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El®zmények, célkit¶zés

Az utóbbi 20-30 évben a digitális eszközök a mindennapi élet részé-

vé váltak. Ezek az eszközök a külvilág jeleit mind id®-, mind amp-

litúdótartományban diszkretizálva dolgozzák fel. Ezt a konverziót az

analóg-digitális átalakítók végzik, így az átalakított jel min®sége szo-

rosan összefügg a konverterek min®ségével. Emiatt az átalakítók teszte-

lése fontos feladat, például biztonságkritikus rendszerek esetén elenged-

hetetlen, hogy a külvilág jeleit helyesen érzékeljük. Az átalakítók igen

változatosak: számos különböz® architektúra létezik, eltér® tulajdonsá-

gokkal. Célszer¶ tehát a teszteléshez olyan jellemz®ket használni, melyek

lehet®vé teszik az eszközök összehasonlítását architektúrától függetlenül.

Az ideális átalakító karakterisztikája lépcs®függvény, ahol a komparálá-

si szintek egyenletes távolságokra vannak. Egy informatív, általánosan

használható jellemzés annak megadása, hogy a vizsgált konverter karak-

terisztikája mennyire tér el az ideális átalakítóétól. Ez legkönnyebben

úgy adható meg, ha meghatározzuk az átalakító komparálási szintjeit

és ezáltal a karakterisztikáját. Erre a feladatra egy kézenfekv® és elter-

jedt módszer a hisztogramteszt szinuszos gerjesztéssel [3], [9]. A módszer

megadja az átalakító komparálási szintjeinek becsl®jét az átalakított jel

és egy ideális szinusz hisztogramjának összehasonlításával. A becslés mi-

n®sége szorosan összefügg a jelfrekvencia és a mintavételi frekvencia vi-

szonyával: nem megfelel® frekvenciával mérve a komparálási szintek csak

torzítással határozhatóak meg. Ezt a frekvenciaviszonyt a legkönnyeb-

ben a periódusok számával (J) és a mintaszámmal (N) lehet leírni:

fx
fs

=
J

N
. (1)

A teszt során feltételezett szinuszos jelmodell az alábbi:

x(k) = C + A cos
(2πJk

N

)
+B sin

(2πJk

N

)
. (2)
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A szabvány el®írja, hogy a mintavételezés legyen koherens, azaz J ér-

téke legyen egész szám. Ez a feltétel biztosítja a komparálási szintek

becslésének torzítatlanságát. Ennek az az oka, hogy ha a mérés tört-

periódust tartalmaz, akkor annak mintái torzítják a hisztogramot, így

a többletmintákat tartalmazó kódok környéki komparálási szinteket az

eljárás tévesen határozza meg. A becslés varianciája akkor tartható mi-

nimális értéken, ha J és N relatív prím kapcsolatban állnak. Különben a

minták eloszlása nem lesz egyenletes a fázistérben. Számos minta azonos

fázishelyzetben lesz, amely nagyobb teret enged a komparálási szintek-

nek a "mozgásra" két minta között. Az (1) összefüggés alapján látható,

hogy a feltételek betartásához (adott mintavételi frekvencia esetén) a

jelfrekvencia értékét kell megfelel®en megválasztani. A jelgenerátoron

beállított frekvencia, illetve a mintavételi frekvencia megfelel® névleges

értéke nem mindig elegend® az eredmények min®ségének garantálásá-

hoz, kisebb pontatlanságok is jelent®s hibát okozhatnak a komparálási

szintek becslésében. Jelenleg nincs szabványos eljárás a feltételek telje-

sítésének ellen®rzésére. Az analóg-digitális átalakítók további vizsgála-

tához szükség van a gerjeszt®jel paramétereinek ismeretére is. A nyers

adatokból erre egy lehetséges módszer a legkisebb négyzetes becslés az

id®tartománybeli minták alapján, melyet az átalakítók tesztelését leíró

szabvány is javasol [9]. Az eljárás egyik hátránya, hogy m¶veletigénye

gyorsan n® a mintaszámmal: az iteratív Gauss-Newton eljárás minden

iterációjának m¶veletigénye 20N -nel arányos, nagy bitszámú átalakítók

pontos teszteléséhez (16-20 bit) pedig akár többmillió mintára is szükség

lehet. Ezen felül az eljárás statisztikai tulajdonságai érzékenyek a túl-

vezérlésre (ami viszont javasolt a hisztogramteszthez) és a harmonikus

komponensek jelenlétére. A hátrányok közül a túlvezérlés hatása kikü-

szöbölhet® a jel el®feldolgozásával (pl. [8] vagy [10]), a továbbiak viszont

nem kezelhet®ek a szabványos módszer használata mellett.

A disszertációban az alábbi kérdésekre keresem a választ:

• Lehetséges-e pusztán a mért jel alapján eldönteni, hogy a jel ele-
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get tesz-e a hisztogram teszt által támasztott követelményeknek?

Milyen eljárással lehet a jelet ellen®rizni?

• Adható-e olyan becslési eljárás a jelparaméterek meghatározására,

mely a jelenleginél kevésbé érzékeny a harmonikus komponensek

jelenlétére és m¶veletigénye nem növekszik ugrásszer¶en a minta-

számmal?

Eredmények

A bevezetésben tárgyalt problémák alapján kézenfekv® megoldás az il-

lesztést a frekvenciatartományban elvégezni, Blackman-Harris ablako-

zást alkalmazva ([2] és [6]). Mivel az ablakfüggvény elnyomása er®s (a

legnagyobb oldalhullám magassága -68,7 dB a f®hullámhoz képest), a

jelparaméterekre vonatkozó információ a szinusz és a DC frekvenciák

köré összpontosul. A paraméterek meghatározása nemlineáris legkisebb

négyzetes becsléssel történik, ahol a költségfüggvény alakja a következ®:

CF =

n∑
k=1

|e(k)|2. (3)

Itt a hibavektor k-adik eleme

e(k) = X̂BH(k)−XBH(k) (4)

A fenti kifejezésben XBH(k) az átalakított, Blackman-Harris ablakkal sú-

lyozott jel Fourier transzformáltja, X̂BH(k) pedig ennek becsl®je a jel-

paraméterek Â, B̂, Ĉ és Ĵ értéke mellett (lásd a (2) összefüggést). Mivel

az ablak nagyon er®sen koncentrálja az információt a frekvenciatarto-

mányban, elegend® néhány mintát felhasználni a megfelel® frekvenciák

környékér®l (5 mintát a szinusz frekvenciája körüli pontokból és további

3 mintát a DC komponens meghatározásához). Ennek köszönhet®en az

eljárás sebessége növekszik, mivel m¶veletigénye a gyors Fourier transz-

formáció és az illesztés iterációnkénti m¶veletigényének összege. Ez N
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minta esetén (N · log2(N)) m¶veletet, majd iterációnként további (162)

m¶veletet igényel. A megoldás egyben minimalizálja a harmonikus kom-

ponensek hatását is, mivel a Blackman-Harris ablak er®s elnyomásának

köszönhet®en kevés befolyásuk lesz a jelfrekvencia környékén található

mintákra. Ezzel szemben az eredeti eljárás m¶veletigénye 20N minden

iterációban, továbbá az id®tartományban a harmonikus komponensek

nem szeparálhatóak az eredeti szinuszjelt®l. Az eljárások sebességét mé-

résekkel is összehasonlítottam, melyek igazolták a sebességnövekedést. A

frekvenciatartománybeli becsl® statisztikai tulajdonságait mind elméleti

úton, mind szimulációkkal megvizsgáltam. A Jennrich-tétel értelmében

[1] kifejezhet® az iteratív legkisebb négyzetes becsl® kovarianciamátrixa

σn szórású zajjal terhelt mérések esetén, felhasználva az X ún. Jacobi

mátrixot (ez a négyzetes költségfüggvény paraméterek szerinti derivált-

jait tartalmazó mátrix):

X =
∂e

∂pT
, ahol pT = [A,B,C, J ]. (5)

A kovarianciamátrix kifejezése:

Σ = σ2n · (XTX)−1. (6)

Mivel a periódusok számának becsl®je (Ĵ) kiemelten fontos a hisztog-

ramteszt feltételeinek ellen®rzése szempontjából, ezért ez utóbbinak a

varianciáját zárt alakban is meghatároztam R =
√
A2 +B2 amplitúdó-

jú szinusz esetére:

σ2
Ĵ
≈ 6σ2

R2 · π2 ·N
. (7)

A szimulációk során megvizsgáltam a fenti formulák helytállóságát, illet-

ve összehasonlítottam az id®- és frekvenciatartománybeli becsl®k statisz-

tikai tulajdonságait. Az eredmények megmutatták, hogy a DFT alapján

végzett becslés statisztikai tulajdonságai gyakorlatilag megegyeznek az

eredeti becsl®ével (a jóval kisebb mintaszám ellenére) abban az esetben,
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ahol a harmonikus torzítás hatása nem jelent®s, míg számottev® felhar-

monikusok jelenlétében az új eljárás bizonytalansága kisebb az eredeti

módszerénél.

A frekvenciatartománybeli legkisebb négyzetes becsl® akkor segíthet

a hisztogramteszt követelményeinek ellen®rzésében, ha hibája az ellen-

®rizend® feltétel kiértékelésében nem okoz számottev® eltérést az ered-

ményben. A hisztogramteszt akkor ad torzítatlan, minimális varianciájú

becslést a komparálási szintekre, ha a mért szinuszjelben lév® periódusok

száma egész, továbbá ez a szám és a mintaszám relatív prím kapcsolat-

ban vannak. A periódusok egész számára vonatkozó feltétel tehát kohe-

rens mintavételezést ír el®. Carbone és Chiorboli a [7] cikkükben vizs-

gálták a feltétel ellen®rizhet®ségét (lásd még [4]), és a következ® korlátot

adták a periódusok számának egész értékt®l való maximális eltérésére:

|∆J | ≤ 1

2N
. (8)

Az, hogy a frekvenciatartománybeli becsl® használható-e a fenti feltétel

eldöntésére, |∆J | és σĴ viszonyán múlik. A Jennrich-tétel értelmében a

becsl® normális eloszlású, ezt a szimulációs vizsgálatok is meger®sítették

a becslési hiba tanulmányozásakor. Ezek szerint 99.7% a valószín¶sége

annak, hogy a becslési hiba ±3σĴ közötti értéket vesz fel. Ezt a két

értéket legrosszabb esetként feltételezve, összehasonlítottam, hogy a 3σĴ
hiba mikor ad nagyobb eltérést a Carbone-Chiorboli feltételnél:

3σĴ ≥
1

2N
(9)

Ez a zaj alábbi szórása esetén igaz:

σn ≥
Rπ√
24N

(10)

Kivezérelt A/D átalakítót (R ≥ 2b−1) és a b bitszám függvényében éssze-

r¶en megválasztott mintaszámot feltételezve ez a szórás túlságosan nagy

zajt jelentene, a mérés nem volna alkalmas a hisztogramteszt elvégzésé-
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re Például egy 16 bites átalakítót kódonként 32 mintával tesztelve a zaj

szórása σn = 14,51 LSB érték¶re adódna, ami 64 dB jel-zaj viszonyt

jelentene. Ehhez hasonlóan, egy 12 bites átalakítót kódonként 16 min-

tával vizsgálva a szórás értéke σn = 5,13 LSB, a jel-zaj viszony így 49

dB volna. A kiadódó zaj szórása mindkét példában túl magas érték¶,

lehetetlen volna a kvantált jel hisztogramja alapján a komparálási szin-

teket pontosan megbecsülni. Ha a zajszint megfelel a hisztogramteszt

követelményeinek (pl. σ ≤ LSB), akkor a becslési hiba jóval kisebb lesz

a (8) összefüggésben szerepl® határértéknél, így el lehet dönteni, hogy a

jel megfelel-e az el®írásoknak.

Az eljárást továbbfejlesztettem azokra az esetekre, mikor a teszt felté-

telei nem teljesülnek, így új mérés elvégzése nélkül is lehetséges a karak-

terisztika torzításmentes meghatározása. A periódusok számának becslé-

se alapján ugyanis megadhatóak azok a lehetséges sz¶kebb mintahalma-

zok, melyek eleget tesznek a feltételeknek. A hisztogramtesztet célszer¶

a csonkolt mérések valamelyikével elvégezni, amennyiben azok nem tar-

talmaznak az eredeti regisztrátumnál számottev®en kevesebb mintát. A

becsl® eloszlásának és szórásának ismeretében pedig az egyes csonko-

lásokhoz valószín¶ségek is társíthatóak, így tulajdonképpen a koherens

mintavételezés valószín¶ségét is meg lehet határozni. A fentiek alapján

az optimális mintahalmaz könnyen azonosítható.

Amennyiben a hisztogramteszt feltételeit túlságosan kevés mintával

lehet csak kielégíteni, úgy a jelfrekvencia megfelel® módosítását is meg-

adja az eljárás, mellyel a mérést megismételve az eleget tesz a szabvány

el®írásainak.

Új tudományos eredmények

1. tézis

Bebizonyítottam, hogy szinuszos jel mérése esetén megfelel® háromté-

nyez®s Blackman-Harris ablakot használva a diszkrét Fourier transzfor-
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máltnak a szinusz és az egyenkomponens frekvenciája körüli 5+3 mintája

is elegend® a jel paramétereinek meghatározására. Az így kapott becsl®

az ablakfüggvény elnyomása miatt kevésbé érzékeny a harmonikus torzí-

tásra mint az eredeti, id®tartománybeli eljárás. Ennek felhasználásával

kidolgoztam a paraméterek DFT alapú, iteratív meghatározási módsze-

rét, melynek N minta esetén m¶veletigénye (∼ N · log2N)) elmarad az

id®tartománybeli legkisebb négyzetes becsl®ét®l (iterációnként ∼ 20N).

([PV1], [PV2], [PV6]).

2. tézis

Bebizonyítottam, hogy a hisztogramteszthez elfogadott jel/zaj viszony

esetén (ha σ ≤ LSB, akkor SNR > log10 22b−3) pusztán a mért adatok-

ból eldönthet®, hogy a szinuszjellel gerjesztett analóg-digitális átalakítón

mért adathalmaz eleget tesz-e a hisztogramteszt koherencia és relatív

prím feltételeinek.

• Kidolgoztam az eljárást a követelmények ellen®rzésére.

• Arra az esetre, amikor a hisztogramteszt követelményei nem tel-

jesülnek, kidolgoztam a mérési adathalmaz módosítási eljárásait:

a szükséges csonkítás mértékének, illetve a jelfrekvencia megfelel®

módosításának meghatározását.

([PV2], [PV3], [PV5])

Kitekintés, az eredmények hasznosíthatósága

A létrehozott eljárások részét képezik egy Matlab és egy másik, LabVIEW-

ban készült A/D tesztel® programnak. Ezek a programok lehet®vé te-

szik valódi mérési adatok feldolgozását. Mindkét szoftver a tanszéken

készült, ingyenesen letölthet®ek a projekt honlapjáról [5]. A két kü-

lönböz® platform eltér® el®nyös tulajdonságokkal rendelkezik: Matlab
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nyelven nagyon könny¶ az algoritmusok fejlesztése és tesztelése, a Lab-

VIEW környezet pedig hatékonyan támogatja a mérési adatok gy¶jtését

és feldolgozását. A szoftverek megvalósítják a [9] szabvány által de�niált

eljárásokat, ezen felül a következ® (a disszertáció eredményeit felhaszná-

ló) funkciókkal segítik az átalakítók tesztelését:

• A szoftver megvizsgálja, hogy a mért jel alkalmas-e a hisztogram-

teszt pontos elvégzéséhez, teljesülnek-e a jelfrekvenciára vonatkozó

feltételek és az egyéb jelparaméterek is megfelelnek-e a kívánalmak-

nak.

• Nem koherens mintavételezés esetén a program képes azonosítani a

mérés egy koherensnek tekinthet® részét, mellyel a tesztet elvégezve

a hibák a végeredményben csökkenthet®ek.

• A program tájékoztatja a felhasználót az adatokból kinyerhet® in-

formáció maximális mennyiségér®l is, ha ez jóval elmarad a használt

mintaszámtól, akkor javaslatot tesz egy új frekvenciabeállításra a

jelgenerátoron.
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