
Bevezetés a Matlab programozásba, 2019/20, 1. félév, II. zh

Sikeres zárthelyihez 20 pontot kell elérni. A feladatok megoldását egyetlen m-fájlban kell elkésźıteni,
az egyes feladatokat külön cellákban kell megoldani. Az egyes cellák önállóan futtathatóak kell hogy
legyenek, és a futtatás során meg kell adniuk a feladat által kért információkat. Az m-fájl első sorában
szerepelni kell a névnek ill. a Neptun-kódnak. A szöveges válaszokat megjegyzésként kell a fájlba
beléırni. Az m-fájlt az rhorvath@math.bme.hu ćımre kell küldeni.

1. Feladat. (10 pont) A https://anal.math.bme.hu/sites/anal.math.bme.hu/files/users/

rhorvath/Targyhonlapokhoz/BevMatlab/kardal.mat fájlban egy furulyán játszott karácsonyi dal
első hat másodpercét tároltuk el (fs = 6000 Hz). Válaszoljunk az alábbi kérdésekre (minden hang-
jegy frekvenciája 1 kHz alatt van, az ennél magasabb frekvenciák a felharmonikusok frekvenciái)
STFT idő-frekvencia anaĺızis seǵıtségével 256-elemű Hamming-ablakot használva 50%-os átfedéssel
és 1024 elemre való zérófeltöltéssel!

a) Mekkora a kezdőhang frekvenciája?
b) Mekkora a legnagyobb előforduló frekvencia a dalban?
c) Mekkora az utolsó hang frekvenciája?
d) (+2p) Melyik oktáv melyik hangjegyének felelnek meg a fenti frekvenciák? Használjuk a

https://kassaflutes.com/music-frequencies-chart#/ táblázatot!

2. Feladat. A https://anal.math.bme.hu/sites/anal.math.bme.hu/files/users/rhorvath/

Targyhonlapokhoz/BevMatlab/series3.mat fájl egy 1/3 Hz-es mintavételezésű jelet tartalmaz.
Töltsük be a jelet és ábrázoljuk! Folytonos wavelet-transzformációt használva (Morse-wavelettel)
határozzuk meg (́ırjuk le pár mondatban), hogy mely időpontokban milyen frekvenciák vannak jelen
a jelben! Ábrázoljuk ehhez a folytonos wavelet-transzformált abszolút értékét az idő (másodperc) és
a frekvencia (mHz - miliherz) függvényében.

3. Feladat. https://anal.math.bme.hu/sites/anal.math.bme.hu/files/users/rhorvath/
Targyhonlapokhoz/BevMatlab/db6coef.mat fájlba két vektor (a és b) és egy x jel lett elment-
ve. Töltsük be ezeket a változókat! Döntsük el az a és b vektorok Fourier-transzformáltjának
vizsgálatával, hogy melyik vektor lehet a 6-együtthatós Daubechies-wavelet skálázó- ill. wavelet-
vektora!

Végezzünk diszkrét wavelet-transzformációt az x jelre a dwt parancs seǵıtségével két felbontási
szintet és a db3 waveletet használva, és mondjuk meg, hogy melyik elemnél van éles változás az
eredeti x jelben!

4. Feladat. (10 pont) A waveletAnalyzer eszköz seǵıtségével végezzük el az alábbi módośıtásokat
a https://anal.math.bme.hu/sites/anal.math.bme.hu/files/users/rhorvath/Targyhonlapokhoz/
BevMatlab/wvocal.mat fájlban található w jelen. Tömöŕıtsük a jelet úgy, hogy a wavelet-együtt-
hatók közül 80% nulla legyen! Végezzünk zajszűrést a jelen úgy, hogy az első és második szinten
a detail-összetevőket teljesen kivesszük a jelből, a harmadik szinten pedig azokat a detail-együtt-
hatókat vesszük ki, melyek 2-nél kisebb abszolút értékűek. Mentsük el a tömöŕıtett és a szűrt jelet is
a wtomor.mat és wszurt.mat fájlokba, és ezeket is küldjük be e-mailen a zh m-fájljával együtt.

5. Feladat. (10 pont) A https://anal.math.bme.hu/sites/anal.math.bme.hu/files/users/

rhorvath/Targyhonlapokhoz/BevMatlab/brain2.jpg fájl egy MRI-képet tartalmaz. Töltsük be
és jeleńıtsük meg a képet! Mi a kép t́ıpusa és formátuma? Jeleńıtsük meg külön csak a kép
kék összetevőjét! Konvertáljuk át a képet szürkeárnyalatos képpé, majd a v́ızszintes és függőleges
élek detektálására szűrjük meg a képet négy irányra vonatkozóan (v́ızszintes sötét-világos átmenet,
v́ızszintes világos-sötét átmenet, függőleges sötét-világos átmenet, függőleges világos-sötét átmenet)
Sobel-szűrő seǵıtségével és ábrázoljuk a négy szűrést tartalmazó képet együtt egy ábrán! (A szűrő
mátrixának transzformációjához egyebek mellett használhatjuk a fliplr (balról jobbra tükrözés) és
a flipud (fentről lefelé tükrözés) parancsokat).
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