
Következtetések
Az időtartománybeli sávszűrés csak akkor gyorsabb az FFT egységgel 

végzett sávszűrésnél, ha az áteresztett tartomány széles, a vágási meredekség 
csekély és emiatt az együtthatók száma 50 — 80 lehet. A rekurziós szűrés akkor 
gazdaságos, ha a zérus-pólus párok száma nem nagy, azaz az áteresztett sáv 
keskeny. A konvolúciós és rekurziós szűrés emiatt kiegészíti egymást. Az FFT 
elterjedése nem teszi feleslegessé más szűrési módszerek vizsgálatát és alkalma
zását. (Hasonló megállapítást közöl Aguilera et al. 1970-ben.)

A feladat természete szabja meg, hogy milyen technikával dolgozzunk 
és a megfelelő technika kiválasztása a feldolgozásban időnyereséget jelenthet.
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