gyöktényezés felbontással! 

 2.3.29. Feladat.  (**) Legyen . Bizonyítsa be, hogy 
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3. fejezet - Jelek és hullámok 

„A fizika az egyetlen természettudomány: minden más csupán bélyeggyűjtés.” 

Sir Ernst Rutherford 

Mivel a jelfeldolgozás diszciplinájának célja a fizikai világból érkező jelek elemzése és feldolgozása, nem 

kezdhetünk hozzá a matematikai apparátus megismeréséhez, amíg a jelek származásáról, fogalmáról nem 

beszélünk. 

A jelfeldolgozás fizikai aspektusaiból csak néhány területet emelünk ki és tekintünk át. Nehezíti azonban a 

tárgyalást, hogy a jelfeldolgozás fizikája felhasználja a Fourier-elméletet a kapcsolódó jelenségek leírásához, mi 

azonban a Fourier-elmélettel csak a későbbi fejezetekben ismerkedünk meg. 

Ideális esetben a jelfeldolgozás fizikai hátterével úgy ismerkedhet meg az olvasó, hogy a tisztán matematikai 

Fourier-sorfejtést és Fourier-transzformációt már ismeri. Mi didaktikai okokból fordítva járunk el: 

megpróbálunk rávilágítani a valós világban megjelenő és mérőeszközökkel detektálható jelek közös 

tulajdonságaira, s ezekkel indokoljuk a Fourier-eszközrendszer bevezetését. A megközelítés előnye, hogy az 

absztrakt matematikai eszközrendszer bevezetése során vissza tudunk utalni a fizikai aspektusokra, ezzel is 

szemléletesebbé és könnyebben érthetővé téve a sokszor száraznak tűnő matematikai eredményeket. 

Jelen fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy miből eredhetnek a fizikai világból hozzánk érkező, detektálható 

jelek, milyen speciális, illetve közös tulajdonságokkal rendelkeznek, mit nevezünk hullámnak, illetve miért van 

kitüntetett szerepe a hullámoknak és szinuszoidoknak? Első lépésként egy-egy példát mutatunk a mechanika és 

az elektromágnesség területéről arra, hogy egyszerű körülmények között a szinusz függvény megjelenhet egy 

test mozgásának leírásában, vagy akár egy egyszerű áramkör feszültségviszonyaiban. Ezzel kvalitatívan 

bizonyítjuk, hogy a szinusz függvény jóval több annál, mint egy derékszögű háromszög oldalainak viszonyát 

leíró konstrukció: a szinusz függvényt a geometriai jelentésétől teljesen elvonatkoztatva kell kezelnünk, olyan 

matematikai konstrukcióként, amely számos területen felhasználható a természet jelenségeinek leírására. A 

példákat követően bevezetünk néhány, a jelfeldolgozás gyakorlatában elterjedten használt fizikai fogalmat, 

illetve megpróbáljuk megfogalmazni a jelfeldolgozás diszciplinájának fő feladatait. 

Az érintett fizikai kérdések és témakörök részletes és alapos leírását találja az olvasó a [7], [8] és [9] 

forrásokban. 

1. A jel és jelfeldolgozás meghatározása 

Valószínűleg a jel és talán a jelfeldolgozás fogalmáról is rendelkezik az olvasó egyfajta benyomással korábbi 

tanulmányaiból vagy egyszerűen a kifejezések mérnöki területeken gyakori előfordulása miatt. Az alábbiakban 

röviden áttekintjük ezen kifejezések jelentését. 

Általánosságban az időben és/vagy térben változó fizikai mennyiségeket nevezzük jelnek. A jelfeldolgozás a 

villamosmérnöki, szoftvermérnöki, informatikai tudományok, valamint a fizika és az alkalmazott matematika 

határterülete, mely a jelek manuális és automatizált átalakításával, elemzésével, feldolgozásával foglalkozik. 

A szigorú értelemben vett jelfeldolgozás során a jeleket első lépésként elektromos mennyiségekké, jellemzően 

feszültséggé alakítjuk úgy, hogy az elektromos mennyiség valamely jellemzője (például nagysága vagy 

változásának frekvenciája) arányos a fizikai jel nagyságával. 

Ha az áramköri mennyiséggé történő átalakítás során az időben vagy térben folytonosan változó fizikai jelet egy 

időben folytonosan változó elektromos mennyiséggel reprezentáljuk, analóg jelről beszélünk. Ha az átalakítás 

során a folytonosan változó fizikai mennyiséget diszkrét elektromos mennyiségekké alakítjuk, azaz 

digitalizáljuk, digitális jelről beszélünk. Analóg jel például a mikrofon által időben folytonos 

feszültségváltozássá alakított időben folytonos nyomásváltozás. Digitális jel egy digitális fényképezőgéppel 

készített felvétel. 

Az analóg jelek feldolgozása elsősorban áramköri szinten történik, így a villamosmérnöki gyakorlatban jelenik 

meg, míg a digitális jelfeldolgozás többnyire szoftveresen történik, így az informatika területéhez kapcsolható. 

Az analóg és digitális jelfeldolgozás matematikai háttere azonban egyaránt a 17. században megjelenő 

numerikus módszerekre vezethető vissza. Ezen módszerek leírása a jegyzet egyik fő célkitűzése. 
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A jelfeldolgozás rendkívül széleskörű alkalmazásokkal rendelkező tudományterület, az elméleti kutatások és 

gyakorlati alkalmazások legújabb eredményei több száz tudományos folyóirat hasábjait töltik meg minden 

hónapban. 

Hogy érzékeltessük a jelfeldolgozás eszközeinek szerteágazó alkalmazási lehetőségeit, az alábbiakban példát 

adunk néhány jellemző jel típusra, melyek detektálása, értelmezése és elemzése során a későbbi fejezetekben 

bevezetésre kerülő matematikai apparátus kiemelkedő fontosságú: 

• Hanghullámok, beszédfeldolgozás – a mikrofonokkal érzékelhető hanghullámok rögzítése és továbbítása 

mindennapjaink részét képezi, mind az analóg, mind a digitális jelfeldolgozásnak fontos feladata. Látni 

fogjuk majd, hogy a jelfeldolgozás elméleti alapjai határozzák meg a CD-minőséget biztosító 44 kHz-es 

mintavételezési frekvenciát, s az MP3-tömörítés számos lépése is a jelfeldolgozás matematikai eszközeinek 

használatára vezehető vissza. 

• Digitális képfeldolgozás – állóképek digitális rögzítésére szolgáló CCD-csip alapú eszközöket nem kell 

bemutatnunk. A képek automatikus feldolgozását, értelmezését megvalósító módszerek (például a mosoly 

vagy arcfelismerés) mind a digitális képfeldolgozás területéhez tartoznak. 

• Videofolyamok – a hanghullámok és képkockák együttes rögzítésével videofolyamokat kapunk, melyek 

feldolgozása szintén a digitális jelfeldolgozás eszközein alapszik. 

• Gyorsulásmérés, giroszkópok – a gyorsulásmérő és giroszkóp eszközök napjainkra széleskörűen elterjedtté 

váltak, szinte minden mobileszköz rendelkezik ilyen egységgel. Ezen érzékelőknek köszönhetjük a 

döntésre/mozdításra érzékeny mobiltelefonokat, de egyes motion-capture eszközökben szintén 

gyorsulásmérőket használnak az alany mozgásának digitalizálására, s a versenysportokban és az 

autófejlesztések során sokszor elhangzó telemetria kifejezés is gyorsulásmérőkből és giroszkópokból érkező 

adatfolyamokra és azok elemzésére utal. 

• Hőmérséklet, nyomás – számtalan fizikai mennyiség mérésére alkalmas hálózati, illetve USB-eszköz kapható, 

melyekkel számítógépünket könnyen mérőberendezéssé alakíthatjuk. Természetesen a mérőeszközökből 

érkező adatfolyamok feldolgozása szintén a jelfeldolgozás eszközein alapul. 

• EKG, pulzus – az életfunkciókat monitorozó eszközök egyre elterjedtebbé válnak, mind orvosi 

alkalmazásokban, mind a sport területén. Ezen eszközök működése és megbízhatósága elsősorban a 

jelfeldolgozási módszerek alkalmazásainak köszönhető. 

• Rádióhullámok, elektronikus jelek – tágabb értelemben a rádióhullámok detektálása és feldolgozása, szűkebb 

értelemben a telekommunikáció szintén a digitális jelfeldolgozás eszközeit alkalmazva teszi kényelmesebbé 

életünket. 

• Pénzügyi jelfeldolgozás – végül, de nem utolsó sorban megemlítjük, hogy a pénzügyi árfolyamok 

elemzésének is a jelfeldolgozás módszerei képezik az alapját. 

2. Hullámok a fizikában 

Jelen szakaszban azt szeretnénk bemutatni, hogy a szinuszoid függvények nem csak a derékszögű háromszögek 

oldalainak arányait leíró matematikai konstrukciók: már a legegyszerűbb fizikai rendszerek matematikai 

leírásában is megjelenhetnek, számos természeti jelenség szinuszos viselkedést mutat. 

A továbbiakban Newton1 és Kirchhoff2 törvényeiből kiindulva vizsgálunk meg néhány egyszerű és alapvető 

fizikai rendszert, illetve összefüggést. Newton és Kirchhoff törvényei tapasztalati törvények, mérésekkel lettek 

igazolva, ezért ezek matematikai helyességét nem kell bizonyítanunk, nem kérdőjelezhetjük meg. 

2.1. Mechanika 

                                                           
1Sir Isaac Newton (1642–1727) nevét és talán munkásságának fő eredményeit sem kell senkinek bemutatni. Érdekességként megjegyezzük 
azonban, hogy életének első felében alkotta meg azt a matematikát, amely a mai mérnöki és természettudományok alapját képezi. Életének 

második felében elsősorban teológiával és politikával foglalkozott, tagja volt az angol parlamentnek. 
2Gustav Kirchhoff (1824–1887) német származású, rendkívül sokoldalú elméleti és gyakorlati fizikus volt, aki a róla elnevezett, az 
elektronika alapjául szolgáló természeti törvényeket még hallgató korában fogalmazta meg. 
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A mérőeszközökkel detektálható, mérhető, azaz számszerűsíthető jelek egy része mechanikai eredetű. Ilyenek 

például a hanghullámok, amelyek a levegő lokális nyomásváltozásaként jelennek meg, a szeizmográfok által 

érzékelt rezgések, de megfelelő megközelítéssel akár egy hőmérsékleti adatsort is tekinthetünk mechanikai 

forrásból származó jelnek. 

2.1.1. Alapfogalmak 

Ha egy pontszerű test mozgását a háromdimenziós térben követjük, akkor egy tetszőlegesen megválasztott, 

rögzített koordinátarendszerhez vonatkozóan a vektor értékű  függvénnyel írhatjuk le azt. Az r 

függvény t paraméterére időként hivatkozunk, s a függvény egy tetszőleges t időpontban képes meghatározni a 

test helyét. 

Kiterjedt testek esetén természetesen az  függvény a test egy jól definiált, ha úgy teszik, megjelölt 

pontjának a helyét tudja csak megadni, a test helyzetére vonatkozó leírást nem. Az egyszerűség kedvéért a 

továbbiakban tömegpontokkal foglalkozunk, azaz olyan testekkel, melyek mérete, kiterjedése elhanyagolható a 

test által végzett elmozdulásokhoz képest. 

Az  függvényt, s ezzel együtt az időt és a háromdimenziós teret folytonosnak tételezzük fel. Az  

függvény folytonosságának értelmezése a matematikai folytonosság fogalom alapján kézenfekvő. Mit jelent 

azonban az idő és a tér folytonossága? Legegyszerűbben talán úgy fogalmazhatjuk meg, hogy világunkban nincs 

olyan kicsiny időintervallum, illetve távolság, amelytől kisebb ne létezne. 

A vektorértékű  függvény komponenseivel is megadható, azaz , ahol 

. 

Az  függvény deriváltját, azaz az  függvényt a tömegpont sebességének 

nevezzük. A függvény értéke egy adott időpillanatban egy három komponensű vektor, a sebességvektor, ami 

nyilvánvalóan különbözik a hétköznapi sebesség fogalomtól, amelyet egyetlen számmal szokás megadni. A 

sebességvektor iránya adja meg a haladás irányát, míg a vektor nagysága a sebesség nagyságát, azaz a 

hétköznapi nyelvben használt sebesség fogalomnak megfelelő mennyiséget. Természetesen a  sebesség 

függvény is megadható komponenseivel, azaz , ahol , 

és , , . 

Hasonlóan, a  függvénynek is képezhetjük a deriváltját, ekkor a  függvényt 

kapjuk, amely a tömegpont sebességének változását, azaz a tömegpont gyorsulását adja meg egy adott 

pillanatban. Az  függvény szintén vektor értékű, azaz a t időpillanatban felvett értéke adja meg, hogy 

milyen irányba változik a sebességvektor, a nagysága pedig a változás nagyságát adja. Hasonlóan a sebesség és 

helyzetvektorokhoz, a gyorsulásvektort is megadhatjuk komponenseivel, azaz 

, ahol ,  és . 

A tömegpontot jellemző tömeg és sebesség szorzatát impulzusnak vagy lendületnek nevezzük és p-vel jelöljük. 

Az impulzus egy időben változó, vektorértékű függvény: , . 

Ha egy A test vagy tömegpont megváltoztatja a B test impulzusát (nagyságát vagy irányát), azt mondjuk, hogy 

erőt fejt ki rá. A B testre ható erő definíciója 

 

 

ahol F, m és v rendre a B testre ható erőt, a B test tömegét és sebességét jelöli. A testre ható erő szintén időben 

változó vektormennyiség. 

2.1.2. Newton törvényei 



 Jelek és hullámok  

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A klasszikus mechanika alapját Newton törvényei képzik: 

1.  

Ha inerciarendszerből nézve egy test nyugalomban van vagy egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez és 

nem hatnak rá külső erők, megtartja nyugalmi vagy egyenesvonalú egyenletes mozgását. 

2.  

Egy test gyorsulása egyenesen arányos és azonos irányú a testre ható eredő erővel. Az arányossági tényező a 

test tömege. 

3.  

Ha egy A test egy B testre F erővel hat, akkor ezzel egyidejűleg a B test az A testre  erővel hat. 

4.  

Az erőkre érvényes a szuperpozíció elve: a független testektől származó és ugyanazon A testre ható erők 

mint vektorok összeadhatók. 

A mechanikai problémák jellege a következő: le szeretnénk írni a vizsgált test mozgását a térben. Kvantitatívan 

és kvalitatívan ismerjük, hogy adott körülmények között egy test hogyan hat egy másik testre. A hatások jellegét 

ún. erőtörvények írják le, amelyekhez mérési úton jutunk. Az erőtörvények felhasználásával számszerűsíteni 

tudjuk, hogy egy adott elrendezésben milyen erők hatnak a vizsgált testre, s Newton törvényei alapján az eredő 

erő segítségével meghatározhatjuk, milyen gyorsulást szenved a test. A gyorsulás alapján természetesen 

következtethetünk arra, hogy hogyan változik meg a sebessége, s végül arra, hogy hogyan változik meg a 

pozíciója. 

2.1.3. Mozgás rugóerő hatása alatt 

Jelen szakaszban a rugóerő hatása alatt mozgó test mozgását vizsgáljuk. Képzeljük el, hogy adott egy m tömegű 

A test és egy elhanyagolható tömegű rugó, melynek egyik vége az A testhez, másik vége pedig egy, az A testtől 

jóval nagyobb tömegű testhez, például egy falhoz van rögzítve. Feltételezzük, hogy a test olyan sima felületen 

fekszik, hogy a súrlódás hatása elhanyagolható. Ha a rugót megfeszítjük, majd elengedjük, a rugóhoz rögzített 

test periodikusnak tűnő mozgást végez: közeledik, majd eltávolodik a faltól, ahogy a rugó összehúzódik és 

megnyúlik. Ez a mozgás huzamosabb ideig is fennállhat. 

Lássuk, hogyan tudjuk ezt a mozgást leírni a klasszikus mechanika eszközeivel! A rugóerő-törvény mérések 

alapján 

 

 

alakú, azaz a rugó által a testre kifejtett erő minden időpillanatban egyenesen arányos és ellentétes irányú a test 

elmozdulásával. A törvényben a k arányossági tényező számértéke mérési úton megállapítható, neve 

rugóállandó és egy adott rugóra jellemző mennyiség. Ha feltételezzük, hogy a koordinátarendszerünket úgy 

választottuk meg, hogy a koordináta rendszer x tengelye abba az irányba mutasson, amelybe a testet kitérítettük 

és a koordinátarendszer origója a test helye amikor a rugó nyugalmi állapotban van, akkor az erőtörvénynek 

csak az x komponensével kell foglalkoznunk, azaz 

 

 

ahol az  függvény a test kitérését írja le az x irányban, és . 

Feltételezve, hogy a testre nem hat más erő, Newton-törvényei alapján megkaphatjuk az A test gyorsulást úgy, 

hogy a rugóerő törvényét behelyettesítjük Newton második törvényébe: 
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Tudjuk azonban, hogy a gyorsulás egy adott pillanatban az elmozdulás idő szerinti második deriváltja, azaz 

 

 

teljesül. Átrendezve a fenti kifejezést, az alábbi összefüggéshez jutunk. 

 

 

Ez a kifejezés egy homogén, konstans együtthatós másodrendű differenciálegyenlet. Szavakba öntve a fenti 

differenciálegyenlet azt jelenti, hogy a test mozgását időben egy olyan x(t) függvény írja le, amely második 

deriváltja az eredeti függvénytől egy negatív konstans szorzóban különbözik. Differenciálegyenletek 

megoldására általános recept nem létezik. Vannak bizonyos típusú differenciálegyenletek, amelyek megoldása 

algoritmizálható, más esetekben, ha van valamilyen előzetes elvárásunk/ismeretünk a differenciálegyenletet 

megoldó függvény alakjára, próbálgatással is sikerrel járhatunk. Abból kiindulva, hogy a második derivált olyan 

alakú, mint maga a függvény, gondolhatunk például exponenciális függvényre, hiszen annak deriváltjai hasonló 

alakúak a kiindulási függvényhez. Ha a megoldást például 

 

 

alakban keressük, ahol a egy konstans, akkor behelyettesítve az egyenletbe 

 

 

alakra jutunk. A probléma azonban az, hogy mivel a második hatványon szerepel, sohasem lehet negatív, azaz 

nem tudunk olyan valós a-t választani, hogy adott pozitív m és k esetén  teljesüljön. 

Második gondolatunk ugyanakkor a trigonometrikus  vagy  függvény lehet, hiszen tudjuk, hogy 

 és . 

Ahhoz azonban, hogy megfelelő megoldást kapjunk, a  függvényt további paraméterekkel kell ellátnunk. 

Vizsgáljuk meg, hogy az  alakú függvény teljesíti-e a differenciálegyenletet! A függvényt 

behelyettesítve 

 

 

adódik, azaz a differenciál egyenlet teljesül, ha  választással élünk. Az A test mozgását tehát az 

 függvény írja le. 
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Természetesen az, hogy a test a t időpillanatban hol fog tartózkodni, függ attól, hogy a 0 időpillanatban hol 

tartózkodott és milyen sebességgel rendelkezett. Ezeket az információkat feltételezzük, hogy ismerjük, azaz 

tudjuk, hogy  és .  lehet például 2 cm, míg  értéke lehet 0. Ezzel azt írtuk elő, 

hogy a rugón nyugalmi állapotától számítva 2 cm-t nyújtottunk, ekkor 0 sebességgel a testet egy helyben 

tartottuk, s azt a pillanatot tekintjük  időnek, amikor a testet elengedtük. Ezen megszorításokkal az 

eredményként kapott  függvénynek a következőket kell teljesítenie: 

 

  

Az  függvény értéke a  pillanatban természetesen 0. Nekünk viszont arra lenne 

szükségünk, hogy  legyen. Ezt csak úgy érhetjük el, hogy további paramétereket vezetünk be. Keressük a 

megoldást  alakban. Ekkor az előzőek alapján az A és a  értékeknek a következő 

feltételeket kell egyidejűleg teljesíteniük. Egyrészt 

 

 

másrészt kihasználva, hogy , 

 

 

Ezen két egyenlet felhasználásával azt kapjuk, hogy 

 

 

azaz 

 

 

továbbá 

 

 

adódik. Adott  és  esetén tehát az A test mozgását a 
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függvény írja le, ahol  és . Könnyen belátható, hogy  függvénnyel 

hasonló eredményre jutunk, az egyetlen különbség abban lesz, hogy a  függvénnyel levezetett 

megoldásnál kapott  és  között  különbség adódik. 

Newton negyedik törvénye, azaz a szuperpozíció elve alapján ha egy testet több rugóhoz rögzítünk, akkor a 

testre ható eredő erőt az egyes rugók által kifejtett erők összegeként kapjuk. Mivel az integrálás lineáris 

művelet, azaz egy összeadást tagonként integrálhatunk, a test mozgása az egyes rugók hatására kifejtett 

mozgások összege, azaz megfelelően paraméterezett szinusz vagy koszinusz függvények összege lesz. 

A fenti levezetésnek két tanulsága van: 

1.  

Ha az erő lineárisan függ az elmozdulástól és ellentétes előjelű vele, akkor a test mozgását egy 

 alakú függvény írja le. 

2.  

Az 

 

 

 alakú differenciálegyenletek megoldása egy  alakú függvény, ahol  értéke k-tól, 

míg A és  a kezdőfeltételektől, azaz -tól és -tól függ. 

2.1.4. Transzverzális és longitudinális rugalmas hullámok 

Általánosságban a hullám szót akkor használjuk, ha egy közegben valamilyen változás, zavar tovaterjed. A 

fizikai hullámok tárgyalása során megkülönböztetünk transzverzáslis és longitudinális hullámokat. 

Transzverzális hullámok esetén a hullámot szállító közeg elmozdulása merőleges a hullám terjedési irányára, 

longitudinális esetben párhuzamos azzal. Transzverzásli hullám terjed a kötélen, ha annak egyik végét rögzítjük, 

a kötelet megfeszítjük, majd a szabad végét fel-le mozgatjuk. Longitudinális hullámban a közeg részeinek 

mozgása a hullám terjedésével azonos irányú, így részecske sűrűsödések és ritkulások alakulnak ki a közegben. 

Longitudinális hullám például a levegőben terjedő hang. Szilárd testekben mind longitudinális, mind 

transzverzális hullámok előfordulhatnak, folyadékokban és gázokban elsősorban longitudinális hullámokkal 

találkozhatunk. 

Rögzítsük egy kötél egyik végét falhoz, feszítsük meg, s másik végét állandó ritmussal mozgassuk fel-le. 

Szemmel láthatóan a kötélen deformáció terjed tova v sebességgel. Tegyük fel, hogy egy fel-le mozdulatot T idő 

alatt teszünk meg. Ekkor T-t periódusidőnek nevezzük. A kötél általunk mozgatott végén a rezgés frekvenciája 

, s arra utal, hogy hányszor ismételjük meg a fel-le mozdulatot egy másodperc alatt. A kötélen 

deformáció terjed, s a terjedés v sebessége mérhető. A deformáció T idő alatt  távolságot tesz meg. Ezt 

a  értéket hullámhossznak nevezzük, és úgy értelmezhetjük, hogy  jelöli azt a távolság, amelyre a v 

sebességgel terjedő hullám egy periódusidő alatt eljut. Tegyük fel, hogy a kötél kezdőpontja az 

 függvénnyel leírható mozgást végez, ahol A a rezgés amplitúdója (például a 20cm), 

 a fel-le mozgások gyakoriságával kapcsolatos mennyiség, míg  azt jelzi, hogy a kötél milyen állapotából 

indítottuk a mozgatást, azaz a  időpillanatban a kötél szabad vége az  pozícióban van. Az 

 függvényt tehát úgy értelmezhetjük, hogy megadja, hogy a megfeszített helyzethez képest milyen 

magasságban van kezünk, s a benne tartott kötél vége a t időpontban. Feltehetjük a kérdést, hogy a kezdőponttól 

l távolságra lévő P pont hogyan mozog, azaz milyen magasságban van a t időpillanatban? Ha sikerül választ 

adni a kérdésre, azzal tulajdonképpen leírtuk a fizikai rendszert, azaz a kötél mozgását. 
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Mielőtt választ adnánk a kérdésre, vizsgáljuk meg az  kifejezésben szereplő  és az  módon 

definiált frekvencia kapcsolatát! Nyilvánvalóan a T periódusidő azt az időt jelenti, amíg a szinusz függvény egy 

periódust megtesz, vagyis az a legkisebb pozitív szám, melyre  

teljesül. A kifejezés egyszerűsítésével  adódik, vagyis  kell, hogy teljesüljön. 

Ebből rögtön látszik, hogy , azaz  a frekvenciától csak egy konstans szorzóban 

különbözik: -t körfrekvenciának nevezzük. 

Térjünk vissza a kötél mozgásának vizsgálatához a kötél szabad végétől l távolságban. Az idő, amíg a rezgés a 

kötél szabad végétől a vizsgált pontig eljut, . Ez azt jelenti, hogy az origótól l távolságra lévő pont 

mozgását a 

 

 

függvény írja le. Kihasználva, hogy , ekvivalens átalakításokkal az alábbi formához jutunk: 

 

 

Az egyszerűség kedvéért bevezethetjük a  ún. hullámszámot, mellyel 

 

 

 

A kötélen terjedő hullám transzverzális hullám volt, s az  függvény segítségével meg tudjuk határozni, 

hogy a kötél szabad végétől l távolságra a t időpillanatban mekkora a kötél adott pontjának kitérése. 

Longitudinális hullámokra hasonló módon vezethetünk le teljesen azonos alakú összefüggést, azonban nem a 

kitérést, hanem a részecskék sűrűsödésének mértékét (levegőben nyomást, folyadékokban vagy szilárd testekben 

feszültséget) határozhatjuk meg vele. 

Jelen szakaszban röviden bevezettük a transzverzális és longitudinális hullámok fogalmát, valamint egy 

egyszerű példával szemléltettük, hogy egy közegben tovaterjedő periodikus deformációt milyen mennyiségekkel 

jellemezhetünk. Megfigyelhettük továbbá, hogy egy periodikus,  körfrekvenciájú szinuszos zavart keltve a 

tovaterjedő hullám is periodikus lesz, azonos  körfrekvenciával. 

2.1.5. Hanghullámok 

A rugalmas közegben terjedő hullámot hanghullámnak nevezzük. A gyakorlatban a közeg elsősorban levegő, s a 

levegőben terjedő hullám longitudinális. Hanghullámok létrehozásakor valamilyen hangkeltő eszköz mozgása 

megváltoztatja a levegő nyomásviszonyait, s ez a zavar terjed tova. Szemléletes az analógia az egyik végén 

rögzített kötél szabad végének mozgatásával. A kötél szabad végén keltett zavar a kötélen terjed, míg egy 

hangkeltő eszköz rezgése a levegő részecskéit hozza mozgásba, s a megváltozott nyomásviszonyok terjednek 

tova. 

A hangkeltő eszköz rezgése lehet transzverzális (például egy húr esetén), vagy longitudinális (például egy 

fuvola esetén). Ha a hangkeltő eszköz szinuszos rezgést végez, akkor az előző szakaszban bemutatott példa 

analógiájára a levegőben is szinuszos rezgés fog tovaterjedni. Vizsgáljuk meg, hogy milyen mozgást végez egy 
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hangkeltő eszköz, ha nyugalmi állapotából valamilyen zavar kimozdítja! A zavart úgy kell értelmeznünk, hogy a 

hangkeltő eszköz valamely része elmozdul, benne feszültség ébred s kicsiny részei erőt fejtenek ki a velük 

szomszédos részekre, ezzel azokat is mozgásra késztetve. Húros hangszerek esetén a zavar lehet például a húr 

megpendítése, azaz megnyújtását követő elengedése, levegőoszlopos hangszerek esetén a zavar magában a 

levegőoszlopban keletkezik, például azáltal, hogy belefújunk. 

A pontos levezetést ezúttal mellőzzük, mert számos fizikai fogalom és koncepció bevezetését tenné szükségessé. 

Megjegyezzük azonban, hogy egy rezgő levegőoszlop vagy egy húr mechanikai leírását a rugóerő hatása alatt 

mozgó test leírásával analóg módon, a húr kicsiny, szomszédos részei által egymásra kifejtett rugóerő 

felhasználásával vezethetjük le. A hangkeltő eszköz részeinek mozgását, illetve ezzel ekvivalens módon a zavar 

rugalmas közegben való terjedését egyaránt a következő differenciálegyenlet megoldásai írják le: 

 

 

 

ahol v a zavar terjedési sebessége az anyagban. A (3.22) differenciálegyenletet egydimenziós hullámegyenletnek 

nevezzük. Akárcsak a rugóerő hatása alatt mozgó test esetén, most is egy differenciálegyenlethez jutottunk, 

amely másodrendű, konstans együtthatós, azonban parciális, azaz a megoldásfüggvény két különböző változó 

szerinti deriváltja is szerepel benne. Ezen differenciálegyenletet számos függvény kielégíti: a kezdőfeltételektől 

függően nagyon sok, különböző tulajdonságokkal rendelkező hullám megjelenhet. Továbbá, ha két függvény 

megoldása a differenciálegyenletnek, akkor biztosíthatunk olyan körülményeket, melyek esetén ezen két 

függvény összege írja le a hangkeltő eszköz rezgését. 

A gyakorlat szempontjából kiemelkedő fontosságúak a 

 

 

 

alakú függvények, illetve ezek összegei, ahol A és  a kezdeti értékektől és körülményektől függő konstansok. 

Behelyettesítéssel ellenőrizhető, hogy a (3.23) alakú függvények valóban megoldásai a (3.22) 

differenciálegyenletnek, ugyanakkor kvalitatív módon is meggyőződhetünk róla, hogy valóban megjelenhetnek 

ilyen hullámok, hiszen az előző szakaszban épp ilyen típusú hullámok létezésére mutattunk be szemléletes 

példát. A (3.23) alakú megoldások a zenei alaphangokat eredményezik. 

A hangkeltő eszközök természetesen összetettebb rezgéseket is végezhetnek, például szinuszos rezgések 

összegeivel leírható mozgásokat, hiszen ezek is megoldását adják a hullámegyenletnek. Az akusztika 

gyakorlatában azonban nem lehet felkészülni és megvizsgálni minden olyan hanghullám tulajdonságait, amelyet 

egy hangkeltő eszköz kelthet. Azért kiemelt fontosságúak a (3.23) alakú megoldások, mert mint azt a Fourier-

eszközrendszer bevezetését követően látni fogjuk, nem túl erős megszorításokkal szinte minden függvény 

előállítható (3.23) alakú függvények összegeként, azaz szinte bármilyen hanghullámot modellezhetünk egyszerű 

alaphangok súlyozott összegeként. Ennek megfelelően a gyakorlati alkalmazásban elegendő a (3.23) alakú 

egyszerű megoldások tulajdonságait vizsgálni, s ebből következtethetünk arra, hogy az összetett hullámok 

milyen tulajdonságokkal rendelkeznek majd. 

Összefoglalva, a (3.23) alakú függvények jelentőssége azért kiemelkedő az akusztikában, mert 

1.  

egyszerű megoldásai a hullámegyenletnek, 

2.  

ezek összegei is megoldásai a hullámegyenletnek (behelyettesítéssel meggyőződhetünk róla), 
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3.  

a legösszetettebb hullámok is modellezhetők sok (3.23) alakú megoldások összegeként (a jegyzet további 

fejezeteiben bebizonyítjuk), 

4.  

Newton negyedik törvénye, azaz a szuperpozíció elve alapján a különböző forrásból érkező hanghullámok 

összeadódnak, 

így a hangok érzékelésére alkalmas eszközöket, például mikrofonokat vagy éppen fülünket minden esetben 

szinuszoidok összegeként előálló hullámok érik el. 

Hallásunk során a dobhártya által felerősített rezgés a hallócsontokon keresztül jut el a folyadékkal telt Corti-

szervbe. A Corti-szervben lévő folyadékba speciális sejtek csillámai nyúlnak be, s a rezgésbe jött folyadék 

megmozgatja a csillámokat. A csillámokhoz kapcsolódó sejtek ezen mechanikai mozgást alakítják át ingerületté. 

2.2. Elektromágnesség 

A mechanikai eredetű jelek mellett elektromágneses eredetű jeleket is érzékelhetünk, azaz mérhetjük az 

elektromágneses tér tulajdonságait, változásait. 

Annak demonstrálására, hogy az elektromágneses jelenségek területén szintén megjelennek a szinuszos 

függvények, egy LC-körben megjelenő feszültségviszonyokat vizsgáljuk meg Kirchhoff törvényei segítségével. 

2.2.1. Kirchhoff törvényei 

Kirchhoff törvényei az elektronikus áramkörök feszültség és áramerősség viszonyai között fogalmaznak meg 

összefüggéseket. A törvényeket az alábbi két pontban foglalhatjuk össze: 

1.  

csomóponti törvény: egy áramköri csomópontba beáramló és kiáramló töltések előjeles összege nulla – 

előjeles összeg alatt azt értjük, hogy a beáramló töltéseket pozitív, a kiáramlóakat negatív előjelűnek 

tekintjük; 

2.  

huroktörvény: ha egy áramkörben tekintünk egy zárt hurkot, akkor az egyes áramköri elemeken mérhető 

feszültségesések összege nulla. 

2.2.2. Rezgés LC-körben 

LC-körnek nevezzük azt az áramkört, amely egyetlen tekercset és egyetlen kondenzátort tartalmaz, sorosan 

kapcsolva. A kondenzátor olyan áramköri elem, amely töltések tárolására szolgál. Legfontosabb jellemzője a 

kapacitás (C), mely megadja, hogy egységnyi töltés tárolásához mekkora feszültséget kell kapcsolnunk a 

kondenzátorra, azaz 

 

 

 

ahol Q jelöli a kondenzátorra vitt töltés mennyiségét, U pedig az ehhez szükséges feszültséget. Egy kondenzátor 

kapacitása tág feszültség és töltés határok között állandónak tekinthető. Ha egy áramkörbe kapcsolt 

kondenzátoron mérhető feszültség és töltésviszonyokat időben vizsgáljuk, akkor idő paramétert csak a 

feszültség és a töltés mennyiségéhez kell bevezetnünk: 
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Definíció szerint az áramerősség (I) a vezető felületén egységnyi idő alatt áthaladó töltés mennyisége, azaz 

 

 

A kapacitás definíciójának átrendezéséből  adódik, s ezt behelyettesítve az áramerősség 

definíciójába, az 

 

 

 

kifejezéshez jutunk. 

A tekercsekre jellemző mennyiség az induktivitás (L), mely az áramkörben történő változásokkal szembeni 

ellenállóképességet jelöli. Ha megváltozik a tekercsen átfolyó áram erőssége, akkor a tekercs 

 

 

 

erősségű feszültségforrásként kapcsolódik be az áramkörbe olyan előjellel, hogy az az áramerősség változását 

megakadályozza. Ezt a jelenséget önindukciónak nevezzük. A tekercs által szolgáltatott öninduktív feszültség 

egyenesen arányos az áramerősség változásának mértékével, s az arányossági tényező definíció szerint a tekercs 

induktivitása. 

Tekintsünk egy olyan áramkört, amelyben egy  töltésre feltöltött C kapacitású kondenzátort és egy L 

induktivitású tekercset kapcsoltunk sorosan (3.1. ábra). Az áramkör zárását követően szeretnénk megtudni a 

feszültség és áramerősség viszonyokat az áramkör zárását követő t időpontban. A megoldáshoz használjuk 

Kirchhoff törvényeit. A huroktörvény alapján a két áramköri elemen eső feszültségek összege nulla, míg az 

áramkör egy tetszőleges pontján a tekercs felé és kondenzátor felől folyó áram erőssége egyenlő, azaz 

 3.1. ábra. LC-kör 
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és 

 

 

teljesül, ahol a C és L indexek rendre a kondenzátorra és a tekercsre utalnak. Célunk meghatározni, hogy 

pontosan milyen erősségű áram folyik az áramkörben az áramkör zárását követő t időpontban. Meg kell tehát 

határoznunk az ismeretlen  függvényeket. 

A második egyenlet alapján elegendő egyetlen  függvénnyel dolgoznunk. Behelyettesíthetjük ugyanakkor 

a második egyenletbe a (3.27) összefüggést3, így átrendezést követően a 

 

 

kifejezéshez jutunk. Kihasználva, hogy , és hogy ismerjük a tekercsen változó áram 

hatására megjelenő öninduktív feszültséget, behelyettesítve azt a 

 

 

alakú összefüggéshez jutunk, vagy átrendezve 

 

                                                           
3Megjegyezzük, hogy a kondenzátoron nem folyik át áram abban az értelemben, hogy töltéshordozók nem haladnak át a fegyverzetek  

közötti térrészen. A kondenzátor egyik fegyverzetén megjelenő töltéstöbblet elektromos tere vonz a másik fegyverzetre vele ellentétes 

töltésű töltéshordozókat, illetve taszítja a vele megegyező töltéseket. A másik fegyverzeten, illetve a hozzá kapcsolódó vezetőszakaszon 
tehát töltésmozgás indul meg, s úgy tűnhet, hogy elektromos áram folyik át a kondenzátoron. 
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Ez a differenciálegyenlet meglehetősen hasonló alakú a rugóerő alatt mozgó test vizsgálatakor kapott 

differenciálegyenlethez, így megoldása  alakban keresendő, ahol , míg A és  a 

peremfeltételektől függő konstansok. A megoldás függvény tehát 

 

 

Az A és  értékének meghatározásánál azt használjuk fel, hogy a  időpillanatban  értéke zérus, 

hiszen nem folyik áram az áramkörben, ugyanakkor a kondenzátoron lévő töltésmennyiség .  akkor 

lesz zérus, ha  választással élünk. A feszültségviszonyok az (3.28) összefüggés alapján tárhatók fel, 

hiszen 

 

 

Mivel (3.24) szerint a kapacitás a kondenzátor és a feszültség hányadosa, a  időpillanatban 

 

 

kell, hogy teljesüljön, azaz 

 

 

Az LC-körben tapasztalható áramerősség és feszültségviszonyokat tehát 

 

  

alakban adhatjuk meg, ahol , , és . 

A szakaszból hasonló tanulságokat vonhatunk le, mint a rugóerő hatása alatt mozgó tömegpont vizsgálatakor: a 

rendszert leíró másodrendű differenciálegyenlet megoldása egy megfelelően paraméterezett szinusz függvény, 

ezzel bebizonyosodott, hogy szinuszoidok nem csak egyszerű mechanikai rendszerek leírásában, de az 

elektronika területén is megjelenhetnek. 

2.2.3. A fény 

A látható fény elektromágneses hullám, csak úgy, mint az ultraibolya és az infravörös sugárzás, vagy éppen a 

rádióadás és a Röntgen-sugárzás. Az elektromágneses hullámok különböző típusait frekvenciájuk és 

hullámhosszuk alapján különböztetjük meg. Fényről akkor beszélünk, ha a hullám hullámhossza az emberi 

szemmel érzékelhető tartományba esik. 
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Az elektromágneses hullámok leírása, illetve a technológiai alkalmazások zöme az ún. Maxwell-egyenleteken 

alapszik, melyeket Maxwell skót fizikus és matematikus 1862-ben publikált4. A Maxwell-egyenletek 

értelmezéséhez és megértéséhez elengedhetetlen a matematikai vektoranalízis ismerete. Ez messze túlmutat a 

jegyzet keretein, ezért nem tárgyaljuk. Megjegyezzük azonban, hogy az elektromágneses hullámok létezéséhez, 

s levezetéséhez az előző szakaszban tárgyalt LC-kör vizsgálata nyomán is el lehet jutni, nevezetesen a 

megváltozó feszültségviszonyok hatására megváltozik a vezető körüli elektromos tér, ami mágneses tér 

megjelenéséhez vezet. A mágneses tér azonban elektromos teret gerjeszt, s így a változás tovaterjed. 

Az elektromágneses zavarok terjedését, másnéven az elektromágneses hullámokat, köztük a látható fényt is 

jellemző matematikai levezetés az alábbi vektor-differenciálegyenletekhez, ún. háromdimenziós 

hullámegyenletekhez vezet: 

 

  

ahol  és  a tér minden pontjában értelmezett vektormennyiségek, E-t elektromos 

térerősségnek, B-t mágneses indukcióvektornak nevezzük, c a fény sebességét jelöli vákuumban. Az elektromos 

térerősség azt adja meg a tér egy pontjában, hogy az oda helyezett egységnyi pozitív elektromos töltésre az 

elektromos tér milyen irányú és nagyságú erővel hat. A mágneses indukcióvektor azt adja meg, hogy a tér egy 

pontjába helyezett vezetőkeretet milyen irányba kell állítani, hogy azt megforgatva a lehető legnagyobb,  

erősségű áram indukálódjon benne. Az egyenletekben megjelenő  operátor vektor értékű függvények 

differenciálszámításának egy lehetséges módját jelöli5. A  operátort a következő kifejezés rövidítésére 

használjuk: 

 

 

Bár a vektoranalízis elemeivel nem foglalkoztunk, mégis érezhető, hogy ezek is egyfajta másodrendű konstans 

együtthatós parciális differenciálegyenletek. Behelyettesítéssel ellenőrizhető, hogy az elektromágneses 

hullámokat leíró egyenlet megoldásait adják6 a 

 

  

alakú függvények, azaz periodikus,  körfrekvenciájú szinuszos hullámok, és ezek összegei. Analóg módon a 

hanghullámoknál bemutatott megoldásokkal, egy adott  frekvenciájú szinuszos megoldás monokromatikus 

elektromágneses hullámot, azaz  frekvenciájú fényt eredményez. Természetesen A,  és  értékei ismét a 

kezdőfeltételektől, kezdeti körülményektől függenek. 

Monokromatikus elektromágneses hullámokkal a természetben viszonylag ritkán találkozhatunk, ezek többnyire 

csak speciális spektrállámpákkal állíthatók elő. Az elektromágneses hullámegyenlet szinuszos megoldásai mégis 

                                                           
4A Maxwell-egyenletek történetéhez azonban hozzátartozik, hogy amikor megszülettek, az elektromágneses hullámok létezéséről még nem 

tudtak a fizikusok. Az elektromágneses hullámok létezését a Maxwell-egyenletekből deduktív módon vezette le Heinrich Herz német 

fizikus, s aztán kísérleti úton bizonyította is létezésüket az első rádióadás létrehozásával az 1800-as évek végén. Érdekességként 
megjegyezzük, hogy Herz az eredményeit tökéletesen haszontalannak tartotta, s ezen véleményének többször hangot is adott. Úgy találta, 

hogy az általa létrehozott és detektált rádióhullámok egyedül arra használhatók, hogy azokkal a Maxwell-egyenletek helyességét 

megerősítsük. 
5Vektortéren értelmezett és vektor értékű függvények differenciálszámítása összetettebb, mint a valós számok halmazán értelmezett skalár 

értékű függvények esetén. A differenciálszámítás során a vektorok közötti szorzás lehetséges módjai (belső, külső) vezetnek a 

differenciálhányados különböző értelmezéseihez. 
6Megjegyezzük, hogy az egyenleteknek más, összetettebb megoldásai is lehetnek. 
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kiemelkedő fontosságúak a gyakorlat szempontjából. Egyrészt gyakorlati alkalmazásokban megjelenhetnek 

mesterségesen előállított szinuszos elektromágneses hullámok, illetve ezek összegei. Másrészt, ahogy arra már a 

hanghullámoknál is utaltunk, a hullámegyenlet összetett megoldásai modellezhetők úgy, mint megfelelően 

súlyozott szinuszoidok összegei, ezzel nagyban megkönnyítve az elméleti vizsgálódásokat és segítve a 

gyakorlati alkalmazásokat. Mivel a szuperpozíció elve alapján az elektromágneses hullámok is összeadódnak, 

fényérzékelő eszközeinkkel vagy éppen szemünkkel olyan elektromágneses hullámokat érzékelhetünk, melyek 

vagy eredendően szinuszosak, vagy szinuszos hullámok összegeként állnak elő. 

Szemünk működése során a retinában elhelyezkedő fényérzékelő sejteket bizonyos frekvenciájú fény stimulálja, 

s azok a stimulust a fény erősségének megfelelő erősségű ingerületté alakítják. Természetesen a gyakorlatban 

ritkán találkozhatunk monokromatikus fényforrásokkal. Rendszerint nagyon sok különböző fényforrásból 

származó fény összege éri el szemünket, azaz különböző frekvenciájú fénysugarak összegét érzékeljük. 

3. A periodikus hullámok paraméterei 

Az előző szakaszban láthattuk, hogy egyrészt egyszerű mechanikai és elektronikai rendszerek leírásában is 

megjelenhetnek szinuszoid függvények, másrészt azt is láthattuk, hogy az anomáliák terjedését leíró 

differenciálegyenletek legegyszerűbb megoldásai szintén szinuszoid függvények és ezek megoldásai. 

Előrevetítettük továbbá, hogy a hullámegyenletek nem szinuszos megoldásai is előállhatnak megfelelően 

súlyozott szinuszos megoldások összegeként. A szinuszoidok jelfeldolgozásban betöltött jelentős szerepe máris 

körvonalazódni látszik. 

Jelen szakaszban összefoglaljuk az előző szakaszokban levezetett általános paraméterezésű szinuszos hullámok 

paramétereinek jelentését és fizikai elnevezését, feltárjuk a paraméterek összefüggéseit. Az újonnan bevezetett 

fogalmak nagy részét az olvasó ismerheti fizika tanulmányaiból vagy akár a hétköznapokból, az elnevezések 

egy részét már használtuk, más részének használatát elkerültük. A fogalmak összefoglalását azért tartjuk 

szükségesnek, mert a jegyzet hátralévő részében aktívan használjuk majd őket. 

Fontos kitérnünk a hullám fogalom pontos értelmezésére. A fizikában a hullámegyenletet kielégítő minden 

függvényt hullámnak neveznek. A rugóerő hatása alatt mozgó test mozgását pedig (lineáris) harmonikus 

mozgásnak, az  alakú függvényeket pedig harmonikusoknak nevezik. A 

harmonikusok ugyanakkor szinuszos függvények, melyekre a fizikai aspektusok vizsgálata előtt összefoglaló 

néven szinuszoidként hivatkoztunk. Az egyszerűbb szóhasználat és olvashatóság kedvéért a jegyzet hátralévő 

részében ha csak ki nem emeljük az ellenkezőjét, hullám alatt egy harmonikust, azaz egy 

 alakú függvényt fogunk érteni. 

 3.3.1. Definíció.  (Időben értelmezett hullámfüggvény) Az időbeli hullámfüggvény általános 

alakja 

 

 

1.  

Az időben értelmezett hullám t paraméterét idő paraméternek nevezzük. 

2.  

Az A paraméter értéke a hullám amplitúdója, vagyis a legnagyobb abszolútértékű kitérés, 

amelyet a hullám elérhet. 

3.  

A  függvény paraméterét fázisnak nevezzük. 

4.  
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Ahhoz, hogy a fázis dimenzió nélküli érték legyen, az idő paramétert egy  dimenziójú 

értékkel kell megszorozni. Ezt az -val jelölt értéket körfrekvenciának nevezzük. 

5.  

A  dimenzió nélküli értéket kezdőfázisnak nevezzük. 

6.  

A  két szomszédos, azonos fázisú pontja közötti távolságot (pl. két maximuma közötti 

távolságot) periódusidőnek nevezzük és T-vel jelöljük. 

7.  

A T reciprokát f -el jelöljük és frekvenciának nevezzük. 

 3.3.1. Megjegyzés. 

1.  

A  függvényt úgy definiáltuk, mint az egyésgkör egy pontjának y tengelyre vetített 

képét. A t paraméter növelésével a  vektor az egységkörön 

pozitív körüljárási irány szerint körbejár. Az  paraméter, tehát a körfrekvencia azt adja 

meg, hogy  idő alatt hány kört tesz meg a  vektor az egységkörön. 

2.  

Mivel T az egy kör megtételéhez szükséges időt jelenti, az  és T közötti összefüggés: 

. 

3.  

A  időpillanatban a  paramétere , azaz a kezdőfázis. Könnyen látható, hogy a 

mennyiség elnevezése arra utal, hogy a hullám indulásakor, a  időpillanatban a 

 vektor mekkora szöget zár be az x tengellyel. 

 3.3.2. Definíció.  (Térben értelmezett hullámfüggvény) A térben értelmezett hullám általános 

alakja 

 

 

1.  

A térben értelmezett hullám x paraméterét távolságnak nevezzük. 

2.  

Az A és  paraméterek jelentése ugyanaz, mint az időben változó hullámfüggvény esetén. 

3.  

A  két szomszédos, azonos fázisú pontja közötti távolságot hullámhossznak nevezzük 

és -val jelöljük. 

4.  
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Ahhoz, hogy a  paramétere dimenzió nélküli legyen, az x távolság paramétert meg kell 

szoroznunk egy  dimenziójú értékkel. Ezt jelöljük k-val és hullámszámnak nevezzük. 

 3.3.2. Megjegyzés. 

• Mivel  az egy periódus megtételéhez szükséges távolságot jelenti a térben, míg k a  

távolság alatt megtett hullámok számát, a  és k közötti összefüggés . 

• Az időben változó hullámfüggvény és a térben változó hullámfüggvény  és k illetve T és 

 paraméterei közötti analógia nyilvánvaló. 

•  reciprokát -vel jelöljük és térfrekvenciának nevezzük. 

 3.3.3. Definíció.  (Időben és térben értelmezett hullám) Az időben és térben is értelmezett 

hullámok általános alakja 

 

 

ahol az egyes komponensek elnevezése és jelentése az előző két definíciónak megfelelően 

alakul. 

A fenti definíciókból jól látható, hogy az időben és térben értelmezett hullámok leírása matematikailag 

ugyanolyan eszközökkel történik, csak elnevezéseikben különböznek. Hacsak külön ki nem emeljük az 

ellenkezőjét, a jegyzet hátralévő részében az időben változó hullám elnevezéseit fogjuk használni ha 

hullámokkal dolgozunk. 

A 3.2. ábrán az időben értelmezett hullám paramétereinek a hatását szemléltetjük. 

 3.2. ábra. Az időben értelmezett hullám alakja különböző paraméterkombinációk esetén 

 

4. Interferenciajelenségek 

Az előző szakaszokban láthattuk, hogy az egyszerű szinuszoidok megoldásait adják a hullámegyenleteknek. A 

differenciálegyenletek elmélete szerint ezen szinuszoidok összegei is megoldásai a hullámegyenletnek. A 

hullámok összeadásánál jelentkező jelenségeket a fizikában interferenciajelenségeknek nevezik. Az 

interferenciajelenségek segítségével magyarázható, illetve értelmezhető például egy mikrofon gerjedése, a 

tengeren megjelenő óriáshullám, a szivárvány, éppen a szappanbuborék felszínén megjelenő színkavalkád. A 

továbbiakban néhány egyszerű esetben vizsgáljuk meg, hogy a szinuszos hullámok összegei milyen eredő 

hullámokhoz, azaz a hullámegyenlet milyen megoldásaihoz vezethetnek! 

Megjegyezzük, hogy itt és a jegyzet hátralévő részében a szinuszoidokat elsősorban körfrekvencia, azaz  

paraméterrel paraméterezzük. A frekvenciával történő paraméterezés azt jelenti, hogy a kifejezésekben  
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helyén  jelenik meg, ahol az f  frekvencia a szabad paraméter. Mivel a frekvencia és a körfrekvencia között 

csak egy konstans szorzó a különbség, ezért valahányszor egy állításban azonos, kisebb, nagyobb, vagy 

különböző frekvenciájú hullámokra fogalmazzuk meg az állítást, az éppúgy érvényes lesz azonos, kisebb, 

nagyobb vagy különböző körfrekvenciájú hullámokra. 

4.1. Azonos frekvenciájú hullámok összege 

 3.4.1. Tétel.  (Azonos frekvenciájú hullámok összege) Azonos frekvenciájú hullámok 

összege is hullámfüggvény lesz, melynek frekvenciája megegyezik az összeadott hullámok 

frekvenciájával: 

 

 

ahol  és 

. 

 3.3. ábra. Forgó vektorok 

 

Bizonyítás.  A bizonyítás során az ún. forgó vektor módszert alkalmazzuk. 

Tekintsük az  és  hullámokat a  és  

időtől függő 2D vektor y koordinátjának, s egészítsük ki x koordinátákkal az alábbi módon: 

 

 

Könnyen látható, hogy a  és  vektorok a t idő paraméter növelésével rendre egy , 

illetve  sugarú körpályán mozognak – forognak. Vizsgáljuk a vektorok helyzetét, egy adott 

időpontban, az egyszerűség kedvéért -ban. Ekkor 
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Az elrendezés a 3.3. ábrán látható. A kékkel jelölt  vektor y tengelyre vett vetületének és a 

pirossal jelölt  vektor y tengelyre vett vetületének összege éppen a hullámok összegét adja 

a  időpillanatban. Ez az összeg azonban megegyezik a  és  vektorok összegének, 

mint vektornak az y tengelyre vett vetületével. Határozzuk meg tehát a  vektor 

koordinátáit: 

 

 

  

A v vektor koordinátáinak ismeretében Pitagorasz-tétellel és a trigonometrikus függvények 

azonosságait felhasználva meghatározhatjuk a vektor hosszát (A): 

 

   

A v vektor x tengellyel bezárt  szögét pedig egyszerű tangens számítással kapjuk: 

 

  

Ismervén a v vektor A hosszát és x tengellyel bezárt  szögét, koordinátáit felírhatjuk 

 

  

alakban. Összevetve a v vektor koordinátáit a 3.51 egyenletben lévő alakkal, megállapíthatjuk, 

hogy a tétel állítása teljesül a  időpillanatban. 

Azonban a t paraméter növelésével a  és  vektorok hossz és egymáshoz viszonyított szög 

viszonyai nem változnak, hiszen ugyanolyan körfrekvenciájú mozgást végeznek. Így a v 

vektor hossza és a  és -höz viszonyított szöge sem változhat, tehát a tétel állítása 

érvényes tetszőleges t paraméter esetén. 

 3.4. ábra. Az  és  hullámok és összegük 



 Jelek és hullámok  

 48  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 3.4.1. Megjegyzés. 

1.  

Könnyű belátni, hogy az eredő hullám A amplitúdója akkor lesz maximális ( ), 

ha a  értéke a lehető legnagyobb, azaz , 

. És akkor lesz a legkisebb ( ), ha a  értéke a lehető legkisebb, 

azaz , tehát , . 

2.  

Ha az összeadott hullámok amplitúdója azonos és fázisaik különbsége a  páratlan számú 

többszöröse, akkor a hullámok teljesen kioltják egymást. 

3.  

A 3.4. ábrán példaként ábrázoljuk az  és  

hullámok összegét. Jól látható, hogy az eredő hullám periodikus, és egy periódusának ideje 

(a kiemelt terület) megegyezik az összeadott hullámok periódusidejével. Ez természetesen 

nem meglepő, hiszen az  körfrekvenciájú hullámok periódusideje egyaránt 

. 

4.2. Különböző frekvenciájú hullámok összege 

Vizsgáljuk meg, mint mondhatunk különböző frekvenciájú hullámok összegéről. 

 3.4.2. Tétel.  (Különböző frekvenciájú hullámok összege) Az 

 

 

hullám akkor lesz periodikus, ha , ahol m és n relatív prímek. Körfrekvenciája 

, periódusideje  
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Bizonyítás.  Ha teljesül, hogy , és m, n relatív prímek, akkor . 

Mivel  és ,  adódik, azaz , és 

. Jelöljük ezen időt T-vel, azaz . Ekkor 

 

 

Az így kapott hullám periodikus T periódusidővel, hiszen m és n egész számok, így 

 időknél a hullámok fázisa megegyezik. 

 3.4.2. Megjegyzés. 

1.  

Ha nem teljesül hogy  racionális szám, akkor az eredményként előálló hullám nem lesz 

periodikus. Megjegyezzük, hogy ez nem azt jelenti, hogy  és  is racionális kell 

legyen. Ebben az esetben természetesen teljesül a feltétel, teljesül azonban például 

 és  esetén is, holott  irracionális. 

2.  

Ha m és n egész számok, de nem relatív prímek, akkor a legnagyobb közös osztóval történő 

egyszerűsítéssel megkaphatjuk azon  és  relatív prímeket, melyek hányadosa 

megegyezik m és n hányadosával. A tételben azért írtuk elő a relatív prim tulajdonságot, 

hogy az eredő hullám T periódusideje a lehető legkisebb legyen. Az eredő hullám 

természetesen periodikus  és  idővel is, azonban a gyakorlati alkalmazások 

szempontjából többnyire a legkisebb periódusidő számít. 

3.  

Az eredő hullám körfrekvenciája . Mivel ,  

teljesül, azaz a komponens hullámok frekvenciája egyaránt az  egész számú többszöröse. 

Az  körfrekvenciájú hullámot a komponens hullámok alapharmonikusának nevezzük. 

4.  

Az alapharmonikus frekvenciája mindig kisebb, mint a komponens hullámok frekvenciája. 

5.  

Figyeljük meg a 3.5 ábrán látható hullámokat. Az felső ábrán 2 és 3 körfrekvenciájú 

hullámok, illetve azok összege látható két időintervallumban. A mintázatok mindkét 

intervallumban megegyeznek, így kvalitatívan is megállapíthatjuk, hogy az eredő hullám 

periodikus. Az alsó ábrán 2, illetve  körfrekvenciájú hullámok és azok összege látható, 

ismét csak két időintervallumban. Bár a  körfrekvencia számértékileg kevesebb, mint 

5%-ban különbözik a 3 körfrekvencia értéktől, az eredő hullám mégis gyökeresen más, 

tulajdonságokkal rendelkezik, mint a komponens hullámok vagy éppen a 2 és 3 

körfrekvenciájú hullámok összege: a vizsgált időintervallumokban egyetlen periódust sem 

fedezhetünk fel, sőt, a hullám alakja idővel megváltozik. Ezzel mintegy kvalitatívan is 

megerősítettük a tétel állítását: ha két hullám összeadásakor a körfrekvenciák hányadosa 

racionális szám, akkor a hullámok összege periodikus, ellenkező esetben azonban nem-

periodikus hullámot kapunk. 
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6.  

A nem periodikus hullámokra sokszor aperiodikus hullámként hivatkozunk. 

 3.5. ábra. Különböző körfrekvenciájú hullámok összegei 

 

 

4.3. Lebegés 

Vizsgáljuk meg, mi történik, ha olyan hullámokat adunk össze, melyek amplitúdója megegyezik, frekvenciájuk 

pedig csak kicsit tér el egymástól. Az egyszerűség kedvéért legyenek az amplitúdók egyenlők 1-el, s a 

kezdőfázis legyen azonosan 0. Tekintsük tehát a 

 

 

függvényt, ahol  egy kicsiny valós szám. A szinusz függvények összegére vonatkozó azonosság alapján 

 

 

Az eredő hullám tehát két hullám szorzataként áll elő. A második komponens körfrekvenciájával 

összehasonlítva az első komponens körfrekvenciája meglehetősen kicsi. Ha megnézzük a hullám képét az 

,  esetben, érdekes dolgot vehetünk észre (3.6. ábra): Az eredő hullám amplitúdója 

periodikusan változik, szabályosan ismétlődő struktúrákat alkot. A jelenségre lebegésként hivatkozunk, s a 

hétköznapi életben is találkozhatunk vele: ha egy gitár két húrján ugyanazt az A hangot pengetjük meg, azonban 
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a hangszer nincs tökéletesen behangolva és a megszólaló két hang frekvenciája kicsit eltér, akkor egy 

periodikusan erősödő, majd elhalkuló hangot hallhatunk. 

 3.6. ábra. Lebegés 

 

4.4. Hullámcsomag 

Az előző szakaszban arra jutottunk, hogy ha közeli frekvenciájú hullámokat adunk össze, akkor az eredő hullám 

amplitúdója periodikusan változik, olyan, mintha végtelen sok hullámcsomag szerű konstrukciót képezne. 

Vizsgáljuk meg mi történik, ha nagyon sok közeli frekvenciájú hullámot adunk össze, az egyszerűség kedvéért 

ismét csak azonos amplitúdóval. A nagyon sok közeli frekvenciájú hullám összeadását átfogalmazhatjuk úgy, 

hogy egy  intervallumban található összes valós számmal, mint körfrekvenciával összeadunk 

hullámokat. Ezen összegzést már nem végezhetjük a trigonometrikus függvények azonosságai alapján: a 

végtelen sok összeadás határozott integrállá változik. 

Tekintsük tehát az 

 

 

függvényt. Az integrálás könnyen elvégezhető, eredményként az alábbi kifejezést kapjuk: 

 

 

Az egyszerűség kedvéért tegyük most fel, hogy a , azaz az intervallumunk szimmetrikus az origóra. 

Ekkor 

 

 

Ez a függvény rendkívül érdekes tulajdonsággal rendelkezik: ha az idő paraméter -hez vagy -hez tart, 

az  értéke 0-ra csökken, hiszen az -t definiáló kifejezés számlálója biztosan  közé esik, a 

nevező azonban abszolútértékben végtelen nagyságúra növekszik. A 3.7. ábrán a  intervallumba eső 

körfrekvenciájú hullámok integrálásával kapott hullámot ábrázoltuk. 
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 3.7. ábra. Hullámcsomag 

 

Az ábrán jól látható az  körfrekvenciájú hullámok amplitúdójának gyors lecsengése, amelyre korábban 

utaltunk. Az eredő hullám nyilvánvalóan aperiodikus, az amplitúdó viszonylag rövid idő alatt gyakorlatilag 

nullára csökken. Az ilyen jellegű hullámot hullámcsomagnak nevezzük és az előző három esethez hasonlóan ez 

is hullámok összegeként, egész pontosan végtelen sok hullám összegeként áll elő. 

5. A jelek osztályozása 

A jeleket számos különböző szempont szerint csoportosíthatjuk. Az alábbiakban bemutatott osztályozás a 

matematikai modellezés szempontjai alapján sorolja a jeleket csoportokba. 

Megkülönböztethetünk determinisztikus és nem-determinisztikus jeleket. A determinisztikus jelek értéke minden 

időpontban jól meghatározott, így ezeket modellezhetjük a t idő és/vagy x térkoordináta valamilyen 

függvényeként. Determinisztikus jelek például a hangok, képek, videofolyamok. A nem-determinisztikus vagy 

véletlen jelek nem modellezhetők függvényekkel, csak eloszlásokkal, azaz minden időpillanatban valamilyen 

valószínűségi eloszlás alapján vesz fel a jel egy adott értékeket. A nem-determinisztikus jelek csak 

statisztikailag, elsősorban a sztochasztikus folyamatok területéhez kapcsolódó eszközökkel írhatók le. Nem-

determinisztikus jeleket eredményez például egy rádioaktív bomlási folyamat. 

A nem-determinisztikus jeleken belül megkülönböztetünk stacionárius és nem-stacionárius jeleket. Előbbi 

esetben a jel által felvehető értékek együttes eloszlása a  és  időpillanatokban nem függ t 

értékétől, utóbbi esetben igen. Stacionárius jeleket eredményez például az erősítőzaj: ha egy mikrofont 

bekapcsolunk, s a hozzá kapcsolt hangszórót kellően felhangosítjuk, monoton zajt hallhatunk, annak ellenére, 

hogy a mikrofont nem érik hanghullámok. A zaj természetesen a levegő apró, elkerülhetetlen mozgásaira, illetve 

a mikrofon áramköreiben jelentkező termikus zajra vezethető vissza. Ezen zaj annyira összetett és komplex 

források eredményeként áll elő, hogy azt nem tudjuk pontosan megismételni, így egy  függvényel történő 

modellezése sem hordoz releváns információt. Ugyanakkor jellemezhetjük egy eloszlással: a várhatóértékével és 

szórásával. Előbbi jellemzően zérus, utóbbi pedig a zaj hangerejét jellemző mennyiség. A szeizmikus 

adatsorokat vagy éppen rádioaktív bomlásokból származó jeleket sem tudunk megismételni, hiszen 

megjelenésük hátterében véletlen eseményekhez, vagy olyan bonyolultságú rendszerek állnak, melyek 

modellezése meghaladja a rendelkezésre álló erőforrásainkat. Ugyanakkor ezen mennyiségket is jellemezhetjük 

valószínűségi eloszlásokkal, ezesetben azonban az eloszlások paraméterei időben változó jellegűek, a jelek nem-

stacionáriusak. 

A determinisztikus jeleken belül megkülönböztetjük a periodikus és aperiodikus jeleket, a periodikus jeleken 

belül az egyszerű szinuszos és összetett szinuszos jeleket. Egyszerű szinuszos jel például egy zenei alaphang 

vagy egy monokromatikus fénynyaláb. Periodikus összetett jeleket eredményeznek azon egyszerű szinuszos 

jelek összegei, melyek frekvenciáinak hányadosa racionális szám. Például ha egy gitáron egyszerre szólaltatunk 

meg egy A és egy E hangot, a mikrofonba ideális esetben periodikus összetett jel érkezik. Az aperiodikus 

jeleken belül megkülönböztetjük a kvázi-periodikus jeleket és a tranziens jeleket. Előbbi esetben a jel 

megszámlálható sok szinuszoid összegeként áll elő, azonban ezen szinuszoidok frekvenciáinak hányadosai nem 

feltétlenül racionális számok. Erre szintén láthattunk példát, amikor egy szinuszoidhoz irracionális 

körfrekvenciájú szinuszoidot adtunk hozzá. A tranziens jelek egyszeri, felfutással és lefutással rendelkező jelek. 
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Jellemző példa ezekre az előző szakaszban bemutatott hullámcsomag. A tranziens jeleket tekinthetjük úgy, hogy 

azok végtelen sok szinuszoid összegeként állnak elő7. A valóságban elsősorban tranziens jelekkel 

találkozhatunk, hiszen egy megpendített húr nem rezeg örökké, a korábbi egyszerű modellezésünk során 

elhanyagolt tényezők miatt mozgásának amplitúdója folyamatosan csökken, a megjelenő jel tranziens 

tulajdonságokat mutat. 

A jelek csoportosításának vázlata a 3.8. ábrán látható. 

 3.8. ábra. A jelek csoportosítása 

 

A jegyzet hátralévő részében csak determinisztikus jelekkel foglalozunk. 

6. A jelfeldolgozás feladatai 

Ahogy arra az előző szakaszokban sokszor utaltunk, a determinisztikus jeleket szinte minden esetben 

modellezhetjük megfelelően paraméterezett szinuszoidok összegeként. A jelek lehet, hogy eredendően is 

szinuszos jelek voltak, s csak a szuperpozíció elve alapján adódtak össze, de lehet, hogy már létrejöttükkor is 

összetett, esetleg tranziens jelek keletkeztek, s ezek összegeit érzékeljük mérőeszközünkkel. 

A jelfeldolgozás diszciplinájának fő feladatait az alábbi pontokban foglaljuk össze: 

1.  

A különböző típusú jelek érzékelését lehetővé tevő mérőeszközök működési tulajdonságainak meghatározása. 

Például egy mobiltelefonba épített mikrofonnak és egy stúdió minőségű felvételek készítésére alkalmas 

mikrofonnak más méret és minőség elvárásoknak kell eleget tennie. 

2.  

A mérőeszközök által érzékelt jelek mintavételezése. A mérőeszközök első lépésben szinte minden esetben 

analóg jelet állítanak elő. Az analóg jelek azonban sokszor redundánsak, feldolgozásuk nehézkes. A 

hatékonyság növelése érdekében a jeleket mintavételezést és kvantálást, egyszóval digitalizálst követően 

diszkrét mintákkal kell reprezentálnunk. 

3.  

A mintavételezett jelek tárolása és szükség esetén tömörítése. Mivel sok esetben még a mintavételezett jelek 

is redundánsak, hatékony tárolásukhoz tömörítő eljárások alkalmazására van szükség. 

4.  

A mintavételezett és tárolt jelek visszaállítása. Természetes igény, hogy a mintavételezett és tárolt jeleket 

szükség esetén vissza tudjuk állítani, például egy hanghullámot le tudjunk játszani. A hibátlan visszaállítás 

elméleti kérdéseinek vizsgálata és gyakorlati megvalósítása a jelfeldolgozás egyik legfontosabb feladata. 

5.  

A jelek forrásainak szétválasztása. Többnyire számos különböző forrásból érkező jel összegét tudjuk csak 

detektálni. Például audiofelvételeknél a feldolgozóelektronikából származó termikus zaj mindig hozzáadódik 

a hanghullámból származó jelhez. Alapvető feladat, hogy a különböző forrásokból származó komponenseket 

szeparálni tudjuk, s a szeparált jelek tulajdonságai alapján akár a forrásokat is jellemezhessük. 

                                                           
7Arra a kérdésre, hogy miért tekinthetjük a tranziens jeleket végtelen sok szinuszoid összegének, a Fourier-transzformáció bevezetése után 
kapunk választ. 
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6.  

Sajátságok kinyerése. A jelfeldolgozás alkalmazásai nagyon gyakran a statisztikus tanulóalgoritmusok 

területéhez kapcsolódóan jelennek meg: amellett, hogy egy jelet detektálni tudunk, sokszor szeretnénk azt 

automatikusan megkülönböztetni más jelektől, azaz osztályozni. Például egy orvosi szűrő alkalmazásban egy 

elváltozás képét szeretnénk tudni automatikusan megkülönböztetni egy egészséges szövet képétől. A 

tanulóalgoritmusok alkalmazásához azonban a sokszor igen hosszú mintasorozatokat alacsony dimenziós 

vektorokkal kell helyettesítenünk, azaz ki kell nyernünk a detektált jelre legjellemzőbb sajátságokat. 

Az első pontban megfogalmazott feladat egy szűkebb, a villamosmérnöki tudományokhoz közel álló terület, a 

méréstechnika feladata. A méréstechnika szabványairól, módszereiről, az egyes mérőeszközök működésének 

hátteréről az olvasó részletes leírást találhat a [10] forrásban. 

A jegyzet hátralévő részében bevezetjük azt a matematikai apparátust, mellyel a felsorolás további pontjaira 

adhatunk válaszokat. Ha a Fourier-elmélet és a fenti felsorolás pontjainak kapcsolatát egyetlen mondatban 

kellene jellemeznünk, azt úgy tehetnénk meg, hogy a Fourier-eszközök lehetővé teszik, hogy egy összetett jelet 

egyszerűbb függvények (szinuszoidok) összegére bontsunk, s fent megfogalmazott feladatokat ezen 

szinuszoidokon elvégzett műveletekre vezessük vissza. 

7. Összefoglalás 

Jelen fejezetben megpróbáltuk példákon keresztül szemléltetni, hogy mit is jelent a jelfeldolgozás és 

általánosságban mit értünk a jel fogalma alatt. 

Egyszerű példákon keresztül beláttuk, hogy mechanikai vagy elektronikai elrendezések megoldásai a 

tapasztalati törvények alapján szinuszoid függvényekkel írhatók le, azaz a  függvény matematikai 

absztrakciója számos helyen megjelenik környezetünkben, s bevezettük a szinuszos hullámok leírására 

alkalmazott fizikai alapfogalmakat. 

Bemutattuk a hullámegyenleteket, melyek mechanikai vagy elektromágneses anomáliák, zavarok terjedését írják 

le. És megpróbáltuk messzevezető matematikai fejtegetések nélkül, kvalitatívan értelmezni a megoldásként 

előálló függvények tulajdonságait. Kiemeltük, hogy a hullámegyenleteknek azt a tulajdonságát, hogy 

megfelelően paraméterezett szinuszoidok megoldását képezhetik, s ezek összege is kiegyenlíti a 

hullámegyenleteket. „Megsejtettük” továbbá, hogy megfelelő körülmények között szinte minden függvény, 

amely kielégíti ezen egyenleteket, felbontható egyszerű szinuszoidok összegére. Példaként részletesen 

megvizsgáltunk néhány elemi interferenciajelenséget, s elsősorban az interferenciajelenségeknél megfigyelt 

tulajdonságok alapján csoportosítottuk a gyakorlatban megjelenő jeleket. 

A jegyzet hátralévő fejezeteiben lépésről lépésre építjük fel a Fourier-elméletet, melynek eszközei lehetővé 

teszik, hogy sejtésünket beigazolva nem túl erős megszorítások mellett szinte minden jelet felbonthassunk 

szinuszoidok súlyozott összegére, s a jelfeldolgozás legfontosabb feladatait ezen szinuszoidok vizsgálatára 

vezessük vissza. 

8. Feladatok 

 3.8.1. Feladat.  (**) Behelyettesítéssel lássa be, hogy a 

 

 

függvény  és  választással, azaz a szobahőmérsékletű 

levegőben a zenei A hang terjedését leíró függvény valóban megoldása a 
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hullámegyenletnek. 

 3.8.2. Feladat.  (*) Határozza meg az előző feladatban szereplő hanghullám hullámhosszát, 

hullámszámát térfrekvenciáját, periódusidejét, amplitúdóját, kezdőfázisát és körfrekvenciáját! 

 3.8.3. Feladat.  (**) Lássa be, hogy ha a rugóerőtől hatása alatt mozgó test mozgását leíró 

függvényt  alakban keressük, akkor az  

alakban keresett megoldással összehasonlítva  és  teljesül! 

 3.8.4. Feladat.  (*) Tekintsünk az  hullámfüggvényt, mely egy 

időbeli rezgést ír le. Milyen fáziskülönbség van a rezgés azon állapotai között, amelyek 

egymástól időben  távolságra vannak? 

 3.8.5. Feladat.  (*) Mekkora egy az 600 nm hullámhosszú látható fény frekvenciája? 

Mekkora a 103.5 MHz-es frekvencián sugárzott rádióadás elektromágneses hullámainak 

hullámhossza? Mekkora a 440 Hz frekvenciájú zenei A hang hullámainak hossza ha a 

hanghullámok terjedési sebessége a levegőben 340 m/s? 

 3.8.6. Feladat.  (*) A zenében egymástól egy oktáv távolságra van két hang, ha a nagyobbik 

és kisebbik frekvenciájú hang hányadosa éppen kettő. A zenei alaphangok rendre 

 Hz,  Hz,  Hz,  Hz, 

 Hz,  Hz,  Hz frekvenciájúak. Melyik hangból hány 

oktáv érzékelésére vagyunk képesek ha az emberi hallás a 20-20000 Hz tartományba eső 

hangokat képes érzékelni? 

 3.8.7. Feladat.  (**) Tekintsünk egy hullámot, amelyet egy  periódusidővel 

szinuszosan rezgő forrás kelt, s a hullám a közegben  sebességgel terjed. A hullám 

kezdőfázisa 0. Határozza meg a függvényt, amely leírja a hullám kitérését a hullámforrástól x 

távolságra a rezgés indulását követő t időpillanatban! 

 3.8.8. Feladat.  (***) Tekintsük a következő elrendezést: egy koordinátarendszer origójában, 

valamint a  és  pontokban egy-egy mikrofont helyeztünk el. Az 

origótól az  térfélen legfeljebb -re eltávolodó objektum mozog, melyen egy 

hangszóró található, s a hangszóró állandó f  frekvenciájú hangot bocsát ki. Mekkora lehet f  

maximális értéke, ha azt szeretnénk elérni, hogy a mozgó test pozíciójától függetlenül a 

hangszóróból induló hanghullám a mikrofonokba kevesebb, mint egy periódusidőn belül 

érkezzen meg. A hang sebességét tekintsük -nak. 

 3.8.9. Feladat.  (***) Tekintsük az előző feladat elrendezését és tegyük fel, hogy a hangszóró 

olyan frekvenciájú hangot bocsát ki, amely a mikrofonokhoz egy periódusidőn belül érkezik 

meg. Tegyük fel, hogy a három mikrofon nagyon gyors feldolgozó elektronikával rendelkezik, 

így minden időpillanatban rendelkezésünkre áll az egyes mikrofonpárok által érzékelt 

hanghullámok fáziskülönbsége. Dolgozzon ki eljárást a fáziskülönbségek alapján a hangot 

kibocsátó test pozíciójának meghatározására! 

 3.8.10. Feladat.  (**) Tegyük fel, hogy London térségéből 3 méter amplitúdójú,  

kezdőfázisú hullám indul az Atlanti-óceánon keresztül,  sebességgel New York 

felé. Ezzel egyidőben New Yorkból  sebességgel terjedő, 0 kezdőfázisú, 4 méter 

amplitúdójú hullám indul London felé. A hullámok nem csillapodnak, körfrekvenciájuk 

egyaránt  és forrásuk centruma 5576 km távolságra van. Határozza meg, hogy 

Londontól hány kilométerre találkoznak a hullámok és a találkozási ponton milyen 

amplitúdójú hullám alakul ki! 

 3.8.11. Feladat.  (**) Az előző feladat elrendezésével határozza meg, hogy milyen 

sebességgel kellene haladnia a New York-ból induló hullámnak, hogy a találkozási ponton a 

hullámok maximálisan erősítsék egymást?, kioltsák egymást? 
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 3.8.12. Feladat.  (**) Egy koordinátarendszer origójában lévő testhez két azonosan k 

rugóállandójú rugót rögzítünk, a rugók másik rögzítési pontja a  és  pozíciókban 

van. Milyen mozgást végez a test, ha úgy engedjük el, hogy előtte a  pontba 

mozdítjuk? 

 3.8.13. Feladat.  (**) Egy nem tökéletesen hangolt gitáron két A hangot szólaltatunk meg, az 

egyik 440Hz-en szól, míg a másik 445 Hz-en. Ingadozó erősségű hangot hallunk. Mekkora a 

hangerősség ingadozásának frekvenciája? Milyen hosszú idő telik el az egymást követő 

leghangosabb hangok között? 

 3.8.14. Feladat.  (**) Adott egy hullámcsomag, mely időbeli változása a 

 

 

függvénnyel írható le. Határozza meg azt a  időt, melyben a hullám amplitúdója a maximlis 

amplitúdó század részére csökken! 

 3.8.15. Feladat.  (**) Mely intervallumba tartozó körfrekvenciájú hullámok integráljaként áll 

elő a 

 

 

függvénnyel leírható hullámcsomag? 

 3.8.16. Feladat.  (**) Írja fel a hullámcsomag csak időben értelmezett függvényét úgy, hogy 

az egy a térben v sebességgel csak x irányba terjedő hullámcsomagot írjon le! Igazolja, hogy 

az így kapott függvény megoldása a hanghullámok tárgyalásánál bevezett hullámegyenletnek! 

 3.8.17. Feladat.  (**) Határozza meg a 

 

 

hullám alapharmonikusának frekvenciáját! 

 3.8.18. Feladat.  (*) Periodikus függvények lesznek-e az alábbi hullámok összegei, s ha igen, 

mekkora a periódusidő? 

1.  

, 

2.  

, 

3.  

, 

4.  
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. 

 3.8.19. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, amely kiszámítja a 

 

 

függvény értékeit a  intervallum 1000 pontjában, s ábrázolja a függvény 

értékeit grafikusan. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a kirajzolódó függvénygörbe? 
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4. fejezet - Fourier-együtthatók 

„Jó, úgysem volt elég fantáziája hogy matematikus legyen.” 

David Hilbert egy hallgatójáról, amikor megtudta, hogy matematika helyett költészetet kezdett 

tanulni. 

A jelfeldolgozás matematikai alapjainak tárgyalását most kezdjük. Jelen fejezet elsődleges célja megismertetni 

az olvasót a Fourier-együttható fogalmával, de legalább ilyen fontos, hogy az olvasó megismerje a Hilbert-terek 

koncepcióját, ugyanis a jegyzet hátralévő részében szereplő állítások zöme Hilbert-terekre vonatkozik. 

A Fourier-együtthatók bevezetése során igen absztrakt eszközökkel fogunk dolgozni. Ennek oka, hogy a 

Fourier-eszközrendszer igen általánosan, szinte tetszőleges matematikai konstrukcióra (vektor, függvény, 

mátrix, számsorozat) alkalmazható. Konyhanyelven fogalmazva a Fourier-eszközrendszer alkalmazásához egy 

matematikai értelemben vett, megfelelő tulajdonságokkal rendelkező térre, a téren definiált belsőszorzatra és 

egy ortonormált sorozatra van szükség. Ha ezeket rögzítettük, szinte közvetlenül adódik a Fourier-együtthatók 

szemléletes jelentése. A fejezetben bevezetett általános leírást követően az absztrakt tér, a belsőszorzat és az 

ortonormált sorozat konkretizálásával jutunk majd el a Fourier-sorfejtéshez, a folytonos és diszkrét Fourier-

transzformációhoz vagy éppen a diszkrét koszinusz transzformációhoz. 

1. Hilbert-terek 

A Fourier-eszközök gyakorlati alkalmazása szempontjából az ún. Hilbert-terek rendelkeznek igen kényelmes 

tulajdonságokkal. Jelen szakasz célja a Hilbert-tér1 fogalom bevezetése. 

 4.1.1. Definíció.  (Vektortér) Az  halmazt a rajta értelmezett  és  műveletekkel 

vektortérnek nevezzük a  test fölött, ha a műveletek teljesítik az alábbi, ún. vektortér 

axiómákat. Legyen  és  tetszőleges. 

1.  

 (a vektortér elemeinek összeadása asszociatív); 

2.  

 (a vektortér elemeinek összeadása kommutatív); 

3.  

 (létezik additív egységelem (nullvektor) -ben); 

4.  

 (additív inverz elem létezése); 

5.  

 (kompatibilitás); 

6.  

 teljesül a  test multiplikatív egységelemére; 

7.  

                                                           
1David Hilbert (1862–1943) a 20-adik század első felének egyik legkiemelkedőbb, a kvantummechanika fejlődésében meghatározó szerepet 
játszó matematikusa, fizikusa. Einstein, Heisenberg kor- és munkatársa, Neumann János tanára. 
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 (a skalárral szorzás disztributív a vektor összeadásra nézve); 

8.  

 (a skalárral szorzás disztributív a skalár összeadásra nézve). 

A vektortér elemeit vektoroknak nevezzük. 

 4.1.1. Megjegyzés. 

1.  

A jegyzet hátralévő részében test alatt a valós számok halmazát ( ) vagy a komplex 

számok halmazát ( ) értjük. 

2.  

Szinte olvasólag belátható, hogy vektorteret alkotnak a lineáris algebrából és diszkrét 

matematikából ismert valós szám N-esek, azaz  a valós számok halmaza felett; 

vektorteret alkot  az  test felett; vektorteret alkotnak ugyanakkor a folytonos 

függvények  felett; de nem alkot például vektorteret  a  test felett. 

3.  

Vegyük észre, hogy vektor fogalom nem csak az  halmaz elemeire utal: bármire 

hivatkozhatunk vektorként, ha a halmaz, amiből származik vektorteret alkot egy test felett. 

A vektortér fogalmának bevezetése után a következő lépés az, hogy a vektorteret alkotó elemek egyszerű 

jellemzésének lehetőségével ruházzuk fel a teret: definiálunk egyfajta általános „nagyság” fogalmat. Egy vektor 

(legyen az függvény, számsorozat vagy szám N-es) nagyságát a normának nevezzük. 

 4.1.2. Definíció.  (Norma) Az  függvényt normának nevezzük a  test 

feletti  vektortéren, ha teljesíti a 

1.  

,  (pozitív definit); 

2.  

 (abszolút homogenitás); 

3.  

 (háromszög egyenlőtlenség) 

tulajdonságokat bármely  és  esetén. 

 4.1.3. Definíció.  (Normált tér) Az  vektorteret normált térnek nevezzük a rajta értelmezett 

 függvénnyel, ha az teljesíti a norma tulajdonságait. Jele: . 

A norma tetszőleges függvény lehet, ami teljesíti a definícióban megfogalmazott tulajdonságokat. Fontos 

kiemelni, hogy egy vektortéren több különböző normát is definiálhatunk. Azon matematikai állítások, amelyek 

normákra vannak megfogalmazva természetesen bármely normára teljesülnek. 

 4.1.2. Megjegyzés. 

1.  
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A gyakorlatban gyakran megjelenő  vektortéren például teljesítik a norma 

tulajdonságait az alábbi függvények. Legyen . 

a.  

, 

b.  

, 

c.  

. 

2.  

Az előző pontban bemutatott normák egy általánosabb konstrukciónak, a p-normának 

speciális esetei. Legyen . Ekkor p-normának nevezzük az alábbi függvényt: 

 

 

Könnyen látható, hogy -et  helyettesítéssel kapjuk, -t, azaz az euklidészi-

normát  helyettesítéssel, míg  esetén  adódik, hiszen a végtelenhez 

tartva egyre inkább csak a legnagyobb abszolútértékű szám hatványa fog dominálni, így 

gyökvonás után önmagát kapjuk vissza. 

3.  

A norma bevezetése nem csak egy vektor nagyságának mérését, de a vektorok nagyság 

szerinti összehasonlítását, sorbarendezését is lehetővé teszi. Tegyük fel, hogy európai 

nagyvárosok átlagos napi hőmérsékleteit tartjuk nyilván  típusú vektorokban. Ha a 

vektorokat  norma szerint rendezzük, a legnagyobb vektor a legnagyobb 

középhőmérsékletű városhoz fog tartozi. Ha azonban ugyanezen vektorokat  norma 

szerint rendezzük, a legnagyobb vektor ahhoz a városhoz fog tartozni, amelyben a 

legnagyobb hőmérsékletet mérték. Az, hogy mikor milyen normát kell használnunk, 

mindig az alkalmazási területtől függ. 

A norma tehát lehetővé teszi, hogy a térben az elemek nagyságát mérjük. További hasznos tulajdonság azonban, 

ha a teret a távolságmérés lehetőségével is felruházzuk, azaz definiálunk rajta egy metrikát. 

 4.1.4. Definíció.  (Metrika) Az  vektortéren értelmezett  

függvényt metrikának nevezzük -en, ha teljesíti a 

1.  

,  (pozitív definit), 

2.  
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 (szimmetria), 

3.  

 (háromszög egyenlőtlenség). 

tulajdonságokat bármely  esetén. 

 4.1.5. Definíció.  Az  vektorteret metrikus térnek nevezzük a rajta értelmezett 

 függvénnyel, ha az teljesíti a metrika tulajdonságait. Jele: . 

 4.1.3. Megjegyzés. 

1.  

A gyakran használt  vektortéren például az euklidészi távolság teljesíti a metrika 

tulajdonságait. Legyen . Ekkor 

 

 

metrika. Könnyen látható, hogy  ugyanúgy teljesíti a metrika tulajdonságait, így 

 is metrika -en. 

2.  

Csakúgy, mint a norma esetén, a problémától függ, hogy milyen metrikát használunk a 

megoldása során. 

3.  

A metrika bevezetése lehetővé teszi az  vektortéren a konvergencia fogalmának 

bevezetését, és a konvergens sorozatok vizsgálatát. 

4.  

Látható, hogy a norma és a metrika tulajdonságai nagyon hasonlóak. Természetes módon 

adódik, hogy tetszőleges normából metrika hozható létre a következő módon: 

. -ben az euklidészi  normából éppen az euklidészi 

távolságot kapjuk. Ebből következik, hogy a normált vektorterek egyben metrikus terek is. 

5.  

Bizonyos esetekben metrikából is kaphatunk normát a következő módon: 

. Az euklidészi távolságból például visszakapjuk az euklidészi normát, azonban ez a 

sajátság nem általános érvényű. 

A normált vektorterek egyben metrikus terek is, így normált vektortérben lehetőségünk van egyfajta „nagyság” 

és „távolság” mérésére is. A következő kérdés a Hilbert-terek felé vezető úton annak vizsgálata, hogy egy 

vektortér teljes-e? A teljesség kérdése már analízis tanulmányok során, a valós számok definíciójánál is 

megjelenik. Gondoljunk csak arra, hogy a racionális számok halmazával ritkán dolgozunk a mérnöki 

gyakorlatban, hiszen a racionális számok körében még egy kör kerületét sem tudjuk kiszámítani: a  nem 

eleme -nak, így annak többszörösei, például egy 2 sugarú kör esetén a kör területe,  sem eleme -nak. 
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Tudjuk azonban, hogy a  értékét közelítő formulákkal tetszőleges sok tizedesjegyig kiszámíthatjuk, 

utalhatunk tehát -re úgy a valós számok halmazában, mint egy racionális számokból álló sorozat 

határértékére. Nevezetesen, a 3, , ,  sorozat csak racionális számokat tartalmaz, s határértéke . 

Ennek megfelelően az említett kör területére is utalhatunk úgy, mint a , , ,  sorozat 

határértékére. Ha csak racionális számokkal dolgozunk, akkor a fenti sorozatnak nincs határértéke azon a 

halmazon, amelyen dolgozunk. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy elemei egyre közelebb és közelebb 

kerülnek egymáshoz. Az ilyen sorozatokra Cauchy-sorozatként hivatkozunk. 

Hogyan tudunk a racionális számokból olyan számhalmazt konstruálni, melyben nem botlunk a fentihez hasonló 

hiányosságokba? Vizsgáljuk a -t kívülről, s vegyük hozzá -hoz az összes  beli Cauchy-sorozat 

határértékét, ha az létezik egy olyan halmazban, aminek a  részhalmaza. Ha minden ilyen sorozat 

határértékét hozzávesszük -hoz, akkor a valós számok halmazát, -et kapjuk vissza, s ebben már nem 

ütközhetünk abba a problémába, hogy olyan számmal kell dolgoznunk, amelyre utalhatunk egy sorozat 

határértékeként, azonban nincs benne a térben. 

A fenti gondolatmenet analógiájára értelmezhetjük a vektorterek teljességét a Cauchy-sorozat fogalmának 

pontos bevezetése után. 

 4.1.6. Definíció.  (Cauchy-sorozat) Legyen , . Az  sorozatot 

Cauchy-sorozatnak nevezzük az  metrikus téren, ha tetszőleges  valós szám 

esetén létezik olyan N egész szám, hogy bármely  esetén  

teljesül. 

A Cauchy-sorozat fogalmának bevezetésére azért van szükség, mert például a racionális számok halmazán nem 

mondhatjuk azt, hogy egy -beli sorozat konvergál a -hez, hiszen a  nem eleme -nak, így -ban a 

-t közelítő sorozatról csak annyit mondhatunk, hogy Cauchy, s sejthetjük, hogy létezik egy nagyobb halmaz, 

amelynek egy eleméhez a sorozat konvergál. 

 4.1.7. Definíció.  (Teljes metrikus tér) Egy metrikus teret teljesnek nevezünk, ha benne 

minden Cauchy-sorozat a tér egy eleméhez konvergál. 

Fejtegetésünk a vektortér fogalmától indult, s egyre újabb és újabb elvárásoknak megfelelő tulajdonságokkal 

ruháztuk fel azt. Megjegyezzük, hogy a teljes metrikus tereknek azon osztálya, melyben a metrika a normából 

származik, külön nevet kapott. 

 4.1.8. Definíció.  (Banach-tér) Az  normált teret Banach-térnek nevezzük, ha 

teljes a normából származó metrikával. 

 4.1.4. Megjegyzés.  Belátható, hogy  bármely normával, s az abból származó metrikával 

teljes metrikus tér, s ennek megfelelően Banach-tér is egyben. 

A Hilbert-terek fogalmához vezető úton az utolsó lépés a belsőszorzat fogalmának bevezetése. 

 4.1.9. Definíció.  (Belsőszorzat) A  test fölötti  vektortéren értelmezett 

 függvényt belsőszorzatnak nevezzük -en, ha teljesíti a 

1.  

,  (pozitív definit), 

2.  

 (Hermite-szimmetria vagy konjugált-szimmetria), 

3.  
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 (első változójában lineáris), 

4.  

 (első változójában additív) 

tulajdonságokat bármely  és  esetén. 

 4.1.10. Definíció.  (Belsőszorzattér) A  test fölötti  vektorteret belsőszorzattérnek 

nevezzük a rajta értelmezett  függvénnyel, ha az teljesíti a 

belsőszorzat tulajdonságait. Jele: . 

 4.1.5. Megjegyzés. 

1.  

-ben például belső szorzatot definiál az  kifejezés. 

2.  

A belsőszorzat tulajdonságai nagyon hasonlóak a norma, illetve a metrika 

tulajdonságaihoz. Joggal gondolhatja azt az olvasó, hogy kapcsolat teremthető a 

konstrukciók között. Egyszerű behelyettesítéssel belátható, hogy a  

kifejezéssel definiált függvény teljesíti a norma tulajdonságait, azaz belsőszorzatból norma 

származtatható. Azt pedig korábban láttuk, hogy normából metrika származik, így 

belsőszorzatból metrika is származtatható. 

3.  

Egyszerű behelyettesítéssel belátható, hogy az első pontban -en definiált belsőszorzat 

és a korábban -en bevezetett euklidészi norma között fennáll a  

összefüggés, azaz -en az euklidészi norma éppen az első pontban bevezetett 

belsőszorzatból származik. 

4.  

Megjegyezzük, hogy a jegyzet hátralévő részében valahányszor normáról beszélünk, a 

belsőszorzatból származó normát értjük majd alatta. 

 4.1.11. Definíció.  (Hilbert-tér) Az  belsőszorzat teret Hilbert-térnek nevezzük, ha 

teljes a belsőszorzatból származó metrikával, azaz Banach-tér a belsőszorzatból származó 

normával. A továbbiakban a Hilbert-tereket -val jelöljük. 

 4.1.6. Megjegyzés.  Belátható, hogy minden belsőszorzattér tekinthető egy Hilbert-tér olyan 

részhalmazának, amelyhez hozzávéve a belsőszorzattér Cauchy-sorozatainak határértékeit 

visszakapjuk a Hilbert-teret, azaz minden belsőszorzattér kiterjeszthető Hilbert-térré. A 

kapcsolódó állítások pontos megfogalmazását a [2] forrásban találja az olvasó. 

Hilbert-tér lehet tehát egy tetszőleges vektortér, ha értelmezünk rajta egy belsőszorzatot, s sikerül belátnunk, 

hogy a belsőszorzatból származó metrikával a tér teljes. A Hilbert-terek gyakorlati jelentősége óriási. Amellett, 

hogy a Fourier-eszközrendszer Hilbert-terekben használható a legkényelmesebben, a Hilbert-terek megjelennek 

a statisztikai tanulóalgoritmusok, nevezetesen a kernel-módszerek területén, ugyanis a kernel-módszerek 

implicit Hilbert-térbe történő leképezést valósítanak meg; de megjegyezzük, hogy az elemi részecskék egzakt 

leírásával foglalkozó kvantummechanikai módszerek is megfelelően definiált Hilbert-terekben dolgoznak. 
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2. Ortogonalitás 

Az előző szakaszban a Hilbert-tér fogalmának értelmezéséhez szükséges legalapvetőbb fogalmakat tisztáztuk. 

Vizsgáljuk meg, milyen speciális tulajdonságokkal rendelkeznek a Hilbert-terek. Ismét kiemeljük, hogy az alább 

kimondott állítások minden Hilbert-térre igazak, attól függetlenül, hogy a tér elemei szám N-esek, 

számsorozatok, függvények, vagy éppen mátrixok. 

 4.2.1. Tétel.  (Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky egyenlőtlenség) Az  

belsőszorzattéren  esetén 

 

 

teljesül. 

Bizonyítás.  Legyen . Emeljük négyzetre az egyenlőtlenség mindkét oldalát és 

használjuk ki, hogy a norma a belsőszorzatból származik: 

 

 

Ha , az állítás egyenlőséggel teljesül. Tegyük fel, hogy , és vezessük be a 

 

 

vektort. Megtehetjük, hiszen , így . A belsőszorzat definíciója szerint 

. Fejtsük ki ezt a kifejezést: 

 

  

Használjuk ki a komplex számok konjugálására, normájára, illetve a belső szorzat konjugált 

szimmetriájára vonatkozó tulajdonságokat: 

 

 

A formulát rendezve és a nevezővel átszorozva 

 

 

adódik. 

 4.2.1. Megjegyzés. 
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1.  

A Cauchy-Schwarz-Bunyakovski egyenlőtlenség tehát a belsőszorzat jelenlétének triviális 

következménye, minden belsőszorzat-térben, így Hilbert-térben is igaz. 

2.  

Vegyük észre, hogy a Cauchy-Schwarz-Bunyakovski egyenlőtlenséget átrendezhetjük 

 

 

alakba. Az egyenlőtlenség jelek között szereplő kifejezés csak az u és v elemektől függő 

érték, és bármely  és  esetén egyértelműen meghatározott valós szám. Eddigi 

ismereteink alapján ezen értéket tekinthetjük úgy, mint egy koszinusz függvény értékét 

bizonyos  helyen. Ekkor  szintén csak az u és v értékekre jellemző, s nevezhetjük az u 

és v által bezárt szögnek. 

3.  

A Fourier-elméletet úgy is felépíthetnénk, hogy a fenti kifejezést egy szinusz függvény 

értékének tekintjük az  helyen. Azért koszinusz függvény értékének tekintjük, hogy 

kettő- és háromdimenziós vektorokra visszakapjuk a belsőszorzat elemi geometriából 

ismert ekvivalens definícióit: , ahol és  az u 

és v vektorok által bezárt szög. 

 4.2.1. Definíció.  (Belsőszorzattér elemeinek szöge) Legyen  belsőszorzattér és 

. Ekkor az 

 

 

értéket az u és v által bezárt szögnek nevezzük. 

Vegyük észre, hogy a belsőszorzattér elemei által bezárt szög definíciójánál semmilyen geometriai érvelésre 

sem támaszkodtunk, nincsenek jelen derékszögű háromszögek, és a belsőszorzattér elemei sem feltétlenül kettő 

vagy háromdimenziós vektorok. A fenti megközelítéssel értelmezhetjük a szög fogalmat akár függvényekre 

vagy számsorozatokra, ha a belsőszorzattér éppen ezekből áll. 

 4.2.2. Definíció.  (Ortogonalitás) Az  vektorokat ortogonálisnak nevezzük, ha 

belsőszorzatuk 0. 

 4.2.3. Definíció.  (Normáltság) Az  vektort normáltnak nevezzük, ha normája 1, azaz 

 teljesül. 

 4.2.4. Definíció.  (Ortogonális és ortonormált sorozat) A  belsőszorzat téren a  

sorozatot ortogonális sorozatnak nevezzük, ha tagjai páronként ortogonálisak, és ortonormált 

sorozatnak, ha még egységnyi hosszúak is. 

 4.2.5. Definíció.  (Ortogonális sor) A  belsőszorzat téren a  ortogonális sor, ha 

 ortonormált sorozat, és  skalárokból álló sorozat. 

 4.2.2. Megjegyzés. 
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1.  

Egy u vektorból normált vektort készíthetünk, ha elosztjuk a hosszával, azaz  

biztosan normált. Ez könnyen belátható, hiszen . 

3. A Fourier-együttható fogalma 

Az előző szakaszokban megismerkedtünk a Hilbert-tér, mint kényelmes tulajdonságokkal rendelkező tér 

fogalmával, majd bevezettük a belsőszorzatterekben, s így Hilbert-terekben is érvényes szög fogalmat. A 

következő tétel nagyon fontos állítást fogalmaz meg, melynek következményeire aktívan építünk a jegyzet 

hátralévő részében. 

 4.3.1. Tétel.  Legyen  Hilbert-tér,  ortonormált sorozat, 

 skalárokból álló sorozat. Ekkor  és  esetén: 

 

Bizonyítás.  A bal oldalt kifejtve: 

 

Teveszabállyal a fenti mennyiséghez hozzáadjuk, és kivonjuk ugyanazt a  

mennyiséget: 

 

Az összeadás első négy tagja minden k esetén egy  alakú négyzet kifejtése. Ezeket 

visszaalakítva az alábbi kifejezést kapjuk, ami megegyezik az állítás jobb oldalával: 

 

 

 

A tételből a belsőszorzatterek nagyon fontos tulajdonságaira következtethetünk. Az egyik legfontosabb kérdés: 

ha elő szeretnénk állítani a  belsőszorzattér egy tetszőleges v elemét az  ortonormált sorozat elemeinek 

lineáris kombinációjaként, vagy szeretnénk meghatározni a v-hez legközelebbi azon  elemet, amely az  

sorozat elemeinek súlyozott összegeként előállítható, akkor milyen együtthatókat válasszunk? 

A kérdésre a válasz a tételből olvasható ki, ugyanis ha megvizsgáljuk az állítás bal oldalát, látható, hogy az a v 

elem és a sorozat elemeiből képzett súlyozott összeg különbségének normanégyzetével egyenlő, azaz a bal 

oldalon álló kifejezés a v és  elemek távolságának négyzete. Ha úgy választjuk meg a  

értékeket, hogy ez a különbség minimális legyen, megkapjuk azokat súlyokat, melyekkel súlyozva a sorozat első 

n elemét a v-hez legközelebbi  vektort kapjuk, és ideális esetben . 
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Ha megvizsgáljuk az egyenlet jobb oldalát, láthatjuk, hogy a három tag közül az elsőt nem tudjuk minimalizálni, 

hiszen az csak v-t tartalmazza. A második tag szintén csak a sorozat elemeit és v-t tartalmazza. Mivel a sorozat 

és v adott, ezzel a taggal sem tudunk mit kezdeni. A haramdik tag tartalmazza azokat a  konstansokat, 

amelyek megfelelő választásával a bal oldal, s így a távolság minimalizálható. Vegyük észre, hogy a jobb oldal 

haramdik tagja pozitív előjellel szerepel, és biztosan nem-negatív, hiszen négyzetes kifejezések összege. Ebből 

következően akkor tudjuk a leginkább minimalizálni a jobb oldalon álló kifejezést, s ezzel együtt a bal oldalt, ha 

sikerül elérnünk, hogy a jobb oldal harmadik tagja 0 legyen. A jobb oldal harmadik tag pedig akkor lesz 0, ha 

-nak a értéket választjuk, hiszen ekkor a  összeg 0 lesz. 

 4.3.1. Definíció.  (Fourier-együttható) A fenti jelölésekkel a értékeket az v elem 

 ortonormált sorozatra vonatkozó Fourier-együtthatóinak nevezzük. 

 4.3.2. Definíció.  A fenti jelölésekkel a  összeget a v vektor  

ortonormált sorozatra vonatkozó Fourier-sorának nevezzük. 

 4.3.1. Megjegyzés. 

1.  

Felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy az állításban szereplő v-re azért hivatkozunk 

vektortként, mert egy vektortér eleme. A v vektor a fentiekben jelölhet szám N-est, 

valamilyen függvényt, vagy akár egy számsorozatot is. 

A funkcionálanalízis számos tétele foglalkozik azzal, hogy milyen körülmények, megszorítások mellett lehet az 

előző tételben szereplő  kifejezés értéke 0. Ezen eredmények a Hilbert-terek általános 

illetve speciális tulajdonságaihoz kapcsolódnak, mélységi tárgyalásuk messze túlmutat a jegyzet keretein, 

azonban megjegyezzük, hogy részletes leírást találhat az olvasó a [2] forrásban. A fejezet hátralévő részében 

csak a legfontosabb, nevezetes, általános eredményeket ismeretetjük, majd a következő fejezetekben, mikor a 

teret, a belsőszorzatot, s az ortonormált sorozatot konkretizáljuk, néhány speciális esetre közvetlenül is belátjuk, 

hogy az összeg valóban zérus, így a v vektor előállítható az ortonormált elemek súlyozott összegeként. 

 4.3.2. Tétel.  (Bessel-egyenlőség) Legyen  ortonormált sorozat a  Hilbert-téren. 

Ekkor minden -ra és -ra fennáll az 

 

 

egyenlőség. 

Bizonyítás.  A 4.3.1 tétel bizonyításában szereplő (4.12) kifejezésben a  értékeket a 

megfelelő Fourier-együtthatóval, azaz  értékkel helyettesítve adódik: 

 

  

A Bessel-egyenlőség állítása igen szemléletes. Az egyenlőség bal oldalán egy vektor hosszának négyzete áll, 

nevezetesen a vizsgált v vektor és az azt közelítő összeg, mint vektor különbségének normanégyzete. Az állítás 

szerint a különbség hossznégyzete megegyezik az eredeti vektor hossznégyzetének és a Fourier-együtthatók 
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négyzetösszegének különbségével. Ideális esetben, ha sikerül a v vektort pontosan előállítanunk a ortonormált 

sorozat súlyozott összegeként, akkor mind a bal oldal, mint a jobb oldal zérus, vagyis a Fourier-együtthatók 

négyzetösszege megegyezik az eredeti vektor nagyságának négyzetével. 

 4.3.3. Tétel.  (Bessel-egyenlőtlenség) Minden -ra érvényes a 

 

 

egyenlőtlenség. 

Bizonyítás.  A Bessel-egyenlőség átrendezésével 

 

 

A bal oldalon két nemnegatív érték szerepel. Az első egy nemnegatív tagokból álló sor első m 

elemének összege, a második pedig a v és közelítése különbségének négyzete. A bal oldal 

második tagját elhagyva azt kapjuk, hogy a jobb oldalon álló  felső korlátja a bal oldali 

kifejezésnek, ami ettől csak kisebb vagy vele egyenlő lehet. 

 4.3.1. Példa. 

1.  

 Hilbert-tér az, 

 

 

 

 függvénnyel, mint belsőszorzattal. 

2.  

, azaz a valós elemű négyzetes mátrixok tere Hilbert-tér az , 

 

 

függvénnyel, mint belső-szorzattal. 

3.  

Vegyük észre, hogy az -en és -en értelmezett belsőszorzat csak a második tag 

konjugálásában különbözik. Mivel azonban egy valós szám konjugáltja önmaga, úgy is 
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tekinthetjük, hogy az  és  vektortereken értelmezett belsőszorzat azonos és (4.18)-

el egyezik meg. 

A következő tétel ekvivalens állításokat fogalmaz meg arra, hogy mikor állítható elő egy v elem hibátlanul egy 

ortonormált sorozat elemeinek súlyozott összegeként. 

 4.3.4. Tétel.  Legyen  ortonormált sorozat -ban. A következő három állítás 

ekvivalens: 

1.  

(Fourier-sor)  minden -ra; 

2.  

(Parseval-egyenlőség)  teljesül minden -ra; 

3.  

ha  és  minden j-re, akkor . 

Bizonyítás.  (1) és (2) a Bessel-egyenlőségből adódik, hiszen ha az egyik állítás teljesül, akkor 

Bessel-egyenlőség miatt a másik is biztosan teljesül. (1)-ből behelyettesítéssel következik (3). 

(3)-ból (1) a Riesz Frigyestől származó ún. merőleges vetítés tétele alapján teljesül. Utóbbi 

tételt, illetve a bizonyítást nem részletezzük, azonban az olvasó megtalálhatja a [2] forrásban. 

Könnyű belátni, hogy a Parseval-egyenlőség a sok (akár végtelen) dimenziós Pitagorasz-tételnek is tekinthető, 

hiszen jobb oldalán egy vektor hosszának négyzete áll (klasszikus megfogalmazásban ), míg a bal oldalon a v 

koordinátáinak, nevezetesen a Fourier-együtthatóknak a négyzetösszege áll (klasszikusan ). 

 4.3.3. Definíció.  (Ortonormált bázis, teljesség) Ha egy  ortonormált sorozatra a 4.3.4. 

tételbeli tulajdonságok teljesülnek, az ortonormált sorozatot a  tér ortonormált bázisának, 

vagy más kifejezéssel -t teljesnek nevezzük. 

 4.3.2. Megjegyzés. 

1.  

Belátható, hogy minden véges dimenziós belsőszorzattér Hilber-tér. 

2.  

Lineáris algebrából ismert, hogy egy N dimenziós vektortérnek tetszőleges N darab 

lineárisan független vektora egy bázisát adja, így tetszőleges N elemű ortonormált halmaz 

teljes. 

Joggal merülhet fel az olvasóban a kérdés, hogy az előző tételeket miért Hilber-terekre, miért nem csak 

belsőszorzatterekre fogalmaztuk meg. A Bessel- és Parseval-egyenlőségek érvényesek belsőszorzattérben is. 

Ezzel szemben a (4.3.4) tétel bizonyításában hallgatólagosan kihasználtuk, hogy a megadott sor a tér egy 

eleméhez konvergál, illetve a bizonyítás átalunk nem közölt, haladó funkcionálanalízis ismereteket igénylő 

része is épít a belsszorzattér teljességére. 

4. Példa 
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A Fourier-együtthatókat egy nagyon egyszerű, -beli példán szemléltetjük. Ahogy azt korábban említettük, 

 Hilbert-tér a  kifejezéssel, mint belsőszorzattal. Az első kérdés ami 

felmerülhet az olvasóban az, hogy véges dimenziós terekre milyen formában teljesülnek a korábban kimondott 

állítások, hiszen azokat végtelen ortonormált sorozatok segítségével fogalmaztuk meg. Természetesen -ban 

legfeljebb három olyan vektort találhatunk, amelyek egymásra páronként ortogonálisak. Visszatekintve a 

korábbi tételekre látható, hogy azokban az állítás mindig csak az ortonormált sorozat első  elemére 

vonatkozott, esetünkben tehát a tételek érvényben maradnak  választással. 

Legyen  és keressük a v vektornak az  ortonormált halmazra vonatkozó Fourier-

együtthatóit , ,  választással, ahol a -vel a v vektor 

transzponáltját jelöltük. A Fourier-együtthatókat  módon kapjuk, s azt várjuk, hogy a v vektor 

előállítható  módon. 

Lássuk, milyen Fourier-együtthatókat kapunk! 

 

   

A Fourier-együtthatók felhasználásával, s tekintve, hogy a teljes bázist használtunk, 

 

 

Valóban megkaptuk a v vektort. Megjegyezzük, hogy az egyszerűség kedvéért demonstráltuk a Fourier-

együtthatók használatát -en, a következő fejezetekben azzal foglalkozunk, hogyan alkalmazhatjuk a 

módszert függvénykre, azaz jelekre, amikoris az ortonormált sorozat elemeit reményeink szerint szinuszoid 

függvények alkotják majd. 

5. Összefoglalás 

A fejezet célja a Hilbert-terek és Fourier-együtthatók fogalmának bevezetése volt. Ahogy láthattuk, a Fourier-

együtthatókhoz az ortogonalitás fogalmából jutottunk el, az ortogonalitás fogalma pedig a Cauchy-Schwarz-

Bunyakovski egyenlőtlenségből következik, mely lehetővé teszi azt, hogy egy belsőszorzattér két eleméhez egy, 

a  intervallumba eső számot rendeljünk, melyet tekinthetünk úgy, hogy a két vektor által bezárt szög 

koszinusza. A Fourier-együtthatók bevezetésében nem neveztük meg, hogy mit tartalmaz a Hilbert-tér, 

amelyben dolgozunk, csak az egyszerű példák kedvéért hivatkoztunk többször az  vagy  terekre. 

Vegyük észre, hogy a Fourier-együttható fogalma egy nagyon egyszerű konstrukció. A Fourier-együtthatók 

halmazát tekinthetjük úgy, mint a lineáris algebrában egy vektornak egy bázisra vonatkozó koordinátáit. 

Szembetűnő különbség azonban, hogy teljesen általánosan vezettük be a fogalmat, nem konkretizáltuk a sem a 

teret, sem a tér dimenzionalitását, sem a belsőszorzatot, sem az ortononormált sorozatot. 

6. Feladatok 

 4.6.1. Feladat.  (**) Bizonyítsa be, hogy az  test fölött értelmezett  vektortéren a 
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kifejezés normát definiál! 

 4.6.2. Feladat.  (**) Bizonyítsa be, hogy az  test fölött értelmezett  vektortéren a 

 

 

kifejezés normát definiál! 

 4.6.3. Feladat.  (**) Bizonyítsa be, hogy az  test fölött értelmezett  vektortéren a 

 

 

kifejezés normát definiál! 

 4.6.4. Feladat.  (**) Legyen ,  és  egész szám. Lássa be, 

hogy a ,  és  normák szerinti rendezés az  vektorok különböző sorrenjéhez 

vezet! 

 4.6.5. Feladat.  (**) Bizonyítsa be, hogy az  test fölött értelmezett  vektortéren a 

 

 

kifejezés belsőszorzatot definiál! 

 4.6.6. Feladat.  (**) Bizonyítsa be, hogy az  test fölött értelmezett  vektortéren a 

 

 

kifejezés belsőszorzatot definiál, ha ,  teljesül  esetén! 

 4.6.7. Feladat.  (**) Bizonyítsa be, hogy a  test fölött értelmezett  vektortéren a 

 

 

kifejezés belsőszorzatot definiál! 

 4.6.8. Feladat.  (**) Bizonyítsa be, hogy az  test fölött értelmezett  vektortéren a 
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kifejezés belsőszorzatot definiál, ahol ! 

 4.6.9. Feladat.  (***) Lássa be, hogy a 

 

 

kifejezés teljesíti a metrika tulajdonságait -en! 

 4.6.10. Feladat.  (**) Állapítsa meg, hogy a pontosan harmadfokú valós polinomok halmaza 

a műveletek szokásos értelmezésével vektorteret alkot-e  fölött! 

 4.6.11. Feladat.  (**) Állapítsa meg, hogy azon legfeljebb n-edfokú valós p polinomok 

halmaza, melyekre  teljesül, vektorteret alkot-e  fölött! 

 4.6.12. Feladat.  (*) Határozza meg az  és 

 vektorok szögét! 

 4.6.13. Feladat.  (**) Határozza meg a  vektor , ,  vektorokból 

származtatható bázisra vonatkozó Fourier-együtthatóit , , 

 választással a szokásos belsőszorzattal felruházott  vektortérben! 

Ügyeljen rá, hogy az  vektorok nem alkotnak ortonormált bázist, ezért elsőként 

ortogonalizálni, majd normalizálni kell őket. 

 4.6.14. Feladat.  (**) Határozza meg a  vektor , ,  

vektorokból származtatható bázisra vonatkozó Fourier-együtthatóit , 

,  választással a szokásos belsőszorzattal 

felruházott  vektortérben! Ügyeljen rá, hogy az  vektorok nem alkotnak ortonormált 

bázist, ezért elsőként ortogonalizálni, majd normalizálni kell őket. 

 4.6.15. Feladat.  (**) Egészítse az  vektort ortonormált bázissá a 

szokásos  belsőszorzattal felruházott  vektortérben! 

 4.6.16. Feladat.  (***) Bizonyítsa be, hogy az  belsőszorzattérben bármely  

esetén 

 

 

teljesül. 
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 4.6.17. Feladat.  (***) Bizonyítsa be, hogy az  belsőszorzattérben bármely  

esetén 

 

 

teljesül. 

 4.6.18. Feladat.  (*) Állapítsa meg, hogy vektorteret alkot-e , illetve  a  test fölött! 

 4.6.19. Feladat.  (**) Állapítsa meg, hogy a 

1.  

valós függvények, 

2.  

folytonos függvények, 

3.  

egész értékű függvények 

vektorteret alkotnak-e ,  vagy  fölött! 

 4.6.20. Feladat.  (***) Bizonyítsa be, hogy a  test fölött értelmezett véges dimenziós  

vektortéren a következő állítások ekvivalensek. Legyen : 

1.  

, 

2.  

 bármely  esetén. 

 4.6.21. Feladat.  (***) A belsőszorzat definíciójának felhasználásával igazolja, hogy a 

háromszög egyenlőtlenség, azaz 

 

 

teljesül bármely  esetén! 
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5. fejezet - Fourier-sorfejtés 

„A matematikai analízis épp oly kiterjedt, mint maga a természet” 

Jean Baptiste Joseph Fourier 

Hogyan kapcsolódnak a Fourier-együtthatók a jelfeldolgozáshoz? Az előző fejezetben bemutatott absztrakt 

levezetésből láthattuk, hogy ha adott egy Hilbert-tér, benne egy ortonormált sorozat, akkor megadhatjuk azokat 

a súlyokat, amelyekkel az ortonormált sorozat elemeit kombinálva a tér egy vizsgált eleme jól közelíthető, vagy 

akár pontosan elő is állítható. 

Korábban megfogalmaztuk a digitális jelfeldolgozás fő feladatait, melyek között kiemelt helyen szerepelt az, 

hogy egy jelet fel tudjunk bontani annak komponenseire, lehetőleg szinuszos hullámok összegére. 

Tisztán látszik, hogy milyen irányba kell tovább haladnunk. Ha sikerül belátnunk, hogy a jelek Hilbert-teret 

alkotnak, ha tudunk értelmezni ezen a téren egy belsőszorzatot, és találunk egy ortonormált sorozatot (például 

megfelelően paraméterezett szinusz függvények formájában), akkor a Fourier-együtthatók kiszámításával rögtön 

megkapjuk egy kérdéses jel előállítását szinuszok összegeként. Jelen fejezetben ezt az utat járjuk végig, s jutunk 

el előbb valós periodikus, majd az általánosság kedvéért komplex periodikus függvények Fourier-sorfejtéséig. 

1. Jean Baptiste Joseph Fourier 

Jóllehet Fourier neve már többször megjelent, most értünk el ahhoz a fejezethez melyben a róla elnevezett 

eszközök felé haladva követjük végig Fourier-lépteit, így elkerülhetetlen, hogy szóljunk pár szót Fourier-ről, 

munkásságáról, motivációiról és érdekességként életéről. 

 5.1. ábra. Joseph Fourier portréja 
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Jean Baptiste Joseph Fourier (1768–1830, 5.1. ábra1) francia matematikus és fizikus volt, aki a 18. és 19. század 

fordulóján élt és alkotott. Egy szabó fiaként látta meg a napvilágot, Napoleon mellett mégis bárói rangra 

emelkedett, részt vett a francia forradalomban, majd Napoleon egyiptomi hadjáratában. Munkássága oly 

széleskörű, hogy egyiptológusként is számon tartják és az üvegházhatás felfedezését is neki tulajdonítják. 

Fourier fő érdeklődési területe azonban a szilárdtestek hővezetése volt, melyhez kapcsolódó eredményit az 

1822-ben The Analytic Theory of Heat címen megjelenő könyvében foglalta össze. A róla elnevezett hővezetési 

törvény egy parciális differenciálegyenlet, melyet egyszerű alakjában egy dimenzióban az alábbi formában 

fogalmazhatjuk meg: 

 

                                                           
1Az ábra a Fourier Wikipedia oldaláról származik 
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ahol  az egységnyi hosszú anyagrész fajhőjét, míg  az anyagra jellemző hővezetési együtthatót jelöli. Az 

adott kezdeti feltételek mellett megoldásként adódó  függvény megadja, hogy a hővezető anyag x 

pontjában a t időpontban milyen hőmérséklet mérhető. Jól látható, hogy az egyenlet nagyon hasonló formájú a 

korábban már bemutatott hullámegyenletekhez, s ennek köszönhető, hogy Fourier megközelítése kiválóan 

alkalmazható a jelfeldolgozás területén. 

Differenciálegyenletek megoldására általános recept nincs. Elmondhatjuk ugyanakkor, hogy általánosságban a 

parciális differenciálegyenletek megoldása nehezebb, mint a közönséges differenciálegyenleteké. 

Fourier a róla elnevezett Fourier-sorok segítségével elegáns megoldást tudott nyújtani a hővezetési egyenletre, s 

más differenciálegyenletekre is, melyek analitikus kezelése a Fourier-sorok elmélete nélkül igen nehéz 

feladatnak bizonyul. 

Jóllehet a Fourier-sorok alkalmazása mára széleskörűen elterjedt a matematika és a fizika legkülönbözőbb 

területein, megjelenésekor Fourier eredményeit a tudós társadalom nem fogadta el. Annak ellenére, hogy a 

Fourier-sorok segítségével Fourier pontos előrejelzéseket (megoldásokat) tudott adni számos fizikai jelenségre, 

eredményeit sokáig mellőzték. Szélesebb körben a 19. század végén, a funkcionálanalízis diszciplínájának 

megjelenésével és rohamos fejlődésével terjedt el. 

Városi legenda szerint Fourier könyve egyetlen matematikailag helyes állítást sem tartalmaz. Ez persze nem a 

számításokra értendő, hanem azokra a precíz matematikai feltételekre, amikor a módszere helyesen használható. 

Eredményeit természetesen azóta számos matematikus finomította és formálta azon eszközrendszerré, melynek 

használatába a jegyzet hátralévő részében betekintést nyerhetünk. 

2. A négyzetesen integrálható függvények tere 

Ahogy az előző fejezetben láthattuk, a Fourier-együtthatók értelmezéséhez és meghatározásához szükségünk 

van egy vektortérre. Jelen szakaszban a jelfeldolgozásban gyakran használt vektorteret, a négyzetesen 

integrálható függvények terét vezetjük be. 

 5.2.1. Definíció.  ( ) Az  intervallumot -be képező folytonos és korlátos 

függvények halmazát -vel jelöljük. 

A  halmaz tartalmaz tehát minden olyan függvényt, amely egy adott  intervallumon 

értelmezett, folytonos és korlátos. Könnyen látható, hogy például a  halmaznak  esetén elemei 

a , , , , , , ,  függvények, viszont nem elemei az , 

,  függvények, hiszen ezek nem korlátosak az I intervallumon. Nem eleme továbbá 

-nek a 

 

 

hiszen nem folytonos az  pontban. 

Könnyen látható, hogy a  függvényosztály tartalmazza a  szerint periodikus folytonos, 

korlátos függvényeket, hiszen ha egy f  függvény  periódus szerint periodikus, meghatározza azt 

egyetlen periodósa az  intervallumon. Jelöljük ezt az  perióduson értelmezett függvényt -vel, és 
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. Jelöljük -nel az  intervallumot, ahol . 

Könnyen látható, hogy . Ekkor az -en értelmezett, periodikus f  függvényt  segítségével a 

következő módon definiálhatjuk. Ha  és , akkor 

 

 

éppen az eredeti f  függvénnyel egyezik meg. 

 5.2.1. Tétel.  (  vektortér)  vektortér  és  fölött, azaz teljesülnek rá 

a vektortér axiómák. 

Bizonyítás.  Az állítás szinte olvasólag belátható, hiszen csak a vektortér axiómák teljesülését 

kell ellenőrizni, és elemi analízisből tudhatjuk, hogy függvények összeadása, illetve skalárral 

szorzása se a folytonosságot, se a korlátosságot nem rontja el. Additív egységelem az 

 függvény, s egy tetszőleges  függvény additív inverze az 

 függvény. 

Itt és a továbbiakban tehát egy függvényeket tartalmazó halmaz lesz az, amit vektortérnek hívunk, s elemeire az 

egyszerűség kedvéért sokszor vektorként hivatkozunk, annak ellenére, hogy függvényekről van szó, s nem a 

szokványos értelemben vett szám N-esekről. 

Ahogy arról korábban beszéltünk, a jelek mindig korlátosak, hiszen végtelen értékek mérésére egyrészt a 

mérőeszközök nem alkalmasak, másrészt a hétköznapi életben végtelen fizikai mennyiségekkel nem is 

találkozhatunk. A jelek ugyanakkor folytonosak is, hiszen a klasszikus fizika megközelítésében a 

makroszkopikus mennyiségeket az idő és tér folytonos függvényeként értelmezzük, s a mennyiségek változása 

is folytonos, és nem ugrásszerű2. 

 5.2.2. Tétel.  (Belső szorzat -n) A  függvénytérben a 

 

 

kétváltozós kifejezés belső szorzatot definiál. 

Bizonyítás.  Az integrálás tulajdonságai alapján a belső szorzat tulajdonságainak teljesülése 

könnyen belátható. 

 5.2.1. Megjegyzés. 

1.  

A bevezetett belsőszorzatból normát származtathatunk: 

 

 

                                                           
2A kvantummechanika bebizonyította, hogy ez a feltételezés sok esetben nem igaz, a folytonosság illúzióját annak köszönhetjük, hogy az 

értékek, amelyekkel az egyes mennyiségek változhatnak nagyon kicsik. A folytonosság feltételezésével azonban sokkal könnyebben 
leírhatjuk a jelenségeket, mint a folytonosság feltételezése nélkül. 
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2.  

A belsőszorzatból származó normából metrikát származtathatunk: 

 

 

3.  

Most, hogy a metrika segítségével értelmezhetjük a konvergencia fogalmát a  

téren, feltehetjük a kérdést, hogy vajon teljes-e a tér a belsőszorzatból származó metrikával, 

azaz Hilbert-tér-e? A válasz nemleges, a  tér nem teljes a bevezetett 

belsőszorzatból származó metrikával, így nem Hilbert-tér. Ezt egy ellenpélda segítségével 

láthatjuk be egyszerűen, az egyszerűség kedvéért a  halmazon. Természetesen 

a példa skálázással és eltolással bármely  halmazra érvényes. Tekintsük az 

alábbi függvénysorozatot: 

 

 

ahol . A függvénysorozat minden eleme folytonos és korlátos, tehát benne 

van -ben. Tegyük fel, hogy a függvénysorozat konvergál a -beli f  

függvényhez. Definiáljuk a g függvényt az alábbi módon: 

 

 

Nyilvánvalóan g nem folytonos a 0 pontban. Vizsgáljuk meg az f  és g függvények 

távolságát, és használjuk fel a metrikára érvényes háromszög egyenlőtlenséget: 

 

 

A bal oldalon egy biztosan pozitív kifejezés áll, hiszen  és  nem egyezhet meg, 

mivel  eleme -nek,  viszont nem. Ugyanakkor a jobb oldalon álló 

kifejezések  esetén 0-hoz tartanak. Ez ellentmondás, vagyis hamis volt a 

feltételezésünk, miszerint a függvénysorozat a -beli függvényhez konvergál, 

így  nem Hilbert-tér. 

Ahhoz, hogy egy számunkra kényelmes tulajdonságokkal rendelkező függvénytérben, egy Hilbert-térben 

dolgozhassunk, ki kell egészítenünk a  teret a függgvénysorozatok határfüggvényeivel. A 

funkcionálanalízis haladó eszközeivel belátható, hogy az így kapott tér éppen az  tér. 
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 5.2.2. Definíció.  (A négyzetesen integrálható függvények tere) Azon  

függvények halmazát, melyekre teljesül, hogy 

 

 

 

az  intervallumon négyzetesen integrálható függvények terének nevezzük és 

 módon jelöljük. 

 5.2.3. Tétel.  (A négyzetesen integrálható függvények terének teljessége) Az  

intervallumon négyzetesen integrálható függvények  tere teljes a korábban 

bevezetett belsőszorzatból származó normával és metrikával, azaz Hilbert-tér. 

Bizonyítás.  Az  tér vektortér jellege az integrál tulajdonságai alapján könnyen 

belátható. A tér teljességének bizonyítása azonban haladó funkcionálanalízis eszközöket 

igényel, ezért eltekintünk tőle, viszont tartsuk szem előtt, hogy minden olyan függvény, 

amelyre (5.10) teljesül, benne van a Hilbert-térben, amiben dolgozunk, így alkalmazhatjuk rá 

korábbi, absztrakt eredményeinket. 

Jelfeldolgozás szempontjából egy teljesértékű függvénytérhez jutottunk, ugyanis jelenlegi eszközeinkkel és 

fizikai ismereteink szerint csak négyzetesen integrálható mennyiségeket mérhetünk. 

3. A valós trigonometrikus rendszer 

Az előző szakaszban bevezettük azt a vektorteret, amely elemei a valós világban mérhető jeleket matematikailag 

reprezentálják, valamint bevezettünk egy belsőszorzatot is a téren, amellyel az Hilbert-teret alkot. A Fourier-

sorfejtéshez vezető utolsó lépés, hogy találjunk egy megfelelő ortonormált sorozatot ezen Hilbert-térben, s ez a 

sorozat lehetőleg teljes legyen. Az egyszerűség kedvéért előbb valós függvényekre, majd komplex 

függvényekre vezetjük be a kívánt ortonormált sorozatot, azaz jelen szakaszban Hilbert-térként -nek 

csak a valós értékű függvényeket tartalmazó részhalmazán dolgozunk. Jelöljük ezt -vel. 

Fourier kapcsolódó munkáiban abból indult ki, hogy egy  szerint periodikus függvényt (például 

) hozzáadva egy másik, szintén  szerint periodikus függvényhez (például 

), továbbra is  szerint periodikus függvényt kapunk. Több függvényre ismételve az 

összeadást, a periodikus függvények paramétereitől függően nem szinusz-jellegű függvényeket is kaphatunk. 

Példaként tekintsük az alábbi összegzést, amely csak szinusz függvényeket tartalmaz. 

 

 

 

A 5.2. ábrán az  függvényt ábrázoltuk különböző m értékekre. Jól látható, hogy a megfelelően 

paraméterezett szinuszok összegei egyre inkább egy négyszög alakú hullámokból álló függvényhez, az ún. 

négyszöghullámhoz közelítenek, ami eredendően más tulajdonságokkal rendelkezik, mint az összegzés bármely 

tagja, hiszen nem folytonos és a szinusz hullámokra jellemző ívek sem jelennek meg benne. 
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 5.2. ábra. Szinusz függvények összegei: , , , , , . 
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Az a benyomásunk támadhat, hogy ha a szinusz függvények összege ilyen jól meg tudja közelíteni a 

négyszöghullám függvényt, talán más függvények közelítésére is alkalmas. Ennek megfelelően az ortonormált 

sorozatot, melyre a Fourier-sorfejtéshez szükségünk van, különböző módon paraméterezett szinusz függvények 

formájában lenne célszerű keresni. 

Az egyszerűség kedvéért dolgozzunk -n, ahol az alsó indexszel arra utalunk, hogy a vizsgált tér 

csak valós függvényeket tartalmaz. 

 5.3.1. Tétel.  Az 
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 függvények ortonormált sorozatot alkotnak a  Hilbert-téren. 

Bizonyítás.  A bizonyításhoz be kell látnunk, hogy a függvénysorozat elemei páronként 

ortogonálisak, és mindegyik egységnyi hosszú. Mindezt természetesen a függvénytéren 

bevezetett belsőszorzat és norma segítségével kell végeznünk. 

1.  

 belsőszorzata önmagával 1,  és -val 0: 

 

 

 

2.  

 belső szorzata önmagával 1, -al, -el és -el 0. Utóbbi esetben 

feltesszük, hogy . Az -al való belsőszorzat 0 voltát már beláttuk az előző 

pontban. 

 

 



 Fourier-sorfejtés  

 83  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az integrál kiértékelésénél kihasználtuk, hogy  értéke egy nem nulla egész szám, 

így -t behelyettesítve -t kapunk fázisként, így a függvényérték 0. 

Hasonlóan,  fázis esetén a szinusz függvény értéke 0. 

 

3.  

Azt kell belátnunk, hogy  önmagával vett belső szorzat 1, míg -al, -el és 

-el vett belső szorzata 0. Utóbbi esetben azt is feltesszük, hogy . Az  és 

 eseteket már beláttuk az előző pontokban. 

 

Végezetül 

 

Kiderült tehát, hogy az állításban szereplő függvénysorozat ortonormált sorozat, s természetesen a sorozat 

minden eleme benne van az  Hilbert-térben. 

 5.3.1. Definíció.  (A trigonometrikus rendszer, trigonometrikus polinom) A (5.3.1) tételben 

szereplő függvénysorozatot trigonometrikus rendszernek nevezzük. A tritonometrikus 

rendszer tagjainak véges lineáris kombinációit trigonometrikus polinomoknak nevezzük. A 

polinomban megjelenő legnagyobb k frekvenciát a polinom fokának nevezzük. 

Egyetlen fontos kérdés maradt, melyet meg kell válaszolnunk, mielőtt a gyakorlatban is kipróbálnánk a 

trigonometrikus rendszerrel történő Fourier-sorfejtést. Meg kell vizsgálnunk, hogy a rendszer teljes-e, azaz 

visszakaphatunk-e a trigonometrikus rendszer Fourier-együtthatókkal vett lineáris kombinációjaként egy 

tetszőleges négyzetesen integrálható függvényt, vagy csak közelíteni tudjuk azt. 

 5.3.2. Tétel.  (A trigonometrikus rendszer teljessége) A trigonometrikus rendszer teljes. 

Bizonyítás.  Ezen tétel a Fourier-elmélet alapját képezi, bizonyítását nem kerülhetjük meg. 

A tétel bizonyítását általában összetett, a funkcionálanalízis vagy trigonometrikus sorok 

elméletéhez kapcsolódó eszközökkel végzik. Mi most egy viszonylag egyszerű és rövid 

bizonyítást mutatunk be, mely Lebesgue-től származik. 
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A trigonometrikus rendszer teljességének bizonyításához a (??) tétel alapján azt kell 

belátnunk, hogy ha valamely  esetén  teljesül minden -re, akkor 

. Az egyszerűbb írásmód kedvéért és konvencionális okokból bevezetjük az alábbi 

jelöléseket a Fourier-együtthatókra: 

 

 

Legyen hát  egy négyzetesen integrálható függvény, melyre az  

együtthatók eltűnnek, azaz 

 

 

 

bármely  esetén. Tegyük fel, hogy  folytonos és létezik egy olyan nem nulla 

hosszúságú intervallum, amelyen . Ebben az esetben biztosan létezik egy  pont 

és , melyekre  az  intervallumon. Ezen 

intervallum létezése a folytonosság feltételéből következik, hiszen ha a függvény mindenhol 0 

lenne, kivéve egyetlen  pontot, akkor nem lenne folytonos. Ha sikerül megmutatnunk, hogy 

egy ilyen függvény létezése ellent mond a (5.14) feltételnek, akkor beláttuk az állítást 

folytonos függvényekre. 

Elegendő megmutatnunk, hogy létezik egy trigonometrikus polinomokból álló  

sorozat, melyre 

1.  

 teljesül minden  esetén; 

2.  

 minden olyan  intervallumon, mely I belső pontjaiból áll; 

3.  

valamint  egyenletesen korlátos az I intervallumon kívül. 

Ekkor ugyanis a (5.14) integrált két részre bonthatjuk: az I intervallumon történő integrálás, és 

a  intervallumon történő integrálás összegére: 

 

 

(1) miatt a felbontott integrál első tagjára 
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teljesül, hiszen az  intervallumon  és , az  szorzó az 

intervallum hosszát jelöli. (2) miatt az integrál ezen tagja  esetén végtelenhez tart. 

Az integrál második tagja (3) miatt korlátos I komplementer intervallumon, ezért (5.14) 

nyilvánvalóan nem teljesülhet. 

A kérdés, hogy létezik-e a feltételeknek megfelelő  trigonometrikus függvénysorozat? 

A válasz igenlő, ugyanis 

 

  

választással mindhárom feltétel teljesül, hiszen a  intervallumon  

teljesül, a  intervallumon  teljesül, míg a komplementer 

intervallumon . Ennek megfelelően a  intervallumon kapott  

értékek hatványozása 0-hoz tart, a  és  pontokban  hatványai 1 értéket 

adnak, míg a  pontokban végtelenhez tartanak. 

A bizonyítás készen van tehát folytonos v függvényekre. Most tegyük fel, hogy v négyzetesen 

integrálható, és legyen . A feltételből, miszerint , közvetlenül 

következik, hogy , azaz  periodikus, ugyanakkor  

folytonos is, attól függetlenül, hogy v folytonos-e. Jelöje  a  függvény 

Fourier-együtthatóit a trigonometrikus rendszerre vonatkoztatva, azaz 

 

 

Alkalmazzunk tagonkénti integrálást: 

 

 

Kihasználva, hogy  periodikus, a jobb oldalon álló első tag eltűnik. Elemi analízisből 

ismert, hogy , így , vagyis az alábbi összefüggést 

kapjuk: 

 

 

Mifel feltételezésünk az volt, hogy a , így  adódik, vagyis a  Fourier-

együtthatói is eltűnnek. Hasonlóan látható be ez utóbbi állítás a szinuszos tagokra. Jelölje 
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 a  függvény Fourier-együtthatóit a trigonometrikus 

rendszerre vonatkozólag. Nyilvánvalóan . Mivel azonban 

 folytonos, ezért a bizonyítás első fele alapján . Ebből pedig az következik, 

hogy  is mindenhol zérus. A tételt ezzel bebizonyítottuk. 

4. Valós függvények Fourier-sorfejtése 

 5.4.1. Definíció.  ( -beli függvények Fourier-sorfejtése) Legyen 

, ,  pedig jelölje a trigonometrikus rendszer elemeit. Ekkor 

az 

 

   

módon bevezetett Fourier-együtthatókkal az 

 

 

előállítást az f  függvény Fourier-sorfejtésének vagy Fourier-sorának nevezzük. 

 5.4.1. Megjegyzés. 

1.  

Bár a Fourier-sorfejtés első pillantásra bonyolultnak tűnhet, gyakorlatilag semmi más nem 

szerepel benne, mint a (4.3.1) tétel állításában, konkretizálva a teret, a belsőszorzatot, az 

ortonormált sorozatot, és kihasználva, hogy az ortonormált sorozat teljes. 

2.  

Az interferenciajelenségek tárgyalása során beláttuk, hogy két k frekvenciájú hullám 

összege szintén k frekvenciájú hullám lesz, azonban megjelenik egy, a paraméterektől 

függő kezdőfázis. Ezek alapján tekintve, hogy , a Fourier-

sorfejtés az alábbi alakra hozható 
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ahol  és =  és , ha . 

3.  

A Fourier-sorfejtésben szereplő, normalizálásra szolgáló  szorzó konstansok helye 

különböző irodalmi forrásokban változhat. Könnyen látható, hogy ha az együtthatókat 

 

 

alakra, s az előállítást 

 

  

alakra hozzuk, az ekvivalens lesz a korábban bevezetett formulával. 

4.  

A továbbiakban mi a szimmetrikus súlyozást használjuk, hiszen az van teljes összhangban 

az előző fejezetben bemutatott absztrakt levezetéssel. 

4.1. Példa 

Számítsuk ki a valós,  szerint periodikus, 1 amplitúdójú négyszöghullám Fourier-transzformáltját! 

A négyszöghullám matematikailag számos különböző módon definiálható A  intervallumon, illetve -

en például 

 

 

ahol  az előjel függvényt jelöli. A 5.3. ábrán a négyszöghullám gráfja látható. 

A vizsgált függvény nyilvánvalóan négyzetesen integrálható a  intervallumon, azaz eleme a Hilbert-

térnek, amelyben dolgozunk. Azt várhatjuk, hogy a trigonometrikus rendszerrel elvégezve a Fourier-sorfejtést, a 

függvényt pontosan elő tudjuk állítani szinuszoidok összegeként. 

 5.3. ábra. Valós,  szerint periodikus, 1 amplitúdójú négyszög hullám. 
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Végezzük el az belsőszorzat számításokat (integrálásokat) a trigonometrikus rendszer elemeivel, hogy 

megkapjuk a kívánt , , ,  együtthatókat! 

Az  konstans függvénnyel vett integrál nyilvánvaló okokból 0, azaz  adódik. 

Az négyszög-hullám a -n páros függvény, míg a  páratlan, így szorzatuk integrálja a korábban 

megbeszéltek miatt 0. Ennek megfelelően az  együtthatók mind 0 értéket vesznek fel. 

A ,  együtthatók meghatározásához már valóban el kell végeznünk az integrálást! 

 

azaz 

 

 

Behelyettesítve az eredményeket a Fourier-sorfejtés általános alakjába, azt kapjuk, hogy a  

négyszögfüggvény előáll 

 

 

alakban. A kapott sorfejtéses előállítás megegyezik a korábban bemutatott (5.11) formulával, amelyet akkor 

még csak érdekességnek tekintettünk. A sorfejtéssel történő közelítés egyes lépései a 5.2. ábrán láthatók. 
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 5.4. ábra. A négyszöghullám és sorfejtése. Az első oszlopban sorfejtésben megjelenő 

komponensek, míg a második oszlopban azok összegzése jelenik meg. 
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Miután végrehajtottuk egy f  függvény Fourier-sorfejtését, a kapott  Fourier-együtthatókra úgy 

hivatkozunk, mint az f  függvény frekvenciatérbeli ábrázolására, hiszen ezen együtthatók, mint az  

ortonormált sorozat elemeinek, azaz egy-egy k frekvenciájú szinuszoidnak a súlyai, és meghatározzák magát az 

f  függvényt. A kiindulási, t paramétertől függő idő tartományban a függvény ábrázolása kézenfekvő. Kérdés 

azonban, hogy a függvény frekvenciatérben történő ábrázolását hogyan tudjuk megvalósítani? Valós Fourier-

sorfejtés esetén a grafikus ábrázolás úgy történik, hogy a vízszintes tengelyen az ortonormált sorozat elemeinek 

indexei, a függőleges tengelyen pedig a megfelelő súlyok nagysága jelenik meg. Ezt nevezzük frekvenciatérbeli 

ábrázolásnak. Illusztrációként a 5.5. ábrán a négyszöghullám frekvenciatérbeli ábrázolása látható. 
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 5.5. ábra. A négyszög-hullám frekvenciatérbeli ábrázolása 

 

5. A komplex trigonometrikus rendszer 

Valós,  szerint periodikus függvények Fourier-sorfejtéséhez eljutottunk. A következő lépés az eredmény 

általánosítása komplex értékű függvényekre, azaz az  függvényosztály elemeire. 

Megjegyezzük, hogy ezek természetesen magukban foglalják az eddig vizsgált valós értékű függvényeket is. A 

tér vektortér mivoltát már beláttuk, s a belsőszorzatot is definiáltuk. A Fourier-sorfejtéshez találnunk kell 

azonban egy teljes ortonormált függvénysorozatot. Jogos elvárásunk továbbá, hogy ha valós függvényekre 

alkalmazzuk a Fourier-sorfejtést, akkor visszakapjuk a valós trigonometrikus rendszerrel történő sorfejtést. 

Jóllehet a komplex számokkal történő munka erőltetettnek tűnhet, látni fogjuk, hogy valójában sokkal 

elegánsabb és rövidebb formulákat kapunk, mint a valós Fourier-sorfejtéssel. 

 5.5.1. Definíció.  (Komplex hullám) Az 

 

 

alakú, komplex értékű függvényeket komplex hullámfüggvényeknek nevezzük. 

 5.5.1. Megjegyzés. 

1.  

Az Euler-formula alapján könnyen látható, hogy 

, azaz a komplex hullám egy valós és egy képzetes hullám összegének tekinthető. 

2.  

Tetszőleges t és n értékekre az  komplex szám normája , azaz a függvény 

értékei mindig a komplex egységkörre esnek. 

3.  

Ha n pozitív és t-t növeljük, a függvényértékként kapott komplex szám pozitív irányban, 

azaz az óramutató járásával ellentétes irányban járja be az egységkört. Ha n negatív és t-t 

növeljük, a függvényérték negatív irányban, azaz az óramutató járásával megegyező 

irányban járja be az egységkört. 
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 5.5.2. Definíció.  (A komplex hullám körfrekvenciája) A komplex hullámfüggvények n 

paraméterét körfrekvenciának nevezzük. Ha n pozitív, a hullámfüggvény pozitív 

körfrekvenciájú, ha n negatív, a hullámfüggvény negatív körfrekvenciájú. 

 5.5.1. Tétel.  (A komplex trigonometrikus rendszer) Az  komplex 

értékű függvények ortonormált sorozatot alkotnak, azaz , ha  és 

, ha . A függvénysorozatot komplex trigonometrikus rendszernek 

nevezzük. 

Bizonyítás. 

1.  

Elsőként lássuk be, hogy ! 

 

 

2.  

Második lépésként lássuk be, hogy , ha ! 

 

Figyeljük meg, hogy a bizonyítás során kihasználtuk, hogy a belsőszorzatot a második tag 

konjugálásával definiáltuk. Ebből származik az integrandus második tagjának kitevőjében a 

negatív előjel. Vegyük észre ugyanakkor, hogy a bizonyítás jóval rövidebb és elegánsabb, 

mint a valós trigonometrikus rendszer esetén. 

Kiderült tehát, hogy a komplex hullámok alkalmas ortonormált sorozatot adnak, amelyet felhasználhatunk 

komplex értékű függvények Fourier-sorfejtésére. Meg kell azonban ismét vizsgálnunk, hogy az így kapott 

rendszer teljes-e, azaz pontosan elő tudjuk-e állítani a függvényt az ortonormált sorozat elemeinek súlyozott 

összegeként! 

 5.5.2. Tétel.  (A komplex trigonometrikus rendszer teljessége) A komplex trigonometrikus 

rendszer teljes. 
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Bizonyítás.  A bizonyítást visszavezetjük a valós trigonometrikus rendszer teljességére. Az 

általánosság megszorítása nélkül legyen  egy komplex értékű, -n négyzetesen 

integrálható függvény, melyet előállíthatunk  alakban. Ekkor a 

komplex trigonometrikus rendszerrel történő sorfejtés során az alábbi Fourier-együtthatókat 

kell kiszámítanunk: 

 

 

Felhasználva a belsőszorzat tulajdonságait és az Euler-formulát, 

 

 

Könnyen látható, hogy a komplex trigonometrikus rendszerrel történő sorfejtés 

tulajdonképpen a valós és képzetes részek, mint valós függvények valós Fourier-sorfejtéseinek 

összegeként értelmezhető, valós trigonometrikus rendszerről pedig beláttuk, hogy teljes. 

 5.5.3. Definíció.  (Komplex Fourier-sorfejtés) Az előzőek alapján a  

komplex értékű függvény komplex trigonometrikus rendszerre vonatkozó Fourier-sorfejtését 

az alábbi módon definiáljuk: 

 

  

Ahogy az a fenti kifejezésből látható, a sorfejtés matematikai alakja valóban rövidebb, tömörebb lett, mint valós 

esetben. 

5.1. Példa 

Példaként számítsuk ki a fenti definícióval a négyszöghullám Fourier-együtthatóit! 

 

 

A fenti levezetésben felhasználtuk a következő két azonosságot: 

 

 

ha k egész, valamint 
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A négyszöghullám tehát előállítható 

 

    

alakban. Vizsgáljuk meg kvalitatívan, hogy valóban így van-e! Mivel a négyszöghullám tisztán valós függvény, 

azt várjuk, hogy az első elemek összegzésekor a képzetes rész eltűnni látszon, míg a valós résznek a 

négyszöghullámhoz kell közelítenie. A 5.6. ábrán a sor összegzéseként előálló függvény valós és képzetes 

részének alakulását ábrázoltuk. Várakozásunk beigazolódni látszik, annak ellenére, hogy komplex súlyokkal 

komplex értékű függvényeket összegzünk, a képzetes rész eltűnik, s a valós rész visszaadja a négyszöghullámot. 

 5.6. ábra. A komplex sorfejtés eredményeként előálló négyszöghullám valós és képzetes 

része 
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Vizsgáljuk meg matematikailag, hogy mi lehet ennek az oka! Az összegzésben megjelenő képzetes részek 

 alakúak. Ha k helyére -t írunk, párossága miatt  függvények értéke 

nem változik, viszont a nevezőben szereplő k miatt a kifejezés előjelet vált. A képzetes rész tagjai tehát tényleg 

kiejtik egymást. A valós rész k és  esetén a következő járulékkal változik: 

 

 

A  párossága miatt , viszont  páratlan, így . 

A k és  indexű tagok hatására a valós rész a 

 

 

értékkel nő. Kihasználva, hogy páros k esetén  értéke éppen 1, a valós rész k és  esetén 

 értékkel nő, ha k páratlan, és 0-val, ha k páros, vagyis 

 

 

Az átalakítások során visszakaptuk a valós trigonometrikus rendszerrel előállított sorfejtést. Jogos kérdésként 

merülhet fel az olvasóban, hogy ez vajon mindig teljesül-e, azaz valós függvények valós és komplex Fourier-

sorfejtése mindig átalakítható egymásba, vagy csak a négyszöghullám a speciális esetében? A következő 

szakaszban ezen kérdésre keressük a választ. 

6. A valós és komplex Fourier-sorfejtés kapcsolata 

 5.6.1. Tétel.  (A valós és komplex Fourier-sorfejtés kapcsolata) Valós függvények esetén a 

trigonometrikus rendszerrel és komplex hullámokkal történő Fourier-sorfejtések 

megegyeznek, az együtthatók egymásba átszámíthatók. 

Bizonyítás.  A kapcsolat belátásához vegyük észre, hogy az Euler-formula alapján: 
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és 

 

 

azaz lényegében a valós szinusoidok két komplex hullámfüggvény összegeként és 

különbségeként állíthatók elő, továbbá az előállításhoz használt komplex hullámok 

frekvenciájának nagysága megegyezik, azonban egyik pozitív, a másik negatív frekvenciájú. 

Írjuk be a valós Fourier-sorfejtés formulájába a fenti azonosságokat: 

 

 

A kapott formula alkalmas átrendezésével: 

 

 

A fenti formulát az 

 

 

választással az 

 

 

alakhoz jutunk, ami épp a komplex Fourier-sorfejtés. Visszafelé alkalmazva a fenti lépéseket, 

könnyen belátható, hogy az 

 

 

választással megkaphatjuk a komplex sorfejtés együtthatóiból a valós sorfejtés együtthatóit. 

 5.6.1. Megjegyzés.  Az állítás bizonyításából látható, hogy valós függvények esetén a 

komplex Fourier-sorfejtés együtthatói egymás konjugáltjai, vagyis nagyságuk (normájuk, 
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amplitúdójuk) megegyezik. Ez várható is, hiszen a negatív előjelűre váltó képzetes tagok 

hivatottak a pozitív előjelű képzetes komponensek eliminálására. 

Az állítás belátása többek között azért is fontos, mert különböző irodalmakban különböző módon hivatkoznak a 

transzformációra: digitális jelfeldolgozásban a komplex alakot használják, amely sok esetben megkönnyíti a 

levezetéseket, de sok fizikai alkalmazásban a valós alakból indulnak ki. 

 5.6.1. Példa.  Lássuk, tényleg megkapjuk-e a négyzethullám valós együtthatóit a 

komplexekből! 

Emlékeztetőül, a valós esetben azt kaptuk, hogy 

 

 

ahol . A komplex esetre pedig azt kaptuk, hogy 

 

 

ahol . Ha igaz a feltételezésünk, akkor ha k páratlan 

 

 

s ez valóban teljesül. 

 5.6.2. Megjegyzés. 

1.  

A gyakorlatban és a jegyzet hátralévő részében a Fourier-sorfejtés komplex alakját fogjuk 

használni. 

2.  

A komplex sorfejtés ábrázolása a valós esethez hasonlóan történik, azonban a sorfejtés 

jellegéből kifolyólag negatív és pozitív frekvenciák is vannak. Mivel a Fourier-együtthatók 

komplexek, többnyire csak az együtthatók normáját, esetenként normájának logaritmusát 

ábrázoljuk a láthatóság kedvéért. A 5.7. ábrán a négyszög-hullám komplex sorfejtését 

ábrázoltuk. 

 5.7. ábra. A négyszöghullám komplex sorfejtésének ábrázolása. 
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7. A Fourier-sorfejtés tulajdonságai 

Jelen szakaszban sorra vesszük és bizonyítjuk a Fourier-sorfejtés legfontosabb tulajdonságait. Ezen 

tulajdonságok jelentősége abban áll, hogy nagyban megkönnyíthetik összetett függvények Fourier-sorfejtésének 

meghatározását, illetve egyes műveletek kiszámítását. Az általánosság kedvéért a Fourier-sorfejtés komplex 

alakját használjuk. 

A következő tételek, tulajdonságok kimondásakor feltesszük, hogy ,  és 

 

 

A Fourier-sorfejtés egyik legfontosabb tulajdonsága, egy lineáris művelet, azaz függvények skalárszorosait 

összegezve s Fourier-együtthatókat számolva az eredmény megegyezik a komponens függvények Fourier-

együtthatóinak ugyanolyan súlyokkal vett kombinációival. 

 5.7.1. Tétel.  (Linearitás) A Fourier-sorfejtés lineáris. 

 

 

Bizonyítás.  Az integrálás tulajdonságai alapján közvetlenül látható, hiszen a 

 függvény  Fourier-együtthatója: 

 

 

 5.7.2. Tétel.  (Idő invertálás)  Ha az f  függvényben az idő paramétert invertáljuk 

 akkor Fourier-együtthatói  alakban állnak elő. 
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Bizonyítás.  Az állítás egyszerű behelyettesítéssel belátható: 

 

 

Hajtsunk végre az integrálban változó helyettesítést  bevezetésével. Ekkor 

 

 

adódik, s a jobb oldal nem más, mint az f  függvény  indexű Fourier-együtthatója, azaz 

 adódik. 

 5.7.3. Tétel.  (Komplex konjugálás)  Legyen . Ekkor h Fourier-együtthatóira 

 teljesül. 

Bizonyítás.  Definíció szerint 

 

 

Mindkét oldalt konjugálva 

 

 

A jobb oldalon álló kifejezés nem más, mint az f  függvény  indexű Fourier-együtthatója, 

így , s ebből  adódik. 

A komplex konjugálásról és idő eltolásról szóló tételekből nagyon érdekes tulajdonságok adódnak a csak valós 

és csak képzetes részeket tartalmazó függvények, illetve páros és páratlan függvények Fourier-együtthatóira. 

Ezen tulajdonságok némelyikével már a négyszöghullám vizsgálatakor is találkozhattunk. 

 5.7.1. Megjegyzés.  (Páros és páratlan, valós és képzetes függvények tulajdonságai) 

1.  

Jelöljük -val és -val a k-adik Fourier-együttható valós, illetve képzetes részét. 

a.  

Ha f  csak valós részből áll, akkor , 

b.  
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ha f  csak képzetes részből áll, akkor , 

c.  

ha f  páros, azaz  teljesül, akkor , vagyis a Fourier-

együtthatók szimmetrikusak az origóra, 

d.  

ha f  páratlan, azaz  teljesül, akkor , azaz a Fourier-

együtthatók antiszimmetrikusak az origóra, 

e.  

ha f  csak valós és páros, akkor , és , azaz a Fourier-együtthatók 

csak valós komponenseket tartalmaznak, és szimmetrikusak az origóra, 

f.  

ha f  csak valós és páratlan, akkor , és , azaz a Fourier-

együtthatók csak képzetes komponenseket tartalmaznak és antiszimmetrikusak az 

origóra, 

g.  

ha f  csak képzetes és páros, akkor , és , azaz a Fourier-

együtthatók csak képzetes komponenseket tartalmaznak és szimmetrikusak az origóra, 

h.  

ha f  csak képzetes és páratlan, akkor  és , azaz a Fourier-

együtthatók csak valós komponenseket tartalmaznak és antiszimmetrikusok az origóra. 

2.  

Az előző pontban felsorolt tulajdonságok miatt páros valós függvény esetén elegendő az 

ortonormált bázis páros tagjaival ( ) belsőszorzatot számolni, hiszen a páratlan 

tagok ( ) páros függvényekkel vett integráljai zérust adnak. Hasonlóan, valós 

páratlan függvény esetén elegndő az ortonormált bázis páratlan tagjaival belsőszoraztot 

számolni. Ezen speciális esetekre egyes irodalmi forrásokban rendre Fourier-koszinusz- és 

Fourier-szinusz-sorfejtésként hivatkoznak. 

 5.7.4. Tétel.  (Idő eltolás) Ha a függvényt  értékkel eltoljuk argumentumban, akkor 

 Fourier-együtthatói  alakban állnak elő. 

Bizonyítás.  Az állítás egyszerű behelyettesítéssel belátható: 

 

 

Végezzünk változó helyettesítést  választással. Ekkor 
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 5.7.5. Tétel.  (Parseval-egyenlőség) 

 

 

Bizonyítás.  A Parseval-egyenlőség teljesülése a komplex trigonometrikus rendszer 

teljességéből adódik és az absztrakt Hilbert-terekre levezetett Parseval-egyenlőségből adódik. 

A Parseval-egyenlőség szavakkal úgy fogalmazható meg, hogy az f  függvény belső szorzatból származó 

normája megegyezik Fourier-együtthatóinak négyzetösszegével, a függvények terében az f  elem nagysága és a 

számsorozatok terében a Fourier-együtthatókból álló sorozat nagysága egyenlő. 

8. A Fourier-sorfejtés általánosítása L-periodikus 
függvényekre 

Az előző szakaszokban kihasználtuk, hogy -ben dolgozunk, azaz a vizsgált függvények  szerint 

periodikusak. Ez teljesül a  és  függvényekre, s hallgatólagosan ugyan, de ennek tudatában 

vezettük be a valós és komplex trigonometrikus rendszereket. 

Hogyan változik a Fourier-sorfejtés, ha a  tartományról tetszőleges más  hosszúságú tartományra 

térünk át? A válasz egyszerű: Nem változik. Az előző fejezetben bevezetett Fourier-sorfejtés tetszőleges  

hosszúságú intervallumon működik, egyedül a Fourier-együtthatók kiszámításának integrálási határait kell 

megváltoztatnunk. 

Hogyan változik a Fourier-sorfejtés, ha a  tartományról a  tartományra térünk át? Könnyen 

látható, hogy  Hilbert-teret alkot és a korábban bevezetett belsőszorzat is érvényben marad azzal a 

különbséggel, hogy az integrálás felső határát értelemszerűen -ről -re kell változtatni. Ahhoz azonban, 

hogy a komplex hullámokból álló sorozat ortonormált legyen, módosítanunk kell a sorozat elemeit. A módosítás 

során arra kell törekednünk, hogy az alapharmonikus ( ) éppen egy periódust tegyen meg a  tartományon, 

ekkor ugyanis a többi hullám is egész számú periódust fog megtenni, s így az ortogonalitási viszonyok nem 

változnak a  intervallumon tapasztaltakhoz képest. 

 5.8.1. Definíció.  (Fourier-sorfejtés -en) Az  függvény 

komplex Fourier-sorfejtésén (mostantól egyszerűen Fourier-sorfejtésén) a 

 

 

előállítást értjük, ahol az  együtthatók értéke 
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Az exponenciális függvény kitevőjében megjelenő  szorzó hatását úgy értelmezhetjük, hogy a t paramétert 

(amely 0-tól -ig vehet fel értékeket), osztjuk L-el, majd megszorozzuk -vel, azaz értékét 

áttranszformáljuk a  tartományba. 

Vizsgáljuk meg kvalitatívan, hogy teljesül-e a feltételezés, miszerint a -el történő szorzás úgy transzformálja 

a trigonometrikus függvényeket, hogy azok a  hosszúságú intervallumon éppen egész számú periódust 

tegyenek meg! Ennek illusztrálására a 5.8. ábrán megjelenítjuk az ortonormált sorozatok , 

, , , valamint , 

, ,  elemeinek valós részeit. 

 5.8. ábra. Az ortonormált bázisok néhány elemének valós részei 

 

 

Az ábrán jól látható, hogy a  faktorral történő szorzás hatására az alapharmonikus (pirossal) egy, míg a 

felharmonikusok pontosan egész számú periódust tesznek meg a rendelkezésre álló  hosszúságú 

tartományon, csak úgy, mint a  hosszúságú tartományon. Ennek és az elvárásoknak megfelelően az 

ortogonalitási viszonyok tehát nem változnak, de erről az olvasó akár számolással is könnyen meggyőződhet. 
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Próbáljunk most fizikai jelentést tulajdonítani a  szorzó faktornak! Tudjuk, hogy a vizsgált függvényeink 

 szerint periodikusak, azaz a periódusidő: . A periódusidőből a körfrekvenciát  módon 

kapjuk, így behelyettesítéssel  adódik.  nem más, mint az alapharmonikus körfrekvenciája, hiszen 

az kitevőben lévő  kifejezés éppen  módon értelmezhető, vagyis az f  függvényt előállító hullámok 

mindegyikének frekvenciája ezen  alapharmonikus frekvenciájának többszöröse. 

A Fourier-sorfejtés legáltalánosabb alakjában az alábbi módon írható fel. Adott egy T periódusidő szerint 

periodikus négyzetesen integrálható  függvény. A periódusidőből meghatározhatjuk az alapharmonikus 

körfrekvenciáját, ami . Ennek felhasználásával az f  függvény előállítható 

 

  

alakban. 

9. Konvergenciatulajdonságok (kiegészítés) 

A Fourier-sorfejtés bevezetése során többször használtuk azt a szófordulatot, hogy egy függvényt, vagy egy 

Hilbert-tér egy elemét szeretnénk pontosan előállítani egy ortonormált sorozat elemeinek súlyozott összegeként. 

Most azzal foglalkozunk röviden, hogy mit is jelent itt a pontosság? 

Ugorjunk vissza a 4.3.1 tételhez egy pillanatra. Ezen tételben 

 

 

 

módon mértük a v elem, s a hozzá legközelebb eső  elem hasonlóságát, azaz a belsőszorzatból 

származó metrikát használtuk. Mivel a Fourier-együtthatókat úgy definiáltuk, hogy ez a távolság zérus legyen, a 

pontos előállítás esetünkben azt jelenti, hogy a Fourier-sor összegeként előálló elem (legyen az függvény, 

vektor, mátrix, vagy bármilyen más matematikai konstrukció) távolsága a vizsgált v elemtől 0 lesz. 

Mi okozhat félreértést? Az, hogy ez a pontosság nem garantálja azt, hogy minden t pontban a  

kifejezés értéke egyenlő lesz -vel. Előfordulhatnak olyan t pontok, amelyekben ez nem teljesül, s a 

távolság mégis 0, azaz előállításunk pontos. Hogyan lehetséges ez? Vegyük észre az integrálnak azt a 

sajátosságát, hogy ha egy függvény értékét véges sok pontban megváltoztatjuk, a függvény integrálja nem 

változik. Ugyanígy, ha a norma jelek között szereplő integrandus csak néhány (véges számú) helyen tér el 0-tól, 

az integrál értéke attól még 0 lesz. 
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A Fourier-eszközök elméleti vizsgálatában az előállítás pontosságának számos megfogalmazásával 

találkozhatunk. Az előállítás pontosságának értelmezéseit az különbözteti meg, hogy a  

kifejezés milyen módon konvergál, illetve konvergál-e v-hez. 

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a gyakorlati alkalmazások szempontjából elegendő azt tudnunk, hogy a 

Parseval-egyenlet teljesül, vagyis a (5.70) kifejezés értéke zérus. Ezt matematikai rigurozitással a következő 

módon fogalmazhatjuk meg: 

 5.9.1. Tétel.  (A Fourier-sorfejtés norma konvergenciája) Legyen  négyzetesen 

integrálható periodikus függvény és legyen . Ekkor 

 

 

teljesül. 

Bizonyítás.  Az állítás a Bessel- és Parseval-egyenlőségekből következik. 

A másik konvergencia típus, amelyet említettünk, a pontonkénti konvergencia, mely esetén azt várjuk el, hogy 

minden  esetén  teljesüljön. Nagyon sok elméleti eredmény született 

arra, hogy milyen feltételek mellett konvergál egy Fourier-sor pontonként. A következő tételben ezen 

eredményekből emelünk ki kettőt, szakaszonként sima függvényekre. 

 5.9.1. Definíció.  (Szakaszonként sima függvény) Egy f  függvényt szakaszonként simának 

nevezünk, ha az értelmezési tartományán f  csak véges számú pontban nem folytonos, s ezen 

pontok között f  deriváltja folytonos. 

Például szakaszonként sima függvény a négyszöghullám a  intervallumon, hiszen értelmezési 

tartományán csak egyetlen pontban nem folytonos, s a két részintervallumon, amelyen folytonos, a deriváltja is 

az. 

 5.9.2. Tétel.  (A Fourier-sorfejtés pontonkénti konvergenciája) Legyen f  egy négyzetesen 

integrálható, szakaszonként sima, a  intervallumon értelmezett függvény. Ekkor az f  

függvény Fourier-sora egy tetszőleges  pontban 

1.  

konvergál az  értékhez, ha f  differenciálható ezen  pontban, 

2.  

konvergál a  ponthoz, ha f  nem folytonos -ban, ahol  és 

 rendre a függvény  pontban vett bal oldali és jobb oldali határértékét jelöli. 

Bizonyítás.  A bizonyítás messze túlmutat a jegyzet anyagán, azonban megtalálhatja az olvasó 

a [3] forrásban. 

Megemlítjük, hogy a matematikában használt konvergenciatípusok közül a pontonkénti konvergencia egy igen 

erős konvergenciatípusnak számít abban az értelemben, hogy a pontonkénti konvergenciából más 

konvergenciák teljesülés direkt módon következik. Az általános eredmények közül kiemeljük, hogy a folytonos 
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függvények Fourier-sorának pontonkénti konvergenciája nem egy tipikus tulajdonság, a folytonos 

függvényeknek csak egy kis részére teljesül. 

10. Összefoglalás 

Jelen fejezetben bevezettük a valós és komplex értékű periodikus függvények Fourier-sorfejtésének módszerét. 

Meglehetősen részletesen körüljártuk a sorfejtés különböző formalizmusait, illetve feltártuk az egyes 

formalizmusok közötti átjárhatóságokat. Illusztrációként előbb valós, majd komplex sorfejtéssel is 

meghatároztuk a négyszöghullám sorfejtett alakját. 

Megismerkedtünk a Fourier-sorfejtés gyakorlati alkalmazások szempontjából tulajdonságaival, majd 

kiterjesztettük az eszközrendszert a  intervallumon periodikus függvényekről a tetszőleges véges 

hosszúságú  intervallumon periodikus függvényekre. Eljutottunk tehát oda, hogy egy tetszőleges  

intervallumon értelmezett függvényt elő tudunk állítani megfelelően paraméterezett szinuszoidok összegeként. 

A következő fejezetben bevezetjük a nem-periodikus, négyzetesen integrálható függvényekre érvényes Fourier-

transzformációt, melyet a Fourier-sorfejtés alapján úgy vezetünk be, hogy a periodikus függvények 

periódushosszát minden határon túl növeljük. A következő fejezetben bemutatásra kerülő Fourier-

transzformáció elengedhetetlen a jelfeldolgozás egyik legfontosabb elméleti eredményének, a Shannon–

Nyquist-féle mintavételezési tételnek helyes értelmezéséhez. 

11. Feladatok 

 5.11.1. Feladat.  (*) Lássa be formálisan, hogy a  függvényosztály vektorteret 

alkot  fölött! 

 5.11.2. Feladat.  (*) Lássa be formálisan, hogy a  függvényosztályon a 

 

 

kifejezés valóban belsőszorzatot definiál! 

 5.11.3. Feladat.  (*) Lássa be formálisan, hogy a  függvényosztályon a 

 

 

kifejezés normát definiál! 

 5.11.4. Feladat.  (*) Lássa be formálisan, hogy a  függvényosztályon a 

 

 

kifejezés metrikát definiál! 
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 5.11.5. Feladat.  (*) Lássa be formálisan, hogy az  függvényosztály vektorteret 

alkot  fölött! 

 5.11.6. Feladat.  (*) Lássa be formálisan, hogy az  függvényosztályon a 

 

 

kifejezés valóban belsőszorzatot definiál! 

 5.11.7. Feladat.  (*) Lássa be formálisan, hogy az  függvényosztályon a 

 

 

kifejezés normát definiál! 

 5.11.8. Feladat.  (*) Lássa be formálisan, hogy az  függvényosztályon a 

 

 

kifejezés metrikát definiál! 

 5.11.9. Feladat.  (**) Hogyan válasszuk meg az a és b együtthatók értékét, hogy az 

 

 

és 

 

 

polinomok ortigonálisak legyenek egymásra a  intervallumon? 

 5.11.10. Feladat.  (**) Lássa be, hogy a valós trigonometrikus rendszer elemei ortonormált 

sorozatot alkotnak a  függvényosztályban is! 

 5.11.11. Feladat.  (**) Lássa be, hogy a komplex trigonometrikus rendszer elemei 

ortonormált sorozatot alkotnak az  függvényosztályban is! 

 5.9. ábra. A háromszögfüggvény gráfja 
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 5.11.12. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, amely numerikus integrálással 

határozza meg a négyszöghullám függvény Fourier-sorfejtését! A program parancssori 

argumentumként kap egy N és egy M egész számot. A program meghatározza a sorfejtés első 

M elemét, a kimenetre írja az együtthatókat, majd a kimenetre írja a függvény értékeit a 

 intervallumon egyenletesen választott M pontban. 

 5.11.13. Feladat.  (***) A háromszög függvény definíciója 

 

 

ahol a  függvény t törtrészét adja. A háromszög függvény gráfja a 5.9. ábrán látható. 

Határozza meg a háromszög függvény valós trigonometrikus rendszerre értelmezett Fourier-

sorfejtését! Ügyeljen rá, hogy a függvény a  intervallumon teljesíti egy periódusát, azaz 

periódushossza ! 

 5.11.14. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, amely numerikus integrálással 

határozza meg az előző feladatban definiált háromszög-függvény Fourier-sorfejtését! A 

program parancssori argumentumként kapja az M és N egész számokat, meghatározza a 

sorfejtés első N tagját, a kimenetre írja az együtthatókat, majd a kimenetre írja a függvény 

értékeit a  intervallumon egyenletesen választott M helyen. 

 5.11.15. Feladat.  (***) A fürészfog-függvény definíciója 

 

 

ahol a  függvény t egészrészét adja. A fűrészfog-függvény gráfja a 5.10. ábrán 

látható. Határozza meg a fűrészfog-függvény valós trigonometrikus rendszerre értelmezett 

Fourier-sorfejtését! Ügyeljen rá, hogy a függvény a  intervallumon teljesíti egy 

periódusát, azaz periódushossza ! 

 5.10. ábra. A fűrészfog-függvény gráfja 
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 5.11.16. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, amely numerikus integrálással 

határozza meg az előző feladatban definiált fűrészfog-függvény Fourier-sorfejtését! A 

program parancssori argumentumként kapja az M és N egész számokat, meghatározza a 

sorfejtés első N tagját, a kimenetre írja az együtthatókat, majd a kimenetre írja a függvény 

értékeit a  intervallumon egyenletesen választott M helyen. 

 5.11.17. Feladat.  (**) Határozza meg az alábbi függvények valós és komplex Fourier-sorát a 

 intervallumon, az eredményt ábrázolja grafikusan! 

1.  

, 

2.  

. 

Valós függvényekről lévén szó, állítsa elő a Fourier-sort olyan alakban, melyben megfelelő 

kezdőfázissal ellátott  függvények szerepelnek! 

 5.11.18. Feladat.  (**) Határozza meg és ábrázolja az alábbi függvények valós és komplex 

Fourier-sorát a  intervallumon, az eredményt ábrázolja grafikusan! 

1.  

, 

2.  

. 

 5.11.19. Feladat.  (**) Határozza meg az  függvénynek a valós 

trigonometrikus rendszerre értelmezett Fourier-sorfejtését a  intarvallumon! 

 5.11.20. Feladat.  (**) Állítsa elő a  függvény 

Fourier-sorfejtését a valós trigonometrikus rendszer segítségével a  intervallumon! 
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Állítsa elő a sorfejtést olyan formában, hogy az azonos frekvenciájú  és  tagokat egy 

megfelelő kezdőfázissal rendelkező trigonometrikus függvénnyé vonja össze! 

 5.11.21. Feladat.  (***) Határozza meg, milyen eredményt kapunk, ha a  

intervallumon értelmezett négyszöghullám Fourier-sorfejtését  helyen értékeljük ki! 
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6. fejezet - A folytonos Fourier-
transzformáció 

„A matematikai felfedezések leggazdagabb forrása a természet alapos megfigyelése.” 

Joseph Fourier 

Az előző fejezetekben bevezettük a Fourier-együtthatók fogalmát absztrakt Hilbert-terekben, majd bevezettük a 

Fourier-sorfejtés koncepcióját valós és komplex értékű periodikus (azaz véges intervallumon értelmezett), 

négyzetesen integrálható függvényekre. A természetben azonban egzakt, végtelen periodikus jelek nem 

fordulnak elő. A fizikailag detektálható jelek általában időben véges anomáliák, melyek tovaterjednek a hordozó 

közegben. Ilyen jelek elméleti előállítására láthattunk példát a hullámcsomagokról szóló szakaszban, ahol egy 

nem-nulla hosszúságú frekvenciaintervallum elemeivel rezgő hullámokat összeadva kaptunk egy gyorsan 

lecsengő, így gyakorlatilag véges csomagot. Visszagondolva ezen előállításra, joggal gondolhatja az olvasó, 

hogy ha végtelen sok szinuszos hullámból hullámcsomag állítható elő, akkor kell, hogy legyen módja annak, 

hogy egy hullámcsomagot, azaz végtelen kiterjedésű, nem periodikus jelet mérve meg tudjuk mondani, hogy az 

milyen frekvenciájú komponensekből áll. Másként fogalmazva nem-periodikus jeleket is fel kell tudnunk 

bontani frekvenciakomponensekre. Ezen művelet eszköze a folytonos Fourier-transzformáció. 

1. A folytonos Fourier-transzformáció definíciója 

A folytonos Fourier-transzformációt a jelfeldolgozáshoz kapcsolódó irodalmi forrásokban többnyire 

definíciószerűen vezetik be. Ezzel szemben mi a szemléletesség kedvéért néhány egyszerű és világos 

megfontolásból, a komplex Fourier-sorfejtés alapján vezetjük le azt. 

A  szerint periodikus függvények Fourier-sorfejtését felhasználva egyszerű behelyettesítéssel 

megadhatjuk az  függvény szinuszoidok összegeként történő előállítását: 

 

 

Bevezetve az általános paraméterezésű hullámoknál megismert jelöléseket, , ahol T-t periódusidőnek 

nevezzük. Felhasználva a  összefüggést és beírva ezeket az előbbi kifejezésbe, 

 

 

 

A nem-periodikus függvényeket tekinthetjük olyan periodikus függvényeknek, melyek periódushossza a 

végtelenhez tart, azaz végtelen sok idő alatt tesznek meg egy periódust. Ezt matematikailag úgy kezelhetjük, 

hogy a T periódusidőt minden határon túl növeljük. 

Mivel ,  határátmenetet véve az  értékek végtelenül kicsivé válnak. Kövessük végig, 

hogy ezen határátmenet milyen hatással van az f  függvény előállítására a (6.2) formulában, feltéve, hogy az 

 függvény négyzetesen integrálható az  halmazon. Az egyszerűség kedvéért írjuk át az  függvény 

előállítását az alábbi alakba: 
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A határátmenet során az integrál határai és -né válnak. Mivel feltettük, hogy az f  függvény 

négyzetesen integrálható, ezért az integrál értéke biztosan kisebb, mint , azzal a problémával tehát nem kell 

szembesülnünk, hogy az integrál végtelenné válik. Vegyük észre, hogy a kifejezésben szereplő  szorzó tag a 

határátmenet során 0-hoz tart. Első pillantásra úgy gondolhatjuk, hogy emiatt az egész kifejezés értéke zérus 

lesz. Ez azonban nincs így mivel az összegzés végtelen sok k-ra történik, s így az összegzés zérushoz tartó tagok 

esetén is különbözhet nullától. 

A (6.3) kifejezést úgy értelmehetjük, hogy kiértékeljük a h függvényt az  helyen, s megszorozzuk az 

,  intervallum nagyságával, ami éppen , azaz egyszerű algebrai átalakítással az 

 

 

formához jutunk. Könnyen látható, hogy ez a kifejezés nem más, mint egy integrálközelítő összeg, azaz a 

határátmenet során az összegzés  szerint vett integrállá alakul. 

Remélve, hogy nem vezet félreértéshez, az  szorzatot a továbbiakban egyszerűen -val jelöljük, s felírjuk 

a határátmenet után kapott, dupla integrálos kifejezést, melyben már a belső integrál alsó és felső határát is 

átírjuk , illetve -re: 

 

 

Látható, hogy most az  függvényt nem egy összegzéssel, hanem egy integrállal állítjuk elő. Az 

egyszerűség kedvéért az integrandusban zárójelben szereplő kifejezést, ami egy -tól függő mennyiség, 

kiemelhetjük, s tekinthetjük úgy, mint egy  függvényt. Ekkor 

 

 

 6.1.1. Definíció.  (Fourier-transzformáció) Legyen , azaz f  négyzetesen integrálható 

függvény a  intervallumon. Ekkor a 

 

 

függvényt az f  Fourier-transzformáltjának, míg az 
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függvényt az F inverz Fourier-transzformáltjának nevezzük. A műveletet, mellyel f -ből F-et 

kapjuk, Fourier-transzformációnak nevezzük. Jele: . 

 6.1.1. Megjegyzés. 

1.  

Megjegyezzük, hogy a jelenleg szimmetrikusan elhelyezkedő  normáló faktorok 

egyes forrásokban  faktorként jelennek meg csak a Fourier- vagy inverz Fourier-

transzformációs formulában. Könnyű látni, hogy ennek csak a Fourier-transzformált 

értékeire van skálázó hatása, az f  függvény előállítását nem befolyásolja. 

2.  

Az irodalmi források egy részében a Fourier-transzformáltat nem körfrekvenciával, hanem 

frekvenciával paraméterezik, azaz  helyett a Fourier-transzformált -től függ, ahol 

. Könnyen látható, hogy ez a transzformáció eredményén csak konstans szorzó 

erejéig változtat: 

 

 

Mi a korábbi fejezetekkel való konzisztencia céljából maradunk a körfrekvencia 

használatánál. 

3.  

Vegyük észre, hogy az  függvény Fourier-transzformált segítségével történő 

előállítása éppen olyan szerkezetű, mint absztrakt Hilbert-térben a tér egy elemének egy 

ortonormált sorozat elemeinek súlyozott összegeként történő előállítása. A belsőszorzat 

ugyanaz, mint Fourier-sorfejtésnél, azonban a határátmenet miatt az ortonormált sorozat 

elemeit most nem egész számokkal, hanem egy folytonosan változó  paraméterrel 

indexeljük. 

4.  

Az előző pont analógiájára értelmezhetjük a Fourier-transzformációt úgy, hogy nem-

periodikus függvények esetén a Fourier-együtthatók száma megszámlálható sokról 

kontinuum sokra növekszik. 

2. Példa 

Példaként számítsuk ki a négyszöghullám egy periódusának Fourier-transzformáltját, azonban úgy, hogy a 

függvényt most az egész számegyenesen értelmezzük és a  intervallumon kívül zérusnak tekintjük. A 

függvény formális definíciója 
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A függvény gráfja a 6.1. ábrán látható. 

Nyilvánvaló módon az  függvény négyzetesen integrálható, azaz -beli, így a Fourier-transzformáltja 

a definíció szerint kiszámítható. 

 6.1. ábra. A négyszöghullám egy periódusa 

 

A Fourier-transzformált kiszámítása a transzformációs formulába történő behelyettesítést, s az integrál 

elvégzését jelenti: 

 

 

Ha összehasonlítjuk az eredményt a Fourier-sorfejtéssel kapott eredménnyel láthatjuk, hogy formailag 

megegyeznek. Vegyük azonban észre, hogy itt  egy folytonosan változó paraméter, azaz a folytonos Fourier-

transzformált -nak komplex értékű függvénye. 

A Fourier-transzformált  segítségével a négyszöghullám egy periódusát előállíthatjuk tehát 
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alakban. 

A Fourier-transzformáció eredményeként, a Fourier-transzformáltat az inverz transzformációs formulába 

helyettesítve a vizsgált függvény trigonometrikus függvények összegeként történő előállítását kapjuk. Könnyen 

látható, hogy az  körfrekvenciájú  komplex hullámhoz tartozó súlyt éppen  adja. Vegyük észre 

ugyanakkor azt is, hogy a Fourier-transzformált segítségével meghatározhatjuk azon frekvenciakomponenseket, 

amelyek nincsenek jelen a vizsgált függvényben: ha  értéke zérus, az  körfrekvenciájú komplex 

hullámra nincs szükség  előállításához. 

Mivel a Fourier-transzformált komplex értékű függvény, ábrázolása nem teljesen kézenfekvő: egyik lehetőség, 

hogy a valós és képzetes részeit külön függvényként a szokásos módon ábrázoljuk. A másik, elterjedtebb 

megoldás, hogy a komplex szám valamely valós tulajdonságát, jellemzően a normáját vagy az argumentumát 

ábrázoljuk. Előbbi esetben a függvény képéből ránézésre megállapíthatjuk, hogy melyek azok a frekvenciák, 

amelykhez tartozó komplex hullámok megjelennek a vizsgált függvényben. Mivel a Fourier-transzformált 

jellemzően meglehetősen nagy értékkészletből veszi fel értékeit, az  függvény ábrázolása során a 

finom részletek a nagy skála y irányú skála miatt rejtve maradhatnak. Ilyen esetben  helyett a 

 függvényt jelenítjük meg. A négyszöghullám egy periódusának Fourier-transzformáltja a 6.2. 

ábrán látható. 

 6.2. ábra. A négyszöghullám egy periódusának Fourier-transzformáltja 

 

A Fourier-transzformáció és Fourier-sorfejtés kapcsolatára, illetve a példában levezetett eredmény részletesebb 

értelmezésére egy későbbi szakaszban térünk vissza. 

3. A Fourier-transzformált létezése és konvergenciája 
(kiegészítés) 

Az olvasóban több kérdés is felmerülhet egy  függvény -ból történő előállításával kapcsolatban: 

1.  

Csak úgy, mint Fourier-sorfejtésnél, a pontos előállítás az -beli normával értelmezett, azaz 
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teljesül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az  minden pontban a Fourier-transzformációval történő 

előállítással kapott értéket veszi fel. Emlékezzünk rá, hogy ha egy függvény értékét egy pontjában 

megváltoztatjuk, az nem változtat a pontot tartalmazó intervallumon számított határozott integráljának 

értékén. Milyen körülmények között, milyen feltételek teljesülése esetén biztosítható az, hogy a Fourier-

előállítás eredménye valóban minden pontban  legyen? 

2.  

Ha a Fourier-transzformáció négyzetesen integrálható függvényekre vonatkozik, akkor nem alkalmazhatunk 

Fourier-transzformációt például egy szinusz hullámra? 

3.  

Ha nem négyzetesen integrálható függvényekre alkalmazzuk a Fourier-transzformációt, akkor mit kapunk? 

Előfordulhat, hogy f  nem négyzetesen integrálható függvény, s mégis létezik F Fourier-transzformáltja? 

Ezen kérdések megválaszolása nagyon messzire vezetne, számos új, a jelfeldolgozás gyakorlatától messze eső 

matematikai fogalmat és állítást kellene bevezetni, hogy potnos és általános válaszokat adhassunk. A Fourier-

sorfejtés konvergenciatulajdonságaihoz hasonlóan egy állításban gyűjtöttünk össze néhány fontosabb 

eredményt, ezek bizonyításait azonban nem közöljük. 

 6.3.1. Tétel.  (A Fourier-transzformáció létezésére és konvergenciatulajdonságaira vonatkozó 

állítások) 

1.  

Ha az  függvény az  függvényosztályhoz tartozik, azaz 

 

 

teljesül, akkor  létezik. Ha egy tetszőleges  pont környezetében a függvény 

korlátos változású, akkor -ban inverz transzformációval visszakapjuk az eredeti 

függvényértéket. 

2.  

Ha az  függvény az  függvényosztályhoz tartozik, azaz 

 

 

teljesül, akkor a Fourier-transzformált létezik és -beli. Ugyanakkor, a pontonkénti 

konvergencia nem biztosított. 

3.  

Ha egy  függvény egy lassan változó általánosított függvény (disztribúció), azaz 

létezik olyan N egész szám, melyre , ha , akkor f -nek létezik 
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Fourier-transzformáltja, s inverz Fourier-transzformációval  értéke minden t pontban 

előállítható. 

A legerősebb állítást az utolsó pontban fogalmaztuk meg. Az ebben szereplő általánosított függvény kifejezés 

értelmezéséhez a funkcionálanalízis számos új fogalmát kellene bevezetni, így ettől eltekintünk. Maga az állítás 

azonban érezhetően reményt ad arra, hogy a gyakorlatban előforduló, esetleg nem  vagy -beli 

függvényekre is alkalmazhassuk a Fourier-transzformációt. Mint azt a továbbiakban látni fogjuk, a 

jelfeldolgozás gyakorlatában, illetve az elméleti eredmények levezetése során meglepően gyakran találkozunk 

olyan függvényekkel, amelyek nem négyzetesen integrálhatók, mégis létezik Fourier-transzformáltjuk ezen 

függvények mind általánosított függvények lesznek. 

4. A folytonos Fourier-transzformáció tulajdonságai 

Jelen szakaszban a Fourier-transzformáció fő tulajdonságait tekintjük át. Ahogy az olvasó is látni fogja, ezen 

tulajdonságok nagyon hasonlóak a Fourier-sorfejtés tulajdonságaihoz. Jelölések tekintetében egy függvény 

Fourier-transzformációjának kiszámítását, az  szimbólummal jelöljük, míg a kisbetűs függvények Fourier-

transzformáltját a megfelelő nagy betűs függvénnyel, azaz  és . 

Megjegyezzük továbbá, hogy a függvények paraméterét (t) időnek tekintjük, és ennek megfelelően -ra, mint 

körfrekvenciára hivatkozunk. Természetesen az  jelöléssel triviális módon áttérhetünk a 

frekvenciával történő paraméterezésre. Továbbá, ha a függvények paraméterét térkoordinátának tekintjük, akkor 

ugyanezen összefüggésekhez jutunk, csak  helyett a k hullámszám és  helyett a  térfrekvencia 

paraméterrel. 

Bár a bemutatásra kerülő állításokban nem írjuk ki explicit módon, úgy kell értelmezni azokat, hogy akkor 

teljesülnek, ha az állításban szereplő kifejezések ( ,  Fourier-transzformáltak, illetve ezek 

integráljai) léteznek. 

 6.4.1. Tétel.  (Linearitás) Legyen . Ekkor 

 

 

Bizonyítás.  Az integrálás tulajdonságai alapján triviálisan belátható. 

 6.4.2. Tétel.  (Idő eltolás) Legyen . Ekkor 

 

 

Bizonyítás.  Legyen . Ekkor , és 

 

 

A tétel állítását úgy értelmezhetjük, hogy ha egy függvényt időben eltolunk, akkor Fourier-transzformáltja csak 

egy, az eltolástól és az  paramétertől függő szorzó faktorral változik. Ezt a gyakorlatban arra használhatjuk, 

hogy ha ismerjük egy függvény Fourier-transzformáltját, akkor a függvényből tetszőleges eltolással kapott 

függvény Fourier-transzformáltját a tétel alapján egy szorzó faktor bevezetésével kiszámíthatjuk. Nagyon 

hasonló állítást mondhatunk ki az inverz Fourier-transzformáció és a körfrekvencia eltolása kapcsán: 
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 6.4.3. Tétel.  (Körfrekvencia eltolás) Legyen . Ekkor 

 

 

Bizonyítás.  Legyen . Ekkor , azaz 

 

 

 6.4.4. Tétel.  (Idő invertálás) 

 

 

Bizonyítás.  Végezzünk paraméter transzformációt az integrálon,  választással. 

Ekkor felcserélődnek az integrálási határok és természetesen meg kell szorzni az integrandust 

a transzformáció Jacobi-determinánsával, ami esetünkben . 

 

 

 6.4.5. Tétel.  (Páros és páratlan függvények) Ha az  függvény páros (páratlan), akkor a 

Fourier-transzformáltja  is páros (páratlan). 

Bizonyítás.  Ha , azaz f  páros, akkor az idő invertálásról szóló tétel alapján 

 

 

azaz F páros. Ha a vizsgált f  függvény páratlan, azaz , akkor 

 

 

azaz a transzformált páratlan. 

 6.4.6. Tétel.  (Komplex konjugálás) Jelölje  az  függvény Fourier-

transzformáltját. Ekkor 

 

 



 A folytonos Fourier-transzformáció  

 123  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bizonyítás.  A Fourier-transzformáltat konjugálva és kihasználva a konjugálás tulajdonságait, 

 

 

Integráltranszformációt végrehajtva  helyettesítéssel, 

 

 

 6.4.1. Megjegyzés.  Figyelembe véve a páros és páratlan függvények Fourier-

transzformáltjára vonatkozó tétel állításait,  és 

 jelölésekkel 

1.  

ha  valós, akkor  páros és  páratlan, 

2.  

ha  képzetes, akkor  páratlan és  páros, 

3.  

ha  páros, akkor  és  páros, 

4.  

ha  páratlan, akkor  és  páratlan, 

5.  

ha  valós és páros, akkor  páros, 

, 

6.  

ha  valós és páratlan, akkor , 

 páratlan, 

7.  

ha  képzetes és páros, akkor ,  

páros, 

8.  

ha  képzetes és páratlan, akkor  páratlan, 

. 
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 6.4.7. Tétel.  (Idő- és frekvenciaskálázás) Legyen  és . Ekkor 

 

 

Bizonyítás.  Hajtsunk végre integrál transzformációt , azaz  

helyettesítéssel. Az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy . Ekkor 

 

 

 6.4.2. Megjegyzés. 

1.  

Ha , akkor tekinthetjük úgy a műveletet, mint egy időinvertálást követő skálázást, 

 skalárral. 

2.  

Az idő és frekvenciaskálázás érdekes tulajdonságra világít rá: 

a.  

Ha , az  függvény elnyúlik a t tengely mentén. Ekkor azonban a 

Fourier-transzformált éppen ellenkező irányba változik, azaz összehúzódik az origó 

köré. Speciálisan, ha , akkor az  függvény egy konstans függvényhez 

tart, a Fourier-transzformáltja pedig egy olyan függvényhez, melynek értéke origóba 

végtelen nagy, mindenhol máshol azonban zérus. 

b.  

Ha , az  függvény összehúzódik az origó köré ugyanakkor a Fourier-

transzformáltja elnyúlik az  tengely mentén. 

 6.4.8. Tétel.  (Dualitás, szimmetria) 

 

 

Bizonyítás. 

 

 

A  változótranszformációt végrehajtva, 
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Az utóbbi formula jobb oldala lényegében az  Fourier-transzformációja, így 

 

 

A dualitás tulajdonság szavakba öntve azt mondja ki, hogy egy  függvény Fourier-transzformáltjának 

Fourier-transzformációját kiszámítva visszakapjuk az eredeti függvény idő-inverzét. Ez a tulajdonság teszi 

lehetővé, hogy ún. Fourier-transzformációs párokról beszéljünk: ha az  függvénynek a Fourier-

transzformáltja , akkor a  Fourier-transzformáltja  origóra vett tükörképe, azaz egy  

függvény és Fourier-transzformáltja kölcsönösen egyértelműen meghatározzák egymást. A következő 

szakaszban több nevezetes Fourier-transzformációs párt is bemutatunk. 

 6.4.9. Tétel.  (Szorzás tétel) 

 

 

vagy a belsőszorzatot kiírva 

 

 

Bizonyítás. 

 

 

A szorzás tétel azt mondja ki, hogy két függvény belsőszorzata megegyezik a Fourier-transzformáltjaik 

belsőszorzatával. A Fourier-transzformáció tehát a belsőszorzatot változatlanul hagyja, s így a függvények 

szögén sem változtat. Továbbá, mivel a metrikát, azaz függvények távolságát a belsőszorzatból származtattuk, a 

transzformáció elvégzését követően a függvények távolsága is változatlan marad. Ugyanezen állításnak a 

következménye a norma változatlansága, amire Parseval-egyenlőségként hivatkozunk. 

 6.4.10. Tétel.  (Parseval-egyenlőség)  A Fourier-sorfejtésnél már vizsgált Parseval-egynlőség 

Fourier-transzformáció esetén is teljesül, azaz 
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feltéve, hogy  létezik és négyzetesen integrálható. 

Bizonyítás. 

 

 

 6.4.1. Definíció.  (Energia-eloszlás)  A Parseval-egyenlőségben szereplő 

 függvényt az f  függvény (jel) energia-eloszlás függvényének, vagy 

spektrumának nevezzük. 

A Fourier-transzformációra vonatkozó példánál említettük, hogy egy F Fourier-transzformált függvény helyett 

általában a  függvényt ábrázoljuk. Az ábrázolt függvény tehát nem más, mint a jel energia-eloszlás 

függvénye, vagy másnéven spektruma. 

A szakasz hátralévő részében azt vizsgáljuk, hogy ha egy függvény deriváltjának a Fourier-transzformáltját 

szeretnénk kiszámítani, akkor az milyen kapcsolatban lehet az eredeti függvény Fourier-transzformáltjával, 

illetve fordítva, ha a Fourier-transzformáltat deriváljuk, majd inverz transzformációt alkalmazunk, akkor lesz-e 

valami kapcsolat az így kapott függvény és az eredeti között. A várakozásoknak megfelelően, egy függvény és 

Fourier-transzformáltja közötti szoros kapcsolat miatt a válasz igenlő, s a kapcsolódó állításokat az alábbi 

tételekben fogalmazzuk meg. 

 6.4.11. Tétel.  (Idő szerinti deriválás) 

 

 

Többszörös derivált esetén 

 

 

Bizonyítás. 

 

 

A deriválás frekvenciatérben tehát egy egyszerű szorzássá redukálódik. Gyakorlati szempontból a tétel azt 

jelenti, hogy ha ismerjük egy  függvény Fourier-transzformáltját, és szeretnénk meghatározni 

deriváltjának Fourier-transzformáltját, akkor nem kell az esetleg bonyolult Fourier-transzformációt újra 

kiszámolni, egelendő végrehajtani frekvenciatérben az  faktorral történő szorzást. 

 6.4.12. Tétel.  (Körfrekvencia szerinti deriválás) 
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Többszörös derivált esetén 

 

 

Bizonyítás. 

 

 

azaz 

 

 

Mindkét oldalt i-vel szorozva kapjuk az állítás első felét, s a műveletet n-szer ismételve 

adódik az állítás második része. 

5. Korreláció és konvolúció 

Az előző szakaszban láttuk, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik a Fourier-transzformáció, ha két 

függvény összegére, vagy egy függvény skalárszorosára alkalmazzuk azt. A jelfeldolgozás gyakorlatában 

azonban további kétváltozós műveletek is megjelenhetnek függvények, azaz jelek között. Az egyik ilyen 

művelet a korreláció, mellyel két függvény hasonlóságát mérhetjük, a másik a konvolúció, mellyel két 

függvénynek egyfajta súlyozott összegét számíthatjuk ki. A műveletekre elsősorban a diszkrét Fourier-

transzformáció tárgyalásakor láthatunk majd szemléletes példákat. Most csak röviden bevezetjük ezen 

műveleteket és megnézzük, hogy milyen speciális tulajdonságokkal rendelkeznek. 

 6.5.1. Definíció.  (Korreláció, autokorreláció) Az 

 

 

függvényt a f  és g függvény korrelációjának nevezzük. Speciálisan, ha , 

autokorrelációról beszélünk. 

A korrelációs függvény megadja az f  és g függvények belsőszorzatát a kettő közötti  eltolás függvényében. A 

belsőszorzat szorosan kapcsolódik a függvények által bezárt szög koncepciójához. Ha a belsőszorzat nagy, az 

azt jelenti, hogy a függvények által bezárt szög kicsi, azaz a függvények, mint vektorok hasonlóak. Ha a 

belsőszorzat értéke kicsi, akkor a függvények által bezárt szög nagy, azaz nem hasonlók. A korrelációs 

függvény értéke egy tetszőleges  helyen úgy értelmezhető, mint egy hasonlóságot mérő szám az f  függvény 

és g -lal történő eltoltja között. Mivel ez a mérőszám nem abszolút, azaz nincs sem felső, sem alsó határa, a 

korrelációs függvény maximum- és minimumhelyei hordoznak információt. 
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Ha a korrelációs függvényt megszorozzuk a  faktorral, akkor a Cauchy–Schwarz–Bunyakovszkij-tétel 

alapján az eredményként kapott függvény értéke a  helyen az  és  függvények, mint 

vektorok által bezárt szög koszinusza. Ez az így kapott korrelációs függvény értékkészlete már a  

intervallum, így értéke a hasonlóság abszolút, azaz összehasonlítható mérőszámjának tekinthető. Ha a függvény 

értéke egy  pontban 1, akkor az  és  függvény megegyezik, az általuk, mint vektorok által 

bezárt szög zérus, azaz egyik függvény a másiknak konstansszorosa. A normált korrelációs függvény értékei 

tehát erős analógiát mutatnak a statisztikából ismert korreláció fogalmával. 

A korreláció további szemléltetésére tekintsük a 6.3. ábrát. Az ábrán két függvény korreláció függvényének 

kiszámítását szemléltetjük. A függvények 

 

 

Az ábrán az  függvényt feketével, a  függvényt, illetve annak eltoltjait kékkel ábrázoltuk. Az  

korreláció függvény a  pontban egyenlő a két függvény szorzatának integráljával miután, a  függvényt 

-lal eltoltuk. Az  és  függvények pontonkénti szorzatát az ábrán piros görbével szemléltettük, 

az integrál, azaz a korreláció függvény  helyen vett értéke pedig a piros görbe alatti, piros színnel kitöltött 

terület. Az első oszlopban az ,  függvények láthatók különböző  értékek mellett, a második 

oszlopban ábráin pedig az egyes  értékekből kiszámított korrelációs értékeket gyűjtjük össze, hogy 

benyomásunk legyen a korrelációs függvény alakjáról. Az első sorban a piros görbe alatti terület zérus, így a 

korreláció a  helyen zérus. A második sorban,  helyen az  és  függvények 

szorzatának integrálja még mindig nulla, így a  pontban a korreláció is nulla. A harmadik sorban 

látható, hogy az integrál éppen  értéket vesz fel, így a korrelációs függvény értéke -ben már . 

Természetesen a korrelációs függvényt nem csak néhány  értékre, hanem az összes lehetséges -re 

kiszámíthatjuk analitikusan, s ekkor kapjuk a jobb alsó ábrán összefüggő piros vonallal jelölt korrelációs 

függvényt. Ezen függvény maximum helyei valóban azon  eltolásoknál helyezkednek el, mellyel  

a leginkább fedésben van -vel. 

 6.3. ábra. A korreláció ábrázolása és értelmezése. 
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Gyakorlati szempontból kiemelkedő fontosságú az alább bemutatásra kerülő korrelációs tétel, mely állítása 

szerint egy  és  függvény korrelációját kiszámíthatjuk úgy is, hogy az  függvényre 

inverz Fourier-transzformációt alkalmazunk. 

 6.5.1. Tétel.  (Korrelációs tétel) 

 

 

ahol a  operátorral a korábban definiált korreláció műveletet jelöltük. 

Bizonyítás.  A bizonyítás egyszerű behelyettesítéssel, változók átszervezésével, az idő és 

körfrekvencia eltolásra vonatkozó tételek alkalmazásával, valamint a konjugálásra vonatkozó 

tétel segítségével végezhető. 
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 6.5.2. Tétel.  (Az autokorreláció és az energiaeloszlás kapcsolata) Az autokorrelációs 

függvény az energia eloszlás függvény inverz Fourier-transzformáltja. 

Bizonyítás. 

 

 

A jelfeldolgozás másik gyakori kétváltozós művelete a konvolúció. 

 6.5.2. Definíció.  (Konvolúció) Az 

 

 

kifejezést az  és  függvények konvolúciójának nevezzük. 

A konvolúciót a következő módon értelmezhetjük. Képzeljünk el egy mérőeszközt, vagy jelátalakító rendszert, 

amely egy ideális, végtelenül kicsi időbeli vagy térbeli kiterjedésű jelet, ún. impulzust kap bemenetként, s egy 

analóg jelet állít elő kimenetként. A kérdés az, hogy a rendszer mit és hogyan fog érzékelni az impulzusból, 

hogyan jelenik meg az impulzus a kimeneten? 

Talán könnyebb elképzelni a jelenséget, a folytonos helyett egy diszkrét példával élünk: ha egy digitális 

fényképezőgépre gondolunk, akkor az említett impulzus lehet például egy üres, sötét szobában egy nagyon 

kicsiny fényforrás. Ideális esetben azt várjuk, hogy a kép készítésekor egyetlen pixelnek lesz nem-nulla 

világosságértéke. Ez természetesen nem így lesz. A fényforrás képe lehet egy pixelre lokalizált, de biztosra 

vehetjük, hogy a szomszédos pixelek világosságértéke is valamivel nulla fölött lesz. Ez a jelenség a leképező 

rendszer (sokszor fizikai korlátok miatt jelentkező) tökéletlenségének köszönhető. Ha ugyanezen géppel egy 

tetszőleges témáról készítünk felvételt, akkor jogosan várhatjuk, hogy az egyes pixelekben megjelenő 

világosság/színérték belekeveredik a szomszédos pixelek értékeibe és fordítva. 

A analóg vagy digitális mérő és jelátalakító eszközök működését az ún. impulzusválasz függvénnyel 

jellemezhetjük. Az impulzusválasz függvény megadja, hogy egy ideális, végtelenül kicsiny térbeli vagy időbeli 

kiterjedésű impulzust hogyan „lát” a rendszer. 

Digitális fényképezőgépek esetén például ha ismerjük a rendszer impulzusválasz függvényét, akkor összetett 

képek készítése esetén is tudjuk azt, hogy a szomszédos pixelek értékei hogyan, milyen mértékben keverednek 

és optimális esetben el is tudjuk távolítani ezt a keveredést, ezzel javítva a képminőséget. 

Lássuk, matematikailag hogyan modellezhető ez a jelenség előbb diszkrét esetben. Tegyük fel, hogy egy 

digitális fényképezőgép fényérzékelő csipjének elemeit , , , ,  módon indexelhetjük, és 

legyen az impulzusválasz függvény (mint sokszor a valóságban is), egy Gauss-féle sűrűségfüggvény: 
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amit úgy kell értelmezni, hogy ha a CCD-csip fényérzékelő tömbjének  koordinátájú helyén jelenik meg az 

impulzus az egyszerűség kedvéért A amplitúdóval, akkor az  indexű fényérzékelő elem A helyett  

értéket fog mérni. Ugyanakkor az  és  indexű helyeken az ideális esettől eltérően nem-nulla értékeket 

kapunk, hanem rendre  és  értékeket mérhetünk. 

Vizsgáljuk meg ezek alapján, hogy mit kapunk az  helyen egy összetett kép készítésekor. Jelöljük az  

függvénnyel az jelet, ami az érzékelőre érkezik. -ban mérni fogjuk az  értéket. Ugyanakkor, a 

szomszédos  helyre eső  nagyságú jelből is jutni fog az  indexű fényérzékelő elembe 

, és hasonlóan, az  helyre eső  nagyságú jelből is jutni fog -ba 

 intenzitás. A közevetlen szomszédokon túl -ba a távolabbi szomszédokba érkező jelek 

töredékei is eljuthatnak, azaz hozzáadódhatnak az -ban mért értékhez  típusú tagok is. 

Mindezt a következő módon foglalhatjuk össze. A beérkező  jel helyett az  jelet fogjuk érzékelni, 

mely az  pontban az alábbi értéket veszi fel: 

 

 

Ha a szomszédos fényérzékelő elemek közötti  távolságot minden határon túl csökkentjük, azaz 

határátmenetet hajtunk végre a diszkrét és folytonos esetek között, az összegzés integrállá alakul, 

 

 

és éppen az A jelnek a g impulzusválasz-függvénnyel vett konvolúcióját kapjuk. 

A g impulzusválasz-függvény ismeretében tehát konvolúcióval modellezhetjük egy analóg mérőeszköz vagy 

jelátalakítórendszer működését. Amennyiben az impulzusválasz függvényt mi definiáljuk, azaz egy virtuális 

berendezés hatását vizsgáljuk, konvolúciós szűrésről beszélünk. A konvolúciós szűréssel még részletesen 

foglalkozunk a későbbi fejezetekben. 

Megjegyezzük, hogy formailag a konvolúció nagyon hasonló a korrelációhoz. Bizonyos esetekben, például ha g 

szimmetrikus, a kettő azonos eredményre vezet. 

A konvolúció Fourier-transzformációhoz kapcsolódó műveleti tulajdonságai a gyakorlati alkalmazások 

szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak, a jegyzet hátralévő részében mind az elméleti 

vizsgálódásoknál, mind a gyakorlati alkalmazásoknál használni fogjuk az alábbi, kapcsolódó tétel állítását. 

 6.5.3. Tétel.  (Konvolúciós tétel) 

 

  

ahol a  operátorral a korábban definiált konvolúció műveletet jelöltük. 

Bizonyítás.  A bizonyítás egyszerű behelyettesítéssel, változók átszervezésével, valamint az 

idő és körfrekvencia eltolásra vonatkozó tételek alkalmazásával végezhető. 
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A tétel állítása szerint ha ki kell számolnunk két függvény konvolúcióját, akkor azt visszavezethetjük Fourier-

transzformáltjaik meghatározására, a transzformáltak pontonkénti szorzására, majd inverz Fourier-

transzformáció alkalmazására. Az állítás gyakorlati jelentősége akkor jelentkezik, amikor viszonylag nagy 

méretű (diszkrét) objektumok között kell konvolúciót számolnunk, ekkor ugyanis kisebb számításigényű, azaz 

gyorsabb megoldást kapunk, ha a konvolúciót annak definíciója helyett a tétel állítását követve számítjuk ki. 

6. Nevezetes Fourier-transzformációs párok 

Jelen szakaszban áttekintünk néhány nevezetes Fourier-transzformációs függvénypárt, melyek egy részét a 

következő fejezetben bemutatásra kerülő mintavételezési tétel értelmezésekor, más részét a transzformáció 

alkalmazásainak leírásánál fogjuk felhasználni. 

Első lépésként be kell vezetnünk egy első pillantásra furcsának tűnő matematikai konstrukciót, a Dirac-delta 

függvényt1. Ez a függvény fog megjelenni akkor, amikor a Fourier-transzformációt nem négyzetesen 

integrálható függvényre alkalmazzuk. 

 6.6.1. Definíció.  (Dirac-delta) A 

 

 

 

 

függvényt Dirac-delta függvénynek nevezzük. 

                                                           
1A Dirac-delta függvény nevét Paul Dirac (1902 – 1984) britt elméleti fizikusról kapta, akit a kvantummechanika elméletének kidolgozói 
között tartunk számon. 
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 6.6.1. Megjegyzés. 

1.  

A Dirac-delta függvény értékeire sohasem hivatkozunk közvetlenül, mindig valamely 

integráljának az értékét tekintjük. 

2.  

, azaz a Dirac-delta függvény páros. 

3.  

A függvény alternatív módon, egy függvénysorozat határfüggvényeként is szokás 

definiálni. Teküntsük az ,  függvénysorozatot, melyet az alábbi kifejezéssel 

definiálunk: 

 

 

Könnyen látható, hogy a függvénysorozat minden elemének integrálja 1, ugyanakkor n 

növelésével a függvények egyre kisebb tartományon vesznek fel nullától különböző, 

azonban egyre nagyobb értéket. Definíció szerint a függvénysorozat határfüggvénye a 

Dirac-delta függvény, azaz . 

Elsőként vizsgáljuk meg a Dirac-delta függvény Fourier-transzformáltját. 

 6.6.1. Tétel.  (A Dirac-delta Fourier transzformáltja) 

 

 

Bizonyítás. 

 

 

Az  Dirac-delta függvényt és Fourier-transzformáltját a 6.4. ábrán ábrázoltuk. 

 6.4. ábra. A Dirac-delta függvény és Fourier-transzformáltja 
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Az előző tételből már látható, hogy a Dirac-delta Fourier-transzformáltja egy megfelelően skálázott konstans 

függvény. A dualitás elve alapján azt várhatjuk, hogy a konstans függvény Fourier-transzformáltja a Dirac-delta 

függvény lesz. Nézzük meg, hogy teljesül-e. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a konstans függvény 

nyilvánvalóan nem négyzetesen integrálható, így nem eleme -nek, mégis tudjuk értelmezni a Fourier-

transzformáltját. Ennek az az oka, hogy a konstans függvény egy olyan általánosított függvény, melyről a 

Fourier-transzformáció létezését és konvergenciáját jellemző tétel harmadik pontjában beszéltünk. 

 6.6.2. Tétel.  (A konstans függvény Fourier-transzformáltja) 

 

 

Bizonyítás. 

 

 

A bizonyítás során felhasználtuk a Dirac-delta függvény Fourier-transzformáltját, és azt, hogy 

az integrandus kitevőjében szimmetria okok miatt a negatív előjelet elhagyhatjuk. Ennek 

megfelelően a zárójelben szereplő kifejezés éppen a Dirac-delta előállítása inverz Fourier-

transzformációval. 
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Az  konstans függvényt és Fourier-transzformáltját a 6.5. ábrán ábrázoltuk. 

 6.5. ábra. A konstans és Fourier-transzformáltja 

 

 

 6.6.3. Tétel.  (Az eltolt Dirac-delta Fourier-transzformáltja) 

 

 

Bizonyítás. 

 

 

Az  függvényt és Fourier-transzformáltját a 6.6. ábrán ábrázoltuk. Az ábrán érdekes dolgot 

vehetünk észre: noha az eltolt Dirac-delta Fourier-transzformáltja egy komplex hullám, mi mégis egy konstans 

függvényt látunk. Ennek természetesen az az oka, hogy a Fourier-transzformált nagyságát ábrázoltuk, s a 

komplex hullám nagysága minden  pontban . Jól demonstrálja a példa, hogy bár a Fourier-

transzformáció egyértelmű, annak normája már közel sem az. 

 6.6. ábra. Az eltolt Dirac-delta és Fourier-transzformáltja 
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A komplex hullám függvény szintén nem négyzetesen integrálható, mégis értelmezhetjük Fourier-

transzformáltját, s a dualitás értelmében azt várhatjuk, hogy az egy eltolt Dirac-delta függvény lesz. 

 6.6.4. Tétel.  (A komplex hullám függvény Fourier-transzformáltja) 

 

 

Bizonyítás. 

 

 

A transzformáció felírását a körfrekvencia eltolására vonatkozó tétel alapján tekinthetjük úgy, 

mint a konstans függvény Fourier-transzformáltjának a körfrekvenciával történő eltolását, így 

közvetlenül adódik az eredmény. 

Az  komplex hullám függvényt és Fourier-transzformáltját a 6.7. ábrán ábrázoltuk. Az ábrán 

pirossal jelöltük a valós, kékkel a képzetes részt. 

 6.7. ábra. A komplex hullám és Fourier-transzformáltja 
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A koszinusz és szinusz függvények Fourier-transzformáltjai komplex hullámokkal történő előállításuk és a 

Fourier-transzformáció linearitása alapján könnyen értelmezhetők. 

 6.6.5. Tétel.  (A koszinusz függvény Fourier-transzformáltja) 

 

 

Bizonyítás. 

 

 

Az  függvényt és Fourier-transzformáltját a 6.8. ábrán ábrázoltuk. 

 6.8. ábra. A koszinusz függvény és Fourier-transzformáltja 
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 6.6.6. Tétel.  (A szinusz függvény Fourier-transzformáltja) 

 

 

Bizonyítás.  A koszinusz függvény Fourier-transzformáltjának bizonyításával analóg módon 

belátható. 

Az  függvényt és Fourier-transzformáltját a 6.9. ábrán ábrázoltuk. 

 6.9. ábra. A szinusz függvény és Fourier-transzformáltja 
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 6.6.7. Tétel.  (Hatványfüggvény Fourier-transzformáltja) 

 

 

Bizonyítás.  Alkalmazva a körfrekvencia szerinti differenciálásról szóló tétel állítását, 

 

 

ekkor 

 

 

választással 

 

 



 A folytonos Fourier-transzformáció  

 143  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ahol  a Dirac-delta n. deriváltja. 

A Shannon-féle mintavételezési törvény levezetésekor nagy hasznát fogjuk venni az alább definiált négyszög-, 

illetve sinc-függvényeknek, és Fourier-transzformáltjaiknak. 

 6.6.2. Definíció.  (Négyszög-függvény)  A 

 

 

függvényt négyszög-függvénynek nevezzük. 

 6.6.3. Definíció.  (Sinc-függvény)  A 

 

 

függvényt (normalizálatlan) sinc-függvénynek nevezzük. 

 6.6.8. Tétel.  (A négyszög-függvény Fourier-transzformáltja) 

 

 

Bizonyítás. 

 

 

Az  függvényt és Fourier-transzformáltját a 6.10. ábrán ábrázoltuk. 

 6.10. ábra. A négyszög függvény és Fourier-transzformáltja 
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 6.6.9. Tétel.  (A Sinc-függvény Fourier-transzformáltja) 

 

 

Bizonyítás. 

 

 

A  transzformáció alkalmazásával, kihasználva, hogy a  függvény páratlan, 

 

 

Legyen . Ekkor 
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Az  függvényt és Fourier-transzformáltját a 6.11. ábrán ábrázoltuk. 

 6.11. ábra. A  függvény és Fourier-transzformáltja 

 

 

 6.6.4. Definíció.  (Háromszög-függvény)  A 

 

 

függvényt háromszög függvénynek nevezzük. Alternatív módon a háromszög függvény 

definiálható  módon, ahol a  operátor a konvolúció 

műveletét jelöli. 

 6.6.10. Tétel.  (A háromszög-függvény Fourier-transzformáltja) 
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Bizonyítás.  Felhasználva, hogy a  függvény két  függvény konvolúciója, a 

konvolúciós tétel állítása szerint 

 

 

Az  függvényt és Fourier-transzformáltját a 6.12. ábrán ábrázoltuk. 

 6.12. ábra. A  függvény és Fourier-transzformáltja 

 

 

 6.6.11. Tétel.  (A -függvény és Fourier-transzformáltja) 

 

 

Bizonyítás.  Az előző tételhez hasonló módon bizonyítható: konvolúciós tétel szerint a 

-függvény Fourier-transzformáltja a -függvény önmagával vett konvolúciója, ami éppen 

a háromszög-függvény. 

Az  függvényt és Fourier-transzformáltját a 6.13. ábrán ábrázoltuk. 

 6.13. ábra. A  függvény és Fourier-transzformáltja 
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 6.6.12. Tétel.  (A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja) A Gauss-függvény Fourier-

transzformáltja szintén Gauss-függvény, nevezetesen 

 

 

Bizonyítás.  A Fourier-transzformációt kifejtve: 

 

 

Egészítsük ki az integrandus exponensét 

 

 

Kiemelve az t-től nem függű konstanst: 
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Az utolsó lépésben kihasználtuk, hogy az integrandus egy Gauss-függvény, melynek 

integrálja . 

Az  függvényt és Fourier-transzformáltját a 6.14. ábrán ábrázoltuk. 

 6.14. ábra. A Gauss-függvény és Fourier-transzformáltja 

 

 

7. A Fourier-transzformáció és a Fourier-sorfejtés 
kapcsolata 

Jelen szakaszban a Fourier-transzformáció és a Fourier-sorfejtés közötti hasonlóságot vizsgáljuk két 

megközelítésből. 

7.1. A Fourier-transzformáció, mint a Fourier-sorfejtés határesete 

A Fourier-transzformációt úgy vezettük be, mint a Fourier-sorfejtés határesetét végtelenbe tartó periódusidővel. 

Vegyünk egy függvényt, amelyre mind a Fourier-transzformáció, mind a Fourier-sorfejtés értelmezhető, és 

vizsgáljuk meg kvalitatíve, hogy valóban így van-e. 
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Az egyszerűség kedvéért válasszuk a már sokszor használt négyszöghullámot, pontosabban annak is csak egy 

periódusát: 

 

 

Korábban kiszámoltuk már az  függvény Fourier-sorfejtését a  intervallumon és Fourier-

transzformáltját is -en. A Fourier-sorfejtésre azt kaptuk, hogy 

 

 

míg a Fourier-transzformáltra 

 

 

adódott. Lássuk, mi történik, ha a Fourier-sorfejtést nem a  intervallumon, hanem a  

intervallumon végezzük, de továbbra is a négyszöghullámnak csak egy periódusán. Az eredményként kapott 

sorfejtés: 

 

 

Általános esetben, ha a négyszöghullám egy periódusának sorfejtését a  intervallumon végezzük, a 

sorfejtés eredménye 

 

 

A négyszöghullám periódusa tehát változatlan, a négyszöghullámot minden esetben periodikus függvénynek 

tekintjük. A sorfejtésre használt intervallum növelését úgy értelmezhetjük, hogy a négyszöghullámban egyre 

több és több idő telik el az egymást követő hullámok megjelenése között.  esetben, azaz a  

intervallumon végezve a sorfejtést a hullámok még közvetlenül követik egymást.  esetben a sorfejtést a 

 intervallumon végezzük, holott a négyszöghullám csak a  tartományon tér el zérustól, azaz 

két hullám megjelenése között  idő telik el. A  választás azonban arra utal, hogy a 

négyszöghullámot most  szerint tekintjük periodikusnak. Hasonlóan értelmezhetjük az  

tartományon kiszámított sorfejtés eredményét. A periódushossz növelését tekintjük annak a matematikai 

fogásnak, amire a fejezet elején úgy utaltunk, hogy a periódushosszt a végtelenbe növeljük. 

Ábrázoljuk a Fourier-sorfejtéseket úgy, hogy a függőleges tengelyen a Fourier-együtthatók abszolútértéke, a 

vízszintes tengelyen pedig a kapcsolódó komplex hullám körfrekvenciája szerepeljen. A 6.15. ábrán látható az 

 eset, valamint a négyszöghullám egy periódusának Fourier-transzformáltja. Az ábra 

baloldali oszlopában a Fourier-sorfejtés alapjául szolgáló négyszöghullám szerepel, s piros színnel jelöltük az 
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intervallumot, amelyen a sorfejtést végrehajtottuk. Az ábra jobb oldali oszlopában a megfelelő 

négyszöghullámok Fourier-sorfejtései láthatók, az egyes együtthatók helyét tüskék jelzik, s az együtthatók 

nagysága a tüskék magasságával arányos. Az ábra utolsó grafikonján a négyszöghullám egy periódusának -

en értelmezett Fourier-transzformáltját ábrázoltuk. Jól látható, hogy a periódushossz növelésével a tüskék 

sűrűsödnek (az alapharmonikus frekvenciája csökken), és a tüskék végpontjai által kirajzolt görbe alakja 

egyezni látszik a Fourier-transzformálttal. 

 6.15. ábra. A Fourier-transzformáció és a Fourier-sorfejtés kapcsolata. 
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Az ábrák grafikusan is szemléletetik, hogy a Fourier-transzformáció valóban a Fourier-sorfejtés határeseteként 

értelmezhető, ha a sorfejtés alapjául használt periódust végtelen hosszúra növeljük. 

7.2. Periodikus függvények Fourier-transzformáltja 

Vizsgáljuk meg, hogy mit kapunk, ha a Fourier-transzformációt egy olyan periodikus függvényre alkalmazzuk, 

melynek egy periódusa négyzetesen integrálható! 

Egy teljes periodikus függvényre direkt módon nem alkalmazhatjuk a Fourier-transzformációt, hiszen a végtelen 

integrálok kezelése matematikai nehézségekhez vezethet. Alkalmazhatunk azonban Fourier-sorfejtést egy 

periódushosszra, s mivel egy periodikus függvény Fourier-sora csak szinuszoidok összegéből áll, melyek 

Fourier-transzformációját már tudjuk értelmezni, a Fourier-transzformáció linearitását kihasználva azt várhatjuk, 

hogy a periodikus függvény Fourier-transzformáltját is meg tudjuk határozni. 

Legyen  egy periodikus függvény T periódushosszal és négyzetesen integrálható periódussal. Ekkor  

Fourier-sorba fejthető tetszőleges T hosszúságú intervallumon, azaz  előállítható 

 

 

alakban, ahol  a k-adik Fourier-együtthatót jelöli. Az  függvény Fourier-transzformáltja ugyanakkor 
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A kifejezés átrendezéssel 

 

 

alakra hozható, ahol az integrál kifejezés egy  függvényt határoz meg. Az integrál előtt szereplő 

exponenciális tag a  függvény  körfrekvenciával történő eltolásnak felel meg a körfrekvencia 

eltolásáról szóló tétel értelmében, azaz 

 

 

Azt kapjuk tehát, hogy egy periodikus  függvény Fourier-transzformáltja nem folytonos, hanem egymástól 

 távolságra lévő Dirac-deltákból áll, melyek nagysága éppen a  eltolásban található k-val indexelt  

Fourier-együttható. Ha ezt grafikusan, egy koordinátarendszerben ábrázoljuk, akkor arra jutunk, hogy 

periodikus, négyzetesen integrálható függvény Fourier-transzformáltja megegyezik Fourier-sorfejtésével. 

Mivel az  függvény periodicitása egyedül abban nyilvánult meg, hogy azt egy T periódushosszon kívül 

zérusnak tekintettük, az előbbi állítást általánosabban is megfogalmazhatjuk: véges tartójú, négyzetesen 

integrálható függvények Fourier-transzformlátja periodikusan eltolt, Fourier-együtthatókkal súlyozott Dirac-

delta függvények összegeként adódik. 

8. Folytonos Fourier-transzformáció a természetben 

A Fourier-sorfejtés, Fourier-transzformáció, és a Hilbert-terek, amelyek használatuk keretét adják absztrakt 

matematikai konstrukciók. Gondolná bárki, hogy a természet is produkál Fourier-transzformációt, illetve 

Fourier-sorfejtést? 

8.1. Fraunhofer-diffrakció 

Jelen szakaszban egy olyan, a természetben is lejátszódó fizikai jelenséget írunk le röviden, amely 

makroszkopikus értelemben Fourier-transzformációnak tekinthető: ez a jelenség a Fraunhofer-diffrakció. 

A fény elektromágneses hullám, a terjedését leíró függvények a korábban bevezetett elektromágneses 

hullámegyenletek megoldásai. A lehetséges megoldások egyik legegyszerűbbike a monokromatikus 

gömbhullám, melynek amplitúdóját a 

 

 

függvénnyel írhatjuk le a fényforrástól r távolságra t időben, ahol  a rezgés körfrekvenciája, k a hullámszám 

és  jelöli az amplitúdót, ami a távolság függvényében csökken. Nem lenne szükséges feltétlenül komplex 

kifejezéseket használnunk, azonban a számítások egyszerűsítése végett a kapcsolódó tudományterületeken ez a 
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bevett szokás, így mi is ezt követjük. A hullám kezdeti amplitúdója  lehet például az elektromágneses 

térerősség E, s ekkor a hullám az elektromágneses térerősség változását írja le. 

Ha időtől függetlenül szeretnénk vizsgálni egy gömbhullám hullámterét, akkor azt egy  időpillanatban a 

 

 

függvény írja le. Az egyszerűség kedvéért vizsgálódjunk a  pillanatban. Ekkor könnyen látható, illetve 

behelyettesítéssel ellenőrizhető, hogy a forrástól r távolságra az amplitúdó -szeresére változik. 

A Huygens–Fresnel-elv értelmében a fény terjedése modellezhető úgy, hogy a fényforrás minden pontjából 

gömbhullámok indulnak, s a hullámtér egy pontjában ezen elemi hullámok összegeként kapjuk a az ott mérhető 

amplitúdót. A Huygens–Fresnel-elv nem veszi figyelembe a hullámok távolsággal történő gyengülését, hogy a 

Huygens–Fresnel-elv szerint egy elemi gömbhullám forrásától r távolságra -szeresére változik az 

amplitúdó. Megjegyezzük, hogy az  faktor elhagyása nem vezet téves eredményre, hiszen a Huygens–Fresnel-

elv csak egy, az egyszerűbb számítások kedvéért bevezetett, de a valósággal összeegyeztethető eredményekre 

vezető modell. 

Tekintsük a 6.15-a. ábrát. Tegyük fel, hogy az ábrán az  síkban látható rés (fizikai megnevezése 

apertúra) pontjaiban a fény amplitúdóját az  függvény írja le. 

A résből az ernyő felé tartó fény legyen monokromatikus, k hullámszámmal, és az ernyő legyen nagy 

távolságban a réstől. A kérdés az, hogy milyen intenzitáseloszlás alakul ki az ernyőn? 

Az ernyő egy tetszőleges  pontjába a rés  pontjából induló fénynyaláb  

fáziseltolással fog érkezni, vagyis az amplitúdó  szorzó faktorral változik, ahol az r függvény a 

rés síkjában elhelyezkedő  és az ernyőn elhelyezkedő  pontok távolságát adja. A 

 pontból induló fénysugár járuléka a  pontban megjelenő eredő amplitúdóhoz így 

. A Huygens–Fresnel-elv értelmében a P pontban megjelenő eredő amplitúdót úgy 

kapjuk, hogy az apertúra minden  pontjától származó  járulékot összegzünk, 

vagyis 

 

 

speciálisan, téglalap alakú apertúra esetén 

 

 

egy dimenziós apertúra, azaz nagyon vékony rés esetén 
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ahol a C konstans minden esetben egy fizikai állandókat és arányossági tényezőket magába foglaló konstans. 

Másként fogalmazva, az eredő térerősség eloszlást az apertúra térerősségeloszlásának Fourier-transzformáltjával 

írhatjuk le. 

Hogy lássuk, a fenti kifejezések valóban Fourier-transzformációt adnak, tekintsük át az (6.106) kifejezés 

szerkezetét. A komplex exponenciális tag exponensében szereplő k érték állandó, a fény hullámhosszától függő 

érték. Ha az ernyő és az apertúra közötti távolság z, akkor 

. Utóbbi közelítést Taylor-sorba fejtéssel kaptuk. A 

közelítésben szereplő z tag elhagyható, hiszen az integrálba helyettesítve egy, az ernyő és a rés távolságától 

függő szorzó konstansként jelentkezik, így a C-be beolvasztható. Ha a maradék tagokat kifejtjük, akkor 

 adódik. Az utolsó tagból adódó szorzó tényezőt kiemelhetjük az integrál elé, 

s a C konstansba olvasztva egy -től függő  függvényt kapunk. Az első tagból adódó  

tényező közelítőleg 1 értéket vesz fel, ha az ernyő és a rés z távolsága kellően nagy. Ezen utóbbi közelítésre 

hivatkozunk Fraunhofer-közelítésként. A középső tagot nem ignorálhatjuk, ugyanis a negatív előjel miatt a 

belőle származó tényező  alakú, ami x és  függvényében még nagy z esetén is érzékenyen 

változik, hiszen az exponens x-től és -től függően negatív vagy pozitív is lehet. Végül tehát a 

 

 

 

alakhoz jutunk, ami már valóban megfelel a fejezetben tárgyalt Fourier-transzformáció formulájának. 

Ha az  eloszlás intenzitáseloszlás konstans, azaz  a résben, s a résen kívül zérus, akkor  

tulajdonképpen egy megfelelően paraméterezett  téglalapfüggvény. Egydimenziós rés diffrakciós képe így 

a  függvényhez hasonló intenzitásviszonyokat kell, hogy mutasson. Az 6.15-b. ábrán2 egy valódi, egyréses 

diffrakciós minta látható, s valóban felismerhetjük benne a  függvény formáját. 

 

    6.15-a. Diffrakció geometria 

                                                           
2Az ábra az MIT Department of Physics Technical Services Group weblapjáról származik. 
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    6.15-b. Egyréses diffrakció 

 

8.2. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció 

Középiskolai fizika tanulmányaiból ismerős lehet az olvasónak az a fogalom, hogy a fény kettős természetű. 

Egyrészt hullám tulajdonságokat mutat, hiszen az interferencia jelenségek kiválóan leírhatók a kezdetben 

mechanikai hullámokra kidolgozott matematikai eszközökkel, ugyanakkor részecske természetet is mutat, 

melynek egyik legszemléletesebb bizonyítékául a fénynyomás jelensége, illetve leírása szolgál. Huygens 

holland fizikus és matematikus a 17-edik század második felében dolgozta ki a fény hullámtermészetének 

leírását, a róla elnevezett Huygens-elvet, míg ezzel egyidőben Newton a fény részecsketermészetéről adott 

leírást. 
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A kérdést a 20-adik század elejéig nem sikerült megválaszolni. A kvantummechanika megjelenése azonban 

megdöbbentő eredményekre vezetett: nemcsak a fény kettős természetű, hanem az elemi részecskék is, például 

az elektronok, neutronok és maguk az atomok is. Ennek bizonyítékául diffrakciós kísérletek szolgáltak, 

melyekben egy vékony résen elektron- vagy éppen neutronnyalábot lőttek át, s a másik oldalon ugyanolyan 

diffrakciós képeket kaptak, mint a fény esetén. 

Az elektron kettős természetéhez kapcsolódóan már középiskolában találkozhatott az olvasó azzal a jelenséggel, 

hogy egy elektronnak nem ismerhetjük egyszerre a helyét és a sebességét. Ha a helyét nagy pontossággal meg 

tudjuk határozni, akkor a sebességéről (vagy tömegével szorozva az impulzusáról) csak annyit mondhatunk, 

hogy az egy  intervallumba esik, s hasonlóan, ha pontosan meghatározzuk a sebességét, akkor a 

helyéről csak annyit mondhatunk, hogy az egy  intervallumba esik. Az intervallumok hossza attól 

függ, hogy mennyire pontosan tudjuk meghatározni az elektron helyét, illetve sebességét. Ezen állítás a 

kvantummechanika egyik alapvető eredménye, s Heisenberg-féle határozatlansági elvnek3nevezzük. 

Hogyan kapcsolódik ehhez a Fourier-transzformáció? A kvantummechanikában a részecskék helyét és 

impulzusát4 egy-egy valószínűségi sűrűségfüggvénnyel írhatjuk le, azaz a részecske helyéről és impulzusáról is 

csak annyit mondhatunk, hogy bizonyos valószínűséggel beleesik egy intervallumba. Belátható azonban, hogy a 

részecske helyét és impulzusát leíró sűrűségfüggvények között a Fourier-transzformáció termet kapcsolatot. 

Gondoljunk most vissza a Fourier-transzformáció idő- és frekvenciaskálázására vonatkozó tulajdonságára, vagy 

még szemléletesebben a Gauss-féle sűrűségfüggvény Fourier-transzformáltjára. Ha a részecske sebességét a 

Gauss-féle sűrűségfüggvénnyel írhatjuk le, akkor a részecske impulzusát is egy Gauss-féle sűrűségfüggvény 

fogja leírni. Minél biztosabban határozzuk meg a részecske helyét, annál kisebb a részecske helyének 

valószínűségét leíró Gauss-sűrűségfüggvény szórása, azaz a függvény összehúzódik az origó köré. Ugyanakkor 

a Fourier-transzformáció tulajdonságai miatt a részecske impulzusát, így sebességét jellemző Gauss-

sűrűségfüggvény szórása növekedni fog, azaz a sebességet nagyobb bizonytalansággal, nagyobb hibával 

ismerhetjük. 

A Heisenberg-féle határozatlansági reláció makroszkopikus világunkban nem okoz gondot, mert 

mérőeszközeink nagyságrendekkel pontatlanabbak, mint a Heisenberg-féle határozatlanságból eredő hiba 

mértéke. Ugyanakkor a határozatlansági reláció a közeljövőben, de bizonyos tekintetben már most is 

meghatározza a technológiai fejlődés határait, hiszen a kvantumszámítógépek nagy problémája például, hogy 

atomi skálán a határozatlansági reláció miatt nehéz pontos méréseket, megfigyeléseket végezni, így információt 

tárolni és előhívni. 

A Heisenberg-féle határozatlansági reláció a kvantummechanika egyik legalapvetőbb eredménye, világunk 

egyik legjellemzőbb és legmélyebb sajátsága és rövid leírásunkból érezhetjük, hogy ennek leírását és 

értelmezését is átszövi a Fourier-transzformáció. 

9. Alkalmazások 

A Fourier-transzformáció alkalmazásai a fizika, a matematika, az informatika és a villamosmérnöki tudományok 

elméleti és gyakorlati területein egyaránt megjelennek. A következő fejezetben ismertetésre kerülő 

mintavételezési tétel alapján akár úgy is fogalmazhatunk, hogy valahányszor digitálizált jelekkel dolgozunk, azt 

a Fourier-transzformáció egy alkalmazása előzi meg, így nagyon nehéz kiemelni és bemutatni egy-egy konkrét 

alkalmazást. 

A diszkrét, digitális jelek szűréséhez és analíziséhez kapcsolódó alkalmazásokat a diszkrét Fourier-

transzformációt feldolgozó fejezetben tárgyaljuk majd részletesen, jóllehet ezek a folytonos esetre, akár 

áramköri elemekre is átültethetők. 

Az alkalmazások közül most inkább egy igen szemléletes eljárást, a Röntgen-krisztallográfiát emeljük. Mint azt 

korábbi fejezetekben már említettük, a Röntgen-sugarak elektromágneses hullámok, csakúgy, mint a látható 

fény. A látható fénnyel összehasonlítva a különbség az, hogy Röntgen-sugarak hullámhossza jóval rövidebb, a 

0.01–10 nm-es tartományba esik. Ez a hullámhossztartomány ugyanakkor megfelel az atomi méretek 

tartományának. 

                                                           
3A már sokszor említett kvantummechanika atyjának a Nobel-díjas elméleti fizikust, Werner Heisenberg-et (1901–1976) tekinthetjük. 
4Emlékeztetőül az impulzus vagy másnéven lendület a részecske tömegének és sebességének szorzata, mivel azonban a tömeget egyszerű 
esetekben állandónak tekinthetjük, az impulzus ismerete ekvivalens a sebesség ismeretével. 



 A folytonos Fourier-transzformáció  

 159  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A krisztallográfia célja a szilárdtestek, kristályok atomi nagyságrendű szerkezetének, tulajdonságainak feltárása 

és vizsgálata. A Röntgen-krisztallográfia alapját az előző szakaszban bemutatott diffrakciós kísérletek képzik. 

Ahhoz, hogy a diffrakció működjön, az elektromágneses hullám hullámhosszának összemérhetőnek kell lenni a 

hullám útjába helyezett akadály méretével. Mivel a Röntgen-sugarak hullámhossza épp az atomi méretek 

nagyságrendjének megfelelő, a kristályrácson áthaladó Röntgen-sugarak éppen úgy viselkednek, mint a 

mikrométeres nagyságrendű résen áthaladó látható fénysugarak – diffrakciós képet alakítanak ki. A diffrakciós 

mintázat pedig szoros kapcsolatban áll az akadály képének, pontosan fogalmazva a Röntgen-sugár 

intenzitáseloszlásának Fourier-transzformáltjával. A diffrakciós képekre inverz Fourier-transzformációs 

számításokat alkalmazva következtetni lehet a kristályrács síkjainak távolságára, így az atomok méretére, s akár 

a kristályrács szerkezetére is. 

Mivel rengeteg anyag atomjai vagy molekulái szerveződnek kristályrácsba, például fémek, ásványok, 

félvezetők, esetenként szerves anyagok, a Fourier-transzformáción alapuló Röntgen-krisztallográfia a modern 

anyagtudomány egyik legfontosabb alapeszköze. 

10. Összefoglalás 

A fejezetben bevezettük a Fourier-transzformáció fogalmát, melyhez periodikus függvények Fourier-

sorfejtéséből jutottunk el úgy, hogy a függvények periódushosszát minden határon túl növeltük. A Fourier-

transzformáció tehát a Fourier-sorfejtés határeseteként adódik nem-periodikus függvényekre. Áttekintettük a 

Fourier-transzformáció legfontosabb tulajdonságait, melyek közül itt is kiemeljük a linearitást és a gyakorlati 

szempontból kiemelkedő fontosságú konvolúciós tételt. A fejezet utolsó harmadában kiszámítottuk néhány 

nevezetes függvény Fourier-transzformáltját, amihez természetesen felhasználtuk a Fourier-transzformáció 

korábban igazolt tulajdonságait. A következő fejezetben a Fourier-transzformáció segítségével belátjuk a 

jelfeldolgozás egyik alapvető eredményét, a Shannon–Nyquist-féle mintavételezési tételt. 

11. Feladatok 

 6.11.1. Feladat.  (**) Határozza meg az alábbi függvények Fourier-transzformáltját! 

1.  

 

2.  

 

 6.11.2. Feladat.  (**) Határozza meg az alábbi függvények Fourier-transzformáltját! 

1.  

 

2.  

 

 6.11.3. Feladat.  (**) A konvolúciós tétel segítségével határozza meg az alábbi függvények 

Fourier-transzformáltját! 

1.  

 

2.  
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 6.11.4. Feladat.  (**) A konvolúciós tétel segítségével határozza meg az alábbi függvények 

Fourier-transzformáltját! 

1.  

 

2.  

 

 6.11.5. Feladat.  (**) A konvolúciós tétel segítségével határozza meg az alábbi függvények 

Fourier-transzformáltját! (A  operátorral a konvolúció műveletet jelöljük.) 

1.  

 

2.  

 

 6.11.6. Feladat.  (**) A konvolúciós tétel segítségével határozza meg az alábbi függvények 

Fourier-transzformáltját! (A  operátorral a konvolúció műveletet jelöljük.) 

1.  

 

2.  

 

 6.11.7. Feladat.  (**) Határozza meg az , és  függvények 

korrelációját! 

 6.11.8. Feladat.  (**) Határozza meg az , és  függvények 

konvolúcióját! 

 6.11.9. Feladat.  (**) Határozza meg az  függvény autokorrelációját! 

 6.11.10. Feladat.  (**) Határozza meg az  függvény autokorrelációját! 

 6.11.11. Feladat.  (**) Határozza meg  és  függvények korrelációját! 

 6.11.12. Feladat.  (**) Határozza meg  és  függvények konvolúcióját! 

 6.11.13. Feladat.  (**) Határozza meg a  függvény önmagával vett konvolúcióját! 

 6.11.14. Feladat.  (**) Határozza meg az alábbi függvények Fourier-transzformáltját! 

1.  

 

2.  
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 6.11.15. Feladat.  (**) Határozza meg az alábbi függvények Fourier-transzformáltját! 

1.  

 

2.  

 

 6.11.16. Feladat.  (**) Határozza meg a az alábbi függvények Fourier-transzformáltját! 

1.  

 

2.  

 

 6.11.17. Feladat.  (*) Inverz Fourier-transzformáció alkalmazásával lássa be, hogy a  

függvény Fourier-transzformáltjából valóban visszakapjuk a  függvényt! 

 6.11.18. Feladat.  (**) Keressen kapcsolatot a négyszöghullám egy periódusa és a  

függvény Fourier-transzformáltjai között! 

 6.11.19. Feladat.  (**) Határozza meg az  és  

függvények konvolúcióját! 

 6.11.20. Feladat.  (**) Határozza meg az  és 

 függvények konvolúcióját! 

 6.11.21. Feladat.  (***) Lássa be, hogy a hárömszög hullám megadott definíciói 

ekvivalensek! 

 6.11.22. Feladat.  (***) Határozza meg a háromszöghullám egy periódusának Fourier-

transzformáltját! 

 6.11.23. Feladat.  (***) Határozza meg a fűrészfog-hullám egy periódusának Fourier-

transzformáltját! 

 6.11.24. Feladat.  (***) Határozza meg a háromszöghullám Fourier-transzformáltját! 

 6.11.25. Feladat.  (***) Határozza meg a fűrészfog-hullám Fourier-transzformáltját! 

 6.11.26. Feladat.  (***) Számítsa ki a 

 

 

függvény deriváltját az idő szerinti deriválásról szóló tétel és a konvolúciós segítségével, azaz 

számítsa ki a függvény Fourier-transzformáltját, az  függvényen alkalmazza az idő 

szerinti deriválásról szóló tétel állítását, majd alkalmazzon inverz Fourier-transzformációt és 

hasonlítsa össze az eredményt az idő térben végrehajtott deriválás eredményével! 
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 6.11.27. Feladat.  (***) Határozza meg a 

 

 

függvény Fourier-transzformáltját! Az eredmény Fraunhofer-közelítéssel megfelel az optikai 

rácson áthaladó fénysugár által kialakított diffrakciós képnek. 

 6.11.28. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, amely a felhasználótól kér egy 

sztringet, mellyel egy trigonometrikus függvényekből súlyozott összegeként előálló függvényt 

specifikálunk az alábbi formában: 

 

     f(t)= 2sin(1t) + 3cos(2t) + cos(3t)  

 

Feltehetjük, hogy a függvény legfeljebb 5 tagból áll, és fázis eltolások nincsenek. Ami 

változik tehát, az az idő paraméterek együtthatója, valamint a trigonometrikus függvények 

súlya. A program írja a kimenetre a megkapott függvény Fourier-transzformáltját! 
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7. fejezet - Mintavételezés 

„Az elméleti fizika módszerei a gondolkodás minden olyan területén használhatók, ahol a 

lényeges dolgokat kifejezhetjük számokkal.” 

Paul Dirac 

Jelen fejezet első felében a jelfeldolgozás alapvető fontosságú eredményével, a Shannon–Nyquist-féle 

mintavételezési tétellel1, illetve ehhez kapcsolódóan a Shannon–Whittaker-féle interpolációs formulával 

ismerkedünk meg. A mintavételezési tétel választ ad arra, hogy milyen sűrűséggel kell mintákat vennünk egy 

függvényből (jelből) ahhoz, hogy azt a mintákból hibátlanul rekonstruálni tudjuk. A Shannon–Whittaker-

formula a jel rekonstrukciójának módját adja meg. A fejezet második felében azt vizsgáljuk, hogy hogyan torzul 

a mintavételezett jel információtartalma, spektruma, ha a mintavételezést az ideális, végtelen sok helyett csak 

véges számú időpillanatban végezzük. 

A fejezet befejeztével eljutunk oda, hogy a jelfeldolgozás eredményei által megalapozott módon tudunk egy 

jelből számunkra megfelelő tulajdonságokkal rendelkező diszkrét, kvantált számsorozatot, azaz egy vektort 

előállítani. A jegyzet hátralévő részében a folytonos függvények vizsgálatáról áttérünk a mintavételezett 

vektorok vizsgálatára, s bemutatjuk, hogy a Fourier-transzformáció kapcsolódó alkalmazásait. 

1. A mintavételezési tétel 

1.1. A Dirac-fésű és tulajdonságai 

1.1.1. A Dirac-fésű 

A mintavételezési folyamatot matematikailag az ún. Dirac-fésű függvénnyel történő pontonkénti szorzással 

modellezzük. 

 7.1.1. Definíció.  (Dirac-fésű függvény) A Dirac-fésű függvény adott T periódussal eltolt 

Dirac-delta függvények végtelen összege, azaz 

 

 

A későbbiekben T jelöli majd a mintavételezési időt, azaz azt az időtartamot, amely két egymást követő minta 

vételezése között telik el. 

 7.1.1. Tétel.  (A Dirac-fésű Fourier-sorfejtése és transzformáltja) A Dirac-fésű függvény 

Fourier-sorfejtése 

 

 

és Fourier-transzformáltja 

 

 
                                                           
1A tétel nevét megalkotóiról, Harry Nyquist (1889 – 1976) svéd villamosmérnökről és Claude Shannon (1916 – 2001) matematikusról kapta. 

Bár a tétel eredménye Nyquist önálló munkájában jelent meg előbb 1928-ban, azt még nem a mintavételezéshez kapcsolódóan fogalmazta 

meg. Shannon 1949-ben publikálta a tételt, s máig homály fedi, hogy hogyan kapcsolódott össze végül Shannon és Nyquist neve a tétel 
megnevezésében. 
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Bizonyítás.  Mivel a Dirac-fésű függvény periodikus T periódussal, azaz 

, alkalmazhatjuk rá a periodikus függvények Fourier-sorfejtését. 

Ekkor a Fourier-sorfejtés alakja a következő 

 

 

ahol 

 

 

és -t  módon definiáljuk. Az  szorzó faktorra nyilvána azért van szükség, 

mert a függvény nem  szerint, hanem T szerint periodikus. A felírásban  természetesen 

konstans, amely csak a T értéktől függ. Kihasználva, hogy a Fourier-együtthatókat tetszőleges 

T hosszúságú intervallumon kiszámíthatjuk, válasszuk a  intervallumot: 

 

 

Mivel a transzformációban használt ortogonális függvények az  

komplex hullám függvények, behelyettesítve a  Fourier-együtthatókat a Fourier-

sorfejtésbe, 

 

 

adódik. A Dirac-fésű Fourier-transzformáltja a Fourier-transzformáció linearitását kihasználva 

 

 

Kihasználva az idő eltolásra és a Dirac-delta Fourier-transzformáltjára vonatkozó állításokat, 

 

 

Ebből 
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Vessük össze az utóbbi Fourier-transzformáltat a Dirac-fésű Fourier-sorfejtésével. Azt kll 

látnunk, hogy a kifejezések hasonló alakúak. Egészen pontosan a Fourier-sorfejtés n változója 

a Fourier-transzformált n változójának felel meg, a sorfejtésben szereplő függvény t 

paramétere a transzformált  paraméterének felel meg, míg a  konstans a transzformált T 

konstansának. Így tekintve a Fourier-transzformáltat, tekinthetjük azt egy Dirac-fésű 

sorfejtéssel történő előállításának, ahol a komplex hullámfüggvények az egyes Dirac-delták 

eltolásából származnak, azaz 

 

 

 7.1.1. Megjegyzés. 

1.  

Az előző állítás legfontosabb következménye hogy egy Dirac-fésű függvény Fourier-

transzformáltja is egy Dirac-fésű függvény. Vegyük észre, mekkora különbség van egy 

periodikus és nem-periodikus függvény Fourier-transzformáltja között: egy Dirac-delta 

Fourier-transzformáltja egy konstans, míg végtelen sok Dirac-delta összegének, azaz a 

Dirac-fésűnek a Fourier-transzformáltja már egy Dirac-fésű. 

2.  

Az időtartományban növelve a Dirac-delták sűrűségét, a Fourier-térben csökkenni fog a 

sűrűségük, azaz nő a távolságuk, és fordítva. Ezen tulajdonság analóg a Fourier-

transzformáció idő és frekvenciaskálázásra vonatkozó tulajdonságával, illetve a Gauss-féle 

sűrűségfüggvény Fourier-transzformációjánál megfigyelt jelenséggel: ha megfelelő 

paraméterezéssel egy függvényt időtartományban az origó köré húzunk össze, akkor 

Fourier-transzformáltja elnyúlik az  tengely mentén és fordítva. 

1.1.2. Konvolúció a Dirac-deltával és Dirac-fésűvel 

A konvolúciót, mint műveletet már az előző fejezetben bevezettük. Vizsgáljuk meg, hogy mi történik, ha egy 

függvényt a Dirac-deltával, vagy Dirac-fésűvel konvolválunk. 

Emlékeztetőül a konvolúció definíciója 

 

 

A Dirac-deltával történő konvolúció eredménye könnyen meghatározható, ha arra gondolunk, hogy a  

függvény integrál kifejezésben az integrandus függvényértékét eredményezi azon a helyen, ahol  értéke 

zérus. Ennek megfelelően 
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A  függvénnyel történő konvolúció esetén 

 

 

azaz a konvolúció egy a értékkel történő eltolásnak felel meg. 

Vizsgáljuk meg, hogy mi történik ha egy  függvényt egy  függvénnyel 

konvolválunk! Az integrál linearitását kihasználva 

 

 

azaz a függvényből két másolat készül, az egyik a-val, a másik -val eltolva, mitöbb, a másolatok 

összeadódnak. Példaként tekintsük az  és  függvénnyel történő 

konvolúció eredményét, amit a 7.1. ábrán vizualizáltunk. 

 7.1. ábra. A Dirac-deltával történő konvolúció szemléltetése  

    7.1-a. A konvolválandó függvények 

 
 

    7.1-b. A konvolúció eredménye 
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Vizsgáljuk meg, mi történik, ha egy  függvényt a  függvénnyel 

konvolváljuk! 

 

 

vagyis az f  függvényből végtelen sok másolat készül, s ezek értékei pontonként összeadódnak. Példaként 

tekintsük az  és  függvények konvolúcióját, aminek eredményét a 7.2. ábrán 

vizualizáltuk. 

 7.2. ábra. A Dirac-fésűvel történő konvolúció eredménye  

    7.2-a. A konvolválandó függvények 

 
 

    7.2-b. A konvolúció eredménye 
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1.2. A Shannon–Nyquist-féle mintavételezési tétel 

 7.1.2. Definíció.  (Mintavételezés) Mintavételezésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor egy 

folytonos függvényt diszkrét függvénnyé redukálunk. Az  függvény T mintavételezési 

idővel történő mintavételezésével kapott függvényt  módon jelöljük. 

A mintavételezés témakörének fő kérdése az, hogy milyen körülmények között lesz az eredeti függvénye 

visszaállítható a mintákból, azaz milyen körülmények között, mely feltételek teljesülése esetén tudjuk  

hibátlanul visszaállítani -ből? 

 7.1.3. Definíció.  (Körfrekvencia-korlátos függvény) Jelölje  a  függvény 

Fourier-transzformáltját, ha létezik olyan , szám, amelyre , ha 

, akkor az  függvényt körfrekvencia-korlátosnak nevezzük B korláttal. 

Egy frekvenciakorlátos függvény tehát azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy Fourier-transzformáltja csak 

egy véges origó körüli környezetben vesz fel nullától különböző értéket. 

 7.1.2. Tétel.  (Shannon–Nyquist-féle mintavételezési tétel) Legyen f  egy körfrekvencia-

korlátos függvény B korláttal. Ekkor a függvény hiba nélkül előállítható a mintáiból, ha a 

mintavételezés  körfrekvenciájára 

 

 

teljesül, azaz a mintavételezési időköz . Körfrekvencia helyett frekvenciával 

kifejezve  és . 

Bizonyítás.  Az előző fejezetben megismerkedtünk a Fourier-transzformációval, s beláttuk, 

hogy egy  függvény az  Fourier-transzformáltjából egyértelműen előállítható, 

 és  a függvénytérben használt metrika tekintetében kölcsönösen egyértelműen 

meghatározzák egymást, az -ból inverz Fourier-transzformációval előálló függvény és 

 távolsága zérus. Egy mintavételezett függvényből az eredeti függvényt 

rekonstruálhatjuk, ha a mintavételezett függvény Fourier-transzformáltjából valamilyen 
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módon ki tudjuk szűrni az eredeti függvény Fourier-transzformáltját. Erre ugyanis inverz 

Fourier-transzformációt alkalmazva visszakapjuk az eredeti függvényt. 

Nézzük, mi történik frekvenciatérben a mintavételezés során. 

 

 

A konvolúciós tétel alapján az eredeti függvény és a Dirac-fésű pontonkénti szorzatának 

Fourier-transzformáltja a függvények Fourier-transzformáltjainak konvolúciójaként is 

megkapható, azaz 

 

 

ahol -vel jelöltük  Fourier-transzformáltját. 

Feltételeztük, hogy az f  függvény körfrekvencia-korlátos, azaz Fourier-transzformáltja csak a 

 intervallumban tartalmaz nem 0 együtthatókat. A Dirac-fésű Fourier-

transzformáltjáról pedig tudjuk, hogy az is egy Dirac-fésű lesz. Ismerve a Dirac-fésűvel vett 

konvolúció tulajdonságait, a mintavételezett függvény Fourier-transzformáltja az eredeti 

függvény Fourier-transzformáltjainak másolataiból fog állni. A másolatok a Dirac-fésű 

Fourier-transzformáltjának Dirac-deltáiba lesznek eltolva, ezek pedig éppen  

periódussalhosszal követik egymást a frekvenciatérben. 

Az eredeti és mintavételezett függvény Fourier-transzformáltjai tehát abban különböznek, 

hogy a mintavételezett függvény Fourier-transzformáltja az eredeti függvény periodikus 

másolatainak összegeként áll elő. 

A mintavételezett függvény Fourier-transzformáltjából ( ) úgy nyerhetjük ki 

az eredeti függvény Fourier-transzformáltját ( ), hogy annak másolatai közül 

kimaszkolunk egyet, azaz pontonként szorozzuk egy olyan függvénnyel, amely a  

tartományban 1-et, azon kívül pedig 0-t vesz fel. Másként fogalmazva pontonként szorozzuk 

egy megfelelően paraméterezett  függvénnyel. 

Legyen  a mintavételező Dirac-fésű körfrekvenciája Fourier-térben. 

Frekvenciatérben az  másolatai éppen  távolságra kerülnek egymástól. Optimális 

esetben, ha a másolatok nem érnek össze, így nem fednek át, a 

 

 

függvénnyel történő pontonkénti szorzás éppen  egy példányát fogja eredményezni, 

azaz 
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teljesül, így az  függvényt inverz Fourier-transzformációt alkalmazva visszakaphatjuk, 

nevezetesen 

 

 

Ahhoz azonban hogy ez működjön, teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy frekvenciatérben 

az  másolatai nem fednek át. Ennek pedig az a feltétele, hogy a körfrekvenciakorlátra 

 teljesül, azaz . Körfrekvenciáról frekvenciára áttérve a reláció nem 

változik: , , így  kell, hogy teljesüljön. Időtartományban a 

mintavételezési időre  adódik. 

A Shannon-Nyquist-féle mintavételezési tétel a jelfeldolgozás elméletének egyik legfontosabb eredménye, 

mivel ismerve egy jel fizikai tulajdonságait, a tétel segítségével meghatározhatjuk azt a mintavételezési időt, 

mely használata esetén az eredeti jel hibátlanul visszaállítható. 

 7.1.2. Megjegyzés. 

1.  

Megjegyezzük, hogy a Shannon-Nyquist tétel nem ad szükséges feltételt egy jel 

visszaállíthatóságára, a  csak elégséges feltétel. Ha a feltétel teljesül, a jel 

biztosan hibátlanul rekonstruálható. Speciális esetekben azonban akkor is rekonstruálható a 

jel, ha a feltétel nem teljesül. 

2.  

A tétel csak alsó korlátot ad a mintavételezési körfrekvenciára, így végtelen sok olyan 

mintavételezési idő van, ami teljesíti ezt a feltételt. Ugyanakkor általában a korláthoz közel 

eső, a feltételnek még éppen megfelelő körfrekvenciákat szoktunk választani, ugyanis 

minél nagyobb mintavételezési frekvenciát választunk, annál kisebb lesz a mintavételezési 

idő, azaz annál több mintát kell vennünk egységnyi idő alatt. Mivel számítógépes 

mérőrendszerek esetén a rendelkezésre álló tárkapacitás véges, ezért célszerű egységnyi idő 

alatt a lehető legkevesebb mintát vételezni, így a lehető legnagyobb mintavételezési időt és 

legkisebb mintavételezési frekvenciát választani. 

 7.1.4. Definíció.  (Aliasing) Azt a jelenséget, amikor a rosszul megválasztott mintavételezési 

frekvencia miatt a mintavételezett függvény Fourier-transzformáltjában az eredeti függvény 

Fourier-transzformáltjának másolatai összeérnek, aliasing-nak nevezzük. 

Aliasing esetén nem tudjuk előállítani az eredeti  függvény spektrumát a mintavételezett függvény 

spektrumából, mert az átfedő részeken a spektrum másolatai a konvolúció miatt összeadódnak és ezek 

szétválasztásához nem rendelkezünk információval. 

 7.1.5. Definíció.  (Nyquist-(kör)frekvencia) A Shannon-Nyquist-tételben szereplő, 

megengedett mintavételezési (kör)frekvenciák alsó korlátját Nyquist-(kör)frekvenciának 

nevezzük. 

1.3. Példa 

A Shannon–Nyquist-tételt és bizonyítását sematikusan a 7.3. ábrán szemléltetjük. Tegyük fel az egyszerűség 

kedvéért, hogy a függvény, melyből mintavételezni kívánunk a 
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függvény (7.3-a. ábra). Tudjuk, hogy a függvény Fourier-transzformáltja a 

 

 

amit a 7.3-c. ábrán vizualizáltunk. Emlékeztetőül a háromszögfüggvény explicit alakja: 

 

 

így könnyen látható, hogy a  függvény körfrekvenciakorlátos  korláttal. Ennek 

megfelelően a mintavételezési körfrekvenciára  kell, hogy teljesüljön. Válasszuk a Nyquist-

frekvenciát, azaz , s így a mintavételezési időre  adódik. Ebből 

kifolyólag a mintavételező Dirac-fésű 

 

 

lesz (7.3-b. ábra). A mintavételező Dirac-delta Fourier-transzformáltja 

 

 

amit a 7.3-d. ábrán jelenítettünk meg. A mintavételezés eredményeként előálló pontokat a 7.3-e. ábrán 

reprezentáljuk, míg a mintavételezett függvény Foureir-transzformáltját a 7.3-f. ábrán. Jól látható, hogy a 

Nyquist-frekvencia kiválasztása miatt a Fourier-transzformált másolatai éppen nem érnek össze, így egy 

megfelelően paraméterezett  függvénnyel pontonként szorozzuk, ki tudunk nyerni egyet közülük. A 7.3-g. 

ábrán az említett  függvény látható, míg a 7.3-h. ábrán a pontonkénti szorzás eredményeként 

megkapott egyetlen  függvény. A szemléletesség kedvéért a 7.3-h. ábrán szaggatott vonallal ábrázoltuk 

azon  másolatokat, amelyek a -tel való pontokkénti szorzás hatására eltűnnek. 

 7.3. ábra. A mintavételezés szemléltetése  

    7.3-a. A mintavételezendő  függvény 
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    7.3-b. A mintavételező Dirac-fésű 

 
 

    7.3-c. A  Fourier-transzformáltja 
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    7.3-d. A Dirac-fésű Fourier-transzformáltja 

 
 

    7.3-e. A mintavételezés 

 
 

    7.3-f. A mitnavételezés hatása frekvenciatérben 
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    7.3-g. A maszkolásra használt  függvény 

 
 

    7.3-h. A maszkolás eredményeként csak a középső  függvény marad. 

 

1.4. A Shannon–Whittaker-féle interpolációs formula 

Az előző szakaszban a Shannon–Nyquist tétellel elégséges feltételt adtunk arra, hogy mikor rekonstruálhatunk 

egy függvényt pontosan annak mintáiból. A feltétel kimondásához nem kellett a függvény rekonstrukciójának 

módját megfogalmaznunk, elegendő volt felvázolni annak menetét. Jelen fejezetben megvizsgáljuk, hogy 

pontosan hogyan is rekonstruálhatunk egy függvényt annak mintáiból, feltéve, hogy teljesült a mintavételezési 

tételben megfogalmazott feltétel. 

Első lépésként azonban be kell látnunk egy újabb összefüggést egy függvény Fourier-transzformáltja és Fourier-

sorfejtése között. 

 7.1.3. Tétel.  (Poisson-összegzés) Legyen  egy olyan függvény, melynek létezik  

Fourier-transzformáltja, s tegyük fel, hogy a Fourier-transzformáltból  inverz Fourier-

transzformációval előállítható. Ekkor 
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és 

 

  

teljesül, ahol . 

Bizonyítás.  Definiáljuk a  függvényt  módon. 

Könnyen látható, hogy ezen G függvény periodikus  periódussal. Határozzuk meg a 

Fourier-sorfejtésből adódó Fourier-együtthatóit: 

 

Az utolsó előtti lépésben kihasználtuk a Fourier-transzformáció dualitás tulajdonságát, és azt, 

hogy az exponenciális kifejezés úgy értelmezhető, mintha Fourier-transzformációval az 

eredeti függvény értékét szeretnénk meghatározni az  helyen. 

Felhasználva a Fourier-sorfejtés  együtthatóit, a G függvényt előállíthatjuk az alábbi 

alakban: 

 

 

Ezzel az állítás második részét beláttuk, a maradék három eset analóg módon bizonyítható. 

 7.1.3. Megjegyzés.  A Poisson-összegzésről szóló állítás szerint ha adott egy  függvény, 

melynek értékeit periodikusan összegezzük, akkor az így kapott összeget megkaphatjuk a 

Fourier-transzformált súlyozott periodikus összegzésével is. Másként fogalmazva, ha 

periodikusan összegzünk egy  függvényt, az így kapott periodikus függvény Fourier-

együtthatói rendre az  függvény Fourier-transzformáltjának periodikusan elhelyezkedő 

értékeiként adódnak. 
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 7.1.4. Tétel.  (Shannon–Whittaker-formula) Az f  függvényt a mintavételezett  

függvényből az alábbi formula alapján állíthatjuk elő: 

 

 

Bizonyítás.  Ha a mintavételezési tételben megfogalmazott feltétel teljesül, akkor az eredeti 

függvény spektrumából egy megfelelő maszkolást követően inverz Fourier-transzformációval 

kapjuk vissza az eredeti függvényt. Jelölje  a mintavételezett függvény Fourier-

transzformáltját. A Dirac-fésűvel történő konvolúció tulajdonságaiból látható, hogy 

 

 

Ahogy azt a Shannon–Nyquist tétel bizonyításában levezettük, az eredeti f  függvényt 

 

 

módon kaphatjuk vissza. Alkalmazzuk a Poisson-összegzés formuláját az állításban szereplő 

 periodikus függvényre: 

 

Hajtsuk végre az inverz Fourier-transzformációt. Tudjuk, hogy a  függvény a  

függvény Fourier-transzformáltja, így az inverz Fourier-transzformációt követően a  

függvény  függvénnyé transzformálódik. Az  szorzó faktor az idő paraméter 

-vel történő eltolásának felel meg, így a szögletes szárójelben szereplő kifejezés inverz 

Fourier-transzformáltja  paraméter jelenik meg. A  függvény körfrekvencia 

paramétere azonban skálázva van. A Fourier-transzformáció skálázásra vonatkozó 

tulajdonsága alapján tudjuk, hogy a  függvény inverz Fourier-transzformáltja 

 lesz. Kihasználva, hogy , 

 

 

ahol a  függvényt normalizált  függvénynek nevezzük, és 
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módon értelmezzük. 

1.5. Példa 

A Shannon–Whittaker interpolációs formula használatának szemléltetésére folytassuk az előző szakaszban 

bemutatott példát a  függvény mintáiból történő visszaállításával. 

 7.4. ábra. A Shannon–Whittaker-formula használatának szemléltetése  

    7.4-a. A Shannon–Whittaker-formulában megjelenő  függvények (kék) és az eredeti 

 függvény (piros). 

 
 

    7.4-b. A Shannon-Whittaker-formulában összege 

 

Mivel a mintavételezési idő  volt, a A Shannon–Whittaker formula szerint a 
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módon vissza kell kapnunk az eredeti, mintavételezett  függvényt. Vegyük észre, hogy a formulában 

a  függvénynek csak diszkrét mintáit használjuk. 

Hogy könnyebb legyen a formula működésének elképzelése, a 7.4-a. ábrán az eredeti  függvényt 

pirossal, míg a (7.38) összegzésben szereplő súlyozott  függvényeket kékkel ábrázoltuk. Az egyes 

 függvények látszólag változatosan hullámzanak, azonban ha pontonként kiszámítjuk ezen függvények 

összegét (7.4-b. ábra), akkor látható, hogy pontosan a  függvényt kapjuk, melyből mintavételeztünk. 

A teljesség és a félreértések elkerülése végett megjegyezzük, hogy annak, hogy az interpolációs formulában 

 függvények szerepelnek, semmi köze sincs ahhoz, hogy mi most éppen a  függvényből 

mintavételeztünk. Azért a  függvényt választottuk, mert a frekvenciatérben megjelenő háromszög 

függvénnyel könnyű volt szemléltetni a Shannon-féle mintavételezési tétel állítását. 

1.6. Alkalmazások 

A Shannon-féle mintavételezési tételt számtalan helyen alkalmazzák a gyakorlatban: 

• Közismert, hogy az emberi fül hallóképessége a 20-20000 Hz-es tartományra terjed ki (a zenei A hang 

frekvenciája 440 Hz). A 20000 Hz fölötti frekvenciájú akusztikus hangokat nem vagyunk képesek érzékelni. 

A 20000 Hz természetesen csak egy közelítő érték, emberről-emberre, illetve a életkorral is változik. Ahhoz, 

hogy 20000 Hz alatti frekvenciákat hibátlanul vissza tudjunk állítani, a mintavételezési tétel szerint 40000 Hz 

frekvenciától nagyobb mintavételezési frekvenciával kell dolgoznunk. A gyakorlatban ezt túlbecsülték, hogy 

többé-kevésbé minden, emberek által érzékelt hangot rekonstruálni tudjanak, így az audiótechnikában 

elfogadott szabványos mintavételezési ráta 44.1 kHz CD minőséghez, és 48 kHz professzionális audió 

felvételekhez. Előbbi azt jelenti, hogy 22.05 kHz-es frekvenciáig lehet minden komponenst hibátlanul 

rekonstruálni, utóbbi esetén pedig 24 kHz-ig. 

• Telefonokon azért nem lehet megfelelő minőségben például zenét továbbítani, mert az emberi beszéd fő 

frekvenciakomponensei az 3-4000 Hz tartományba esnek. Ennek megfelelően a telefonok mintavételezése 

csak 8kHz mintavételezési frekvenciával történik a G.711 szabvány szerint. 

• Digitális fényképezőgépek, videókamerák esetén térbeli, valamint térben és időben változó jelek jelennek 

meg, s ezek jellege befolyásolja azt, hogy milyen képeket, struktúrákat tudunk a számunkra szükséges 

részletességgel rögzíteni. Mivel a fényképezés vagy videofelvétel tárgyát képező szcénáról nincs általános 

információnk, így a mintavételezés pontosságát a hardver lehetőségei korlátozzák elsősorban. Ezen 

területeken is találkozhatunk azonban aliasing jelenségekkel, ilyen például a szekérkerék-effektus, amikor egy 

forgó kerék vagy propeller egy videófelvételen úgy tűnik, hogy lassabban és esetenként visszafelé forog. 

Hasonlóan, aliasing jelenség van a háttérben, mikor egy sűrű, apró mintázatú tárgyról képfelvételt készítünk, 

s a mintavételezés pontosságának köszönhetően az apró minták nem értelmezhetők, viszont nagyobb 

struktúrákat, ún. de Moire mintázatot alkotnak. Az ??. ábrán2 két különböző felbontásban készült kép látható 

egy téglafalról. A bal oldali kép megfelelően nagy felbontású ahhoz, hogy a téglafal mintázatát visszaadja, a 

jobb oldali kép azonban kisebb felbontású, azaz nem megfelelő mintavételezési frekvenciával készült ahhoz, 

hogy a téglamintázatot láthassuk rajta. Az apró téglák mintázata helyett azonban megjelenik egy nagyobb, 

hullámzó de Moire mintázat. 

 7.5. ábra. Egy téglafal kis és nagy felbontású képe. 

                                                           
2A képek a Wikipedia Aliasing oldaláról származnak. 
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2. Véges számú minta vételezésével kapcsolatos 
jelenségek 

Az előző szakaszban választ kaptunk arra, hogy milyen mintavételezési idővel kell mintát venni egy feltehetőleg 

frekvenciakorlátos jelből, hogy azt a mintákból hibátlanul rekonstruálni tudjuk. Megismerkedtünk továbbá a 

rekonstrukció módját megadó a Shannon–Whittaker interpolációs formulával. 

Az előző szakasz állításaiban azonban azt feltételeztük, hogy ideális eset valósul meg, végtelen sok mintát 

veszünk, s ezekből próbáljuk rekonstruálni a jelet. A valóságban ez természetesen nem kivitelezhető, és a jelek 

sem végtelen hosszúságúak. Jelen szakaszban azt vizsgáljuk meg, hogy milyen hatással van egy mintavételezett 

jel spektrumára, ha egy végtelen hosszúságú mintasorozat helyett csak N darab mintát veszünk. 
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2.1. Periodikus jelek spektruma a periódustól különböző 
intervallumon 

Vizsgáljunk egy ideális  jelet. Akár Fourier-sorfejtést alkalmazunk a  intervallumon, 

akár Fourier-transzformációt, a Fourier-spektrumban mindkét esetben két-két nem-nulla komponens jelenik meg 

(7.6. ábra). 

 7.6. ábra. A  jel és Fourier-transzformáltja 

 

 

Vizsgáljuk meg, mi történik, ha a Fourier-sorfejtést a  intervallum helyett például a  

intervallumon végezzük, azaz határozzuk meg a Fourier-együtthatókat. Az egyszerűség kedvéért jelöljük az 

intervallum felső határát T-vel, . A Fourier-sorfejtésben szereplő integrált elvégezve az 

alábbi kifejezésre jutunk 

 

 

A vizsgált időtartományt, s a Fourier-együtthatókat a 7.7. ábrán jelenítettük meg. 

 7.7. ábra. A nem megfelelő periódushossz, s az az alapján végrehajtott Fourier-sorfejtés 

együtthatói 
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Az ábrán kék színnel jelöltük az ideális Fourier-együtthatókat. Kiválóan látható, hogy megjelennek a nagy 

abszolútértékű Fourier-együtthatók az 1, illetve  körfrekvenciák közelében, azonban számos további 

komponens is megjelent. Ezen komponensekre oldalharmonikusokként hivatkozunk, s jelenlétük a nem 

megfelelően megválasztott periódushossznak köszönhető. Bár az ábra csak sugallja, az  Fourier-együttható 

analitikus kifejezéséből látható, hogy végtelen sok nem-nulla Fourier-együttható jelenik meg. 

 7.8. ábra. A nem megfelelő periódushossz választásból származó periodikus függvény 

 

Emlékezzünk rá, hogy Fourier-sorfejtés szempontjából az az intervallum számít egy periódushossznak, amelyen 

az integrált számítjuk. Esetünkben a  választás miatt a Fourier-sorfejtés a 7.8. ábrán látható 

függvény együtthatóit számítja ki. Az ábrán jól látható, hogy a nem megfelelő periódushossz választás a 

függvény görbéjében szakadásokat eredményezett. Valójában ezek a folytonossági hibák okozzák a végtelen sok 

nem-nulla Fourier-együttható megjelenését. Valahányszor egy függvénynek ugrásai vannak, azaz olyan pontok, 

melyekben nem folytonos, a nem-nulla Fourier-együtthatók száma végtelenné válik. Láthattunk erre példákat 

korábban, például a négyszög-hullámnál, vagy éppen a négyszögfüggvénynél. 
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Más megközelítésben a következő módon értelmezhetjük a jelenséget: A kiválsztott periódus hossza (T) 

határozza meg a sorfejtés során az alapharmonikus körfrekvenciáját: . A jelekről szóló fejezetben a 

jelek különböző típusai között megkülönböztettünk periodikus és kváziperiodikus jeleket. Előbbi esetben a 

jelben előforduló minden (kör)frekvencia az alapharmonikus (kör)frekvenciájának egész számú többszöröse. 

Ezzel szemben kváziperiodikus jelek esetén a jelben előforduló (kör)frekvenciakomponensek az 

alapharmonikus (kör)frekvenciájának nem egész számú többszörösei. (Ilyen jelenséggel találkozunk például ha 

két olyan hullámot adunk össze, melyek frekvenciájának hányadosa nem racionális szám.) Példánkban a szinusz 

hullám körfrekvenciája 1, míg az alapharmonikus frekvenciája . Nyilvánvaló 

módon az 1 a -nek nem egész számú többszöröse, így a jel kváziperiodikus, biztosak lehetünk benne, hogy 

a kiválasztott T intervallumig a jelben előforduló hullámok nem egész számú periódust teljesítenek, így a T 

intervallum határán szakadás lesz, ami oldalharmonikusokhoz vezet. 

Valódi alkalmazásoknál, valódi jelek vizsgálata esetén szinte mindig a felvázolt szituáció áll fenn, hiszen 

1.  

a periódushosszt vagy nem ismerjük, vagy a mérési körülmények nem teszik lehetővé, hogy pontosan a 

periódushossznak megfelelő időtartamot vizsgáljunk; 

2.  

a valódi jelek a legtöbb esetben nem periodikusak, így a legnagyobb igyekezettel sem tudunk éppen egy 

periódushossznak megfelelő időtartamot vizsgálni. Ennek illusztrálására tekintsük az 7.10. ábrán bemutatott 

hanghullámot, melyben igen nehezen tudnánk két ismétlődő részletet taláni. 

 7.9. ábra. Egy valódi hangfájl hullámformája 

 

A következő két szakaszban azt vizsgáljuk, hogy hogyan védekezhetünk az oldalharmonikusok megjelenése 

ellen, ha véges számú mintát vételezünk, azaz egy nem-periodikus jelnek csak egy T hosszúságú 

időintervallumba eső részét vizsgáljuk. 

2.2. A mintaszám növelése 

Tudjuk, hogy a valóságban előforduló jelek négyzetesen integrálhatók, így előállíthatók trigonometrikus 

függvények súlyozott összegeként. Ennek megfelelően egy valódi jel mintavételezésekor a megjelenő 

oldalharmonikusok a jelet alkotó szinuszoidokból származó oldalharmonikusok összegeiként értelmezhetők. 

Elegendő tehát azt vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk redukálni az oldalharmonikusok jelenlétét egy szinuszos 

jel, például az előző szakaszban vizsgált  függvény esetén. 

Tegyük fel, hogy N darab mintát veszünk, s a mintavételezések között eltelt idő . A mintákat tekinthetjük 

úgy, hogy egy  időintervallumot írnak le a vizsgált jelből. A szakirodalomban ezt úgy is nevezik, 

hogy a regisztrátum  hosszúságú. 
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Legyen egy szinuszos jel körfrekvenciája n, míg a vizsgált periódusidő . Ebben az esetben a 

Fourier-együtthatók az alábbi módon alakulnak: 

 

 

Gondolatkísérletben vizsgáljuk meg mi történik, ha  növekszik. Azon tagok, amelyek nevezőjében 

 szerepel egyre nagyobb értéket vesznek fel, így ezen tagok  esetén nullához tartanak. 

Azon tagok, melyek nevezőjében  szerepel, hasonlóan viselkednek, kivételt képeznek ez alól azon k 

értékek, melyekre  megközelíti n-t. Ekkor ugyanis a nevező nagyon kicsivé válik, s a tag abszolútértéke 

megnő. Vegyük észre ugyanakkor, hogy az egész kifejezés meg van szorozva -el, ami nullához tart, így 

ez a szorzó tag visszatarthatja a nevezőben negatív előjelet tartalmazó tagokat attól, hogy végtelen nagy értéket 

vegyenek fel. Ennek megfelelően azt várhatjuk, hogy  növelésével a  esetén kapjuk a legnagyobb 

Fourier-együtthatókat. Pontos számításokkal igazolható, hogy ez valóban teljesül, s ez megfelel az 

elvárásainknak, hiszen ezek lesznek a valóban jelen lévő frekvenciakomponenseknek megfelelő együtthatók. 

Hogyan érhetjük el, hogy  növekedjen? Vagy a  mintavételezési időt, vagy az N mintaszámot kell 

növelnünk. Ha azonban -t növeljük, akkor a mintavételezési körfrekvencia  csökken. A 

mintavételezési frekvenciának viszont alsó határt szab a Shannon–Nyquist-féle mintavételezési tétel, így  

növelése nem megfelelő stratégia. Arra jutottunk tehát, hogy az N mintaszám növelésével csökkenethetjük csak 

igazán a megjelenő oldalharmonikusok jelenlétét. 

Nézzük meg, milyen hatással van az előző szakaszban vizsgált  spektrumára, ha vizsgálatunk tárgyaként 

a  időintervallumot jelöljük ki. Vegyük észre, hogy ezen intervallum választás 

látszólag ugyanolyan rossz, mint a korábbi , hiszen mindkettő  idővel nyúlik túl 

a tényleges periódushosszon. Az  intervallumon végrehajtott Fourier-sorfejtésből származó spektrumot a 

7.11. ábrán hasonlítjuk össze  intervallumon kapott spektrummal, illetve a  függvény ideális 

spektrumával. Jól láható, hogy a kiugróan nagy abszolútértékű Fourier-együtthatók egyre inkább megközelítik a 

 függvény valódi Fourier-spektrumában megjelenő nem-nulla együtthatók pozícióját, és az 

oldalharmonikusok abszolútértéke is nagyobb ütemben csökken. Arra jutunk tehát, hogy nagyobb mintaszám 

esetén pontosabb következtetéseket vonhatunk le a mintavételezett jel spektrumának vizsgálatából. 

 7.10. ábra. A  függvény különböző intervallumokon kapott spektrumai  

    7.10-a.  
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    7.10-b.  

 

Vegyük észre azonban, hogy a Fourier-együtthatók abszolútértéke nem egyezik. Mi lehet ennek az oka? 

Természetesen az, hogy az első fejezetekben levezetett matematikai apparátussal összhangban a Fourier-

sorfejtésben szereplő ortonormált bázist szimmetrikusan súlyozzuk. Ennek megfelelően a megjelenített Fourier-

együtthatókból nem ugyanazon súlyokkal kapjuk vissza az eredeti jelet, hiszen egyik esetben -al, másik 

esetben  normáló faktorokkal kell még szoroznunk a komponenseket. Ha a Fourier-együtthatókat 

megszorozzuk a nekik megfelelő normáló komponenssel (7.11. ábra), akkor jól látható, hogy  növelésével a 

Fourier-együtthatók tényleg a valódi Fourier-együtthatókahoz tartanak, mind körfrekvenciában, mint 

abszolútértékben. 

 7.11. ábra. A  függvény különböző intervallumokon kapott spektrumai, 

asszimmetrikusan normálva  

    7.11-a.  
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    7.11-b.  

 

Mivel a  növelése az  alapharmonikus körfrekvenciájának csökkenését vonja maga után, egyes 

irodalmi forrásokban úgy hivatkoznak ezen megközelítésre, mint az alapharmonikus frekvenciájának 

csökkentésére. 

2.3. Ablakozó függvények használata 

A gyakorlatban az mintaszámot nem növelhetjük a végtelenségig, hogy az oldalharmonikusok megjelenését 

redukáljuk. Alternatív megoldást jelenthet a problémára, ha a regisztrátumot valamilyen módon periodikussá 

tudjuk tenni. Képzeljük el, hogy a vizsgált időtartamból származó jelet megszorozzuk pontonként egy olyan 

függvénnyel, amely az időtartam nagy részén 1 értéket vesz fel, azonban a regisztrátum elején és végén 

meredeken, de folytonosan nullára csökken az értéke. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező függvényekre 

ablakozó függvényként hivatkozunk. Az eredményként előálló regisztrátum azzal a tulajdonsággal rendelkezik, 

hogy az időtartam nagy részén megegyezik az eredeti jellel, azonban a vizsgált időtartam elején és végén 

egyaránt zérus értéket vesz fel, így a szorzás eredményeként kapott jel periodikussá válik. 

Mivel az ablakozó függvények használata megszűnteti a regisztrátum végén található ugrást, azt várhatjuk, hogy 

a mellékharmonikusokhoz tartozó együtthatók abszolútértéke csökken, ugyanakkor a valódi 

frekvenciakomponensek nem változnak jelentősen. 
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Különböző alkalmazások kapcsán nagyon sok ablakozó függvényt leírtak az irodalomban, példaként az 

alábbiakban sorolunk fel néhányat: 

1.  

Koszinusz-ablak: 

 

 

2.  

Hann-ablak: 

 

 

3.  

Hamming-ablak: 

 

 

4.  

Blackman-ablak: 

 

 

A bemutatott ablakozó függvények képét a 7.11-c. ábrán jelenítettük meg. 

 

    7.11-c. Néhány gyakran használt ablakozó függvény 
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    7.11-d. A Blackman-ablak használata 

 

Nézzük meg, milyen hatással van az előző szakaszokban vizsgált példára egy ablakozó függvény használata. 

Válasszuk a Blackman-ablakot, és továbbra is  választással éljünk. A 7.11-d. ábrán az 

 függvény vizsgált részre, az ablakozó függvény és a kettő pontonkénti szorzata, az 

 

 

függvény látható. Jóllehet a  alakja némileg különbözik -től, a vizsgált időintervallum 

elején és végén egyaránt zérus értéket vesz fel, azaz  periódussal periodikus. Lássuk, hogyan alakulnak a 

Fourier-együtthatók. A  spektrumát (zöld) a  függvény ideális spektrumával (kék) és a 

 függvény  intervallumon számított Fourier-együtthatóival (piros) a 7.12. ábrán jelenítettük meg. Az 

ábra értelmezése előtt megjegyezzük, hogy a  függvény értékei jóval kisebbek, mint a  

függvény értékei, ezért a Fourier-együtthatók is kisebb abszúltértékűek. Ebből kifolyólag a láthatóság kedvéért a 

 függvény Fourier-együtthatóit az ideális együtthatóknak megfelelő nagyságúra skáláztuk. Az 

ábrát megfigyelve azt vehetjük észre, hogy az ablakozó függvény hatására az ideális  körfrekvencia 

közvetlen környezetében az együtthatók nagyságai jobban megközelítik egymást, ugyanakkor, a negyedik, 

ötödik, stb. együtthatók abszolútértéke közel nullára esik: ablakozó függvény használatával az 
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oldalharmonikusok nagysága hamarabb lecseng, mint ablakozó függvény használata nélkül, ugyanakkor a nagy 

együtthatók az ideális frekvencia környékén lokalizálódnak. 

Ablakozó függvények használata esetén az oldalharmonikusok kevésbé szennyezik a spektrumot, így az 

ideálishoz közelebb eső képet kaphatunk a valódi frekvenciakomponensekről. Az ablakozó függvénnyel történő 

szorzásnak köszönhetően a jel nagysága, így a Fourier-együtthatók amplitúdója is megváltozik, ezt az 

ablakozófüggvénytől függő utólagos skálázással korrigálhatjuk. 

 7.12. ábra. Az ablakozó függvény hatása a spektrumra. 

 

3. Bitmélység, kvantálás 

A mintavételezés kapcsán felmerül egy másik fontos kérdés: a mintavételezési tétel meghatározza ugyan, hogy 

milyen frekvenciával kell mintavételezni egy jelet, azt azonban nem mondja meg, hogy a mintavételezett 

folytonos tartományból származó értéket hogyan képezzük le digitális, diszkrét jellé. Más szavakkal kifejezve: 

hány biten, azaz milyen pontossággal ábrázoljuk az egyes mintavételezett értékeket. Az ábrázolási pontosságot a 

digitális jelfeldolgozásban bitmélységnek hívják. 

Érezhető módon egy 1 bitmélységgel ábrázolt digitális jel csak 0-kat és 1-eseket tartalmaz, azaz a 

mintavételezett jel értékét minden mintavételezési pontban vagy 1-re vagy 0-ra képezzük le. 2 bit mélységű 

mintavételezésnél már pontosabb az ábrázolás: a folytonos értékeket egy négy elemű diszkrét skálához 

rendeljük. 8 bit mélységen, ami például a digitális képfeldolgozásban széleskörűen elfogadottnak tekinthető, a 

mintavételezett értékeket egy 256 elemű skálához rendelik, míg a nagypontosságú képalkotásban a beérkező 

jeleket 16 bitre, azaz 65536 diszkrét elemre kvantálják. 

Felmerül a kérdés, hogy a kvantálást milyen módon oldhatjuk meg, illetve oldják meg valós jelfeldolgozó 

alkalmazásokban? N biten történő ábrázolás esetén lineáris legyen a hozzárendelés a  diszkrét elemhez, 

vagy esetleg nemlineáris, azaz bizonyos tartományokban részletesebb, más tartományokban durvább? 

A digitális jelfeldolgozás során az elsődleges kvantálást a mérőműszerben megjelenő analóg-digitális (A/D) 

átalakító áramkör végzi, amely jellemzően lineáris, egyenlő szélesség szerinti kvantálást valósít meg: jelölje 

 a beérkező, értékeiket folytonos intervallumból felvevő mintákat és valósítsunk meg M bitmélységű 

kvantálást, azaz x értékeit  különböző egész értékhez szeretnénk hozzárendelni. A jel fizikai 

tulajdonságai, illetve a mintavételező berendezés paraméterei alsó és felső korlátot szabnak a beérkező jel 

nagyságának, így feltehetjük, hogy . Ekkor az  intervallumot felbonthatjuk 

N részintervallumra, melyek szélessége egyaránt . A beérkező x jelhez azt a 

 számot rendeljük, melyre  teljesül. Ha az 

 értéktől kisebb vagy az  értéktől nagyobb értékű x minta érkezik, akkor ahhoz rendre 0 vagy 

 értéket rendelünk. 



 Mintavételezés  

 190  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a minta ábrázolása nem megfelelő bitmélységen történik, például sok 

statisztikus tanulóalgoritmus esetén célszerű nem túl nagy bitmélységet használni, mert az exponenciálisan 

növeli az algoritmusok tár és műveletigényét. Ilyen esetekben az A/D átalakító által már kvantált mintákat 

mesterségesen újrakvantálhatjuk, s a minta sajátosságainak ismeretében akár nem-lineáris kvantálást is 

megvalósíthatunk, ha a minta által felvehető értékek valamely tartományában nagyobb pontosságot szeretnénk 

kapni. Újrakvantálásra használhatjuk például az alább bemutatásra kerülő módszereket: 

Legyen adott egy  számsorozat, melyet N darab egész számhoz szeretnénk, rendelni, azaz 

 bitmélységgel kvantálni: 

1.  

Egyenlő szélesség szerinti kvantálás – Az  és  által 

meghatározott intervallumot N egyenlő hosszúságú, diszjunk részintervallumra osztjuk, melyek uniója kiadja 

az eredeti intervallumot. Az egymást követő N darab intervallum hossza , és a j-edik 

intervallumot  módon definiáljuk. Egy  számhoz a j diszkrét 

értéket rendeljük, ha  a j-edik intervallumba esik. Az  értéket természetesen az utolsó 

intervallumhoz rendeljük, annak ellenére, hogy ez ellentmond a formalizmusnak. 

2.  

Egyenlő frekvencia szerinti kvantálás – Állítsuk az  értékeket nagyság szerinti növekvő sorrendbe, s 

hivatkozzunk az így kapott számsorra -ként. Ezen kvantálás célja az, hogy minden intervallumba 

ugyanannyi elem essen. Mivel a kvantálandó elemek száma n és az intervallumok száma N, ezért minden 

intervallumba közelítőleg  darab elemnek kell esnie. Határozzuk meg ezért az j-edik intervallumot a 

következő módon: , ahol , azaz a  hányados alsó egész része. Az  

értékhez a j egész számot rendeljük, ha az  a j-edik intervallumba esik. Az  értéket természetesen 

itt is az utolsó intervallumhoz rendeljük, annak ellenére, hogy ez ellentmond a formalizmusnak. 

3.  

K-közép klaszterezés alapú kvantálás – Alkalmazzuk a k-közép klaszterezés algoritmusát a diszkretizálandó 

 számhalmazra N klaszter-szám paraméterrel. Az algoritmus eredményeként előáll N darab valós szám, 

amelyek az  értékek csoportosulásainak helyét, azaz a klaszterközéppontokat adják. Állítsuk a 

klaszterközéppontokat növekvő sorrendbe, s hivatkozzunk ezekre  módon. Ekkor a j-edik 

intervallumot a klaszterközepek segítségével  módon definiáljuk. Az  

valós értékhez a j számot rendeljük, ha az a j-edik intervallumba esik. Természetesen az első és utolsó 

intervallum alsó és felső korlátjának meghatározásakor nincs  és  klaszterközéppontunk, így az első 

és utolsó intervallum alsó és felső korlátját rendre minusz végelennek, illetve plusz végtelennek kell 

tekintenünk. 

4. Összefoglalás 

A Shannon–Nyquist-féle mintavételezési tétel a jelfeldolgozás egyik leggyakrabban alkalmazott eredménye. A 

tétel elégséges feltételt ad arra, hogy mikor tudjuk mintáiból az eredeti jelet hiba nélkül visszaállítani, és a 

szorosan kapcsolódó Shannon–Whitaker-formula megadja azt az interpolációs eljárást, amelyet a visszaállítás 

során alkalmaznunk kell. Fontosnak tartjuk ismét kiemelni, hogy a Shannon–Nyquist tételben megfogalmazott 

feltétel nem szükséges feltétel. Bizonyos körülmények között akkor is visszaállíthatunk hibátlanul egy jelet, ha 

nem a Shannon–Nyquist-tételnek megfelelően választjuk meg a mintavételezési frekvenciát. Ez utóbbi esetek 

ma is aktív kutatások tárgyát képezik. 

A mintavételezési tétel ideális esetre, végtelen számú minta vételezésére vonatkozik. Véges számú minta 

vételezése esetén a spektrum változik, s ezt szem előtt kell tartsuk, amikor egy valódi jelből származó mintával, 
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illetve annak spektrumával dolgozunk. A spektrumban megjelenő oldalharmonikusok hatását redukálhatjuk ha 

növeljük a minták számát, vagy ablakozó függvényt alkalmazunk. 

Az utólsó szakaszban megismerkedtünk a bitmélység fogalmával, illetve az egyenlő szélesség szerinti kvantálás 

módszerével, amit a legtöbb A/D átalakító alkalmaz. Bemutattunk röviden néhány további kvantálási eljárást, 

mellyel egy minta bitmélységét az igényeknek megfelelően, akár nem-lineárisan is csökkenthetjük. 

A következő fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy mihez tudunk kezdeni a Fourier-analízis eszközeivel, ha véges 

számú, kvantált mintával, azaz egy valós (esetleg komplex) számokból álló vektorral rendelkezünk. 

5. Feladatok 

 7.5.1. Feladat.  (**) Milyen mintavételezési idővel kell mintavételeznünk az alábbi jeleket 

ahhoz, hogy azokat a mintákból hibátlanul vissza tudjuk állítani? 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

 7.5.2. Feladat.  (**) Egy digitális fényképezőkép CCD csipjére érkező jel egy adott 

pillanatban egy mintázatot testesít meg, például egy kerítés képét. Ha ezen kép előállításához 

szükséges legnagyobb térbeli hullámszám 228 , mekkoráknak kell lenniük az egyes 

pixeleket érzékelő félvezető detektoroknak, hogy az eredeti képet hiba nélkül 

rekonstruálhassuk annak mintáiból? 

 7.5.3. Feladat.  (**) A mintavételezés alapján magyarázza meg a szekérkerék-effektust, 

amikor egy gyorsan forgó tárgy (például propeller, vagy küllős kerék) úgy látszik egy 

videofelvételen, mintha lassan, visszafelé forogna! 

 7.5.4. Feladat.  (**) Milyen gyorsan forghat maximálisan egy kétágú propeller, hogy annak 

25 FPS-sel készült felvételén a forgás a valóságnak megfelelő irányban jelenjen meg, annak 

pályája a mintákból rekonstruálható legyen? 

 7.5.5. Feladat.  (**) Készítsen C nyelvű programot, mely paraméterként kapja két szinuszoid 

súlyozott összegét az alábbi alakban: 

 

     f(t)= 2sin(2t) + 3cos(-2t)  

 

A program írja a kimenetre a függvény rekonstruálható mintavételezéséhez szükséges 

Nyquist-frekvenciát! 

 7.5.6. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, mely paraméterként kapja két 

szinuszoid súlyozott összegét az alábbi alakban: 
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     f(t)= 2sin(2t) + 3cos(-2t)  

 

Természetesen a fenti bemenetnél az együtthatók, illetve a frekvenciák változhatnak. 

Paraméterként kap a program továbbá egy N egész számot, valamint egy T időértéket, s a 

program a ,  pontokban mintavételezi a függvényt. A program 

további bemenetként vár egy valós t számot, s a kimenetre írja a t helyen az eredeti függvény 

értékét, valamint a mintákból a Shannon–Whittaker-formulával előállított függvény értékét. 

 7.5.7. Feladat.  (**) Készítsen C nyelvű programot, amely első parancssori argumentuma egy 

egész szám (N), a parancssori argumentumok fennmaradó része pedig egy valós számsorként 

értelmezendő. A program hajtson végre a valós számokon  bitmélységű, egyenlő 

szélesség szerinti kvantálást, és írja a kapott diszkrét számsort a kimenetre! 

 7.5.8. Feladat.  (**) Készítsen C nyelvű programot, amely első parancssori argumentuma egy 

egész szám (N), a parancssori argumentumok fennmaradó része pedig egy valós számsorként 

értelmezendő. A program hajtson végre a valós számokon  bitmélységű, egyenlő 

frekvencia szerinti kvantálást, és írja a kapott diszkrét számsort a kimenetre! 

 7.5.9. Feladat.  (**) Készítsen C nyelvű programot, amely első parancssori argumentuma egy 

egész szám (N), a parancssori argumentumok fennmaradó része pedig egy valós számsorként 

értelmezendő. A program hajtson végre a valós számokon  bitmélységű, k-közép 

klaszterezés szerinti kvantálást, és írja a kapott diszkrét számsort a kimenetre! 

 7.5.10. Feladat.  (***) Határozza meg a koszinusz ablakozó függvény Fourier-együtthatóit és 

értelmezze az ablak Fourier-térben gyakorolt hatását a konvolúciós tétel segítségével! 

 7.5.11. Feladat.  (***) Határozza meg a Hann-féle ablakozó függvény Fourier-együtthatóit és 

értelmezze az ablak Fourier-térben gyakorolt hatását a konvolúciós tétel segítségével! 

 7.5.12. Feladat.  (***) Határozza meg a Hamming-féle ablakozó függvény Fourier-

együtthatóit és értelmezze az ablak Fourier-térben gyakorolt hatását a konvolúciós tétel 

segítségével! 

 7.5.13. Feladat.  (***) Határozza meg a Blackman-féle ablakozó függvény Fourier-

együtthatóit és értelmezze az ablak Fourier-térben gyakorolt hatását a konvolúciós tétel 

segítségével! 

 7.5.14. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, mely parancssori argumentumként vár 

egy valós T értéket, illetve egy egész N számot. A program határozza meg numerikus 

integrálással koszinusz, Hann, Hamming- és Blackman-ablakok  indexű 

Fourier-együtthatóit a T hosszúságú intervallumra vonatkozólag. 

 7.5.15. Feladat.  (*) Hány megabájton tárolható 5 perc CD minőségű sztereo hangfelvétel, ha 

mintákat 16 biten kvantáljuk? 

 7.5.16. Feladat.  (*) Hány megabájton tárolható 90 perc DVD-Audio minőségű sztereo 

hangfelvétel, ha mintákat 16 biten kvantáljuk és a mintavételezési frekvencia 96 MHz? 

 7.5.17. Feladat.  (***) Lássa be a Poisson-összegzésről szóló tétel állításának általunk nem 

bizonyított részeit a megadott bizonyítással analóg módon! 
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8. fejezet - Diszkrét Fourier-
transzformáció 

„[A gyors Fourier-transzformáció] napjaink legfontosabb numerikus algoritmusa [...] mely 

milliárdszor fut nap mint nap.” 

Gilbert Strang 

Absztrakt Hilbert-terekben bevezettük a Fourier-együttható fogalmát, majd konkretizáltuk a teret, a 

belsőszorzatot, az ortonormált sorozatot, s megkaptuk a periodikus függvények Fourier-sorfejtését. A Fourier-

sorfejtés aperiodikus függvényekre történő általánosításával eljutottunk a Fourier-transzformációhoz, majd a 

Fourier-transzformáció segítségével sikerült belátnunk a Shannon–Nyquist-tételt, mellyel elégséges feltételt 

kaptunk arra, hogy milyen mintavételezési idővel kell mintát vennünk egy jelből ahhoz, hogy az hiba nélkül 

rekonstruálható legyen. Megvizsgáltuk továbbá azt is, hogy milyen következményekkel, hatásokkal jár az, ha az 

ideális végtelen sok minta helyett csak véges számú mintát veszünk, s megismerkedtünk a mintavételezett 

értékek kvantálásának kérdéseivel. 

Eljutottunk tehát a véges dimenziós, kvantált értékeket tartalmazó vektorokhoz. A jegyzet hátralévő fejezeteiben 

feltételezzük, hogy a minta egy  vagy általános esetben  típusú vektorban áll rendelkezésünkre, és azt 

vizsgáljuk, hogy ezen véges dimenziós vektorokra hogyan alkalmazhatjuk a Fourier-analízis eszközeit, illetve 

milyen feldolgozási lépéseket végezhetünk frekvenciatérban. 

1. A diszkrét Fourier-transzformáció bevezetése 
Fourier-sorfejtésből 

A diszkrét Fourier-transzformációt sok irodalmi forrásban definíciószerűen adják meg. A teljesség kedvéért mi 

inkább a Fourier-sorfejtésből vezetjük le azt néhány egyszerű megfontolás alapján. 

Tegyük fel, hogy T mintavételezési idővel N mintát vettünk egy  függvényből, s az  

mintavételezett függvényt szeretnénk Fourier-sorba fejteni, ahol , ha 

 teljesül. Ez utóbbi feltételt úgy fogalmazhatjuk meg másként, hogy a függvény 

éppen N darab diszkrét helyen vehet fel nullától különböző értéket. Az N darab minta egy  

hosszúságú intervallumot jellemez. Az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy ezen  

hosszúságú időintervallum -ban kezdődik, így a mintavételezett függvényre alkalmazhatunk Fourier-

sorfejtést a  intervallumon. A számítások megkönnyítése végett azonban a Fourier-együtthatók 

integrálját a  intervallumon számítjuk ki. Könnyen látható, hogy ez csak a 

normáló faktoron változtat, az integrálok értékén nem. Ezek alapján a Fourier-együtthatókra az alábbi kifejezést 

kapjuk: 

 

 

Csak úgy, mint a mintavételezési tétel vizsgálatakor, a mintavételezett függvényt integrálkifejezésekben 

leírhatjuk az eredeti f  függvény és N darab megfelelően eltolt Dirac-delta pontonkénti szorzataként, azaz 
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A  hosszúságú intervallumon történő integrált felírhatjuk T hosszúságú intervallumokra vett integrálok 

összegeként: 

 

 

Az n-edik integrál az integrandusban szereplő  függvények miatt az  értékre redukálódik. 

Ezek alapján 

 

 

A komplex hullám exponensében szereplő kifejezés függetlenné vált T-től, egyedül a minták teljes számától, a 

Fourier-együttható indexétől és a minta indexétől függ. A mintavételezési időnek annyi szerepe maradt, hogy 

lehetővé tegye az n-edik mintavételezett értéknek az f  függvényen keresztül történő elérését. Ezek alapján T-t 

tetszőlegesen megválaszthatjuk, hiszen tetszőleges T esetén skálázhatjuk úgy az f  függvényt, hogy az  

helyen éppen az n-edik mintát adja, s ez a Fourier-együtthatókat csak egy szorzó faktor erejéig befolyásolja. 

Éljünk a  választással. Ekkor 

 

 

Vegyük észre, hogy tetszőleges k felírható  alakban, ahol , és . 

Könnyen látható, hogy ekkor , hiszen 

 

 

Mindez azt jelenti, hogy a Fourier-együtthatók közül csak az első N darab hordoz értékes információt, a további 

együtthatók periodikusan megegyeznek ezekkel. Mindezt összefoglalva a nullától N diszkrét pontban különböző 

függvény N különböző Fourier-együtthatóval rendelkezik, melyekre 

 

 

ahol . A Fourier-együtthatók segítségével a mintavételezett függvényértékek előállíthatók 

 

 

alakban. Ha a mintavételezett  függvényre úgy tekintünk mint egy N elemű  típusú vektorra, melynek 

n-edik komponense , akkor megkapjuk a diszkrét Fourier-transzformáció, s az inverz diszkrét Fourier-

transzformáció definícióját. 
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2. A diszkrét Fourier-transzformáció bevezetése a  
Hilbert-téren 

Alternatív megközelítéssel vezessük be a diszkrét Fourier-transzformációt a Fourier-sorfejtéshez hasonlóan. 

Ahogy arról korábban beszéltünk, ahhoz, hogy Fourier-együtthatókról beszélhessünk, szükségünk van egy 

vektortérre, azon egy belsőszorzatra, amellyel ideális esetben a vektortér Hilbert-térré válik, és szükségünk van 

egy lehetőleg teljes ortonormált sorozatra. 

Korábban már beláttuk, hogy a  tér vektortér. Azt is beláttuk, hogy az ,  

kifejezés belsőszorzat a komplex vektorok terén, azaz teljesíti a belsőszorzat axiómáit. Egy korábbi állítás 

alapján minden véges dimenziós Hilbert-tér teljes, így  Hilbert-tér. Nincs más hátra, minthogy adjuk egy 

lehetőleg teljes ortonormált sorozatot. Mivel azonban véges, N dimenziós térben dolgozunk, legfeljebb N darab 

vektor lehet páronként ortonormált, ugyanakkor N darab ortonormált vektor biztosan teljes bázist alkot a téren. 

Ennek megfelelően ortonormált sorozatunk most egy N elemű ortonormált halmaz lesz. 

A továbbiakban, az indexelés kevésbé zavaró módját bevezetve,  módon jelöljük egy  

vektorhalmaz k-adik elemének n-adik koordinátáját, tehát a későbbiekben a jobb alsó index egy vektorhalmaz 

egy elemét jelöli, míg egy vektor koordinátájának indexét szögletes zárójelbe tett indexszel jelöljük. Továbbá, 

az informatika gyakorlatának megfelelően a vektorok indexelését 0-val kezdjük. 

 8.2.1. Tétel.  (A komplex diszkrét trigonometrikus rendszer) Az  vektortéren az 

 

 

,  vektorok ortonormált bázist alkotnak. Az  

vektorokat Fourier-vektoroknak nevezzük. 

Bizonyítás.  Az állítás belátásához elegendő igazolni, hogy az  vektorok 

ortonormált rendszert alkotnak, azaz  és , ha . 

 

 

 

 

A fenti kifejezés egy geometriai sor N-edik elemének képlete. A geometriai sor összegképlete 

alapján a kifejezésre 
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adódik. Mivel ,  értéke sohasem lehet 0 és mivel ,  

nem lehet N sem, így a nevezőben lévő exponenciális kifejezés kitevője nem lehet 0 vagy  

egész számú többszöröse. Ennek megfelelően az exponenciális kifejezés értéke nem lehet 1, s 

a nevező nem lehet 0. A hatványozás azonosságai alapján azonban a számlálóban lévő 

exponenciális kifejezésre 

 

 

adódik, aminek  egész volta és az Euler-azonosság alapján 1 az értéke. A számláló 0 

lesz, így az  és ,  vektorok belsőszorzata is, azaz ortogonálisak egymásra. 

Sikerült tehát találnunk egy ortonormált bázist, melyre vonatkozóan meghatározhatjuk egy tetszőleges 

 vektor Fourier-együtthatóit. Mivel az ortonormált rendszer N elemből áll, a Fourier-együtthatókat egy 

N elemű komplex vektorba szervezhetjük, melyet irodami konvencióknak megfelelően nagy betűvel jelölünk: 

 

 

s az eredeti vektort 

 

 

módon állíthatjuk elő. 

Behelyettesítve a belsőszorzatot és az ortonormált halmaz elemeit, az alábbi definícióhoz jutunk. 

 8.2.1. Definíció.  (Diszkrét Fourier-transzformáció) Legyen  egy tetszőleges 

komplex vektor. Az , 

 

 

módon előálló vektort x diszkrét Fourier-transzformált vektorának, a transzformációs lépést 

diszkrét Fourier-transzformációnak (DFT) nevezzük. A X vektor segítségével a x vektor 

 

 

előállítását inverz diszkrét Fourier-transzformációnak (IDFT) nevezzük. 

 8.2.1. Megjegyzés. 

1.  
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A fejezet hátralévő részében a diszkrét Fourier transzformációnak egy x vektorra történő 

alkalmazását  módon, az inverz transzformációt  módon 

jelöljük. 

2.  

Akárcsak a Fourier-sorfejtésnél vagy Fourier-transzformációnál, az  normáló 

konstansokat átszervezhetjük úgy, hogy csak a transzformációban, vagy csak az inverz 

transzformációban szerepeljen egy  szorzó faktor. A korábbi fejezetekkel összhangban 

mi ismét a szimmetrikusan súlyozott alakot használjuk. 

3.  

A Fourier-transzformált k indexe a transzformáció exponenciális tagjában hasonló szerepet 

tölt be, mint Fourier-sorfejtésnél a frekvencia, ezért a Fourier-transzformált indexeire a 

továbbiakban frekvenciaként is hivatkozunk. 

4.  

A diszkrét Fourier-transzformáció definíciójából is könnyen látható, hogy a transzformáció 

felírható mátrix alakban, hiszen minden  indexre az x vektor 

minden  indexű komponensét megszorozzuk egy számmal, s az 

így kapott tagokat összeadjuk. Ez nem más, mint egy mátrix szorzása vektorral. 

5.  

Az ortonormált  vektorok ismeretében az inverz transzformációt Fourier-együtthatók 

fogalmának használata nélkül is megkaphatjuk. Könnyen látható, hogy a diszkrét Fourier-

transzformáció egy lineáris,  típusú leképezés, s így felírható mátrix alakban. 

Tartalmazza az  mátrix k-adik oszlopa az  vektort, azaz 

, , és 

 

 

Az A mátrix bevezetésével a diszkrét Fourier-transzformáció  alakban írható, 

ahol az x vektor és A mátrix között a szokásos, sor-oszlop kompozíciós szorzást kell 

végrehajtanunk. Mivel az A mátrix szimmetrikus és  oszlopai páronként ortogonálisak 

egymásra, determinánsa nem lehet 0. Mindez azt jelenti, hogy a mátrix, és így a leképezés 

invertálható, azaz létezik egy  mátrix, amellyel az X Fourier-együtthatókat tartalmazó 

vektort szorozva: , vagyis az eredeti x vektor 

algebrailag visszakapható. Könnyű belátni, hogy az A mátrix inverze éppen az a mátrix, 

amelyet úgy kapunk, hogy az eredeti vektort a Fourier-együtthatókból előállító kifejezést 

mátrix alakban írjuk, azaz 
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Az A és  mátrixok szorzata az lesz egységmátrix ha az A mátrix k-adik sorának és a 

 mátrix l-edik oszlopának szorzata zérus legyen ha  és 1, ha . Ez 

megegyezik az, amit a komplex diszkrét trigonometrikus rendszerről szóló állításban 

beláttunk. 

6.  

Az előző pontban bevezetett A mátrixot Fourier-mátrixnak is nevezzük. 

3. Példa 

A Fourier-sorfejtés és a folytonos Fourier-transzformáció a jelfeldolgozás elméletében játszik elsődleges 

szerepet. Ezzel szemben a diszkrét Fourier-transzformáció megjelenik a mindennapi mérnöki gyakorlatban, a 

kapcsolódó tudományterületek iránt érdeklődő olvasó könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy diszkrét Fourier-

transzformációt kell implementálnia. A teljesség kedvéért egy rövid példán keresztül bemutatjuk, hogy hogyan 

is kell kezelni a definícióban szereplő komplex kifejezéseket, s ezt követően a DFT implementációja már 

senkinek sem okozhat gondot. 

Számítsuk ki az  négyelemű vektor diszkrét Fourier-transzformáltját! Nincs más dolgunk, 

mint egyszerűen behelyettesíteni a vektor elemeit a transzformációs formulába. Kezdjük az X vektor első 

elemének kiszámításával: 

 

Vegyük észre, hogy a  indexű elem kiszámításánál az exponenciális kifejezés kitevője nullává, s így a 

kifejezés értéke eggyé válik. Ennek megfelelően elmondhatjuk, hogy a normáló szorzó faktor hatásától 

eltekintve a DFT első eleme a transzformálandó vektor elemeinek összege. Számítsuk ki a transzformált vektor 

második elemét! 

 

A maradék két elem értéke hasonlóan kapható meg: 

 

és végül 

 

Az  vektor diszkrét Fourier-transzformáltja tehát a 
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komplex vektor. 

Lássuk, hogyan értelmezhetjük a kapott eredményt! Az inverz transzformációs formula alapján az x vektor 

előáll 

 

 

alakban. Alkalmazzuk az Euler-formulát és állítsuk elő az x vektort valós és képzetes részét szinusz és koszinusz 

függvények segítségével! 

 

A szemléletesség kedvéért az összegzésben megjelenő hullámokat és a valós és képzetes részek részösszegeit 

rendre a 8.2. és 8.3. ábrákon jelenítjük meg. Az ábrákon az egyszerűség kedvéért az alábbi jelöléseket 

használjuk: 

 

 

ahol 

 

 8.1. ábra. Az x vektor valós részének előállítása. Az összeadott értékeket piros ponttal 

jelöltük, s a hullámfüggvényt, amelyből kimetszettük folytonos vonallal ábrázoltuk. Jól 

látható, hogy a különböző hullámok összeadását követően a jobb alsó ábrán valóban előáll az 

 vektor.  

    8.1-a.  
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    8.1-b.  

 
 

    8.1-c.  
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    8.1-d.  

 
 

    8.1-e.  
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    8.1-f.  

 
 

    8.1-g.  
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    8.1-h.  

 

 8.2. ábra. Az x vektor kézetes részének előállítása. Az összeadott értékeket piros ponttal 

jelöltük, s a hullámfüggvényt, amelyből kimetszettük folytonos vonallal ábrázoltuk. Jól 

látható, hogy az összegzést követően minden koordinátán 0 érték alakul ki, hiszen az x vektor 

csak valós elemeket tartalmazott. Vegyük észre ugyanakkor, hogy az egész koordináták között 

az összegként előálló hullámfüggvény más értékeket is felvesz.  

    8.2-a.  
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    8.2-b.  

 
 

    8.2-c.  
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    8.2-d.  

 
 

    8.2-e.  
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    8.2-f.  

 
 

    8.2-g.  
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    8.2-h.  

 

Az x vektor hullámokból történő előállítása hasonló ahhoz, amit a négyszöghullám kapcsán a Fourier-

sorfejtésről szóló fejezetben bemutattunk. Joggal merülhet fel azonban a következő kérdés az olvasóban: hogyan 

lehetséges az, hogy amíg a négyszöghullámot csak közelíteni tudtuk hullámfüggvények összegként, addig a 

vizsgált négy elemű x vektort pontosan elő tudtuk állítani négy hullám összegként? A kvalitatív értelmezés a 

következő: míg a Fourier-sorfejtés esetén a négyszöghullám függvényértékeit végtelen sok pontban kellett 

pontosan reprodukálni, addig diszkrét Fourier-transzformáció esetén csak véges számú (4) kitüntetett pontban 

kell hullámok összegével a kívánt értékeket előállítani, ami jóval egyszerűbb feladat, s négy hullámmal 

kivitelezhető. Ahhoz, hogy végtelen sok előírt pontban állítsuk elő az előírt értékeket, végtelen sok hullámra 

lehet szükségünk. 

Még egy kvalitatív észrevételt tehetünk: Fourier-transzformált k indexére frekvenciaként hivatkozni helyes 

gondolat volt. Jól látható, hogy  indexnél az összegzésre használt hullám valóban zérus frekvenciájú. 

 esetben a  intervallumban valóban egy periódust teljesít,  esetben kettőt, míg  

esetben hármat. 

Korábban említettük, hogy a  indexekre kapott Fourier-együtthatók megegyeznek a 

 indexű Fourier-együtthatók egyikével. Könnyen beláthatjuk, hogy a  eset 

valóban megegyezik a  esettel:  esetén igaz, hogy négy periódus jelenne meg, azonban mivel a 
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tartomány hossza is 4, ezért a 0, 1, 2 és 3 egész koordinátákon biztosan ugyanazt az értéket venné fel a hullám, 

így az összegzésre gyakorolt hatása megegyezne a 0 frekvenciájú hullám hatásával. 

4. A diszkrét Fourier-transzformáció tulajdonságai 

A DFT a folytonos Fourier-transzformáció tulajdonságaihoz nagyon hasonló tulajdoságokkal rendelkezik, 

amelyek áttekintése lehetővé teszi a később bemutatásra kerülő alkalmazások mélyebb megértését. A 

továbbiakban legyen , jelölje  a diszkrét Fourier-transzformáltjukat és legyen 

 tetszőleges skalár. 

 8.4.1. Tétel.  (Linearitás) 

 

 

Bizonyítás.  A bizonyítás az összegzés tulajdonságai alapján könnyen belátható: 

 

 8.4.2. Tétel.  (Plancherel-tétel)  A diszkrét Fourier-transzformáció belsőszorzattartó: 

 

 

Bizonyítás.  A kifejezés kifejtésével és átrendezésével könnyen belátható: 

 

A fenti összegzés végén éppen az  és  vektorok belső szorzata szerepel, ami csak 

 esetén vesz fel nullától különböző értéket, nevezetesen 1-et, így 

 

 

 8.4.3. Tétel.  (Parseval-tétel) A diszkrét Fourier-transzformáció normatartó: 
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Bizonyítás.  Alkalmazva a Plancherel-tételt és kihasználva, hogy tetszőleges z komplex 

számra , a bizonyítás adódik. 

A belsőszorzat és norma értékének megtartása azt jelenti, hogy a transzformációt követően két vektor szöge nem 

változik. A Plancherel-tétel a Fourier-sorfejtésre és a Fourier-transzformációra is teljesült, azonban a előbbi 

függvényekhez számsorozatokat, utóbbi függvényekhez (esetenként eltérő tulajdonságú) függvényeket rendelt, 

így a szögtartás értelmezése meglehetősen nehézkes. Diszkrét Fourier-transzformáció esetén azonban nagyon 

szemléletes jelentése van: az N dimenziós diszkrét Fourier-transzformáció nem más, mint egy N dimenziós 

térben történő forgatás és a transzformációban megjelenő normáló szorzó faktorok elhelyezkedésétől függően 

egy esetleges skálázás kompozíciója. 

Az alábbi tétel állítását részben már beláttuk, amikor a DFT-t a Fourier-sorfejtésből vezettük le, s az előző 

szakaszban szereplő példánál is utaltunk rá. 

 8.4.4. Tétel.  (Periodicitás) A diszkrét Fourier-transzformáció periodikusan kiterjeszthető 

tetszőleges l indexre, azaz  esetén értelmezhető a l-edik Fourier-együttható: ha 

, akkor  definíció szerint értelmezett. Ellenkező esetben l 

egyértelműen előállítható  alakban, ahol és 

. Ekkor 

 

 

Hasonló módon, az inverz Fourier-transzformáció is periodikusan kiterjesztehető tetszőleges 

m indexre. Ha , akkor értelmezése kézenfekvő. Ha 

, akkor m előállítható egyértelműen  alakban, ahol 

. Ekkor . 

Bizonyítás.  A tétel jelöléseit használva 

 

 

Az utolsó lépésben felhasználtuk, hogy . A második állítás bizonyításához 

 

 

ahol felhasználtuk, hogy . 

Az állítás jól szemlélteti, hogy miért tekintünk Fourier-értelemben minden vektort periodikusnak. 

A következő két állítás arra ad választ, hogy mi történik, ha egy vektort, vagy a Fourier-transzformáltját 

cirkulárisan eltoljuk. A cirkuláris eltolás esetünkben arra utal, hogy ha a vektort eggyel jobbra toljuk, akkor a 

vektor i-edik eleme az -edik helyre kerül, azaz minden elem eggyel jobbra lép, s az  indexű elem 

a 0 indexű helyen jelenik meg. Hasonlóan értelmezhetjük a balra tolást is. Az analógia kedvéért az x vektor 

indexeire itt is időként hivatkozunk, így az állítások az idő eltolás és frekvencia eltolás nevet kapták. 

 8.4.5. Tétel.  (Cirkuláris idő eltolás)  Jelölje  az  idővel cirkulárisan eltolt 

vektort. Ekkor 
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Bizonyítás. 

 

 

Ha most megszorozzuk az egyenlet mindkét oldalát -nel, 

 

 

adódik, azaz kihasználva a Fourier-transzformáció periodikusságáról szóló tétel állítását, az x 

vektor  indexű eleme éppen azzal az komplex hullámmal lesz megszorozva a k-adik 

Fourier-együttható kiszámításakor, mint az eltolás nélküli esetben. Ezek alapján 

 

 

amiből rendezéssel adódik a tétel állítása. 

 8.4.6. Tétel.  (Cirkuláris frekvencia eltolás, moduláció) 

 

 

Bizonyítás.  Kifejtve az egyenlet bal oldali kifejezését, 

 

 

így a diszkrét Fourier-transzformáció k-adik koordinátája a moduláció mentes x vektor 

Fourier-transzformáltjának  indexű koordinátájának konstansszorosa lesz. 

A folytonos esethez hasonló eredményt láthatunk be az időinvertálás esetére is, amit vektorok esetén úgy 

értelmezhetünk, hogy a vektort egyszerűen megfordítjuk. 

 8.4.7. Tétel.  (Idő invertálás) 

 

 

Bizonyítás.  Fejtsük ki a transzformációt: 

 

 



 Diszkrét Fourier-transzformáció  

 211  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az egyenlet jobb oldalán álló kifejezés a -adik Fourier-együttható kiszámításaként is 

értelmezhető. Kihasználva a DFT periodicitásáról szóló tétel állítását, a -adik Fourier-

együttható nem más, mint a -edik Fourier-együttható, vagyis az -adik 

Fourier-együttható. 

 8.4.8. Tétel.  (Komplex konjugálás) 

 

 

Bizonyítás.  A bal oldalon álló kifejezést kifejtve, 

 

 

A jobb oldalon álló kifejezést tekinthetjük úgy, mint a -adik, azaz -adik 

Fourier-együttható meghatározását, így az állítást beláttuk. 

Csak úgy, mint a folytonos esetben, a Fourier-transzformáltnak most is speciális tulajdonságai lesznek, ha az x 

vektor tisztán valós vagy valamilyen szimmetriatulajdonságot teljesít. A következő két állításban ezen 

kérdésekkel foglalkozunk. 

 8.4.9. Tétel.  (Valós vektor diszkrét Fourier-transzformáltja) Legyen x valós vektor. Ekkor 

 

 

Az állítást úgy is értelmezhetjük, hogy , és 

. 

Bizonyítás.  Ha  valós, akkor az  feltétel, és a komplex konjugálásra 

vonatkozó tétel alapján rögtön megkapjuk az állítást. 

 8.4.10. Tétel.  (Valós és cirkulárisan szimmetrikus vektor diszkrét Fourier-transzformáltja) 

Egy  vektort cirkulárisan szimmetrikusnak nevezünk, ha . Ha  

valós és cirkulárisan szimmetrikus, akkor 

 

 

Bizonyítás.  A valós vektorok diszkrét Fourier-transzformáltjára és az időinvertálásra 

vonatkozó tételek állításai alapján közvetlenül adódik. 

 8.4.11. Tétel.  (Differencia-számítás) 

 

 

Bizonyítás.  Kifejtve a kifejezést, 
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A folytonos esetben bevezetett konvolúció és korreláció műveleteknek megvan a diszkrét megfelelőjük, 

azonban amíg a folytonos műveletek elsősorban az elméleti munkában játszanak szerepet, addig a diszkrét 

műveletek számtalan alkalmazással rendelkeznek a gyakorlatban. 

 8.4.1. Definíció.  (Cirkuláris kereszt-korreláció) Cirkuláris kereszt-korrelációnak nevezzük az 

x és y vektorok alább definiált műveletét: 

 

 

ahol azon indexeket, amelyek nem elemei a  tartománynak, a szokásos módon, N 

szerinti maradékos osztás maradékaként transzformáljuk a  tartományba. 

Csak úgy, mint a folytonos esetben, a korrelációval két vektor hasonlóságát mérhetjük. A korreláció 

eredményeként előállt vektor n-edik koordinátáján található érték annak mérőszáma, hogy mennyire hasonló az 

x vektor az y vektorhoz, ha a hasonlóságot x vektor n-edik koordinátájától kezdve cirkulárisan vizsgáljuk. 

 8.4.12. Tétel.  (Cirkuláris kereszt-korreláció) 

 

  

Bizonyítás.  Az állítás a kifejezések kifejtésével és átrendezésével könnyen belátható. 

 

 

Az állítás második része analóg módon látható be. 

 8.4.2. Definíció.  (Cirkuláris konvolúció) Cirkuláris konvolúciónak nevezzük az x és y 

vektorok alább definiált műveletét: 
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ahol azon indexeket, amelyek nem elemei a  tartománynak, a szokásos módon, N-

nel történő maradékos osztás maradékaként transzformáljuk a  tartományba. 

Csak úgy, mint a folytonos esetben, a konvolúció műveletét tekinthetjük úgy, mint egy leképező rendszer 

modelljét. Ha y az impulzus-válasz vektor, akkor az  művelet adja meg a rendszer kimenetét az x 

bemenetre. 

 8.4.13. Tétel.  (Cirkuláris konvolúció) Két vektor cirkuláris konvolúciójának diszkrét 

Fourier-transzformáltja megegyezik diszkrét Fourier-transzformáltjaik pontonkénti 

szorzatával, azaz 

 

  

Bizonyítás. 

 

  

Az állítás második része analóg módon belátható. 

5. Gyors Fourier-transzformáció 

A definíció szerinti megfogalmazásban a diszkrét Fourier-transzformáció időbonyolultsága . Az 

időbonyolultság az algoritmuselmélet területén az algoritmusok számításigényének jellemzésére kidolgozott 

mérőszám, melyet esetünkben úgy értelmezhetünk, hogy a diszkrét Fourier-transzformáció algoritmusa N 

hosszúságú bemenet esetén nagyságrendileg  lépést hajt végre az eredmény meghatározásához. 

A gyors Fourier-transzformáció (Fast Fourier Transform – FFT) valójában nem egyetlen módszer, hanem 

inkább egy algoritmuscsalád, amely N hosszúságú bemenet diszkrét Fourier-transzformáltját -nel 

arányos lépésben számítja ki. A  művelet miatt az FFT jóval hatékonyabb, mint a klasszikus, definíció 

szerinti DFT, mégis ugyanarra az eredményre vezet. Könnyen látható, hogy egy kicsinek tekinthető, 128 elemű 

vektor diszkrét Fourier-transzformációjának definíció szerinti kiszámításához nagyságrendileg 16384 számítási 

műveletet kell végrehajtani, míg egy  időbonyolultságú algoritmus esetén csak 1024-et. Az FFT 

bevezetése J. W. Cooley és J. Tukey nevéhez fűződik, akik az IBM alkalmazásában dolgozták ki az első FFT 

algoritmust 1965-ben. Az 1994-ben megjelent, Linear Algebra and Its Applications című klasszikus 

matematikai művében Gilbert Strang „napjaink legfontosabb numerikus algoritmusa”-ként hivatkozik rá, mely 

„milliárdszor fut nap mint nap”. Természetesen azóta ez a szám ezermilliárdokra tehető. 

A számos gyors Fourier-transzformáció variáns közül a klasszikus Cooley–Tukey algoritmust vezetjük le és 

mutatjuk be a szakasz hátralévő részében. Az FFT módszerek közös tulajdonsága, hogy egyaránt az oszd meg és 

uralkodj elv alapján, rekurzívan működnek. A Cooley–Tukey algoritmus  méretű vektorok 

transzformáltjának kiszámítására ad megoldást, de mint látni fogjuk, a gyakorlati alkalmazások szempontjából 

ez egyáltalán nem jelent megszorítást. 
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Az egyszerűbb leírás kedvéért vezessünk be néhány új jelölést. Legyen , , és jelölje 

 az N elemű vektorok diszkrét Fourier-transzformáltját kiszámító függvényt. Jelölje 

 az x páros,  a páratlan koordinátájú elemeinek diszkrét Fourier-

transzformáltját, azaz 

 

  

Az algoritmus fő gondolata az, hogy a DFT-t előbb a vektor páros, majd páratlan indexű elemeire alkalmazzuk 

és az így kapott,  hosszúságú vektorokból kombináljuk ki az eredményt. Amint az az alábbi levezetésből 

látható, mindez tényleg megvalósítható. 

A definíció szerinti diszkrét Fourier-transzformáció felbontható két részösszeg összegére az alábbi módon 

 

 

A második összegzés exponenciális tagjában van egy összeadás, így felbontva az exponenciális kifejezést, 

kiemelhetjük a szumma kvantor által kötött n indexet nem tartalmazó tényezőt: 

 

 

Az egyenlőség jobb oldalának két összegzése az eredeti x vektor páros és páratlan indexű elemeiből álló  

hosszúságú vektorok DFT-jének a k indexű elemeit adja, azaz 

 

 

Azonban, az x vektor páros indexű elemeinek DFT-jére és páratlan indexű elemeinek DFT-jére újra 

alkalmazhatjuk a fenti dekompozíciót, így rekurzívan eljuthatunk a 2 elemű vektorok DFT-jéig. Kettő elemű 

vektorok diszkrét Fourier-transzformációja pedig 

 

így nagyon gyorsan kiszámítható. 

A fenti levezetés egyetlen szépséghibája, hogy miután felbontottuk az N hosszúságú vektor DFT-jét két  

hosszúságú vektor DFT-jére, azokkal csak a  indexű elemeket számítjuk ki direkt módon. 

Ennek megfelelően némi kiegészítést kell tennünk, hogy a kettő elemű vektorok Fourier-transzformáltjaiból 

valóban visszakapjuk az eredeti, N elemű vektor transzformáltját. Kihasználva a DFT periodicitásáról szóló tétel 
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állítását, könnyen látható, hogy  és . 

Lássuk, hogyan alakul a páratlan részből kiemelt szorzó tényező, ha azt a  helyen értékeljük ki: 

 

 

ahol az utolsó lépésben kihasználtuk, hogy , azaz a kiemelt szorzó faktor előjelet vált. Ezek 

alapján a diszkrét Fourier-transzformáció gyors, rekurzív kiszámítására az alábbi formulát kapjuk: 

 

 

Az inverz gyors Fourier-transzformációt analóg módon levezetve az alábbi formális kifejezéshez jutunk: 

 

 

A gyors Fourier-transzformáció és inverz gyors Fourier-transzformáció közötti különbség egyedül a komplex 

hullámok kitevőjében jelentkezik. 

 8.5.1. Megjegyzés.  Megjegyezzük, hogy további feltételek (például cirkuláris szimmetria) 

esetén a gyors Fourier-transzformáció tovább optimalizálható. 

A Cooley–Tukey-féle gyors Fourier-transzformáció  méretű vektorokra van kidolgozva. Felmerülhet az 

olvasóban a kérdés, hogy mi a teendő, ha a vektorunk nem  hosszúságú? A válaszokat az alábbiakban 

foglaljuk össze. 

1.  

Az klasszikus javaslat az, hogy ilyen esetekben egészítsuk ki a vektort nullákkal  hosszúságúra (angol 

terminológiában erre zero-padding-ként hivatkoznak). Ezen művelet hatása hasonló ahhoz, amikor a 

folytonos Fourier-transzformáció bevezetésénél a négyszöghullám periódushosszát növeltük: az 

alapharmonikus frekvenciája csökken, így a frekvenciatér felbontása növekszik, a maximum és 

minimumhelyek, azaz a frekvenciakomponensek egymáshoz viszonyított nagyságai nem változnak. 

2.  

A vektorok nullákkal történő kiegészítése azonban nem minden esetben szerencsés, ugyanis  

méretű vektorok esetén ez  hosszra történő kiegészítést jelent, ami gyakorlatilag megduplázza a 

vektor hosszát. Például egy  hosszúságú vektort ezek alapján  hosszúságúra kell kiegészíteni. 

Hosszú vektorok esetén a vektorok hosszának duplázása azért érezhetően növeli a számításigényt és az is 

előfordulhat, hogy memóriakorlátokba ütközünk, azaz egyszerűen nem áll rendelkezésre elegendő fizikai 

memória, hogy a nullákkal történő kiegészítést végrehajtsuk. Az elterjedt FFT implementációk fel vannak 

készítve ilyen esetekre és tetszőleges hosszúságú vektor esetén képesek gyors Fourier-transzformációt 

alkalmazni. Ilyen esetekben a rekurziót addig hajtják végre, amíg a vektor hossza osztható kettővel. Ha a 

vektor hossza már nem osztható kettővel, akkor rekurzió helyett magasan optimalizált módon számítják ki a 

kapott 3, 5, 7 elemű vektorok diszkrét Fourier-transzformáltját. Ekkor a transzformáció még mindig jóval 

gyorsabb, mint a definíció szerinti végrehajtás. Probléma akkor jelentkezik, ha a vektor N hossza olyan, hogy 

prímfaktorokra bontva nagy prímszámokat tartalmaz, például egy  elemű vektor esetén 

 és a 613 prímszám. Ekkor ugyanis a rekurziónak csak egy lépése hajtható végre, s ezt 

követően a definíció szerinti DFT-t fogja alkalmazni a gyors Fourier-transzformáció a rekurzívan nem 

feldolgozható részek kiszámítására. Mivel a legtöbb gyors Fourier-transzformáció csak a legkisebb néhány 
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prímszám DFT-jét tudja kiszámítani optimalizált módon, ezért az ilyen vektorokra a gyors Fourier-

transzformáció is közel négyzetes időbonyolultságú. 

3.  

Az általános javaslat a használt gyors Fourier-transzformáció implementációtól függ: addig egészítsük ki a 

vektort nullákkal, amíg a kapott vektor hossza a gyors Fourier-transzformáció által optimalizáltan kezelt 

hosszúságok szorzataként elő nem állítható. Például tegyük fel, hogy a használni kívánt gyors Fourier-

transzformáció a rekurzió miatt kettő és ezen kívül még háromelemű vektorokra van optimalizálva. Ekkor az 

előző pontban említett  elemű vektor esetén, célszerű választásnak tűnik az 1152 hosszra történő 

kiegészítés, ugyanis . 

6. Többdimenziós diszkrét Fourier-transzformáció 

A többdimenziós ortogonális transzformációk esetén a dimenzió fogalom megtévesztő. Egy -beli vektor 

algebrailag N dimenziós, míg egy -beli mátrix  dimenziós, ugyanis az , illetve  

terek bázisainak közös számossága rendre N, illetve . Ugyanakkor ha arra gondolunk, hogy a vektor, 

illetve mátrix, mint adattárolási szerkezet hány kiterjedéssel rendelkezik, azaz hány indexszel indexelhetőek az 

elemei, akkor értelemszerűen a vektorok egy kiterjedéssel, a mátrixok két kiterjedéssel rendelkeznek. Úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy egy vektorban tárolt számokat  egy részhalmazához, míg egy mátrixban tárolt 

számokat  egy részhalmazához rendeltük. Ezért mérnöki területen a vektorokra sokszor egydimenziós 

struktúraként, a mátrixokra kétdimenziós struktúraként hivatkoznak. A koncepció természetesen általánosítható, 

s beszélhetünk N-dimenziós, vagy általánosságban többdimenziós adattárolásra használt konstrukciókról. 

A kérdés az, hogy tudjuk-e általánosítani a diszkrét Fourier-transzformációt ezen többdimenziós stuktúrákra? 

Természetesen igen, és a gyakorlatban is igen elterjedt ezen általánosítások használata több kiterjedésű 

adathalmazok elemzésére. Az általánosság kedvéért az alábbiakban definíciószinten megadjuk a többdimenziós 

DFT formuláját, de speciális tulajdonságaival nem foglalkozunk, azok specializált tudományterületek 

vizsgálatának tárgyát képezik. 

 8.6.1. Definíció.  (Többdimenziós diszkrét Fourier-transzformáció)  Legyen x egy M 

dimenziós struktúra, melynek kiterjedései , azaz 

, s jelöljük a struktúra  indexű elemét 

 módon, ahol , . Ekkor 

az x diszkrét Fourier-transzformáltján az  struktúrát értjük, ahol 

 

 

Az inverz transzformáció analóg módon értelmezhető. 

 8.6.1. Megjegyzés. 

1.  

Speciálisan, a kétdimenziós diszkrét Fourier-transzformáció 

 

 

Egyes irodalmi forrásokban az exponenciális tagokat összevonják, így 
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adódik. 

2.  

Belátható, hogy a transzformációban szereplő  tagokból álló, 

,  mátrixok 

ortonormált bázist alkotnak -ben, így ortonormált transzformációban történő 

használatuk kézenfekvő.  tekinthető úgy, mint a  által meghatározott 

kétdimenziós komplex hullámfüggvény ,  pontokban felvett értékeiből 

álló mátrix, hasonlóan ahhoz, hogy az  Fourier-vektorok is tekinthetők úgy, hogy azok 

egy k által meghatározott komplex hullámfüggvény  pontokban felvett értékeiből 

állnak. 

3.  

Megjegyezzük, hogy a Fourier-sorfejtés és a folytonos Fourier-transzformáció is 

kiterjeszthető többdimenziós stuktúrákon értelmezett függvényekre. 

7. A Fourier-spektrum megjelenítése 

A diszkrét Fourier-transzformált vektor alapjában véve komplex vektor, s bizonyos speciális esetektől (például 

valós, cirkulárisan szimmetrikus vektorok) komplex értékeket tartalmaz. 

Az k-adik koordinátán lévő komplex érték azt adja meg, hogy mekkora súllyal vesz részt az eredeti vektor 

előállításában az k frekvencia által specifikált komplex hullámfüggvény. A Fourier-spektrum vizualizációjához 

komplex értékeket kell megjelenítenünk, csak úgy, mint a Fourier-sorfejtés vagy Fourier-transzformáció esetén. 

Leggyakrabban itt is a komplex értékek abszolút értékét azaz egy X vektor esetén a  vektort vizualizáljuk, 

és ez a vizualizáció már jól reprezentálja azt, hogy melyik frekvenciához tartozó hullám mekkora súllyal vesz 

részt az eredeti vektor előállításában. Mivel a komplex értékek abszolút értékének dinamika tartománya 

meglehetősen nagy, ezt csökkentendő sok esetben a  értékeket vizualizáljuk. 

A DFT ábrázolása során az egyes frekvenciakomponensekhez tartozó Fourier-együtthatókat sokszor speciálisan 

rendezzük el: origóra centrált ábrázolást alkalmazunk, azaz a 0 frekvenciájú Fourier-együtthatót helyezzük az 

ábra közepére. 

 8.3. ábra. A DFT ábrázolása  

    8.3-a. A vizsgált vektor 

 
 

    8.3-b. A vektor Fourier-transzformáltja 
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    8.3-c. A vektor átrendezett Fourier-transzformáltja 

 

Példaként tekintsük a 8.3. ábrát, amelyen egy véletlen vektort, annak Fourier-transzformált vektorát, és a 

konvencionálisan origóra centrált megjelenítést mutatjuk be. Az origóra centrált megjelenítést több módon is 

értelmezhetjük, egyrészt úgy, hogy az eredeti Fourier-transzformált első és második felét tükrözzük. Másrészt 

kihasználva a DFT periodicitását, tekinthetjük úgy, hogy a Fourier-transzformált elemeit a 

 indexekre számítottuk ki. 

A fejezet hátralévő részében leírásra kerülő alkalmazásokat ezen példavektoron demonstráljuk, ezért megadjuk 

annak előállítási módját. 

Az  vektor n-edik elemét 

 

 

módon kapjuk, ahol , azaz r egy 0 várható értékű, 1 szórású, Gauss-eloszlású véletlen szám. 

Mivel x előállítása során egy véletlen tagot is használtunk, az ábrák teljes reprodukálhatósága érdekében a A.1. 

függelékben pontosan megadjuk az x vektor elemeit. 

8. Alkalmazások 

Jelen szakaszban a diszkrét Fourier-transzformáció jelfeldolgozáshoz kapcsolódó jellemző és gyakori 

alkalmazásaiból mutatunk be néhányat röviden. 

8.1. Frekvenciaanalízis 

A diszkrét Fourier-transzformáció egyik elsődleges alkalmazási területe a frekvenciaanalízis. Az alapgondolat 

az, hogy ha a transzformáltvektorban kiugró abszolútértékű Fourier-együtthatók vannak jelen, akkor a vektor 

által reprezentált jelnek a nagy Fourier-együtthatókhoz kapcsolódó frekvenciájú hullámkomponenseket kell 

tartalmaznia. 

Ne felejtsük el, hogy a gyakorlatban a frekvenciaanalízist árnyalják a mintavételezés körülményei, hiszen 

alacsony mintaszámnál ablakozó függvény alkalmazása nélkül erőteljes oldalharmonikusok jelennek meg, míg 

ablakozó függvény alkalmazása esetén oldalharmonikusokat és némiképp módosult amplitúdókat kaphatunk. 

Vizsgáljuk meg, hogy mit olvashatunk ki a példavektor spektrumából. Három, az origóra szimmetrikusan 

elhelyezkedő csúcsot fedezhetünk fel a pozitív és negatív frekvenciák tartományában is (8.4. ábra). (A 0 indexű 
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helyen megjelenő csúcs a jel átlagértéke, ami egy 0 frekvenciájú szinuszoiddal írható le. Mivel a 0 frekvenciájú 

szinuszoid egy konstans függvény, ezért ez a csúcs nem tartozik valódi hullámformához, sokkal inkább 

tekinthető egy konstans háttérnek, amin a jel megjelenik.) 

 8.4. ábra. A frekvenciaanalízis szemléltetése, az azonosított csúcsokat kék színnel emeltük ki 

 

A csúcsok indexei rendre , , , 3, 8, . Mivel valós jelről van szó, a szimmetria nem meglepő, 

hiszen a szinuszos hullámokat egy negatív és egy pozitív frekvenciájú komplex hullám összegeként kapjuk. 

Elegendő tehát csak a pozitív csúcsokhoz tartozó frekvenciákat vizsgálnunk: 3, 8, . 

A spektrum ábrájáról leolvasott frekvenciák egy  hosszúságú vektoron belül értendők, ezért a valódi 

frekvenciákat a vektor hosszával történő osztással kapjuk: , , 

. Ezen frekvenciák átszámíthatók körfrekvenciákká: , 

 és . Ha összehasonlítjuk a csúcsokhoz tartozó körfrekvenciákat a jel 

eredeti 

 

 

alakjával, láthatjuk, hogy némi hibától eltekintve pontosan visszakaptuk a szinuszos komponensek frekvenciáit. 

A hiba természetesen a diszkrét megközelítés pontatlanságából adódik. Látható, hogy az  frekvencia 

mellett az  frekvenciánál is aránylag nagy abszolútértékű együttható szerepel. Ez tekinthető egyrészt a 

zaj miatt megjelenő oldalharmonikusnak, másrészt annak, hogy a jel  körfrekvenciájú 

komponensének frekvenciája nem egész számú többszöröse az  alapharmonikus körfrekvenciának. 

Ennek megfelelően a  körfrekvenciájú komponens maga is több hullám összegeként áll elő, s ezen 

előállításban nagy szerepet vállal az  frekvenciájú hullám. Megfigyelve az  frekvenciánál 

található csúcs asszimmetriáját, a valódi frekvencia 3-tól egy kicsit nagyobb érték lehet, mely éppen a 

 körfrekvencia komponenst eredményezi. 

Természetesen ha hosszabb mintát vizsgálnánk, ezzel csökkentve az  alapharmonikus frekvenciát, pontosabb 

közelítést kapnánk a valódi  körfrekvenciára. 

8.2. Frekvenciaszűrés 

A frekvenciaszűrések alapgondolata az, hogy ha kvalitatív vagy akár kvantitatív ismerettel rendelkezünk arról, 

hogy a vektor számunkra érdekes struktúrái milyen nagyságúak időtartományban (például 1-2s hosszúságú 

anomáliák, vagy hosszú, lassú változások), akkor frekvenciatérben a megfelelő hullámhosszú komponenseket 

kiemelve, majd inverz transzformációt alkalmazva talán idő tartományban is kiemelhetjük ezen struktúrákat. 

8.2.1. Aluláteresztő szűrés 

Egy mintavételezett, diszkrét jel szinte minden esetben zajjal terhelt. A zaj általában egy additív, multiplikatív, 

esetleg exponenciális véletlen tagként jelentkezik, s ezen zajok forrása többnyire fizikai okokra, a jel-átalakító, a 

mintavételező, erősítő rendszerek tökéletlenségére, esetenként a jelenségek kvantumos természetére vezethető 

vissza. Esetünkben a vizsgált jel egy additív Gauss-eloszlású véletlen tagot tartalmaz, amelyre fehér-, Gauss- 

vagy erősítőzajként is hivatkozhatunk. 

A megjelenő zaj időben független viselkedést mutat, azaz a  időpontban megjelenő értéke független a  

időpontban megjelenő additív értéktől. A függetlenségből kifolyólag a zaj időben gyorsan változó értékeket ad 
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hozzá az eredeti jelhez. Ha a jelet hullámok összegeként állítjuk elő, ezen időben gyorsan változó értékeket kis 

frekvenciás, azaz nagy hullámhosszú hullámok biztosan nem tudják előállítani. Ennek megfelelően a zaj 

megjelenéséért feltételezhetjük, hogy a nagy frekvenciás, rövid hullámhosszú hullámok a felelősek. 

Nagyon egyszerű zaj-szűrési megoldást valósíthatunk meg, ha Fourier-térben ezen nagyfrekvenciás hullámokat 

egyszerűen kivesszük a Fourier-transzformáltból, azaz a hozzájuk tartozó amplitúdót zérusra állítjuk. 

A szűrés menete a következő módon írható le: kvalitatív vagy fizikai okokra visszavezethető kvantitatív 

megfontolások alapján kiválasztunk egy  ún. vágási frekvenciát (cutoff frequency), amelytől nagyobb 

abszolútértékű frekvenciakomponensek értékét nullára állítjuk. Az  vágási frekvenciát átszámolhatjuk a 

Fourier-transzformált  indexére: , ahol N jelöli a vektor hosszát. Az aluláteresztő szűrés során 

tehát egy  vektor  Fourier-transzformáltjából az alábbiak szerint hozzuk létre a szűrt jel Fourier-

transzformáltját: 

 

 

A diszkrét Fourier-transzformáció periodicitása miatt könnyen látható, hogy éppen akkor hagyunk meg egy 

hullámot az x vektor előállításában, ha frekvenciájára  teljesül, innen származik a szűrő neve is, 

hiszen az alacsony frekvenciás hullámokat engedi át. A Fourier-transzformált manipulálása után inverz Fourier-

transzformációt alkalmazunk a  vektorra, s remélhetőleg az így kapott  vektoron sikerült csökkentenünk a 

zaj hatását. 

Vizsgáljuk meg, milyen hatással van a példavektorunkra egy aluláteresztő szűrés. Válasszuk szűrési indexnek, 

illetve frekvenciának az ,  értékeket. A frekvenciatérben történő szűrés eredményeként 

kapott  vektort, illetve inverz Fourier-transzformáltját a 8.5. ábrán jelenítettük meg. 

 8.5. ábra. Az aluláteresztő szűrés szemléltetése  

    8.5-a. Az aluláteresztő szűrés eredménye frekevenciatérben 

 
 

    8.5-b. Az aluláteresztő szűrés eredménye időtartományban, valós rész 

 
 

    8.5-c. Az aluláteresztő szűrés eredménye időtartományban, képzetes rész 
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A 8.5-a. ábrán a leírt szűrési műveletet láthatjuk: a Fourier-transzformált vektorban a feltételt teljesítő elemeket 

kinulláztuk. A 8.5-b. ábrán az eredeti vektor (piros) és a szűrés eredményeként inverz DFT-vel előálló vektor 

valós része (kék) látható. Az elvárásoknak megfelelően a kék pontok által alkotott görbe simább lett, csökkent 

az additív zaj hatása. 

Vizsgáljuk meg, hogy a Fourier-térben történt manipulációnk miatt megváltozott-e esetleg az  vektor képzetes 

része is! Ahogy a 8.5-c. ábrán látható, a képzetes rész nem változtott, továbbra is zérus. Ez nem feltétlenül 

kézenfekvő eredmény. Gondoljunk csak bele, hogy a frekvenciatérben megjelenő minden hullámra szükség van 

ahhoz, hogy az inverz DFT-t követően visszakapjuk az eredeti vektort, például a zérus imaginárius részt. Ha 

megváltoztatjuk a Fourier-transzformáltat, könnyen előfordulhat, hogy pont olyan hullámokat távolítunk el, 

amelyek nélkül az inverz transzformáció már nem tud zérus képzetes részt eredményezni. Esetünkben azért nem 

jelentek meg nem-nulla értékek a képzetes részben az inverz transzformációt követően, mert a hullámok 

eltávolítását szimmetrikusan végeztük, ennek megfelelően a Fourier-transzformált egy valós vektor diszkrét 

Fourier-transzformáltja maradt. A frekvenciatérben történő manipuláció esetén azonban mindig tartsuk szem 

előtt, hogy ha egy valós vektor DFT-jét nem szimmetrikusan módosítjuk, akkor az inverz transzformációt 

követően a képzetes részben megjelenhetnek nem-nulla elemek. 

8.2.2. Felüláteresztő szűrés 

A felüláteresztő szűrés az aluláteresztő szűréssel analóg módon értelmezhető. Ha előismereteink alapján a jelben 

csak bizonyos mérettől kisebb struktúrák érdekesek számunkra, akkor a megfelelő hullámhossztól nagyobb 

hullámhosszú hullámokat eltávolítva, vagy másként fogalmazva, egy adott frekvenciától kisebb frekvenciájú 

összetevőket eltávolítva a nagy struktúrák eliminálhatók. 

A szűrés menete a következő módon írható le: kvalitatív vagy fizikai okokra visszavezethető kvantitatív 

megfontolásokból kiválasztunk egy  ún. vágási frekvenciát (cutoff frequency), amelytől kisebb 

abszolútértékű frekvenciakomponensek értékét nullára állítjuk. Az  vágási frekvenciát átszámolhatjuk a 

Fourier-transzformált  indexére: , ahol N jelöli a vektor hosszát. Az felüláteresztő szűrés során 

tehát egy  vektor  Fourier-transzformáltjából az alábbiak szerint hozzuk létre a szűrt vektor Fourier-

transzformáltját: 

 

 

A diszkrét Fourier-transzformáció periodicitása miatt könnyen látható, hogy éppen akkor hagyunk meg egy 

hullámot, ha  teljesül, s innen származik a szűrő neve is, hiszen a nagyfrekvenciás hullámokat engedi 

át. A Fourier-transzformált manipulálása után inverz Fourier-transzformációt alkalmazunk a  vektorra, s 

reményeink szerint a transzformáció eredményeként kapott  vektorban sikerült eliminálnunk a lassú 

változásokat. 

Vizsgáljuk meg, milyen hatással van a példavektorunkra egy felüláteresztő szűrés. Válasszuk szűrési indexnek, 

illetve frekvenciának az ,  értékeket. A frekvenciatérben történő szűrés eredményeként 

kapott  vektort, illetve inverz Fourier-transzformáltját a 8.6. ábrán jelenítettük meg. 

 8.6. ábra. A felüláteresztő szűrés szemléltetése  

    8.6-a. Az felüláteresztő szűrés eredménye frekevenciatérben 
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    8.6-b. Az felüláteresztő szűrés eredménye időtartományban, valós rész 

 

Ahogy a 8.5-a. és 8.5-b. ábrákon látható, a szűrés során nulláztuk az alacsonyfrekvenciás együtthatókat, s az 

inverz transzformáció eredményeként kapott vektor leginkább csak az eredeti vektorban jelenlévő zajt 

tartalmazza, az kisfrekvenciás hullámok struktúrája a kék pontokban egyáltalán nem fedezhető fel. 

8.2.3. Sáváteresztő szűrés 

Az alul és felüláteresztő szűrők kombinálhatóak is, ha pontos alsó és felső korlátot tudunk adni a bennünket 

érdeklő struktúrák méretének. 

A szűrés menete a következő módon írható le: kvalitatív vagy fizikai okokra visszavezethető kvantitatív 

megfontolásokból kiválasztunk egy  alsó vágási frekvenciát, valamint egy  felső vágási frekvenciát, 

melytől kisebb, illetve nagyobb frekvenciakomponensek Fourier-együtthatóit nullára állítjuk. Természetesen az 

 és  értékeket most is átszámolhatjuk a Fourier-transzformált vektor  és  indexeire:  

és , ahol N jelöli a vektor hosszát. Az felüláteresztő szűrés során tehát egy  vektor  

Fourier-transzformáltjából az alábbiak szerint hozzuk létre a szűrt vektor Fourier-transzformáltját: 

 

 

A Fourier-transzformált manipulálása után inverz Fourier-transzformációt alkalmazunk a  vektorra, s az 

eredményként kapott  vektorban már nem jelennek meg sem a nagyon lassú, sem a nagyon gyors változások, 

azaz elimináltuk a kisfrekvenciás hullámokat és nagyfrekvenciás zajokat is. 

Vizsgáljuk meg, milyen hatással van a példavektorunkra egy sáváteresztő szűrés. Válasszuk szűrési indexnek, 

illetve frekvenciának az ,  és ,  értékeket. A frekvenciatérben történő 

szűrés sáváteresztő szűrés során előállított  vektort, illetve inverz Fourier-transzformáltját, azaz a szűrt 

vektort a 8.7. ábrán jelenítettük meg. 

 8.7. ábra. A sáváteresztő szűrés szemléltetése  

    8.7-a. Az felüláteresztő szűrés eredménye frekevenciatérben 
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    8.7-b. Az felüláteresztő szűrés eredménye időtartományban, valós rész 

 

Ahogy a 8.7-a. és 8.7-b. ábrákon látható, a szűrés során valóban egy frekvenciasávba eső hullámok együtthatóit 

hagytuk meg, s az inverz transzformáció eredményeként kapott hullámban felfedezhető némi közepes 

hullámhosszú periodikus jelleg, viszont a zaj jelenléte a kék pontok esetén alacsonyabb, mint az eredeti 

vektorban, és a nagy hullámhosszú periodicitás sem jelentkezik. 

8.3. Lineáris konvolúciós szűrés 

Mielőtt a lineáris konvolúciós szűrés fogalmával és gyakorlati alkalmazásaival megismerkednénk, bevezetjük a 

diszkrét, lineáris, időinvariáns rendszer fogalmát. 

 8.8.1. Definíció.  (Diszkrét lineáris időinvariáns rendszer)  Diszkrét lineáris időinvariáns 

rendszernek nevezzük azt a leképezést, amely egy  vektorhoz 

 

 

módon rendel hozzá egy  vektort, ahol , . 

 8.8.1. Megjegyzés. 

1.  

A lineáris időinvariáns rendszer nevében a linearitás arra utal, hogy az eredmény y vektor 

elemeit az bemenő x vektor elemeinek súlyozott összegként kapjuk, az időinvariáns 

tulajdonság pedig arra utal, hogy a kimenő vektor minden elemét ugyanolyan szabály 

alapján állítjuk elő, tehát a leképezés nem függ az i koordinátától. 

2.  

Diszkrét lineáris időinvariáns rendszerekben a vektorok indexeit Fourier-értelemben, 

periodikusan kezeljük. 

3.  

Könnyű látni, hogy a lineáris időinvariáns rendszer definíciójában a cirkuláris konvolúció 

művelete szerepel. 
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4.  

Egy lineáris időinvariáns rendszert röviden lineáris konvolúciós szűrőnek, vagy egyszerűen 

szűrőnek nevezünk. 

5.  

A szűrőt a  súlyvektor egyértelműen definiálja. 

6.  

Emlékezzünk rá, hogy a folytonos konvolúciónak a Dirac-delta egységeleme, azaz Dirac-

deltával történő konvolúció nem változtat egy függvényen. Hasonlóan, a diszkrét cirkuláris 

konvolúciónak a  vektor az egységeleme, azaz  

esetén  teljesül. 

7.  

Hasonlóan ahhoz, ahogy folytonos függvények esetén a konvolúció értelmezéséhez 

bevezettük egy analóg mérőműszer vagy jelátalakító impulzusválasz függvényét, lineáris 

időinvariáns rendszerek esetén is beszélhetünk impulzusválaszról. Az impulzusválasz a 

lineáris időinvariáns rendszer kimenete, ha a diszkrét impulzus  a 

bemenete. Könnyen látható, hogy a konvolúció tulajdonságai miatt az impulzusválasz 

éppen w lesz, tehát a lineáris időinvariáns rendszerben szereplő w súlyvektor nem más, 

mint a lineáris időinvariáns rendszer impulzusválasz függvénye. 

8.  

A csak pozitív súlyokat tartalmazó w súlyvektorokat sok esetben úgy skálázzák, hogy az 

elemek összege egy legyen. Ekkor a konvolúció eredményeként előálló vektor elemeinek 

összege megegyezik a bemenő vektor elemeinek összegével, s nem állhat elő az 

eredményvektorban olyan elem, amely abszolútértéke nagyobb, mint a bemenő vektor 

legnagyobb abszolútértékű elemének abszolútértéke. 

9.  

A lineáris időinvariáns rendszer fogalmát azért vezettük be, mert a konvolúciós szűrést 

részletesebben tárgyaló irodalmi források jelentős részében a szűrés és konvolúció 

alkalmazásai, tulajdonságai a lineáris időinvariáns rendszer címszó alatt kerülnek 

tárgyalásra. 

10.  

Folytonos esetre a diszkrét esettel analóg módon értelmezhetjük a lineáris időinvariáns 

rendszer fogalmát. 

A szűrők a digitális jelfeldolgozás leggyakrabban alkalmazott eszközei, számtalan különböző műveletet 

fogalmazhatunk meg szűrők és konvolúció segítségével. 

Az alábbiakban néhány intuitívan értelmezhető példát adunk lineáris konvolúciós szűrőkre. Tekintsük az alábbi 

impulzusválasz függvényt, azaz szűrőt: 

 

 

A szűrőt ekvivalens módon definiálhatjuk úgy is, hogy 
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illetve a vektorok Fourier-értelemben vett cirkularitását kihasználva 

 

 

Könnyen látható, hogy ha alkalmazzuk ezt a szűrőt egy x vektorra, akkor az eredményként előálló y vektor i-

edik eleme az x vektor , , , ,  elemeinek átlagaként adódik, tehát a szűrő egy lokális 

átlagolást valósít meg. A lokális átlagolás a zajszűrés egyik legegyszerűbb módja. Példaként tekintsük a 8.8. 

ábrát, amelyen az eredeti vektor és a definiált  szűrő konvolúciójának eredményét ábrázoltuk. Jól látható, 

hogy a szűrés hatása valóban simításként értelmezhető. 

 8.8. ábra. Az 5 elem szélességű átlagoló szűrés  

    8.8-a. A  átlagoló szűrő 

 
 

    8.8-b. A  szűrővel történő szűrés kimenete 

 

Finomabb simítást érhetünk el, ha az átlagszámítást súlyozott átlag számítására cseréljük, aholis a kimenő 

vektor i-edik elemének kiszámításakor a bemenő vektor i-edik eleméhez nagyobb súlyt rendelünk, mint a 

környezetéhez. A súlyokat ilyen esetekben jellemzően a Gauss-féle sűrűségfüggvénynek megfelelően 

definiálják, ahol a Gauss-féle sűrűségfüggvény várhatóértékét zérusnak választjuk, szórásával pedig a simítás 

mértékét specifikáljuk. Tekintsük tehát az alábbi szűrőt: 

 

 

vagy ekvivalens módon 

 

 

ahol  a zérus várható értékű,  szórású Gauss-eloszlás sűrűségfüggvénye 
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A szűrő, illetve a szűrővel történő szűrés eredménye a 8.9. ábrán látható. A szűrőben felismerhető a 0 indexre 

centrált Gauss-harang, és az eredmény vektoron is jól látszik a szűrő által megvalósított simítás hatása. 

 8.9. ábra. A Gauss-szűrés  

    8.9-a. A  Gauss-szűrő 

 
 

    8.9-b. A  szűrővel történő szűrés kimenete 

 

Utolsó példaként a nagyon egyszerű differenciáló szűrőt mutatjuk be, amely az alábbi módon definiálható: 

 

 

vagy ekvivalens módon 

 

 

Könnyű látni, hogy a szűrővel történő konvolúció eredményeként előálló vektor i-edik eleme éppen a 

szomszédos elemek differenciáját fogja tartalmazni. Mivel a diszkrét differenciák a derivált diszkrét megfelelői, 

ezért hivatkozunk sokszor differenciáló szűrőként ezen konstrukcióra. A szűrő, illetve a szűrő alkalmazásának 

eredménye a 8.10. ábrán látható. Ahogy az ábra is mutatja, a differenciáló szűrő azon pontokban ad nagy 

abszolútértékű választ, amely pontokban a vektor értékei által reprezentált függvény meredeksége, azaz 

deriváltja nagy. 

 8.10. ábra. Differenciáló szűrés  

    8.10-a. A  differenciáló szűrő 



 Diszkrét Fourier-transzformáció  

 227  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
 

    8.10-b. A  szűrővel történő szűrés kimenete 

 

A bemutatott szűrőkön kívül számtalan további általános célú és alkalmazás specifikus szűrőt találhatunk az 

irodalomban. 

Hogyan kapcsolódik a diszkrét Fourier-transzformáció a lineáris konvolúciós szűréshez? Kézenfekvő módon a 

konvolúciós tételen keresztül. A kevés nem-nulla súllyal rendelkező szűrők számításigénye csekély. N elemű 

vektor esetén például a differenciáló szűrő végrehajtásához  darab szorzást és N darab összeadást kell 

elvégezni. A gyakorlatban azonban nem ritkák a nagy, N-hez közelítő méretű szűrők sem. Ha a szűrő nem-nulla 

elemeinek száma M, akkor egy N elemű vektor szűréséhez  szorzást és  összeadást kell 

végrehajtani, nagyságrendileg  műveletet, amit úgy is megfogalmazhatunk, hogy az időtartományban 

végrehajtott konvolúciós szűrés időbonyolultsága . Ha a szűrő mérete megközelíti a vektor méretét, 

akkor a konvolúció definíció szerinti végrehajtása közelítőleg négyzetes időbonyolultságú. Mindez akkor válik 

már-már kezelhetetlenül naggyá, ha a szűrendő vektor is nagy: a gyakorlatban nem ritkák a több százezer, 

esetenként több millió elemű vektorok. A konvolúciós tétel lehetővé teszi, hogy a konvolúció definíció szerinti 

végrehajtását visszavezessük két Fourier-transzformált vektor pontonkénti szorzására. Joggal merülhet fel az 

olvasóban a kérdés, hogy ha a diszkrét Fourier-transzformáció is négyzetes időbonyolultságú, miért lenne 

érdemes alkalmazni a konvolúciós tételt? Egyszerű DFT-t nem érdemes. Gyors Fourier-transzformációt azonban 

már igen! 

Tekintsünk egy egyszerű példát. Konvolúciós szűrővel szeretnénk szűrni egy  méretű vektort. A 

szűrő mérete . A szűréshez a konvolúció definíciója szerint nagyságrendileg 

, azaz százmillió műveletet kell végrehajtani. (Az egyszerűség kedvéért eltekintetünk 

attól, hogy egy művelet egyetlen szorzásból, összeadásból, egy szorzás és egy összeadás kompozíciójából, 

esetleg további aritmetikai műveletekből is állhat, csak a nagyságrendekkel foglalkozunk.) Gyors Fourier-

transzformáció használata esetén az N elemű vektor és az N méretű vektorba rendezett szűrő Fourier-

transzformáltjai nagyságrendileg  lépésben számíthatók ki. A transzformált vektorok 

pontonként történő összeszorzása  művelet, míg az inverz gyors Fourier-transzformáció ismét 

 lépés. Végeredményben nagyságrendileg  lépést kell végrehajtani, ami kevesebb, mint 

5%-a a definíció szerinti konvolúciónak. A számok magukért beszélnek. 

Vizsgáljuk meg, hogy pontosan hogy is néznek ki a konvolúciós szűrés lépései Fourier-transzformáció 

használatával! Példaként a korábban bevezetett  Gauss-szűrőt alkalmazzuk a példavektorra. A 

frekvenciatérben történő konvolúciós szűrés lépéseit a 8.11 ábrán szemléltetjük: 

1.  

Az eredeti vektor és a szűrő a 8.11-a. ábrán látható, az eredeti vektort pirossal, a szűrőt kékkel ábrázoltuk. 

(Megjegyezzük, hogy a szűrő értékeit a láthatóság kedvéért 20-szal szoroztuk, a szűrés során természetesen a 

Gauss–sűrűségfüggvényből adódó értékekkel dolgozunk.) 
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2.  

Első lépésként transzformáljuk a vektort és szűrőt is frekvenciatérben gyors Fourier-transzformáció 

alkalmazásával (8.11-b. ábra – a példavektor spektrumát pirossal, a szűrő spektrumát kékkel ábrázoltuk). 

3.  

Második lépésként a két Fourier-transzformált elemeit pontonként összeszorozzuk (8.11-c. ábra). 

4.  

Utolsó lépésként inverz diszkrét Fourier-transzformációt alkalmazunk a pontonkénti szorzással kapott 

vektorra, s így áll elő a frekvenciatérben szűrt vektor időtartományban (a szűrt vektort kékkel; az eredeti 

vektort pirossal ábrázoltuk). 

Összehasonlítva az ábrát a konvolúció definíció szerinti alkalmazásával kapott eredménnyel (8.9. ábra), 

kvalitatív módon megállapíthatjuk, hogy pontosan ugyanazt az eredményt kaptuk. Kvantitatív módon a 

konvolúciós tételből tudhatjuk, hogy ugyanazt az eredményt kellett kapnunk. 

 8.11. ábra. A frekvenciatérben történő konvolúciós szűrés szemléltetése  

    8.11-a. Az eredeti vektor (piros) és a szűrő (kék) 

 
 

    8.11-b. Az eredeti vektor (piros) és a szűrő (kék) Fourier-transzformáltjai 

 
 

    8.11-c. A konvolúciós tétel értelmében a szűrés megegyezik a Fourier-transzformáltak 

pontonkénti szorzásával 

 
 

    8.11-d. Az eredeti vektor és az inverz transzformáció eredményeként kapott szűrt vektor 
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Mivel a Gauss-szűrő Fourier-transzformáltja is egy Gauss-szűrő, könnyen látható, hogy valójában auláláteresztő 

szűrőst végez, hiszen az alacsony frekvenciájú hullámkomponensek együtthatóit közel változatlanul hagyja, míg 

a nagyfrekvenciás komponensek Fourier-együtthatóját egy nullához közeli számmal szorozza, azaz 

gyakorlatilag kinullázza. Hasonlóan értelmezhetjük az átlagoló szűrést is: mivel az átlagoló szűrő egy folytonos 

 függvény diszkrét megfelelőjének tekinthető, Fourier-transzformáltja egy megfelelően paraméterezett 

 függvény értékeit veszi majd fel. Elképzelve a  függvény alakját, azt is értelmezhetjük egyfajta 

aluláteresztő szűrőként, hiszen az alacsony frekvenciájú hullámkomponensek együtthatóit viszonylag nagy 

értékekkel szorozzuk, míg a nagyfrekvenciás komponensek együtthatói a  függvény lecsengése miatt a 

szűrés során zérushoz közeli értéket vesznek fel. 

8.4. Veszteséges tömörítés 

Jóllehet veszteséges tömörítésre valós jelek esetén a következő fejezetben ismertetett diszkrét koszinusz 

transzformáció alkalmasabb, általánosságban, illetve komplex jelek esetén a diszkrét Fourier-transzformációt is 

felhasználhatjuk veszteséges tömörítés megvalósítására. 

A tömörítés alapgondolata a következő. A Fourier-transzformált vektor egy elemének abszolútértéke az elem 

indexe által meghatározott frekvenciájú hullám amplitúdójával arányos. Ebből kifolyólag azon hullámok, 

melyekhez kapcsolódó Fourier-együttható abszolútértéke a többihez viszonyítva kicsi, csak kis súllyal vesznek 

részt az eredeti vektor előállításában. Ha ezen hullámokat elhagyjuk, az inverz transzformáció eredményeként 

előálló vektor csak kicsit fog eltérni az eredetitől. 

Egy N elemű valós vektor diszkrét Fourier-transzformáltja N darab komplex számot tartalmaz, ami  darab 

valós számmal ábrázolható. Első pillantásra ez ellentmondásnak tűnhet, hiszen egy vektor és Fourier-

transzformáltja kölcsönösen egyértelműen meghatározzák egymást. Az ellentmondást természetesen az az állítás 

oldja fel, mely szerint a valós vektorok diszkrét Fourier-transzformáltja konjugált szimmetrikus, ennek 

megfelelően a Fourier-transzformált fele egyértelműen meghatározza másik felét és az eredeti vektort is, tehát 

valójában a Fourier-transzformáción keresztül N valós szám határoz meg egyértelműen másik N valós számot, 

így nincs ellentmondás. 

Ha a Fourier-transzformált vektorban nullával tesszük egyenlővé, azaz eltávolítjuk az együtthatók abszolútérték 

szerinti legkisebb p százalékát, akkor a tárolandó elemek száma az eredeti  százalékára csökken, azaz 

elméletben p százalékos tömörítést valósítottunk meg. Ez a p érték akkor váltható valóban tömörítésre, ha a 

Fourier-transzformált nem-zérus elemeit ritka ábrázolással ábrázoljuk, azaz egy sok nullát tartalmazó N 

hosszúságú vektor helyett csak a nem-nulla elemeket és azok sorszámát tároljuk. A sorszámok tárolása miatt 

azonban az ideális p százalékos tömörítési ráta némiképp romlik, ugyanis  valós érték 

helyett  valós értéket és még  diszkrét értéket, sorszámot kell 

tárolnunk. Ha a valós számok és a diszkrét indexek ábrázolását ugyanannyi bájton valósítjuk meg, akkor az 

együtthatók p százalékának eltávolítása valójában  százalékos tömörítési rátát jelent csak. Például ha 

az elemeknek csak  százalékát távolítjuk el, akkor ritka ábrázolással  valós számot, valamint 

ugyanennyi egész számot kell tárolnunk, így a tároláshoz -szor annyi területre van szükségünk, mint a 

tömörítés előtt, azaz tömörítés helyett valójában növeltük a vektor méretét. Ha azonban  százalékot 

távolítunk el, akkor ritka ábrázolásban csak 0.6-szor annyi területre van szükségünk, mint tömörítés előtt. 

Könnyen látható, hogy a bemutatott egyszerű módszer  százaléktól végez valódi tömörítést. Ha az 

együtthatók indexeit kevesebb bájton ábrázoljuk, akkor már kisebb tömörítési ráták is hatékonynak 

minősíthetők. Természetesen vannak összetettebb megközelítések ortogonális transzformációkon alapuló 

veszteséges tömörítés megvalósítására, ezek részletes tárgyalása azonban túlmutat a jegyzet keretein. 
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Vizsgáljuk meg, hogyan festenek példavektorunk különböző rátákkal tömörített változatai, illetve azok 

spektrumai. A 8.12. ábrán a ,  és  százalékos veszteséges tömörítés során előálló 

spektrumokat, illetve az inverz transzformáció eredményeként előálló tömörített vektorokat jelenítettük meg. A 

spektrumok képein kékkel jelöltük a tömörítésnek áldozatul esett, kinullázott együtthatókat, míg a tömörített 

vektorokat bemutató ábrákon a tömörített vektort kékkel, a eredeti vektort pedig pirossal ábrázoltuk. Az 

eredmények igen szemléletesek: 10%-os tömörítésnél, vagyis az együtthatók 10%-ának nullázása után a 

tömörített vektor szinte egyáltalán nem különbözik az eredeti vektortól. 50%-os tömörítés esetén már némi 

különbség felfedezhető, de nem számottevő mértékben. 90%-os tömörítés esetén a tömörített vektor még mindig 

nagyon hasonlít az eredetire, holott gyakorlatilag 6 darab nem-nulla komponens maradt. 

 8.12. ábra. A tömörítés szemléltetése  

    8.12-a. , spektrum 

 
 

    8.12-b. , tömörített vektor 

 
 

    8.12-c. , spektrum 

 
 

    8.12-d. , tömörített vektor 

 
 

    8.12-e. , spektrum 
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    8.12-f. , tömörített vektor 

 

Megjegyezzük, hogy a veszteséges tömörítés szorosan összefügg egy másik alkalmazással, melyet a statisztikai 

tanulóalgoritmusok területén dimenzió-redukciónak neveznek. A jelfeldolgozás egyik fontos feladata a beérkező 

jel előkészítése további feldolgozásra, például statisztikai osztályozásra. A statisztikai osztályozás során a jelet 

(ami a szemléletesség kedvéért lehet például egy EKG jelsorozat) automatikusan szakértők által definiált 

osztályok valamelyikébe sorolják. A statisztikai osztályozó módszerek bemenete tehát egy jel, kimenete pedig 

egy címke, például EKG-jelek esetén az, hogy egészséges, vagy sem. A statisztikai tanulóalgoritmusok 

meglehetősen számításigényes módszerek, általánosságban elmondható, hogy minél hosszabb vektorokkal kell 

dolgozniuk, annál több időre és/vagy memóriára van szükségük a tanulási fázisban. Ennek megfelelően nagyon 

fontos a jelek alkalmas előkészítése, tömörítése, amit általánosságban dimenzió-redukciónak neveznek. A 

dimenzió-redukciónak egy egyszerű, mégis nagyon hatékony módja, ha a jelet veszteségesen tömörítjük, például 

a szakaszban bemutatott Fourier-transzformáció alapú módszerrel. A tanulóalgoritmusok bemenete tehát nem a 

sokdimenziós jel lesz, hanem egy nagyban redukált számsorozat, például a legnagyobb 10 

frekvenciakomponens amplitúdója és frekvenciája. A módszer EKG-jeleken kívül természetesen tetszőleges 

számsorra alkalmazható, ha a számok egymásutániságának jelentése van, azaz a vektor időbeliséget vagy 

térbeliséget ír le. 

9. Összefoglalás 

A fejezetben bevezettük a diszkrét Fourier-transzformációt, áttekintettük legfontosabb tulajdonságait, 

bevezettük a rekurzív gyors Fourier-transzformációt, s végül példákat mutattunk a diszkrét Fourier-

transzformáció alkalmazásaira. Jóllehet csak néhány alkalmazást tárgyaltunk, azok a jelfeldolgozásnak 

szerteágazó területeihez kapcsolódnak: 

• frekvenciaanalízis/manipuláció: a frekvenciaanalízis lehetővé teszi, hogy a jelet alkotó domináns 

hullámkomponenseket azonosítsuk; 

• a frekvenciatérben történő alul- és felüláteresztő szűrésekkel a jel tetszőleges hullámkomponenseit 

eltávolíthatjuk; 

• a konvolúciós tétel segítségével akár nagyságrendekkel is növelhetjük egy konvolúciós szűrés 

végrehajtásának hatékonyságát; 

• a Fourier-együtthatók abszolút érték szerinti manipulálása egyszerű, de hatékony veszteséges tömörítést, vagy 

éppen dimenzióredukciót tesz lehetővé. 

A jelfeldolgozás különböző területeihez kapcsolódó alkalmazások sorát hosszan folytathatnánk és a 

jelfeldolgozás mellett az informatikai távolabbi területeiről is hozhatnánk szemléletes példákat, azonban 

terjedelmi okokból megállunk és a következő fejezetben DFT egy speciális változatát a diszkrét koszinusz 

transzformációt vizsgáljuk meg. 

10. Feladatok 
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 8.10.1. Feladat.  (**) Számítsa ki az  vektor diszkrét Fourier-transzformáltját! 

Ellenőrizze, hogy inverz DFT-vel valóban visszakapja-e az eredeti x vektort. 

 8.10.2. Feladat.  (**) Számítsa ki az  vektor diszkrét Fourier-

transzformáltját! Ellenőrizze, hogy teljesülnek-e a Plancherel- és Parseval-egyenlőségek, azaz 

a Fourier-transzformáció valóban megőrzi-e a belsőszorzatot és a normát! 

 8.10.3. Feladat.  (**) Számítsa ki az  és  vektor diszkrét 

Fourier-transzformáltját és ellenőrizze, hogy valóban teljesül-e a cirkuláris időeltolásra 

vonatkozó tétel állítása! 

 8.10.4. Feladat.  (**) Számítsa ki az  vektor diszkrét Fourier-

transzformáltját, majd a Fourier-transzformált se]ítségével számítsa ki az x vektor 10, 11, 12 

koordinátájú elemeit! 

 8.10.5. Feladat.  (**) Számítsa ki az  vektor diszkrét Fourier-

transzformáltját, majd az  vektor diszkrét Fourier-transzformáltját! Milyen 

összefüggés teljesül az X és Y  vektorok között? 

 8.10.6. Feladat.  (**) Határozza meg az  vektorban dimánló 

hullámkomponens frekvenciáját! 

 8.10.7. Feladat.  (**) Határozza meg az N elemű impulzusvektor ( ) 

diszkrét Fourier-transzformáltját! 

 8.10.8. Feladat.  (**) Határozza meg az N elemű lépcső-vektor (

) Fourier-transzformáljtát! (Feltehetjük, hogy N páros és éppen 

 1-es és 0-ás koordinátát tartalmaz.) 

 8.10.9. Feladat.  (**) Határozza meg az N elemű alternáló vektor ( ) 

Fourier-transzformáljtát! (Feltehetjük, hogy N páros.) 

 8.10.10. Feladat.  (**) Határozza meg azon N elemű x vektor diszkrét Fourier-

transzformáltját, amely elemei  módon állnak elő! 

 8.10.11. Feladat.  (***) Határozza meg az  vektor Fourier-transzformáltját 

gyors Fourier-transzformáció segítségével! A Fourier-transzformált vektorból állítsa elő az 

eredeti vektort inverz gyors Fourier-transzformáció segítségével! 

 8.10.12. Feladat.  (*) Milyen különbség várható egy x vektornak a w, illetve  vektorral 

vett konvolúciója között? 

 8.10.13. Feladat.  (***) Lássa be, hogy a , 

 

 

mátrixok ortonormált bázist alkotnak -ben! 

 8.10.14. Feladat.  (**) Készítsen C nyelvű programot, amely kiszámítja és a kimenetre írja a 

parancssori argumentumként kapott számsor diszkrét Fourier-transzformáltját, valamint az 

inverz Fourier-transzformációt alkalmazva visszakapott számsorozatot! 

 8.10.15. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, mely első parancssori 

argumentumként kap egy k számot, második parancssori argumentumként pedig a  vagy 
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 jelek egyikét. A parancssori argumentumok hátralévő része egy tetszőleges hosszúságú 

vektort specifikál. A program számítsa ki a kapott vektor diszkrét Fourier-transzformáltját; a 

 vagy  jelek függvényében alkalmazzon alul- vagy felüláteresztő szűrést k vágási 

frekvenciával, majd alkalmazzon a szűrt vektorra inverz Fourier-transzformációt és írja a 

kimenetre az eredményt! 

 8.10.16. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, mely első parancssori 

argumentumként kap egy  közé eső számot, melyre p-ként hivatkozunk. A parancssori 

argumentumok hátralévő része egy tetszőleges hosszúságú vektort specifikál. A program 

számítsa ki a kapott vektor diszkrét Fourier-transzformáltját; határozza meg azt a t értéket, 

melytől a transzformáltban szereplő komplex számok abszolútértékeinek éppen  

százaléka kisebb; nullázza ki a transzformáltban azokat a komplex számokat, melyek 

abszolútértéke kisebb, mint p; inverz Fourier-transzformációt alkalmazva írja a kimenetre az 

eredeti vektor módosult alakját! 

 8.10.17. Feladat.  (***) Az előző feladatban leírt program segítségével egy tetszőleges 

vektorra határozza meg, hogy p növelésével (néhány különböző p értékre végrehajtva) hogyan 

változik a vektor és p százalékos tömörített változatának euklidészi-távolsága, illetve 

korrelációja! 

 8.10.18. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, mely parancssori argumentumai egy 

tetszőleges hosszú vektort specifikálnak; a program kiszámítja és a kimenetre írja a kapott 

vektor Fourier-transzformáltját gyors Fourier-transzformációval; majd kiszámítja ezen vektor 

inverzét gyors inverz Fourier-transzformációval és azt is a kimenetre írja! 

 8.10.19. Feladat.  (***) Az előző feladatban leírt program segítségével vizsgálja meg, hogy 

hogyan változik  hosszúságú vektorok feldolgozásának ideje M növelésével! 

 8.10.20. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, amely a felhasználótól bekér két 

vektort és kiszámítja azok konvolúcióját előbb a konvolúció definíciója szerint, majd diszkrét 

Fourier-transzformációt követően a konvolúciós tétel alkalmazásával. A program írja a 

kimenetre mindkét módon kiszámított eredményvektort! 

 8.10.21. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, amely a felhasználótól bekér két 

vektort és kiszámítja azok kereszt-korrelációját előbb a kereszt-korreláció definíciója szerint, 

majd diszkrét Fourier-transzformációt követően a korrelációs-tétel alkalmazásával. A program 

írja a kimenetre mindkét módon kiszámított eredményvektort! 

 8.10.22. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, amely első parancssori 

argumentumként kap egy pozitív lebegőpontos számot (s), majd egy számsorozatot. A 

program alkalmazzon lineáris konvolúciós Gauss-szűrést s szórás paraméterrel 

időtartományban és Fouirer-térben, majd írja a kimenetre az eredményként előálló vektorokat! 

 8.10.23. Feladat.  (***) Dolgozzon ki explicit formulát egy Gauss-szűrő Fourier-

transzformáltjának meghatározására! 

 8.10.24. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, amely parancssori argumentumként 

kap egy számsorozatot kap. A program alkalmazzon lineáris konvolúciós a vektorra a 

 

 

módon definiált ún. Laplace-szűrővel, s a szűrés eredményét a kimenetre írja. Milyen 

struktúrákat emel ki a Laplace-szűrő? 
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9. fejezet - Diszkrét koszinusz 
transzformáció 

„Ha valaki nem hiszi el, hogy a matematikai egyszerű, az csak azért van, mert nem vette még 

észre, hogy az élet milyen bonyolult.” 

Neumann János 

Jelen fejezetben az egyik legfiatalabb, ennek ellenére mégis egyik leggyakrabban használt ortogonális 

transzformáció, a diszkrét koszinusz transzformáció (DCT) tulajdonságait vizsgáljuk. A diszkrét koszinusz 

transzformációt csak 1974-ben publikálták, azóta azonban számos széleskörűen alkalmazott technológia és 

matematikai módszer épült rá. A fejezet első szakaszában megvizsgáljuk a folytonos szinusz és koszinusz 

transzformációkat, azonban ezek tárgyalását rövidre fogjuk, mert használatuk a jelfeldolgozás területén 

viszonylag ritkán jelenik meg. A fejezet hátralévő részéban gyakorlati jelentőssége miatt a diszkrét koszinusz 

transzformációra koncentrálunk, s részletesen vizsgáljuk annak felépítését, variánsait, tulajdonságait és 

alkalmazásait. 

1. Folytonos szinusz és koszinusz transzformációk 

A folytonos szinusz- és koszinusz-transzformációk a folytonos Fourier-transzformációból közvetlenül adódnak. 

A folytonos Fourier-transzformációban szereplő komplex hullámfüggvényt az Euler-formula alapján felbontva 

 

 

A felbontás első és második tagját rendre koszinusz és szinusz transzformációnak nevezzük. 

 9.1.1. Definíció.  (Szinusz és koszinusz transzformációk) Legyen f  négyzetesen integrálható 

függvény, ekkor az 

 

 

és 

 

 

transzformáció pár a f  függvény szinusz és koszinusz transzformáltját definiálja. 

 9.1.1. Megjegyzés. 

1.  

A Fourier-transzformáció felbontásából közvetlenül látható, hogy általános esetben sem a 

szinusz, sem a koszinusz transzformáció nem határozza meg önmagában az  

függvényt, így az inverz transzformációban mindkét transzformáltat fel kell használni. 
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2.  

Könnyen látható, hogy  az  függvény Fourer-transzformáltját adja. 

 9.1.2. Definíció.  (Inverz szinusz és koszinusz transzformációk) A szinusz és koszinusz 

transzformációk inverz transzformációja 

 

 

 9.1.2. Megjegyzés. 

1.  

Az inverz transzformáció helyessége az Euler-formula segítségével olvasólag 

megállapítható. 

2.  

A szinusz- és koszinusz transzformációk a Fourier-transzformáció számos tulajdonságát 

öröklik, ezekkel azonban részletesen nem foglalkozunk. 

3.  

A transzformációk jelentősége páros és páratlan függvények vizsgálatánál jelentkezik: 

ahogy azt a Fourier-transzformáció tulajdonságait vizsgálva beláttuk, páros függvények 

esetén a Fourier-transzformált tisztán valós, a transzformált képzetes része eltűnik, így a 

szinusz transzformált azonosan 0 értéket vesz fel. Hasonlóan, páratlan valós függvényeknél 

a koszinusz transzformált vesz fel azonosan 0 értéket. Ennek megfelelően páros és páratlan 

függvények esetén csak szinusz és koszinusz transzformációval is hullámok összegére 

bonthatunk egy függvényt. 

4.  

A Fourier-sorfejtést előbb valós, majd képzetes függvénykre vezettük be, s ebből 

általánosítással kaptuk a komplex függvények Fourier-sorfejtését. A folytonos és diszkrét 

Fourier-transzformációt ezen általános, komplex exponenciális formalizmus segítségével 

vezettük be. A szinusz és koszinusz transzformációkra gondolhatunk úgy, mint a Fourier-

transzformáció egyfajta dekompozíciójra megfelelő tulajdonságokat teljesítő valós és 

képzetes függvények esetén. 

Példaként számítsuk ki egy páros függvény, a  függvény koszinusz transzformáltját! Emlékeztetőül, a 

téglalap függvényt 

 

 

módon definiáltuk, így 
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Az eredmény természetesen megegyezik a Fourier-transzformáció eredményével: megkaptuk a  

függvényt. 

Szemben a folytonos esettel, a diszkrét szinusz és koszinusz transzformációk számos fontos alkalmazással 

rendelkeznek a gyakorlatban. Mivel ezen transzformációk analóg módon építhetőek fel és hasonló 

tulajdonságokkal rendelkeznek, a továbbiakban csak a gyakorlatban elterjedtebb diszkrét koszinusz 

transzformációval (DCT) foglalkozunk részletesen. 

2. A diszkrét koszinusz-transzformáció levezetése 
diszkrét Fourier-transzformációból 

A levezetés során azt használjuk ki, hogy valós, szimmetrikus vektorok diszkrét Fourier-transzformáltja valós 

vektor. 

Legyen  egy tetszőleges valós vektor. Első lépésként konstruálunk egy új  vektort oly 

módon, hogy a vektort „megfordítjuk” és önmaga elé helyezzük: 

 

 

Az így kapott  vektor indexei a  tartományból vehetnek fel értékeket. Például az  

vektorból az  vektort kapjuk, ahol a  vektor indexei rendre . Az 

 vektor most szimmetrikus a  indexre. Az indexelés átszervezésével helyezzük át a 

szimmetriaközéppontot a 0 indexre. Ehhez az indexeket el kell tolni  értékkel: legyen , és ezzel a 

formális indexeléssel . Az így kapott  indexekkel az  vektor szimmetriaközéppontja 

a  index lesz. 

Határozzuk meg az  vektor DFT-jét: 

 

 

Mivel  a bevezetett indexelésnek köszönhetően páros, míg az összegzésben szereplő szinuszos 

tagok páratlanok, a kifejezés második összegzése zérus lesz, azaz 

 

 

Vegyük észre ugyanakkor, hogy a koszinuszos tagok párossága miatt a megmaradó összegzés egyenlő a 

 tartományra végrehajtott összegzés kétszeresével, azaz 
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Áttérve az eredeti n indexekre, 

 

 

 

A diszkrét Fourier-transzformáció miatt a Fourier-együtthatók k indexe jelenleg még a  

halmazból veszi fel elemeit, azaz a transzformációval az N dimenziós x vektorhoz  számot rendelünk. 

Vegyük észre azonban, hogy a  függvény -re szimmetrikus a  tartományon, így 

, vagyis a  együtthatók redundánsak, azaz eltávolíthatjuk 

őket. A transzformáció felfogható úgy, mint az x vektornak az  

vektorokkal vett belső szorzata, vagyis az  vektorok a Fourier-együtthatók bevezetésénél leírt absztrakt 

megközelítésében az ortonormált sorozat eleminek szerepét töltik be. Azt, hogy ezek valóban ortogonálisak, és 

mint látni fogjuk, egy kivételtől eltekintve normáltak is, az alábbi tételben látjuk be. 

 9.2.1. Tétel.  Az előző jelölésekkel az ,  vektorok páronként 

ortogonálisak, és  kivételével normáltak,  normája . 

Bizonyítás.  Elegendő meghatároznunk egy  és  vektor belsőszorzatát, s abból már 

adódnak a tétel állításai: 

 

 

 

Első lépésként írjuk át a koszinusz függvényeket két komplex exponenciális függvény 

összegévé. Az átírást és a szorzást elvégezve 

 

 

 

adódik. Ha  teljesül, a kitevőben  egész számú többszöröse jelenik meg, így 

a kifejezés értéke zérus. Ha nem, akkor a kifejezésben szereplő  típusú 

tagokat felbonthatjuk  módon, s az összegzést ezen tagokra 

külön-külön is elvégezhetjük. Tekintsük az első ilyen összegzést, amelyben az n-től nem 

függő tagot rögtön ki is emeltük: 
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A második lépésben kihasználtuk, hogy az összegzés tulajdonképpen egy geometriai sor 

összege, így alkalmazhatjuk a jól ismert összegképletet az eredmény meghatározására. A 

(9.13) kifejezés négy ilyen tag összegeként áll elő. Tegyük fel, hogy . Ha  

páros, akkor  is páros, és mind a négy tört számlálójában zérus jelenik meg, így az , 

 vektorok ortogonálisak. Ha  páratlan akkor  is páratlan, s ebben az esetben a 

négy tört számlálójában 2 jelenik meg. Írjuk fel a (9.13) kifejezést ebben az esetben: 

 

 

Ha közös nevezőre hozzuk és összeadjuk a zárójelben szereplő kifejezés első két tagját, az 

alábbi kifejezést kapjuk 

 

 

Ha elvégezzük a kivonásokat a kitevőkben, 

 

 

adódik, s innen már látható, hogy a számláló zérus, vagyis  és  ortogonálisak. 

A (9.12) kifejezésből rögtön látható, hogy  esetén  normája , hiszen az 

összegzés értéke N lesz, a norma pedig  önmagával vett belsőszorzatának gyökeként 

adódik. 

Vizsgáljuk az  vektor hosszát  esetén úgy, hogy írjunk a (9.13) kifejezésben l 

helyére k-t. Ekkor a második két tag kitevője zérus lesz: Az első két tag összege a geometriai 

sor összegképletét alkalmazva zérus, így a teljes összegzésre  adódik, ami a normáló 

faktorral szorozva éppen 1 lesz. Tehát  esetén a vektor normája 1. 

A tétel állítása szerint az  vektorok nem alkotnak ortonormált bázist, az egyetlen hiányosság az, hogy az  

vektor nem normált. Ha ezt korrigáljuk, akkor azonban létre egy új ortonormált transzformációt, amelyet 

diszkrét koszinusz transzformációnak nevezünk. 

 9.2.1. Definíció.  (Diszkrét koszinusz transzformáció) Legyen . Az x-hez X-et 

az alábbi módon rendelő transzformációt diszkrét koszinusz transzformációnak nevezzük: 
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ahol , ha , és , különben. Az X vektorból x az inverz koszinusz 

transzformációval kapható vissza: 

 

 

 9.2.1. Megjegyzés. 

1.  

Fontos kiemelni, hogy a diszkrét koszinusz transzformáció nem a diszkrét Fourier-

transzformáció valós része. 

2.  

A diszkrét koszinusz transzformáció együtthatóit egy  típusú mátrixba 

szervezhetjük  módon, s ekkor  

teljesül. Mivel a C mátrix oszlopvektorai ortonormált bázist alkotnak -ben, ezért az 

inverz transzformáció a mátrix transzponálásával adódik, azaz , és 

. Ebből rögtön adódik az inverz transzformáció formulája. 

3.  

Egyes irodalmi forrásokban a transzformációt a korábbiakkal ekvivalens 

 

 

formában definiálják. 

4.  

Ha valahol a diszkrét koszinusz transzformáció kifejezést látjuk, akkor a fenti definícióban 

szereplő transzformációra kell gondolni. Mint azt a későbbi szakaszokban látni fogjuk, a 

DCT-nek számos további variánsa van. Ezen variánsokat római számokkal indexeljük, azaz 

DCT-I, DCT-II, stb. módon hivatkozhatunk rájuk. Ezen indexelési sémában a definícióban 

szereplő transzformáció a DCT-II azonosítóval rendelkezik. 

3. Példa 

Számítsuk ki az  vektor diszkrét koszinusz transzformáltját! Legegyszerűbben talán úgy 

járhatunk el, ha behelyettesítéssel kiszámítjuk az együtthatókat tartalmazó C mátrix elemeit, majd elvégezzük a 

mátrixszorzást. 

A C mátrix 
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alakban adódik, s ezzel szorozva az x vektort 

 

 

Az eredeti vektort az inverz transzformációval állíthatjuk vissza, azaz  módon kapjuk. A művelet 

elvégzésével meggyőződhetünk róla, hogy az inverz transzformáció valóban működik. 

Az X vektor elemeit a DFT során előálló vektor elemeihez hasonlóan értelmezhetjük, vagyis az  érték a 

 frekvenciájú koszinusz hullám amplitúdóját adja meg. Vegyük észre azonban, hogy ezek a hullámok 

most a  intervallumra vannak normálva, ennek megfelelően a vektort előállító hullámok a  

tartományon fél periódust, vagy annak egész számú többszörösét teszik meg. 

Az x vektor koszinusz transzformált vektorból történő előállítását a 9.1. ábrán szemléltetjük. Az egyszerűbb 

feliratok kedvéért bevezettük az 

 

 

jelölést, ahol 

 

 

 9.1. ábra. A diszkrét koszinusz transzformáció szemléltetése  

    9.1-a.  

 
 

    9.1-b.  
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    9.1-c.  

 
 

    9.1-d.  
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    9.1-e.  

 
 

    9.1-f.  
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    9.1-g.  

 
 

    9.1-h.  
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Mivel az ábrán a súlyozás miatt nem látszik jól a bázisfüggvények alakja, a bázisfüggvényeket a 9.2. ábrán 

mutatjuk be a 

 

 

jelöléssel. Jól látható, hogy a páratlan frekvenciájú hullámok nem periodikusak, szemben a Fourier-

transzformált mindig periodikus bázisfüggvényeivel. 

 9.2. ábra. A diszkrét koszinusz transzformáció szemléltetése  

    9.2-a.  

 
 

    9.2-b.  
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    9.2-c.  

 
 

    9.2-d.  
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További érdekes észrevételt tehetünk az  vektor korábban bemutatott diszkrét Fourier-

transzformáltját és diszkrét koszinusz transzformáltját megvizsgálva: míg DFT-nél négy, de legalább három 

hullámra volt szükség ahhoz, hogy az eredeti x vektorhoz közeli vektort állítsunk elő, addig DCT esetén 

gyakorlatilag kettő is elegendőnek bizonyul. A DCT-nek ez a tulajdonsága nagyobb vektorok esetén is igaz 

marad: kompaktabb spektrumot ad, másként fogalmazva az X vektorban kevesebb nagy együtthatót találunk, 

mint a DFT-vel transzformált vektorban. Ez teszi a DCT-t kiválóan alkalmassá tömörítési feladatokra. 

4. A diszkrét koszinusz transzformáció variánsai 

Az DCT bevezetésekor említettük, hogy a levezetett transzformációra az irodalomban DCT-II néven is 

hivatkoznak. Mire utalnak vajon a DCT-I, DCT-III stb. azonosítók? Ahhoz, hogy erre szemléletes választ 

adhassunk és megfelelően értelmezhessük a DCT különböző variánsait, meg kell ismerkednünk a véges 

másodrendű differencia fogalmával. 

 9.4.1. Definíció.  (Véges differenciák) Tetszőleges  függvény esetén véges 

differenciának nevezzük az  alakú kifejezéseket. Tetszőleges x vektor 

esetén analóg módon bevezethetjük az  alakú véges differenciákat. A 

gyakorlatban három speciális véges differencia külön nevet kapott: 

•  és , illetve  és  esetén előrehaladó differenciáról 

 

 

•  és , illetve  és  esetén hátrahaladó differenciáról 

 

 

•  esetén centrált differenciáról 

 

 

beszélünk. 

 9.4.1. Megjegyzés. 

1.  

A definíciókból könnyen látható, hogy az előrehaladó, hátrahaladó és centrált differenciák 

és h hányadosa  határátmenet esetén, éppen az  függvény jobb-, bal- és 

kétoldali differenciálhányadosát adják t-ben. 

2.  

A differencia műveleteket egymást követően többször is végrehajthatjuk, így beszélhetünk 

első, második, harmadik stb. differenciákról. 

3.  

Diszkrét esetben a második centrált differenciát az alábbi módon értelmezhetjük: 



 Diszkrét koszinusz transzformáció  

 247  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

4.  

Az analógiák alapján a második diszkrét differencia a második derivált diszkrét 

megfelelőjének tekinthető. 

Vektorok esetén a differenciák kiszámítását, mint műveletet mátrix alakba is írhatjuk. A másodrendű centrált 

differenciák esetén például 

 

 

azaz balról szorozva egy vektort az  mátrixszal, a vektor másodrendű centrált differenciáit kapjuk vektor 

alakban. Természetesen az indexeket itt is Fourier-értelemben, azaz periodikusan kezeljük, erre utal a mátrix 

első és utolsó sorának elrendezése. 

Korábban beláttuk, hogy a diszkrét Fourier-transzformáció felírható mátrix alakban, és az így kapott 

szimmetrikus mátrix sorai és oszlopai egyaránt a komplex egységgyökök hatványait tartalmazzák. Vezessük be 

a  jelölést, mellyel a Fourier-matrix k-adik oszlopa 

 

 

alakban írható. 

 9.4.1. Tétel.  (A Fourier-vektorok és a másodrendű differencia mátrix kapcsolata) A fenti 

jelöléseket alkalmazva az ,  vektorok sajátvektorai az  

másodrendű centrált differencia mátrixnak, azaz 

 

 

teljesül valamely  értékre. 

Bizonyítás.  Végezzük el a mátrix szorzást a jobb oldalon, és használjuk az  vektort. Az 

eredményként kapott vektor j-edik eleme 

 

 

Vegyük észre, hogy  éppen az  vektor j-edik eleme, s ez van megszorozva egy j-től 

független taggal. Az eredmény vektor alakban 



 Diszkrét koszinusz transzformáció  

 248  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

vagyis a tétel állítása teljesül,  választással. 

 9.4.2. Megjegyzés. 

1.  

Lineáris algebrából ismert, hogy a sajátvektorok ortogonális rendszert alkotnak, így újabb 

bizonyítást kaptunk arra, hogy a Fourier-mátrix oszlopai valóban ortogonálisak. 

2.  

Az  vektorok valós és képzetes részei önállóan is az  mátrix sajátvektorait adják, 

amiről könnyen meggyőződhetünk. Megszorozva a 

 

 

vektort az  mátrixszal, a szorzat vektor j-edik eleme 

 

  

ahol az utolsó lépésben kihasználtuk, hogy a szinusz függvény páratlan, így a negatív előjel 

kihozható, amivel a szinuszos tagok kiejtik egymást. Hasonlóan járhatunk el az  

vektorokra. 

3.  

Az, hogy a második differencia mátrixnak a Fourier-vektorok, illetve azok valós és 

képzetes részei sajátvektorai, nem is olyan meglepő. Gondoljunk arra, hogy ezen tagok 

 és  függvények értékeiből állnak, melyek második deriváltjai sajátmaguk 

konstansszorosai, azaz teljesítik az  differenciálegyenletet. Nem meglepő 

tehát, hogy sajátvektorai a második differenciaegyenletenek, hiszen az tekinthető az 

 differenciálegyenlet analógiájának. 

4.  

Az előző pont alapján azt gondolhatjuk, hogy a Fourier-bázisvektorok valós részei N darab 

ortogonális, csak koszinuszos tagból álló vektorrendszert alkotnak, így a megfelelő 

normálás bevezetésével felhasználhatjuk őket ortogonális transzformációkban. Vegyük 

észre azonban, hogy az  méretű  mátrixhoz az N darab Fourier-vektor valós és 
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képzetes részét véve éppen  sajátvektort rendeltünk. Ez azonban nem lehetséges, a 

sajátvektorok között egyezőek vannak. Valóban, mivel a koszinusz függvény  körül 

szimmetrikus,  teljesül, azaz valójában csak  ortogonális koszinusz 

vektorral rendelkezünk. 

A DCT másodrendű differenciamátrixokból történő levezetése a következő gondolaton alapul. Láthattuk, hogy 

az A mátrixnak sajátvektorai a Fourier-vektorok, és ezek valós részei, a csak koszinuszos tagokat tartalmazó 

vektorok is megoldásai a sajátértékegyenletnek. Észrevettük azonban, hogy csak  darab független 

 vektort találhatunk. Ha megfelelően módosítjuk az A mátrixot, akkor azonban a 

sajátérték/sajátvektor probléma megoldásaként talán megkaphatjuk a diszkrét koszinusz transzformáció 

bázisvektorait. 

Vizsgáljuk meg az előző megjegyzésben már említett  differenciálegyenletet. Analízisből 

ismert, hogy egy differenciálegyenlet megoldása nem egyértelmű, az integrálás miatt minden esetben szabad 

változókat tartalmaz, amelyek értékeit megfelelően megválasztva a megoldást az adott problémára szabhatjuk. 

A feltételeket, amelyekből a szabad változók értékei következnek, peremfeltételeknek vagy kezdeti feltételeknek 

nevezzük. Egyváltozós n-ed rendű differenciálegyenletek esetén az n integrálás miatt éppen n peremfeltételt kell 

megadnunk, így másodrendű differenciálegyenletek esetén két feltételt kell biztosítanunk a megoldás 

egyértelműségéhez. 

A  differenciálegyenletet egy sajátérték/sajátvektor problémának is tekinthetjük a következő 

analógia alapján: a vektoroknak most a függvények felelnek meg; a vektorokhoz vektorokat rendelő művelet 

diszkrét esetben egy mátrixszal történő szorzás, folytonos esetben ez egy függvényekhez függvényeket rendelő 

művelet, esetünkben a második derivált kiszámítása. A matematikában ezen műveletekre operátorként 

hivatkoznak. Csak úgy, mint diszkrét sajátérték/sajátvektor problémák esetén, a differenciálegyenlet megoldásai 

éppen azok a függvények lesznek, amelyek második deriváltja az eredeti függvénynek skalárszorosa. A 

sajátfüggvények a második derivált számítás tulajdonságai miatt, ortogonálisak lesznek egymásra a megfelelően 

értelmezett belsőszorzat tekintetében. 

Próbáljuk meg úgy alakítani a differenciálegyenletet és a peremfeltételeket, hogy annak megoldásai éppen 

koszinusz függvények legyenek, majd próbáljuk megkeresni a sajátértékegyenlet diszkrét megfelelőjét abban a 

reményben, hogy éppen ortogonális, koszinuszos tagokból felépülő vektorok lesznek a megoldásai. 

Keressük a megoldásokat a  intervallumon értelmezett függvények között. Könnyen látható, hogy ha a  

értéke negatív, akkor a differenciálegyenletet csak a  és  függvények elégítik ki. Mivel mi csak 

 függvényekkel szeretnénk dolgozni, így az első peremfeltételként írjuk elő, hogy  

teljesüljön. Ezt csak a megfelelően paraméterezett  függvények elégítik ki. A második peremfeltétellel a 

függvény skálázását határozzuk meg. Használhatjuk például az ún. Neumann-feltételt, amikor a derivált értékét 

szabjuk meg. Például  esetén azt írjuk elő, hogy a megoldásfüggvény deriváltja legyen zérus a  

pontban. Élhetünk ugyanakkor ún. Dirichlet-feltétellel, amikor a függvény értékét szabjuk meg, például 

 esetén azt írjuk elő, hogy maga a függvényérték legyen zérus a  pontban. A második 

peremfeltétel megválasztásától függően más és más megoldásfüggvényeket kapunk: 

1.  

 esetén az , 

2.  

 esetén az , 

függvények elégítik ki a differenciálegyenletet, ahol . Az  peremfeltételhez 

tartozó sajátfüggvények nagyon hasonló alakot mutatnak a DCT-ben használt bázisfüggvényekhez. Sikerült 

tehát úgy meghatároznunk a peremfeltételeket, hogy azok  függvényeket eredményezzenek. 
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A továbbiakban megvizsgáljuk a probléma lehetséges diszkrét közelítéseit, s belátjuk, hogy megfelelő 

diszkretizálás esetén valóban visszakapjuk a már bevezetett DCT-II transzformációt. Látni fogjuk azonban, 

hogy más peremfeltételek is diszkrét koszinusz transzformációkhoz vezetnek, melyek azonban éppen a 

peremfeltételek miatt különböznek némileg a már megismert DCT-II transzformációtól. 

Diszkrét esetben a függvények helyét vektorok veszik át, a második derivált kiszámítását pedig a második 

differencia mátrix. Mivel azonban a  intervallumon dolgozunk, a vektorok periodicitása megszűnik, így a 

második differencia mátrix kialakításánál az együtthatók nem nyúlhatnak túl a mátrix határain. A  

intervallum mindkét végén kétfajta közelítéssel élhetünk: rácspontra helyezzük a tartomány végét, vagy két 

rácspont közé. Mivel az intervallum két végén kétféle megoldást választhatunk, 4 lehetőségünk van. 

Ugyanakkor az  és  feltételek diszkrét megfelelőit is figyelembe véve, összességében 

nyolc különböző módon írhatjuk át a problémát folytonosról diszkrét esetre. Ezen átírások nyolc különböző 

diszkrét koszinusz transzformációhoz vezetnek, melyeket úgy kapunk, hogy meghatározzuk a megfelelően 

felépített (szimmetrikus) másodrendű differenciamátrix sajátvektorait, s miután ezen ortogonális vektorokat 

normáltuk, felírhatjuk a transzformáció mátrixát, vagy alternatív módon bevezethetjük az ortonormált 

vektorokra vonatkozó Fourier-együtthatókat. 

Mivel a másodrendű centrált differenciák egy vektor tetszőleges elemének csak a közvetlen szomszédait 

használjuk fel, az intervallumhatáron jelentkező feltételek csak a másodrendű differenciamátrix első és utolsó 

sorának kialakítását befolyásolják. A differenciamátrix az 

 

 

 

alakot ölti, ahol az a, b, c és d értékeket a már sokszor hivatkozott feltételek határozzák meg. Figyeljük meg, 

hogy a mátrix első sorának utolsó elemét és utolsó sorának első elemét a periodicitás megszűnése miatt 

elhagytuk. 

A fenti megfontolásokat az alábbi pontokban foglalhatjuk össze: 

1.  

A  másodrendű differenciamátrix sajátvektorait keressük, amelyek szimmetrikus 

mátrix esetén N elemű ortogonális bázist alkotnak, így normálás után felhasználhatjuk őket ortogonális 

transzformációk kialakítására. A sajátvektorok feltehetőleg csak koszinuszos tagokat tartalmaznak. 

2.  

A  tartományt a  tartományra normáljuk. 

3.  

A normálásnak megfelelően a bázisvektorokban megjelenő koszinusz függvényeknek szimmetrikusnak kell 

lenni a 0 és  pontok körül. 

4.  

A  mátrix egyelőre határozatlan a, b, c, d együtthatóit  különböző módon 

határozhatjuk meg: 

a.  
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Neumann-feltétel vagy Dirichlet-feltétel a vektor végén. 

b.  

A szimmetria pont a vektor elején lehet a 0 pontban, feltételezve, hogy , és lehet a 

-ben, ekkor . 

c.  

Hasonlóan, a szimmetria pont a vektor végén lehet az  pontban, ekkor , és 

lehet -ben, ekkor . 

Az alábbi szakaszokban megvizsgáljuk, hogy az egyes feltételek milyen sajátvektorokhoz vezetnek, s egyúttal 

definiáljuk a DCT-I, ..., DCT-IV transzformációkat. A sajátérték/sajátvektor egyenletek teljesülésének belátását, 

illetve a normáló faktorok értékeinek igazolását terjedelmi okokból nem közöljük. 

A DCT-I-IV transzformációk esetén úgy választjuk meg a feltételeket, hogy a vektor elején és végén szereplő 

szimmetriapontok távolsága egész legyen. A DCT-V-VIII transzformációk esetén a szimmetriapontok távolsága 

törtszám. 

4.1. DCT-I 

A szimmetria pont a 0 és  helyen van, azaz  és  teljesül, továbbá a 

vektor végén Neumann-feltételt használunk, azaz . A feltételek felhasználásával az vektor 

első elemének másodrendű differenciájára az alábbi kifejezés adódik: 

 

 

azaz , , míg a vektor utolsó elemének másodrendű differenciájára 

 

 

azaz , . A feltételekből származó együtthatókkal az alábbi másodrendű differenciamátrixot 

kapjuk: 

 

 

Az  mátrix k-adik sajátvektorának j-edik eleme: 

 

 

Az  mátrix nem szimmetrikus, azonban könnyen látható, hogy a  

diagonális mátrix felhasználásával a  mátrix már szimmetrikus, így N darab különböző ortogonális 
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sajátvektora van. A  mátrixokkal történő szorzás az  mátrix  sajátvektorokait  módon 

transzformálja, hiszen a szimmetrikus mátrixra a 

 

 

egyenlet teljesül, így annak sajátvektorai  sajátvektoraiból  módon kaphatók. Az  

vektorokat 1-re normálva kapjuk a transzformáció alapjául szolgáló ortonormált vektorokat. Az így kapott 

transzformációt explicit alakba 

 

 

módon írhatjuk. 

4.2. DCT-II 

A szimmetriapontok a  és  helyeken van, ennek megfelelően  és 

 teljesül. A Neumann-feltétel megegyezik azzal, hogy a vektor végén a szimmetriapont az 

 helyen van. A feltételek felhasználásával 

 

 

azaz , , míg a vektor utolsó elemének másodrendű differenciájára 

 

 

azaz , . A feltételekből származó együtthatókkal az alábbi másodrendű differenciamátrixot 

kapjuk: 

 

 

Mivel a mátrix szimmetrikus, nincs szükség további transzformációra ahhoz, hogy sajátvektorai ortogonális 

bázist alkossanak. A k-adik sajátvektor j-edik eleme 

 

 

Az  vektorok ortogonálisak, s ezeket normálva megkapjuk a transzformációhoz szükséges ortonormált 

vektorokat. A transzformációt explicit módon kiírva az 
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formulát kapjuk, ami pontosan megegyezik azzal, amit a diszkrét Fourier-transzformációból vezettünk le. 

4.3. DCT-III 

A szimmetria pont a 0 és N helyeken van, ennek megfelelően  és , 

továbbá Dirichlet-feltételt alkalmazunk a vektor végén, azaz . Ezek alapján 

 

 

azaz  és , valamint 

 

 

azaz , , így a differencia mátrix 

 

 

alakot ölt. A sajátvektorok 

 

 

Az  mátrix nem szimmetrikus, így ahhoz, hogy biztosan N darab ortogonális sajátvektort kapjunk, 

szimmetrizálnunk kell. Ezt a DCT-I esethez hasonlóan tehetjük meg a  

diagonális mátrix felhasználásával, mellyel  szimmetrikus, s a sajátvektorai  módon 

állnak elő. Az így kapott vektorok normálásával megkapjuk a transzformációhoz szükséges ortonormált 

vektorokat. A transzformációt explicit módon 

 

 

alakba írhatjuk. A DCT-III tulajdonképpen a DCT-II inverze. 

4.4. DCT-IV 
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A szimmetriapontok a  és  helyeken vannak, azaz  és , 

továbbá Dirichlet-feltételt alkalmazunk a vektor végén, azaz . Ezek alapján 

 

 

azaz  és , továbbá 

 

 

azaz  és . A differencia mátrix 

 

 

alakú, és a k-adik sajátvektor j-edik eleme: 

 

 

Mivel a mátrix szimmetrikus, nem kell szimmetrizálnunk, az  vektorok normálásával megkapjuk a keresett 

ortonormált rendszert. A transzformáció explicit módon kiírva 

 

 

alakú. 

4.5. DCT-V 

A szimmetriapontok a 0 és  helyeken vannak, azaz  és  teljesül, 

továbbá Neumann-feltételt alkalmazunk, ami tulajdonképpen megegyezik a vektor utolsó elemeire már felírt 

feltétellel. A feltételek alapján 

 

 

azaz , , és 

 

 



 Diszkrét koszinusz transzformáció  

 255  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

azaz  és . A második differencia mátrix 

 

 

alakú, s a k-adik sajátvektor j-edik eleme: 

 

 

Mivel azonban a mátrix nem szimmetrikus, ezért a szokásos módon fel kell használnunk a 

 diagonális mátrixot annak szimmetrizálására, mellyel az ortogonális vektorok 

 alakban állnak elő. A transzformáció explicit alakja 

 

 

ahol , ha , ellenkező esetben . 

4.6. DCT-VI 

A szimmetriapontok a  és  helyeken vannak, azaz , és  kell, 

hogy teljesüljön. Továbbá Neumann-feltételt alkalmazunk, ami azonban esetünkben megegyezik az 

 feltétellel. A feltételek alapján 

 

 

azaz  és , továbbá 

 

 

azaz  és . A másodrendű differencia mátrix 
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alakú, s a k-adik sajátvektor j-edik eleme: 

 

 

Mivel a mátrix nem szimmetrikus, a  diagonális mátrixszal kell szimmetrikussá 

tennünk, így az ortoginális sajátvektorokat  módon kapjuk. A transzformációt a vektorok normálása 

után explicit alakba 

 

 

módon írhatjuk, ahol , ha , és , ha 

, továbbá , ha , és , ha 

. 

4.7. DCT-VII 

A szimmetriapontok a 0 és  helyeken vannak, azaz  és  teljesül. 

Továbbá Dirichlet-feltételt alkalmazunk a vektor végén, azaz . Ezek alapján 

 

 

azaz  és , valamint 

 

 

azaz  és . A másodrendű differenciamátrix 

 

 

alakú, a k-adik sajátvektor j-edik eleme: 
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A transzformációs mátrix szimmetrizálásához a  mátrix használható, így az 

ortogonális vektorok  alakban állnak elő. A vektorok normálása után a transzformáció explicit alakja 

 

 

ahol , ha , , ha , és 

, ha , és . 

A DCT-VII transzformációs mátrix tulajdonképpen a DCT-VI mátrix transzponáltja. 

4.8. DCT-VIII 

A szimmetriapontok a  és N helyeken vannak, azaz  és  teljesül, 

továbbá Dirichlet-feltételt alkalmazunk, így . Ezek alapján 

 

 

azaz  és , valamint 

 

 

azaz  és . Ekkor a másodrendű differenciamátrix 

 

 

alakú, s a k-adik sajátvektor j-edik eleme: 

 

 

A transzformációs mátrix szimmetrikus, nincs szükség szimmetrizálásra, így az  vektorok normálása után a 

transzformációt explicit alakba 
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módon írhatjuk. 

5. A diszkrét koszinusz transzformáció tulajdonságai 

Jelen szakaszban röviden áttekintjük a DCT-II diszkrét koszinusz transzformáció legfontosabb műveleti 

tulajdonságait. A tulajdonságok egy részét a DCT a DFT-től „örökli”, ugyanakkor mivel a DCT 

bázisfüggvényei nem periodikusak a DCT-ben használt  intervallumon, a DFT számos műveleti 

tulajdonsága nem teljesül. Jóllehet a bemutatott tulajdonságokat a DCT-II-re fogalmazzuk meg, a tulajdonságok 

legtöbbje alkalmas módosításokkal a DCT többi variánsára is átfogalmazható. 

Legyen , jelölje  az x és y diszkrét koszinusz transzformáltját, továbbá legyen 

, s jelölje  a transzformáció alkalmazását az x vektorra. 

 9.5.1. Tétel.  (Linearitás)  A diszkrét koszinusz transzformáció lineáris, azaz 

 

 

Bizonyítás.  A tétel állítása a transzformáció formuláját kifejtve közvetlenül adódik. 

Csakúgy, mint a diszkrét Fourier-transzformáció esetén, diszkrét koszinusz transzformáció használatával is 

értelmezhetjük egy vektor  indexű elemét. Azonban míg DFT esetén a vektor  indexekre 

történő kiterjesztése periodikusan történt, addig a diszkrét koszinusz transzformációval történő kiterjesztés 

szimmetriatulajdonságokat teljesít. 

 9.5.2. Tétel.  (Szimmetria)  A transzformált vektor (a szokásos módon, periodikusan 

értelmezett indexeléssel) szimmetrikus, azaz 

 

 

teljesül. 

Bizonyítás.  Figyelembe véve, hogy , a tétel állítása közvetlenül 

adódik. 

 9.5.3. Tétel.  (Plancherel-egyenlőség)  A diszkrét koszinusz transzformáció belsőszorzattartó: 

 

 

Bizonyítás.  Ahogy arról korábban beszéltünk, a transzformáció mátrixa ortonormált, azaz 

. A belsőszorzatot átírhatjuk sor-oszlop kompozíciós szorzássá, s kihasználva a 

mátrixszorzás asszociativitását az állítás behelyettesítéssel adódik: 

 

 

 9.5.4. Tétel.  (Parseval-egyenlőség)  A diszkrét koszinusz transzformáció normatartó: 
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Bizonyítás.  Mivel a normát a belsőszorzat segítségével definiáljuk, azaz , 

az állítás a Plancherel-egyenlőség következménye. 

 9.5.1. Megjegyzés. 

1.  

A Parseval-egyenlőség és a Plancherel-egyenlőség alapján a diszkrét koszinusz 

transzformáció szögtartó, így a diszkrét Fourier-transzformációhoz hasonlóan a DCT egy N 

dimenziós térben történő forgatásként értelmezhető. 

2.  

Megjegyezzük, hogy a Plancherel- és Parseval-egyenlőségek az általunk megfogalmazott 

szimmetrikus súlyozások esetén teljesülnek. Ellenkező esetben különböző skalár szorzó 

faktorok jelenhetnek meg az egyenlőség egyik vagy másik oldalán. 

A diszkrét koszinusz transzformáció variánsainak általános tulajdonságai, különbségei ma is aktív kutatások 

tárgyát képezik. 

6. Gyors DCT-transzformáció 

A gyors diszkrét Fourier-transzformációhoz hasonlóan a diszkrét koszinusz transzformációnak is van gyors, 

rekurzív verziója (Fast Cosine Transform – FCT), amelyet a DCT és DFT kapcsolata alpján az FFT-ből 

vezethetünk le. Akárcsak az FFT a DFT-t, az FCT is  időbonyolultsággal számítja ki egy vektor 

diszkrét koszinusz transzformáltját (pontosan fogalmazva a DCT-II-t). Az FCT levezetése azonban viszonylag 

hosszú, ezért terjedelmi okokból nem közöljük, csak definíció szintjén adjuk meg. 

 9.6.1. Definíció.  (Gyors diszkrét koszinusz transzformáció)  Legyen . Az eljárást 

az alábbi három pontban foglalhatjuk össze: 

1.  

Hozzunk létre az x vektorból egy  vektort az alábbi módon: 

 

  

ahol . 

2.  

Alkalmazzunk FFT-t az  vektorra, s az eredményként kapott vektor legyen 

. 

3.  

Az  diszkrét koszinusz transzformált vektort 
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módon kapjuk. 

Mivel a transzformációt visszavezettük az FFT alkalmazására, ezért minden az FFT algoritmusok működésében 

elért előrelépés javítja az FCT algoritmusok teljesítményét is. 

A teljesség kedvéért az alábbi definícióban megadjuk az inverz FCT algoritmusát. 

 9.6.2. Definíció.  (Inverz gyors diszkrét koszinusz transzformáció) Legyen  

egy diszkrét koszinusz transzformáció eredménye. 

1.  

Hozzuk létre X-ből az  vektort az alábbi módon: 

 

 

2.  

Alkalmazzunk inverz gyors Fourier-transzformációt az Y  vektorra, s az eredményként 

kapott vektor legyen . 

3.  

Az eredeti x vektort, azaz az inverz diszkrét koszinusz transzformáció eredményét y-ból az 

alábbi módon kapjuk: 

 

  

ahol . 

7. Többdimenziós diszkrét koszinusz transzformáció 

Csak úgy mint a DFT-t, a DCT-t is definiálhatjuk tetszőleges sok dimenzióban oly módon, hogy a DCT-t rendre 

minden dimenzióban elvégezzük. Mivel a művelet minden dimenzióban invertálható, ezért az analóg módon 

felépített inverz transzformációval visszakaphatjuk az eredeti struktúrát. 

 9.7.1. Definíció.  (Többdimenziós diszkrét koszinusz transzformáció)  Legyen x egy M 

dimenziós struktúra, melynek kiterjedései , azaz 

, s jelöljük a struktúra  indexű elemét 

 módon, ahol , . Ekkor 

az x diszkrét koszinusz transzformáltján az  struktúrát értjük, 

ahol 
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és , ha , és , különben. 

 9.7.1. Megjegyzés. 

1.  

Könnyen látható, hogy az M dimenziós struktúrák diszkrét koszinusz transzformáltját úgy 

kapjuk, hogy DCT-t hajtunk végre előbb a nulladik, majd rendre az első, második stb. 

dimenziók mentén. Az M dimenziós diszkrét koszinusz transzformáció tehát 

implementálható 1D transzformók ismételt alkalmazásával. 

2.  

Mint azt a következő szakaszban látni fogjuk, a többdimenziós diszkrét koszinusz 

transzformációk egyik leggyakoribb alkalmazási területe a digitális képek tömörítése. A 

fenti jelölésekkel a 2D transzformációt 

 

 

módon definiálhatjuk. 

3.  

A kétdimenziós diszkrét koszinusz transzformációban megjelenő,  és  indexektől 

függő koszinuszos tagokat tekinthetjük egy  mátrix elemeinek, s ezen 

,  indexektől függő mátrixokat tekinthetjük egy mátrixokra definiált ortogonális 

transzformációban megjelenő ortogonális bázis elemeinek. 

Mivel a többdimenziós transzformációk és tulajdonságaik dedikált tudományterületek vizsgálatainak tárgyát 

képezik, részletesen nem foglalkozunk velük. 

8. Alkalmazások 

A diszkrét koszinusz transzformáció tárgyalásának befejezéseként két olyan alkalmazást mutatunk be, 

amelyekkel a hétköznapi életben is nap mint nap találkozhatunk. Ezek az MP3-tömörítés és a JPG-tömörítés 

algoritmusai. 

A diszkrét koszinusz transzformációt ugyanúgy használhatjuk frekvenciatérben történő manipulációkra, mint a 

diszkrét Fourier-transzformációt, azzal a nyilvánvaló különbséggel, hogy a transzformált vektor együtthatói 

most a félhullámhossz többszöröseinek amplitúdóját határozzák meg. 

Általánosságban elmondható, hogy diszkrét koszinusz transzformációkat elsősorban tömörítési eljárásokban 

alkalmaznak, ugyanis alkalmazásuk nagyon kompakt spektrumot eredményez, azaz viszonylag kevés nagy 

abszolútértékű együttható jelenik meg benne. Ennek kvalitatív magyarázataként vegyük észre, hogy a valós 

életből származó jeleken megjelenő lineáris struktúrák jobban, pontosabban leírhatók a koszinusz függvény egy 

fél periódusával (ami jó közelítéssel egyenes), mint a DFT-ben megjelenő egész periódusokkal, vagy azok 

többszöröseivel. A kompaktság ugyanakkor matematikailag is megfogható és jellemezhető: a DCT nagyon 

közel esik és hasonló tulajdonságokat mutat a sztochasztikus folyamatok területéről ismert Karhunen–Loeve-

transzformációhoz, amely tömörítés szempontjából optimális módon reprezentál egy vektort ortonormált 

vektorok súlyozott összegeként. Jóllehet a DCT nincs olyan hatékony, mint a Karhunen–Loeve-transzformáció, 

könnyű kiszámíthatósága mégis rendkívül elterjedté tette a gyakorlatban. 

8.1. MP3-tömörítés 
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Az 1991-ben megjelent MP3 (MPEG 1 audio layer 3) szabvány a hanghullámok tárolásának egyik 

legelterjedtebb formátuma, mely igen hatékony tömörítést valósít meg, érzékelhető veszteségek nélkül. Az 

emberi hallás közelítőleg 20 és 20kHz közötti hanghullámok érzékelését teszi lehetővé, így a mintavételezési 

tétel alapján a CD-minőségű hangrögzítés mintavételezési frekvenciáját 44.1 kHz-nek határozták meg. A 

bitmélység 16, azaz minden egyes mintát 2 bájton ábrázolnak, minden mintavételezett értéket 65536 diszkrét 

érték valamelyikére képeznek le. Másodpercenként 44100 minta 2 bájton ábrázolva éppen 88200 bájt tárolását 

teszi szükségessé. Egy CD lemez sztereo megközelítéssel két csatornát tárol, így a 74 percnyi kapacitás 

 Mb tárolását teszi szükségessé, és egy 5 perces hanganyag 

tárolásához közel 50 Mb szükséges. MP3 tömörítéssel érezhető veszteség nélkül tárolhatjuk ugyanezt a 

hanganyagot a tömörítés paramétereitől függően körülbelül 5 Mb tárhelyen. Hogyan lehetséges ilyen hatékony 

tömörítés megvalósítása? Az alábbi pontokban röviden összefoglaljuk az MP3 tömörítés menetét, külön 

kiemelve a jelfeldolgozás matematikáját is érintő aspektusait. Az MP3 szabvány áttekintése előtt meg kell 

jegyeznünk, hogy az MP3 tömörítési eljárás több lépésben, fokozatosan alakult ki, s az inkrementális fejlődés 

rányomta a bélyegét a szabványra: meglehetősen bonyolult. A tömörítés menetét a 9.3. ábrán szemléltetjük 

sematikusan. 

 9.3. ábra. Az MP3-tömörítés sematikus ábrája 

 

1.  

Az ember hallását nagyban befolyásolják a fül fizikai, fiziológiai korlátai, valamint az ún. pszichoakusztikus 

jelenségek. Emberi tesztekkel kimutatták, hogy fülünk a 2 kHz – 5 kHz frekvenciatartományban a 

legérzékenyebb. További tesztek rávilágítottak, hogy 2 Hz-től kisebb frekvenciaváltozások érzékelésére a 

legtöbb ember képtelen. Felnőttkorra az érzékelés felső határa 20 kHz-ről 16kHz-re csökken. Ha különböző 

irányokból 30-40 ms eltéréssel azonos frekvenciájú hangot hallunk, nem ismerjük fel, hogy a hang 

különböző irányokból érkezett, azaz a hallás felbontása kb. 30-40 ms. További érdekesség, hogy ha 

egymáshoz közeli frekvenciájú, de különböző hangerejű hangokat hallunk, csak az erősebbet, azaz nagyobb 

amplitúdójút halljuk, abban az értelemben, hogy agyunk csak annak jelenlétét realizálja. Mindezen 

tulajdonságok lehetővé teszik, hogy egy összetett hanghullámból kiszűrjük azon frekvenciakomponenseket, 

amelyek érzékelésére a legtöbb ember képtelen. 

Megjegyezzük, hogy a pszichoakusztikus tulajdonságoknak csak egy része abszolút, más része 

hanghullámról hanghullámra változik, s az egyes frekvenciakomponensek amplitúdóinak egymáshoz 

viszonyított arányától függ. 

2.  

Az MP3 szabvány a beérkező jelet első lépésként 1152 darab mintát tartalmazó ún. keretekre bontja. 

3.  

A keretek feldolgozásának első lépései párhuzamosan történnek: 

a.  

Többfázisú szűrőbank és módosított diszkrét koszinusz transzformáció (MDCT) – a feldolgozás egyik 

ágán egy sáváteresztő szűrőhalmaz a keretet 32 különböző, egyenlő szélességű frekvenciasávra bontja. 

Ezen sávok képezik a bemenetét egy módosított diszkrét koszinusz transzformciónak, amely a DCT-IV 

transzformáción alapszik, s a módosított jelző arra utal, hogy az egymást követő keretek átlapolásával és 

egy implicit ablak-függvény használatával határozza meg a diszkrét koszinusz transzformáltat. Az 

átlapolás célja a mintaszám növelése. Ahogy arról a mintavételezési tétel tárgyalása során beszéltünk, 

mind az ablak-függvény használata, mind a minta hosszának növelése elősegíti a frekvenciakomponensek 

pontos becslését. Az MDCT a 32 sáv mindegyikét további 18 sávra bontja, így összesen 576 

frekvenciasáv jelenik meg. Ezen 576 frekvenciasáv 576 együtthatója kerül kódolásra a kvantálás a kódolás 
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modulban. Az egyes együtthatók kódolásának bitmélységét a pszichoakusztikus analízis modul kimenete 

határozza meg. 

b.  

Pszichoakusztikus analízis – A modul bemenete egy adott méretű keret, kimenete pedig a párhuzamos 

fázis sávjaihoz tartozó küszöbértékek, illetve megengedett zajszintek a frekvencia függvényében. Ha a 

megfelelő frekvenciasáv együtthatója kisebb, mint a modul által meghatározott küszöbérték, akkor a 

frekvenciakomponens az emberek számára nem érzékelhető, így nem kell tárolni. A megengedett zajszint 

azt határozza meg, hogy a kvantálás és kódolás mekkora hibával történhet. A nagy megengedett 

zajszinteket itt úgy kell értelmenünk, hogy az emberi érzékelés pszichoakusztikus tulajdonságai miatt 

bizonyos frekvenciatartományokban viszonylag nagy kvantálási hiba sem vezet érzékelhető zajhoz, 

viszont a nagy kvantálási hiba kevesebb bittel, így kisebb helyen történő ábrázolást tesz lehetővé. 

A pszichoakusztikus analízisben a mintában lévő frekvenciák pontos becslésére van szükség, ezért a 

mintavételezés tárgyalásánál említett Hann-ablak alkalmazása után kerül csak sor a gyors Fourier-

transzformációra. A pszichoakusztikus modell tehát nagyobb frekvenciafelbontással dolgozik, mint a 

párhuzamosan futó, kódolandó adatokat előállító modul. A modul kimenete az első pontban 

megfogalmazott pszichoakusztikus megfontolások alapján kerül meghatározásra. 

4.  

A következő lépés a kvantálás és kódolás. A modul bemenete a szűrőbank alapú feldolgozásból érkező, az 

egyes frekvenciasávokat jellemző együtthatók halmaza, valamint a pszichoakusztikus model alapján az, hogy 

ezen frekvenciakomponenseket milyen pontossággal, azaz milyen bitmélységgel, s ebből eredően mekkora 

kvantálási hibával kell kódolni ahhoz, hogy a kvantálásból eredő hibák az ember számára érzékelhetetlenek 

legyenek. A rendelkezésre álló biteket a modul egy iteratív eljárással osztja szét a sávok között úgy, hogy az 

összes sáv kódolásához szükséges bitek száma ne haladja meg az előírt bitszámot, s végül a kapott kvantált 

értékek kódolására Huffman-kódolást alkalmaz. 

5.  

Utolsó lépésként a kódolt kereteket megfelelő előtagokkal látja el a szabvány. 

A teljes algoritmus jóval összetettebb annál az egyszerű sémánál, amelyet felvázoltunk, de így is kitűnik, hogy a 

kódolás gerincét frekvenciaanalízis és frekvenciatérben történő szűrések, és ennek megfelelően diszkrét 

koszinusz és Fourier-transzformációk biztosítják. Megjegyezzük, hogy a felvázolt sémához hasonló, 

pszichoakusztikus frekvenciaanalízisre építő megközelítést alkalmaznak WMA és AC3 tömörítés esetén is. 

8.2. JPEG-tömörítés 

A JPEG szabvány elsősorban digitális képek veszteséges tömörítésére kidolgozott eljárást ír le, amely 

ugyanolyan hétköznapi, ugyanakkor sokkal „tisztább” alkalmazása a diszkrét koszinusz transzformációnak, mint 

az MP3-tömörítés. Jelen szakaszban a JPEG-tömörítés lépéseit tekintjük át röviden. 

1.  

A digitális képeket leggyakrabban az RGB színtérben ábrázoljuk, azaz minden képpont színinformációját egy 

 vektor írja le, s a vektor első, második és harmadik elemei rendre a vörös, zöld és kék 

komponensek intenzitását jellemzik. Például a  vektor a fekete színt, a  

vektor a fehér színt, a  a vörös színt írja le. A JPEG tömörítés első lépése az RGB 

vektorokat egy lineáris transzformációval az YCbCr színtérbe transzformája, ahol az Y komponens a 

képpontok világosságához tartozik, s a színinformáció a Cb és Cr komponensekben jelenik meg. 

2.  

Második lépésként a színinformáció felbontását a tömörítés paramétereitől függően, jellemzően felére 

csökkentjük. Ezen lépés hátterében az MP3 tömörítés pszichoakusztikus modelljéhez hasonlóan a látás 
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fiziológiai tulajdonságai állnak: az emberi szem érzékenyebb az intenzitás, azaz világosságváltozásokra, mint 

a színváltozásokra. 

3.  

Harmadik lépésként a képet  méretű blokkokra bontjuk, minden blokkból kivonjuk az átlagát, amit 

külön tárolunk és az így kapott blokkra a 2D DCT-II algoritmust alkalmazva a képrészletet 2D hullámok 

összegeként állítjuk elő. Emlékezzünk rá, hogy a DCT egyik legfontosabb tulajdonságaként azt elemtük ki, 

hogy nagyon kompakt módon állítja elő a képrészletet hullámok összegeként. Ez jelentős részben annak 

köszönhető, hogy a valódi képek pici részletei jellemzően lineáris intenzitásátmeneteket tartalmaznak, s az 

ilyen lineáris átmenetek nagyon jól közelíthetők a koszinusz függvény egy fél periódusával. 

4.  

Negyedik lépésként használjuk ki, hogy az emberi látás az alacsonyfrekvenciás, azaz nagy távolságokon 

jelentkező világosságváltozásokat pontosabban érzékeli, mint a nagyfrekvenciás, azaz rövidtávú 

intenzitásváltozásokat (gondoljunk csak a régi könyvek szürkeárnyalatos képeire, amelyeket közelről 

megvizsgálva kiderül, hogy az árnyalatok valójában különböző távolságra lévő (különböző, de nagy 

frekvenciájú) fekete pöttyökből állnak elő). A frekvenciakomponensek kvantálását ennek megfelelően 

adaptívan végezzük, az alacsony frekvenciákat pontosabban, a nagyobb frekvenciákat kevésbé pontosan 

kvantáljuk. A  méretű blokkokra alkalmazott DCT kimenete  valós szám, amelyek közül a k,j 

indexű komponens éppen a k vízszintes és j függőleges frekvenciájú hullámhoz tartozó együtthatót írja le. A 

0,0 komponens a legkisebb vízszintes és függőleges frekvenciájú hullám együtthatója, míg a 7,7 indexű 

komponens a legnagyobb vízszintes és függőleges frekvenciájú hullámé. A mátrix kvantálása a  elem 

pozíciójától függő egész számmal történő osztással, majd a legközelebbi egészre kerekítéssel valósul meg. A 

kvantálásra használt együtthatók értékének növelésével több komponens vesz fel zérus értéket így nő a 

tömörítés hatékonysága, s egyben nő a veszteség is. Egy, a JPEG szabványban definiált kvantálási mátrix 

például az alábbi alakot ölti. 

 

 

Jelölje  az DCT-II transzformáció eredményeként előálló mátrixot. Ekkor a kvanált értékeket 

tartalmazó  mátrix elemei  módon állnak elő. Mivel a 

nagy frekvenciájú hullámok együtthatóinak kvantálására közel tízszer akkora értékeket használunk, mint az 

alacsony frekvenciájú hullámok esetén, azok nagyobb eséllyel vesznek fel zérus értéket, így a veszteséges 

tömörítésnek elsősörban a nagyfrekvenciás komponensek esnek áldozatául. 

5.  

Csak úgy, mint MP3-tömörítés esetén, az együtthatókat végül Huffman-kódolással kódoljuk. 

 9.4. ábra. A JPEG-tömörítés pontosságának szemléltetése  

    9.4-a. 100%-os pontosság, 408 kB 
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    9.4-b. 50%-os pontosság, 30 kB 
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    9.4-c. 10%-os pontosság, 10 kB 
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A tömörítés szemléltetéseként a digitális képfeldolgozás területén gyakran használt Lena képet mutatjuk be 

különböző JPEG tömörítési ráták esetén tapasztalható torzulásokat, illetve méretcsökkenéseket (9.4. ábra). Az 

 méretű Lena kép veszteségmentes, tömörítés nélküli tárolásához  bájt 

szükséges. JPEG-tömörítés esetén a libjpeg könyvtár által felajánlott 100%-os minőséggel, azaz veszteséges 

tömörítés nélkül a kép mérete 408kB (9.4-a. ábra), 50%-os minőséggel a kép mérete 30kB (9.4-b. ábra), míg 

10%-os minőséggel 10kB (9.4-c. ábra). Amikor 50%-os pontosságnál a kép mérete körülbelül huszonötödére 

csökken, még nem vehető észre nagy különbség az eredeti és a tömörített kép között. Amikor a kép mérete 

azonban 10%-os pontosság esetén nyolcvanad részére csökken, megjelennek a veszteséges tömörítésből 

származó négyzet alakú, homogén blokkok. Ezeket úgy értelmezhetjük, hogy az erős kvantálást követően az 

adott blokkban minden frekvenciakomponens együtthatója nullára csökkent, s csak a blokk átlagintenzitását 

megadó érték került kódolásra. 

9. Összefoglalás 

Annak ellenére, hogy a DCT transzformáció az egyik legfiatalabb ortogonális transzformáció, alkalmazásai 

széleskörűen elterjedtek, elsősorban tömörítési eljárásoknál. 

A DCT irodalmát tanulmányozva a számos variáns megjelenése zavarbaejtő lehet. Láthattuk ugyanakkor, hogy 

ezeket könnyen értelmezhetjük, ha arra gondolunk, hogy valójában csak a vektorok határain megjelenő 

szimmetriapontok különböző kezeléséből származnak. A megfelelő DCT variáns kiválasztása mindig az 

alkalmazásterület, illetve az transzformálandó vektorokról szerzett a-priori ismeretek függvénye. A 

gyakorlatban leggyakrabban a DCT-II jelenik, ami mint láthattuk, közvetlen kapcsolatban áll a DFT-vel. 
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10. Feladatok 

 9.10.1. Feladat.  (***) Számítsa ki az  vektor DCT-I, DCT-II, DCT-III és DCT-

IV transzformáltját! 

 9.10.2. Feladat.  (***) Számítsa ki az  vektor DCT-V, DCT-VI, DCT-VII és 

DCT-VIII transzformáltját! 

 9.10.3. Feladat.  (***) Számítsa ki az  vektor DCT-I, DCT-II, DCT-III és 

DCT-IV transzformáltját! 

 9.10.4. Feladat.  (***) Számítsa ki az  vektor DCT-V, DCT-VI, DCT-VII és 

DCT-VIII transzformáltját! 

 9.10.5. Feladat.  (***) Lássa be, a DCT-I, DCT-IV, DCT-V, DCT-VI, DCT-VII, DCT-VIII 

transzformációk valamelyikéről, hogy a transzformáció mátrixa valóban ortonormált! 

 9.10.6. Feladat.  (***) Határozza meg a  diszkrét impulzus diszkrét 

koszinusz transzformáltját valamely DCT-x transzformáció használatával! 

 9.10.7. Feladat.  (***) Határozza meg a  vektor diszkrét 

koszinusz transzfromáltját DCT-II segítségével! 

 9.10.8. Feladat.  (***) Lássa be a DCT-I, DCT-IV, DCT-V, DCT-VI, DCT-VII, DCT-VIII 

transzformációk valamelyikéről, hogy a levezetésben megadott sajátvektorok valóban 

sajátvektorai a megfelelő másodrendű differenciamátrixnak! 

 9.10.9. Feladat.  (***) Határozza meg a a DCT-I, DCT-IV, DCT-V, DCT-VI, DCT-VII, 

DCT-VIII transzformációk valamelyikének esetében a megfelelő másodrendű 

differenciamátrix sajátvektorainak normáit! 

 9.10.10. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, mely parancssori argumentumai egy 

tetszőleges hosszú vektort specifikálnak; a program kiszámítja és a kimenetre írja a kapott 

vektor DCT-I-transzformáltját; majd kiszámítja ezen vektor inverz DCT-I-transzformáltját és 

azt is a kimenetre írja! 

 9.10.11. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, mely parancssori argumentumai egy 

tetszőleges hosszú vektort specifikálnak; a program kiszámítja és a kimenetre írja a kapott 

vektor DCT-II-transzformáltját; majd kiszámítja ezen vektor inverz DCT-II-transzformáltját 

és azt is a kimenetre írja! 

 9.10.12. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, mely első parancssori 

argumentumként kap egy [0,1] közé eső számot, melyre p-ként hivatkozunk. A parancssori 

argumentumok hátralévő része egy tetszőleges hosszúságú vektort specifikál. A program 

számítsa ki a kapott vektor DCT-I-transzformáltját; határozza meg azt a t értéket, melytől a 

transzformáltban szereplő komplex számok abszolútértékeinek éppen 100p százaléka kisebb; 

nullázza ki a transzformáltban azokat a komplex számokat, melyek abszolútértéke kisebb, 

mint p; inverz DCT-I-transzformációt alkalmazva írja a kimenetre az eredeti vektor módosult 

alakját! 

 9.10.13. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, mely parancssori argumentumai egy 

tetszőleges hosszú vektort specifikálnak; a program kiszámítja és a kimenetre írja a kapott 

vektor DCT-transzformáltját gyors DCT-transzformációval; majd kiszámítja ezen vektor 

inverz DCT-transzformáltját szintén gyors DCT-transzformációval és azt is a kimenetre írja! 

 9.10.14. Feladat.  (***) A DCT variánsainak levezetésében bemutatott eljárással vezesse le a 

DST-II transzformációt! 



 Diszkrét koszinusz transzformáció  

 269  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 9.10.15. Feladat.  (***) Lássa be, hogy a fejezetben használt jelölésekkel az 

 

 

módon definiált  mátrixok ortonormált bázist alkotnak -ben! 

 9.10.16. Feladat.  (***) Vizsgálja meg valamely DCT-x transzformáció esetén, hogy az 

milyen szimmetriatulajdonságokat teljesít, azaz milyen szimmetriatulajdonságokat 

tapasztalunk, ha inverz DCT-x transzformációval egy  vektor 

 indexű elemeit számítjuk ki. 
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10. fejezet - További ortogonális 
transzformációk 

„Senki sem gondolhatja, hogy érti a wavelet-analízis működését anélkül, hogy mély 

ismeretekkel rendelkezne a kapcsolódó operátorelméletben.” 

Yves Meyer 

A diszkrét Fourier-transzformációt, illetve a diszkrét koszinusz transzformációt tulajdonképpen egy olyan 

mátrixszal definiáltuk, amelynek oszlopvektorai ortonormált bázist alkotnak. Ortogonormált vektorokból 

azonban végtelen sok különböző mátrixot felépíthetünk, így a DFT és DCT analógiájára végtelen sok különböző 

ortogonális transzformációt definiálhatunk. Mi emeli ki ezek közül a DFT-t és a DCT-t? Természetesen az, hogy 

a bázisvektoraik szinuszos hullámok által felvett értékekből állnak elő, így a transzformáció eredményeként 

kapott számokat amplitúdóként, indexeiket frekvenciaként értelmezhetjük. 

Vannak azonban olyan ortogonális transzformációk, amelyeknél hasonló értelmezést tulajdoníthatunk az 

eredményként előálló együtthatóknak, annak ellenére, hogy az ortonormált bázisvektorok nem tekinthetők 

megfelelő helyeken mintavételezett szinuszoidoknak. 

A fejezetben első felében ehhez kapcsolódóan a gyakorlatban sokszor megjelenő diszkrét Walsh–Hadamard-

transzformációval ismerkedünk meg, amely bázisvektorai szinuszoidok helyett a négyszöghullám alapján 

határozhatók meg. 

Az ortogonális transzformációk elmélete a különböző transzformációk tulajdonságainak vizsgálatán túl más 

irányba is kiterjeszthető. Nagyon hasznos alkalmazásai vannak annak a megközelítésnek, amikor az ortogonális 

transzformációt nem egy egész vektoron, hanem annak csak kis részein alkalmazzák. Ezt a megközelítést 

nevezik wavelet, vagy magyarul „hullámocska” transzformációnak. A fejezet második felében a Haar-wavelet 

alapú diszkrét wavelet transzformáció működésébe nyújtunk rövid betekintést. Ahogy az a fenti idézetből is 

sejthető, a wavelet-analízis meglehetősen nagy és összetett, mély matematikai gyökerekkel rendelkező terület, 

rövid betekintésünk csak a legfontosabb koncepciók megismerésére korlátozódik. 

Megjegyezzük, hogy a matematikai analízis területén mind a Walsh–Hadamard-, mind a wavelet-

transzformációnak megvan a folytonos megfelelője, ezek bevezetése azonban messze meghaladja a jegyzet 

kereteit, ezért csak diszkrét verzióikat vizsgáljuk. 

1. A diszkrét Walsh–Hadamard-transzformáció 

A Walsh–Hadamard-transzformáció az egyik leggyakrabban használt nem-szinuszos jellegű ortogonális 

transzformáció. Jelen szakaszban a diszkrét verzióját definiáljuk, azonban mint látni fogjuk, egyszerű 

felépítéséből következően könnyen kiterjeszthető egy véges intervallumon négyzetesen integrálható függvények 

osztályára. 

1.1. A transzformáció bevezetése 

A diszkrét Walsh–Hadamard-transzformáció (DWHT)  méretű vektorok dekompozíciójára alkalmas, s az 

eddig megismert ortogonális transzformációkhoz hasonlóan  típusú művelet. A transzformációt 

leggyakrabban mátrixának rekurzív megadásával definiálják. 

 10.1.1. Definíció.  (Walsh–Hadamard-mátrix) Legyen , . 

A 
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módon definiált  mátrixot Walsh–Hadamard-mátrixnak, a mátrix oszlopait 

Walsh-vektoroknak nevezzük. 

 10.1.1. Tétel.  (A Walsh–Hadamard-mátrix ortonormált) A Walsh–Hadamard-mátrix sorai és 

oszlopai páronként ortogonális, normált vektorokrendszert, így ortonormált bázist alkotnak 

-ben. 

Bizonyítás.  A bizonyítást teljes indukcióval végezzük.  ortonormált mátrix. Tegyük fel, 

hogy  ortonormált. Ekkor  tetszőleges  indexű oszlopainak belsőszorazta 

két-két -beli oszlop belsőszorzatának összegeként vagy különbségeként adódik. Mivel 

 ortonormált,  esetén az összeg és különbség is zérus lesz, azaz  

ortogonális. Egy k indexű oszlop önmagával vett belsőszorzatának értéke ugyanakkor , s 

a normáló  normáló faktorok figyelembevételével rögtön adódik az oszlopok 

normáltsága. 

 10.1.2. Definíció.  (A Walsh–Hadamard-transzformáció és inverz transzformáció) Legyen 

. A x vektor diszkrét Walsh–Hadamard transzformáltjának  nevezzük a 

 

 

módon előálló vektort, ahol  az  típusú Walsh–Hadamard-mátrix. A x vektor 

 

 

alakú előállítását inverz Walsh–Hadamard-transzformációnak nevezzük. 

 10.1.1. Megjegyzés. 

1.  

A 2 és 4 dimenziós tereken értelmezett transzformációs mátrixok 

 

 

 

 

2.  

Alternatívan, a transzformációt definiálhatjuk 
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módon, ahol  az i és j indexek bináris reprezentációinak belső szorzatát jelöli. 

3.  

Könnyen látható, hogy a  transzformáció megegyezik a kettő elemű vektorok DFT 

transzformációjával. 

4.  

A Walsh–Hadamard-transzformáció (mint minden négyzetes mátrixok szorzásán alapuló 

transzformáció) definíció szerinti megvalósításának időbonyolultsága . A gyors 

koszinusz és gyors Fourier-transzformációkhoz hasonlóan a Walsh–Hadamard-

transzformáció kiszámítására is van  időbonyolultságú algoritmus, amely 

gyakorlatilag a Walsh–Hadamard-mátrix rekurzív definíciójának a transzformált vektor 

kiszámítása során történő alkalmazását valósítja meg. 

5.  

A Walsh–Hadamard-mátrixok oszlopaiban megfelelően paraméterezett 

négyszöghullámokat fedezhetünk fel, így akár diszkrét Walsh–Hadamard-transzformáció 

esetén is értelmezhetjük a frekvencia fogalmát, annak ellenére, hogy most egyáltalán nem 

jelennek meg szinuszoidok. 

1.2. Alkalmazások 

A Walsh–Hadamard-transzformáció egyik legnagyobb előnye könnyű kiszámíthatósága, ugyanis ha a normáló 

faktortól eltekintünk, akko kiszámításához nincs szükség lebegőpontos számításokra. Ennek köszönhető, hogy a 

NASA már az 1970-as évektől digitális képek tömörítésére használta. A technológia fejlődésével, az egy órajel 

alatti lebegőpontos szorzást megvalósító áramkörök megjelenését és a gyors Fourier-transzformáció 

kidolgozását követően tömörítésre történő felhasználása háttérbe szorult. 

Napjainkban leginkább a digitális képfeldolgozás, azon belül is a karakterfelismerés területén használják. Ennek 

elsődleges oka az, hogy a Fourier-transzformációban szereplő hullámokkal összehasonlítva a Walsh-féle 

bázisvektorok bináris struktúrákat írnak le, s ez jobban összeegyeztethető azon digitális képek soraival és 

oszlopaival, amelyek például fehér alapon fekete szöveget tartalmaznak. A Walsh–Hadamard transzformáció 

alkalmazásával a karakterek képei kompaktabban ábrázolhatók, s ez előnyt jelent statisztikai tanulóalgoritmusok 

előfeldolgozó lépéseként megjelenő dimenzióredukció esetén. 

Újabban a kvantuminformatika területén került előtérbe a transzformáció. 

2. Diszkrét wavelet transzformációk 

Jelen szakaszban rövid betekintést nyújtunk az ortogonális transzformációkon alapuló diszkrét wavelet 

transzformációk (DWT) elméletébe és alkalmazásaiba. 

2.1. A transzformációk bevezetése 

A wavelet-transzformációk folytonos és diszkrét esetben is definiálhatók, illetve alkalmazhatók. Bár sok 

irodalmi forrásban a folytonos transzformációk definíciójából kiindulva vezetik le a diszkrét transzformációkat, 

mi az egyszerűség kedvéért néhány egyszerű megfontolás alapján közvetlenül a diszkrét transzformációt 

definiáljuk. 

A Fourier-transzformáció hátránya, hogy globális leírást ad diszkrét esetben a vizsgált vektorról, folytonos 

esetben a vizsgált függvényről, így a Fourier-transzformáltból nem következtethetünk a jel lokális 

tulajdonságaira. Ezzel szemben a wavelet transzformációk tekinthetők rövid időintervallumokon értelmezett 

ortonormált transzformációknak, melyek a Fourier-transzformációval ellentétben a teljes vektor vagy függvény 

helyett annak csak lokális részeit vizsgálják, így lehetővé teszik a csak lokálisan megjelenő 

frekvenciakomponensek detektálását. A wavelet-transzformációk családjába tartozó transzformációk közös 

jellemzője, hogy egyaránt a mintavételezési tételen alapuló összetett, rekurzív, lokális szűrést valósítanak meg. 
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Végezzünk egy gondolatkísérletet. Ha egy ortogonális transzformációt lokálisan alkalmazunk, például elsőként 

egy x vektor , majd , 

 indexű elemeire, nyilvánvalóan nem kapunk teljes képet a vektorban 

megjelenő frekvenciakomponensekről, hiszen az  és ,  koordinátákon megjelenő elemek közötti 

periodikus összefüggések nincsenek feltárva. Ennek orvoslására elvégezhetjük a transzformációt az 

, ,  stb. indexű elemeken is. A vektor 

méretétől függően előfordulhat, hogy a teljes vektoron átnyúló frekvenciakomponenseket még így sem tudjuk 

leírni, s ekkor tovább növelhetjük az indexek közötti lépésközt. 

Ha ortogonális transzformációt hajtunk végre az  indexeken, a megjelenő frekvenciák visszavezethetők a 

kisebb lépésközzel,  indexeken végrehajtott transzformáció eredményeként előálló 

frekvenciakomponensekre: egy  szinten, azaz 2 lépésköz esetén megjelenő frekvencia az  szinten 

feleakkora frekvenciaként jelentkezik, így az  szinten megjelenő frekvenciák alsó fele jelenhet meg az  

szinten. Vegyük észre, hogy gondolatkísérletünkban az  és  szinteken is 4 frekvenciakomponens jelenik 

meg, így az  szinten megjelenő 4 frekvenciakomponenst nem rendelhetjük hozzá az  szint alsó két 

frekvenciakomponenséhez. Vegyük észre ugyanakkor, hogy egy  halmazban megjelenő indexek két  

szintű indextartományt járnak be, így az  szinten megjelenő frekvenciakomponensek másik felét az  

szinten megjelenő alsó frekvenciakomponensek közötti különbségre vezethetjük vissza. Az  szinten végzett 

transzformáció alacsony frekvenciákhoz tartozó komponensei a vektor  indextartományba tartozó elemeinek 

átlagával, illetve több indexre kiterjedő változásait írják le. A magas frekvenciákhoz tartozó komponensek 

ugyanakkor a finom, kevés indexen átnyúló részletekért felelnek. A fentiek alapján az  szinten a több indexen 

átnyúló változások frekvenciakomponenseit határozzuk meg, azaz a lépésköz növelésével az egyre nagyobb 

kiterjedésű változásokat elemezzük. 

A feldolgozás eredményeként előálló, , ,  szinteken megjelenő együtthatók az x vektor hierarchikus, 

több különböző lépésközhöz, azaz skálához tartozó változásainak információját hordozzák, így az együtthatók 

elemzése ún. multirezolúciós feldolgozást tesz lehetővé. 

A diszkrét wavelet-transzformációk neve arra utal, hogy a transzformáció során a vektor méretéhez hasonlítva 

kicsiny „hullámocskákkal”, azaz waveletekkel hajtjuk végre a transzformációt. A waveletek a vektorok 

részeinek ortogonális transzformációját meghatározó bázisvektorok, amelyek lehetnek például egy négyelemű 

Fourier-transzformáció bázisvektorai, amelyek valóban kicsiny hullámok. 

A fenti kvalitatív fejtegetéssel csak a DWT filozófiájára szerettünk volna rávilágítani. A DWT formális 

bevezetése azon alapul, hogy a fentiekben leírt, növekvő lépésközű lokális transzformációk hatását 

visszavezethetjük egy megfelelő tulajdonságokat teljesítő aluláteresztő és komplementer felüláteresztő szűrő 

alkalmazására. A formális bevezetésehez szükséges gondolatokat az alábbi pontokban foglaljuk össze. 

1.  

Legyen h egy felüláteresztő, g egy aluláteresztő konvolúciós szűrő, és egy x vektor esetén vezessük be az 

 

 

és 

 

 

jelöléseket, ahol  az eredeti vektor kis frekvenciájú változásait,  a nagy frekvenciájú 

változásokat tartalmazza. Könnyen látható, hogy az  vektor k indexű eleme az aluláteresztő szűrésnek 
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köszönhetően eredeti x vektor k indexű elemének környezetében megjelenő értékek átlagával lesz arányos, 

míg  a k helyen a finom, részletinformációkat hordozza. 

2.  

Teljesüljön h-ra és g-re, hogy a szűrés során x frekvenciakomponenseinek pontosan alsó és felső felét 

távolítják el. Ekkor  és  segítségével pontosan x visszaállítható. Ugyanakkor  és  a 

Shannon-féle mintavételezési tétel értelmében mintavételezhető, hiszen a spektrumuk megfeleződött, így a 

Nyquist-frekvencia is megfeleződött, azaz a vektorok hosszát információvesztés nélkül felére csökkenthetjük. 

A mintavételezést minden második elem eltávolításával végezzük, így a 

 

 

és 

 

 

vektorokhoz jutunk, amelyek az eredeti x vektorhoz hasonlóan összesen N elemet tartalmaznak, s az  

és  vektorokból az eredeti x vektor ugyancsak visszaállítható. A felbontás előnye, hogy a részletekre 

vonatkozó információkat tartalmazó  vektor egy eleme akkor lesz nullától különböző, ha ott egy nagy 

frekvenciájú hullámkomponens fejti ki a hatását, így nem veszítjük el a különböző frekvenciák térbeli 

lokalizáltságára vonatkozó információkat. 

3.  

Az előző lépéseket megismételhetjük a kapott  vektorra, s ha végiggondoljuk a g és h szűrők, valamint 

a mintavételezés hatását, láthatjuk, hogy a következő lépésben a felüláteresztő szűrő által kinyert 

frekvenciakomponensek az előző lépésben a felüláteresztő szűrő által kiszűrt frekvenciakomponensek közül 

kerülnek ki, azaz egy újabb sávba eső frekvenciák időbeli megjelenéséről szerezhetünk információt. 

4.  

Megjegyezzük, hogy a mintavételezés és a konvolúciós szűrés egy kifejezésben is megfogalmazható: 

 

 

és 

 

 

A fenti jelölésekkel, és bevezetve az x vektor  időközökkel történő mintavételezésére az  jelölést, 

az eljárás az alábbi, formálisabb definícióval adható meg. 

 10.2.1. Definíció.  (Diszkrét wavelet transzformáció) Legyen h és g egy felül- és aluláteresztő 

szűrő, amelyek a szűrés során a spektrum felét távolítják el. Ekkor tetszőleges  

vektor esetén annak diszkrét wavelet transzformáltját az alábbi módon definiáljuk: 



 További ortogonális transzformációk  

 275  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

ahol a transzformáció rekurzív alkalmazása M mélységben történik. 

Mivel a transzformáció lépéseiben nem veszítünk információt, azok invertálásával az eredeti x vektor 

visszaállítható. 

A h és g szűrők jellegétől függően több különböző wavelet transzformáció is definiálható. 

2.2. Haar-waveletek 

Az egyik legegyszerűbb és talán legkézenfekvőbb diszkrét wavelet transzformáció a magyar Haar Alfréd 

matematikusról elnevezett Haar-waveletek felül- és aluláteresztő szűrőként történő alkalmazásával adódik. 

 10.2.2. Definíció.  (Diszkrét Haar-waveletek) A 

 

 

és 

 

 

vektorokat Haar-waveleteknek nevezzük. 

Könnyen látható, hogy a g vektorral történő konvolúció a szűrendő kételemű vektor elemeinek átlagával arányos 

mennyiséget, míg a h vektorral történő konvolúció a szűrendő vektor elemeinek különbségével arányos 

mennyiségeket eredményez, így g aluláteresztő szűrőként, h felüláteresztő szűrőként funkcionál. 

A Haar-waveletek néhány tulajdonságát az alábbi pontokban foglaljuk össze. 

 10.2.1. Megjegyzés. 

1.  

A korábbi ortogonális transzformációkhoz hasonlóan egyes irodalmi forrásokban a 

vektorokat megelőző súlyfaktorok különböznek. 

2.  

A belsőszorzat kiszámításával könnyen belátható, hogy a Haar-waveletek ortonormált 

vektorok. Mivel azonban a Haar-waveletek megegyeznek a kétdimenziós vektorokra 

értelmezett DFT, illetve DWHT bázisvektoraival, az ortogonalitás nyilvánvaló. 

Vizsgáljuk meg, mit kapunk, ha a DWT definíciójának megfelelően transzformációt hajtunk végre a Haar-

waveletekkel egy kételemű vektoron! A Haar-waveletek konvolúciós szűrőként történő alkalmazása egy 

kétdimenziós vektorra egy-egy újabb kétdimenziós vektort állít elő: az x vektor esetén a g-vel történő szűrés 

eredménye az 
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vektor, míg a h-val történő szűrés eredménye az 

 

 

vektor lesz. A szűrések eredményeként előálló vektorokra mintavételezést, majd a diszkrét wavelet 

transzformáció definíciójában szereplő elrendezést alkalmazva az 

 

 

vektorhoz jutunk. Könnyen látható, hogy az X vektor nem más, mint a x vektor transzformációja az ortonormált 

Haar-waveletekből álló ún. Haar-mátrixszal, azaz X előáll , ahol 

 

 

Mivel a Haar-vektorok ortonormáltak, az X vektorból a transzformációs mátrix transzponáltjával történő 

szorzással kapjuk vissza az eredeti vektort, azaz . 

Vizsgáljuk meg, hogyan értelmezhetjük a diszkrét wavelet transzformáció alkalmazását  elemű vektorok 

esetén! Legyen . Első lépésként konvolúciót számítunk az alul- és felüláteresztő Haar-waveletekkel. 

A szűrés eredményeként előállnak az x vektor szomszédos elemeinek átlagaival arányos mennyiséget tartalmazó 

 

 

és a szomszédos elemek különbségével arányos mennyiségeket tartalmazó 

 

 

vektorok. 

Az  és  vektorokat mintavételezve az , 

 

 

és 

 

 

vektorokhoz jutunk. 
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A gyakorlatban az  és  vektorok meghatározása úgy történik, hogy az eredeti x vektor elemeit 

egymást követő párokba azaz 

 

 

formába szervezzük, s a párokra külön-külön alkalmazzuk a Haar-transzformációs mátrixot, vagy egyszerűbben 

fogalmazva a párokat előbb összeadjuk, majd kivonjuk, s az eredményeket -vel osztjuk. 

Az  és  vektorokat ezt követően az  méretű vektorba szervezzük  

módon, s a vektor második felére, vagyis a  vektorra megismételjük az előző lépéseket. 

A módszer befejezésével egy olyan vektorhoz nyújtunk, amely utolsó elemének kivételével csak a 

nagyfrekvenciás együtthatókat tartalmazza, utolsó eleme az egész vektor elemeinek átlagával lesz arányos. 

2.3. Alkalmazások 

A diszkrét wavelet-transzformációk a digitális jelfeldolgozás számos területén megjelennek. A transzformáció 

eredményeként előálló vektorban skálafüggetlen módon valósíthatjuk meg nagyfrekvenciás minták keresését. 

Használhatjuk tömörítésre, statisztikai tanulóalgoritmusok előfeldolgozó lépéseként használhatjuk 

dimenzióredukcióra. A kis abszolútértékű nagyfrekvenciás együtthatók eltávolítását követő inverz 

transzformáció alkalmazásával zajszűrésre és általánosságban minden olyan területen, ahol a vizsgált struktúrák 

lokális hullámokra bontása segítheti a jel helyes értelmezését. 

3. Összefoglalás 

A fejezetben röviden áttekintettük a diszkrét Walsh–Hadamard-transzformáció felépítését és alkalmazásait, 

valamint bemutattuk a diszkrét wavelet transzformációk alapjául szolgáló gondolatokat és a Haar-waveleteket. 

Ahogy a tárgyalásból látható, mindkét transzformáció erősen kötődik a diszkrét Fourier-transzformációkhoz: a 

Walsh–Hadamard transzformáció egy hasonló felépítésű alternatívát nyújt, míg a wavelet transzformáció 

globális helyett lokális frekvenciavizsgálatokra nyújt lehetőséget. Megjegyezzük, hogy a Walsh–Hadamard 

transzformáció kézenfekvő használatával szemben a DWT diszkrét vagy éppen folytonos térben történő 

alkalmazása, annak matematikai leírása, a különböző waveletek tulajdonságai és gyakorlati alkalmazási 

lehetőségei a digitális jelfeldolgozási módszereknek egy nagy és kiterjedt fejezetét alkotják, amelyet terjedelmi 

okok miatt nem áll módunkban bővebben tárgyalni. 

4. Feladatok 

 10.4.1. Feladat.  (***) Lássa be, hogy a Walsh–Hadamard-transzformációs mátrix 

 

 

alakú definíciója megegyezik a fejezet első szakaszában megadott rekurzív definícióval! 

 10.4.2. Feladat.  (*) Határozza meg az  vektor Walsh–

Hadamard-transzformáltját, s inverz transzformáció alkalmazásával győződjön meg róla, hogy 

valóban visszakapja az eredeti vektort! 

 10.4.3. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, amely parancssori argumentumként 

kapja egy  elemű vektor elemeit, s a kimenetre írja annak Walsh–Hadamard-

transzformáltját, valamint az inverz transzformáció alkalmazásának eredményeként kapott 

vektort! 
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 10.4.4. Feladat.  (**) Határozza meg az  vektor diszkrét 

wavelet-transzformáltját Haar-waveletek használatával! Az inverz transzformáció 

alkalmazásával lássa be, hogy valóban visszakapja az eredeti vektort! 

 10.4.5. Feladat.  (***) Készítsen C nyelvű programot, amely parancssori argumentumként 

kapja egy  elemű vektor elemeit, s a kimenetre írja annak Haar-waveletek segítségével 

előállított diszkrét wavelet transzformáltját, valamint az inverz transzformáció alkalmazásának 

eredményeként kapott vektort! 

 10.4.6. Feladat.  (***) Nyerje ki egy fehér alapon fekete szöveget tartalmazó kép egy sorát, 

és hasonlítsa össze az így kapott vektor DFT-, DCT-, és DWHT-spektrumát! 
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11. fejezet - Utószó 

A digitális jelfeldolgozás a mindennapjainkat meghatározó tudományterületek egyike, módszerei nélkül nem 

élvezhetnénk a telekommunikációs eszközök nyújtotta előnyöket, a számítógépek szolgáltatásait, a digitálisan 

rögzített zenét, képeket vagy éppen filmeket. 

A jegyzet célja a digitális jelfeldolgozás alapjainak matematikailag részletes, mégis gyakorlatorientált tárgyalása 

volt. A jegyzet során megismerkedtünk a legfontosabb folytonos és diszkrét ortoginális transzformációkkal, 

tulajdonságaikkal, fontosabb alkalmazásaikkal, valamint a folytonos és diszkrét terek közötti átmenet 

tulajdonságait jellemző mintavételezési fogalmakkal és állításokkal. 

Címéből kifolyólag azonban a jegyzet csak a tudományterület alapjaiba nyújtott betekintést, számos további, a 

haladó gyakorlati alkalmazásokban megjelenő koncepció, mint például a szűrőbankok létrehozása és 

alkalmazása; a gyakorlatban megjelenő szűrők levezetése és értelmezése; az illesztett szűrés módszere és 

Rayleigh-hányados alapján történő értelmezése; a sztochasztikus tulajdonságokkal rendelkező jelek 

elemzésének módszerei; a jelfeldolgozás elektronikai kérdései; vagy éppen a többdimenziós jelek ortogonális 

transzformációkkal történő feldolgozásának finomságai nem kerültek tárgyalásra, így a digitális jelfeldolgozás 

iránt érdeklődő olvasónak ezen területek irodalmának áttekintését javasoljuk. 
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A. függelék - Függelék 

1. A vizsgált vektor 
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