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$�V]HU]��QHYH Neptun kódja Kurzuskód

1.Feladat 2.Feladat 3.Feladat 4.Feladat 5.Feladat Összesen

1. Feladat: Az (.)x �PpU�MHOHW����GDUDE��D]RQRV�A amplitúdójú, 000 38,...,2, fff

IUHNYHQFLiM~�V]LQXV]RV�MHO�|VV]HDGiViYDO�iOOtWRWWXN�HO���� VA 5= , Hzf 1000 = )

a) Vajon mit lehet ezzel a jellel ügyesen megmérni? (4 pont)

b) Hogyan tudjuk a jel csúcsértékét befolyásolni? (5 pont)

c)�0LpUW�FpOV]HU&�D�MHO�FV~FVpUWpNpQHN�PLQLPDOL]iOiViUD�W|UHNHGQünk? (4 pont)

d) Mekkora lehet legfeljebb a jel csúcsértéke? (4 pont)

2. Feladat: Egy 8 kHz� PLQWDYpWHOL� IUHNYHQFLiYDO� P&N|G�� GLJLWiOLV� UHQGV]HU� D
bemenetére adott 1.5 kHz frekvenciájú szinuszos jelet amplitúdóhelyesen

továbbítja. Ha azonban szinuszos jel helyett 1.5 kHz alapfrekvenciájú

V]LPPHWULNXV� KiURPV]|JMHOHW� DGXQN� D� UHQGV]HU� EHPHQHWpUH�� DNNRU� D� NLPHQ�MHO
W|EE��NLV�DPSOLW~GyM~�|VV]HWHY�W�LV�WDUWDOPD]���$]W�WXGMXN��KRJ\�D�KiURPV]|JMHOHW
az alapharmonikus páratlan sokszorosai alkotják, s azt is, hogy a visszaállító

V]&U��QDJ\RQ�My�PLQ�VpJ&��PRQGKDWQL�LGHiOLV�� kHz�ViYKDWiU~�DOXOiWHUHV]W���
a)�0LO\HQ� IUHNYHQFLiM~� MHO|VV]HWHY�N� MHOHQQHN� PHJ� HNNRU� �D]D]� V]LPPHWULNXV
KiURPV]|JMHO�EHPHQHW�HVHWpQ��D�NLPHQ�MHOEHQ"��3 pont/komponens)

b) Hogyan lehetne erre a jelenségre alapozva megmérni, mekkora a rendszer

EHPHQ��V]&U�MpQHN�FVLOODStWiVD�����LOOHWYH���� kHz frekvencián? (8 pont)

3. Feladat: Egy 50 km� KRVV]~� IpQ\YH]HW�� NiEHO� EHPHQHWpUH� SHULyGLNXVDQ� �� ns

LG�WDUWDP~� IpQ\LPSXO]XVRNDW� DGXQN� HJ\� RO\DQ� /('�GHO�� DPHO\� �� nm széles

KXOOiPKRVV]WDUWRPiQ\EDQ� VXJiUR]�� $� NiEHO� NLPHQHWpQ� PHJMHOHQ�� LPSXO]XVRN
terjedelme kb. 26 ns.

a) Mekkora lehet a kábel kromatikus diszperziós állandója (feltéve, hogy a

kiszélesedés kromatikus diszperzió következménye)? (6 pont)

b) Lehet-e a kromatikus diszperzió hatását diszperziókompenzáló szál

alkalmazásával csökkenteni? (2 pont)

c) Mekkora lehet a kábel módusdiszperziós állandója (feltéve, hogy a kiszéle–

sedés módusdiszperzió következménye)? (6 pont)

d) Lehet-e a módusdiszperzió hatását diszperziókompenzáló szál alkalmazásával

csökkenteni? (2 pont)

a) érték a) egység b) I/N c) érték c) egység d) I/N
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e) A LED dióda keltette fény közepes hullámhossza 1.5 mikron. Határozza meg,

hány Hz (kHz, MHz, stb.) széles frekvenciatartományban van a kibocsátott

fényhullámnak spektrális komponense! (4 pont) Elegáns megoldás: +2 pont

4. Feladat: $� *36� P&KROGDN� D� I|OGIHOV]tQ� IHOHWW� NE�� �� 000 km magasságban

keringenek, és kb. 25 watt� WHOMHVtWPpQ\&� DGyMXNNDO� NE�� ���� MHz frekvenciájú

jeleket sugároznak. Az adóantenna nyeresége 13 dB�� D� YHY�DQWHQQiNp� � dB.

�7XGMXN�� KRJ\� D� SRQWRV� KHO\PHJKDWiUR]iVKR]� D� I|OGL� YHY�� HJ\LGHM&OHJ� W|EE
P&KROG�MHOpW�LV�pUWpNHOL��
a)�0HNNRUD� MiUXOpNRV� FVLOODStWiVW� NpSHV� D� UHQGV]HU� HOYLVHOQL�� KD� D� YHY�N
érzékenysége –160 dBW (azaz 1 W-nál 160 dB�YHO� NLVHEE� WHOMHVtWPpQ\&� MHO� PiU
pUWpNHOKHW��"��7 pont)

b)�0HNNRUD�OHKHW�D�P&KROG�SDUDERODDQWHQQiMiQDN�D]�iWPpU�MH"��6 pont)

c)�0LpUW�QHP�KDV]QiOQDN�D�P&KROGRQ�QDJ\REE�Q\HUHVpJ&�DQWHQQiW"��4 pont)

d)�0LpUW�QHP�KDV]QiOQDN�D�I|OGL�YHY�N�QDJ\REE�Q\HUHVpJ&�DQWHQQiW"��4 pont)

5. Feladat: Egy modulátor az

( ) )23cos(3 ][][
+⋅⋅=

msV
m tts π

EHPHQ��MHO�KDWiViUD�D
))23sin(521500cos(4)( ][][][

?? +++⋅⋅=
msmsV ttts ππ

PRGXOiOW�MHOHW�iOOtWMD�HO��
a) 0LO\HQ�IDMWiM~�PRGXOiFLyV�PyGV]HUU�O�YDQ�LWW�V]y"�(4 pont)

b) Mekkora a moduláló jel és a modulált jel amplitúdója? (2-2 pont)

c) Mekkora a modulált jel fázis- és frekvencialökete? (3-3 pont)

d) +DWiUR]]D�PHJ�D�PHJ�D�PRGXOiOW�MHO�YLY�IUHNYHQFLiMiW�pV�ViYV]pOHVVpJpW��(3-3 pont)

a) b)1 b)2 c)1 c)1 d)1 d)2

Kérjük, hogy a 3. és az 5. Feladat eredményeit másolják be a feladatlap
PHJIHOHO��WiEOi]DWiED�


