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1 El®zmények és célkit¶zések

Manapság, a 21. század els® felében a villamosmérnöki tudományok egyik legjobban kuta-
tott témája az elektromágneses hullámokon alapuló vezeték nélküli kommunikáció. Eleinte
a 20. század során hangátvitelre használták ezen hullámokat, ami kés®bb képátvitellel
egészült ki. Az ezredforduló óta exponenciálisan fejl®dik a telekommunikáció, és jelenleg
ugyan még csak az ötödik generációs technológiai szabványt (5G) vezetik be, de már a ha-
todik generációt (6G) is vizionálják és tervezik. Az 5G hálózatok 10-szer több készüléket
tudnak kiszolgálni az el®z®, negyedik generációhoz (4G) képest, ezért azáltal, hogy szen-
zorokat, autókat háztartási gépeket is tudunk már a hálózatra csatlakoztatni, lehet®vé
vált az Internet of Things (IoT) koncepció kialakítása. Továbbá a csatlakoztatott szen-
zorok nagy száma és az általuk használt biztonsági eljárások lehet®vé tették azt is, hogy
biztonságkritikus helyeken is alkalmazzunk ilyen hálózatokat, mint pl. az egészségügyben,
vagy az iparban.

Azonban sajnos a vezeték nélküli átvitel kevésbé robosztus a vezetékeshez képest.
Utóbbi esetben, amennyiben az összeköttetés nem sérül, általában csak a besz¶r®d® zajt
kell �gyelembe venni. Ezzel szemben, ha vezeték nélküli az összeköttetés, további torzítá-
sok jelennek meg, mint pl. a többutas jelterjedés. Ez a következ® módon modellezhet®: az
adó és a vev® között több átviteli út van: egy direkt és több indirekt. Ezeknek a hosszuk
eltér® lehet, így a késleltetésük is eltér®, ami id®beli eltérést okozhat a beérkez® hullámok
között a vev® oldalán. Ezen felül az utak csillapítása is eltér® lehet, így különböz® jel-
er®sség mérhet® a vev®nél. Ez a jelenség a csatorna impulzusválaszával írható le, ahol az
együtthatók amplitúdói a jeler®sséggel, míg a fázisai a késleltetéssel arányosak.

Ezen körülmények �gyelembe vétele miatt az átviteli csatornát meg kell határoz-
nunk, hogy a fellép® hatásokat ki tudjuk küszöbölni, amihez rendszeridenti�kációt kell
végeznünk. A meg�gyelt rendszert egy jellel gerjesztjük, ami általában zaj vagy véletlen
fázisú szinuszok kompozíciója szokott lenni (ún. multiszinusz). E jelek használatával és a
rendszer válaszának mérésével a rendszer frekvenciaválasza becsülhet®vé válik. Egy másik
megközelítés az id®tartománybeli becslés: ebben az esetben a megfelel® vizsgálójelet al-
kalmazva meg�gyelhet® a rendszer impulzusválasza. Amennyiben egy vezeték nélküli
csatorna átvitelét kell identi�kálni, akkor ezek a konvencionális metódusok nem alka-
lmazhatóak, mivel az adó és a vev® között akár több ezer kilométeres távolság is lehet,
így a gerjeszt®- és a vett jel nem �gyelhet® megy egyszerre. Így a vev®nek ismernie kell a
kibocsátott jelet, hogy annak alapján csatornabecslést tudjon végezni. Mivel a korábban
említett jelek paraméterei véletlenszer¶ek, olyan szekvenciákat kell sugározni, amelyek
hasonlóak a korábban leírtakhoz. Ugyan ezek a szekvenciák kvázi véletlen jelnek t¶nnek,
de egy el®re de�niált sémát követnek, így a vev® is ismeri ®ket, ezáltal a csatornabecslés
elvégezhet®.

A tézisemben a csatornabecslésnek a következ® két aspektusát vizsgáltam: el®ször
a Golay-szekvenciákat mutattam be és elemeztem [1], majd pedig egy csatornabec-
slési eljárásokat ismertettem részletesen: a Wiener-sz¶r® csúszóablakos kiértékelését, ami
Kraker megoldásán alapszik [2, 3].
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1.1 Golay-szekvenciákon alapuló csatornabecslés

Ha adott az N hosszúságú GA [n] = (GA [0] ,GA [1] , . . . ,GA [N − 1]) szekvencia, akkor a
nem periódikus autokorrelációs függvénye az alábbi módon írható fel:

RA [n] =
N−1−n∑

i=0

GA [i] · GA [i+ n] = GA [n] ∗ GA [n] . (1)

Amennyiben (1)-hez hasonlóan de�niáljuk a GB szekvenciát is, akkor GA és GB komplemens
Golay-szekvencia, ha:

RA [n] +RB [n] =

{
2N n = 0esetben,

0 0 < n < Nesetben.
(2)

Legyen hch [n] az átviteli csatorna impulzusválasza, továbbá xtr [n] egy diszkrét jel. Ebben
az esetben a vett jel a következ® lesz:

xrec [n] = hch [n] ∗ xtr [n] . (3)

Ahhoz, hogy a vev® a kiküldött adatokat helyesen kapja meg, az impulzusválasz hatásait
meg kell becsülni és kompenzálni kell. Tegyük fel, hogy az átvitel zajmentes, és az xtr

kiadott jel egy GA szekvencia. Ekkor az xrec vett jel a (3) alapján az alábbi módon fejezhet®
ki:

xrec [n] = hch [n] ∗ GA [n] . (4)

Ha ezt a jelet egy Golay-sz¶r®vel korreláltatjuk (1) [4, 5], és utána hozzáadjuk a soron
következ® xrec [n]-hez, amikor GB lett küldve, a következ® eredményt kapjuk:

y [n] = hch [n] ∗ (GA [n] ∗ GA [n] + GB [n] ∗ GB [n]) = hch [n] ∗ (RA [n] +RB [n]) (5)

ahol y [n] a sz¶r® kimenetét jelöli. Helyettesítsük (2)-t (5)-be, ekkor a csatorna im-
pulzusválasza a következ® lesz:

hch [n] =
y [n]

2N
. (6)

Az id®tartománybeli megközelítés mellett megmutattam azt is, hogy ez a becslés
frekvenciatartományban is elvégezhet® a csatorna frekvenciaválaszának kiértékelésével.
Ehhez a számításhoz hosszabb szekvenciákat (GU és GV ) alkalmaztam az IEEE 802.11ad
szabvány [6] alapján. GU alkalmazásával (4) a következ® módon általánosíthatjuk:

xU,rec [n] = hch [n] ∗ GU [n] . (7)

Ha a (7)-t Fourier-transzformáljuk, akkor átrendezés után a következ®t kapjuk:

Hch [m] =
XU,rec [m]

GDFT
U [m]

. (8)
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Miután ezeket a számításokat a GV szekvenciára is elvégeztük (7) ill. (8) alapján, az
látható, hogy máris két becslés adott a csatorna Hch [m] frekvenciaválaszára, melyek át-
lagolhatóak. Ez a becslés egy kedvez® megoldás, mivel a Fourier-transzformáció alapvet®en
szükséges a moduláció miatt (pl. OFDM-átvitel), így ez az egység már adott egy vev®ben,
míg a Golay-sz¶r® egy olyan extra modul lenne, amelyet másra nem használunk.

A frekvenciatartománybeli becslés további el®nye, hogy hasonlóan a csatornabec-
sléshez, a kompenzáció is elvégezhet® mindkét tartományban. Az id®tartománybeli kom-
penzáció a (3)-ban bemutatott konvolúció inverze, a dekonvolúció. Tekintve, hogy ez a
m¶velet instabil lehet, és jelenleg még nyitott kérdés, hogy hogyan lehet stabilizálni, ezért
a kompenzációt frekvenciatartományban célszer¶ elvégezni.

1.2 Wiener-sz¶r® hatékony kiértékelése

Az adaptív sz¶rés alapötlete a következ®: hangoljuk a sz¶r® h [n] együtthatóit, így az y [n]
kimeneti jel és a referenciajel közötti hiba minimalizálható. Ez a sz¶r® egy lineáris és id®in-
variáns sz¶r®vel modellezhet®, amelynek egy K elem¶, véges hosszúságú impulzusválasza
van. VégeredménybenX [n] bemenet esetén az adaptív sz¶r® kimenete az alábbi formában
írható fel mátrixos alakban, ha egy N elemet tartalmazó meg�gyelési ablakot használunk:

y [n] = X [n]h [n] . (9)

A h [n] sz¶r®együtthatók ĥopt [n] optimális beállítása megadható a legkisebb négyzetek
módszerével az alábbi számítással, amit Wiener-Hopf egyenletként ismerünk [7]:

ĥopt [n] = R−1 [n]p [n] (10)

ahol R [n] a bemeneti jel autokorrelációs mátrixa, míg p [n] a be- és a kimeneti jel
keresztkorrelációs vektora.

A csúszóablakos kiértékelés egy hatékony algoritmuson alapszik, amellyel a frissített
autokorrelációs mátrix inverze, az R−1 [n+ 1] kiszámolható. Ezt a megoldást el®ször
Kraker ismertette. Az R autokorrelációs mátrix és az R−1 inverzének az almátrixaira
alkalmazott jelöléseket az 1. ábra mutatja. Ezeket felhasználva az alábbi módon írható fel
az autokorrelációs mátrix inverze [2]:

R−1 [n+ 1] =

(
b−1
11,r −b−1

11,rb
T
21B

−1
22

−B−1
22 b21b

−1
11,r B−1

22 +B−1
22 b21b

−1
11,rb

T
12B

−1
22

)
. (11)

Eredetileg a klasszikus Gauss�Jordan-eliminációt használták az inverzióhoz, amelynek
O (K3) a komplexitása. Jelenleg a Coppersmith�Winograd-algoritmus � és annak némileg
optimalizált változatai � nyújtják a legkisebbO (K2.376) komplexitású metódust egyK×K
mátrix invertálására. Ezzel szemben, miután le lett vezetve, a csúszóablakos kiértékelés
komplexitása mindössze négyzetesen aránylik K-hoz, így O (K2) komplexitás érhet® el®.
Továbbá a tényleges számítási igény még tovább csökkenthet®, ha kihasználjuk azt, hogy
egy autokorrelációs mátrix szimmetrikus, ezért elégséges, ha a számításokat csupán a
mátrix felére nézve végezzük el.
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Figure 1: R autokorrelációs mátrix és R−1 inverzének struktúrája

1.3 Komplex érték¶ identi�kációs eljárások

Manapság az IQ-modulációk jelent®sége egyre növekszik, mivel magasabb átviteli
sebességet és nagyobb spektrális hatékonyságot kínálnak. Amennyiben adott két,
egymástól független jelforrás, akkor ezek egy jellé adhatóak össze koszinuszos és szinus-
zos vív®hullámok alkalmazásával. Ha a jelforrásokat úgy tekintjük, mint egy komplex
számnak a valós ill. képzetes része, akkor ez a modell felírható és felhasználható komplex
érték¶ aritmetikai egységek felhasználásával. Épp ezért a tézisemben megmutattam, hogy
a klasszikus csatornabecslési eljárások hogyan terjeszthet®ek ki a komplex jelek esetére is.

Ezen kib®vített algoritmuson alkalmazása esetén a számítási id® kritikussá válik, ugya-
nis a komplex számításokat vissza kell vezetni valósakra, ami megnöveli a futásid®t. Ezért
az algoritmusok komplexitását is megvizsgáltam, és megmutattam, hogy a növekedés el-
lenére még a valós számításokkal azonos nagyságrend¶ lesz a komplexitásuk.

2 Vizsgálati módszerek

Kutatásom legf®bb célja az volt, hogy megvizsgáljam és implementáljam azokat az eljárá-
sokat, amelyeket az el®z® fejezetben ismertettem; továbbá, hogy összevessem ®ket további
jelfeldolgozási eljárásokkal, amelyek ezekhez a metódusokhoz kapcsolódnak, ezeknek az
alternatívái lehetnek.
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2.1 Szimulációs környezet

A kutatási éveim alatt egy szoftvercsomagot írtam Matlabban, ami egy szimulációs
környezetet tartalmaz mindazon algoritmusok vizsgálatára, melyeket a disszertációmban
használtam (vagy legalább megemlítettem). A program különböz® modulokból áll, és egy
átviteli lánc teljes m¶ködését bemutatja kezdve az adatgenerálástól egészen a vev®oldali
adatfeldolgozásig. Összehasonlítva a küldött és a fogadott adatokat ill. jeleket különböz®
min®ségi mér®számok határozhatóak meg. A szoftverem funkcionalitása három f® részre
bontható:

• Implementáltam az IEEE 802.11ad szabvány egyviv®s átviteli módját, hogy megvizs-
gáljam a Golay-szekvenciákat. A modulban egy adó, egy átviteli csatorna szimulátor
és egy vev® található.

• Egy adaptív sz¶r®t készít® modult is írtam, amely a Wiener-Hopf egyenleten alapul.
Itt mind a konvencionális, mind pedig a csúszóablakos eljárásokat elkészítettem.

• Végül pedig � habár nem került említésre a disszertációmban � további kutatási
célokra egy kvantálási modult készítettem, hogy a különböz®, kis felbontású ar-
chitektúrák viselkedését vizsgálni tudjam. Ezzel kideríthet®, hogy hogyan m¶ködnek
a különböz® algoritmusok, ha korlátozott a numerikus pontosság.
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3 Új tudományos eredmények - Tézisek

I. tézis: Golay-szekvenciákon alapuló csatornabecslési algoritmusok kiter-

jesztése

Megvizsgáltam a Golay-szekvenciákat, melyek olyan speciális szekvenciák, amiket
adatátviteli rendszerekben csatornabecslésre lehet alkalmazni. Bebizonyítottam, hogy
az eredeti id®tartománybeli megoldás komplex érték¶ csatornák esetén is alkalmazható
a Golay-sz¶r® együtthatóinak módosítása után. Továbbá megmutattam, hogy ez a
megközelítés kiterjeszthet® négy blokkra is abban az esetben, ha az IEEE 802.11ad sz-
abvány csatornabecslési mez®jét alkalmazzuk. Új eljárásként bemutattam egy frekvenci-
atartománybeli csatornabecslési eljárást a Fourier-transzformáció alkalmazásával. Végül
azt is megmutattam, hogy ez a javasolt módszer hasonló bithiba-arányt ér el, mint a
konvencionális, id®tartománybeli megoldás, amennyiben folytonos átvitelt alkalmazunk.

I-1. altézis: Meghatároztam a Golay-sz¶r® komplex érték¶ együtthatóit, hogy az id®tar-
tománybeli becslés IQ-jelekre is elvégezhet® legyen.

I-2. altézis: Megmutattam, hogy a 802.11ad szabvány alapján végzett csatornabecslés
során négy párból is számolható átlag, amennyiben a csatorna impulzusválasza rövidebb
az alkalmazott Golay-szekvenciáknál.

I-3. altézis: Bevezettem a frekvenciatartománybeli csatornabecslést. Megmutattam, hogy
folytonos átvitel esetén ugyanolyan teljesítményt lehet vele elérni, mint az id®tartomány-
beli becsléssel.

(B®vebben a disszertációban: 2.3.2. fejezet, 2.3.3. fejezet és 2.4. fejezet)

A tézishez tartozó publikációk: J1, J2, C1, C2, C3, C4.

II. tézis: RSC4BI-algoritmus optimalizálása

Megvizsgáltam az A. Kraker által bemutatott, a korrelációs mátrix blokkonkénti
invertálására szolgáló rekurzív algoritmust (RSC4BI), amellyel a Wiener-Hopf egyen-
let csúszóablakos módon kiértékelhet®. Bebizonyítottam, hogy az új módszernek alac-
sonyabb a számításigénye, mint a konvencionális eljárásoknak, ezért ez egy célszer¶
megoldás a csúszóablakos Wiener-sz¶r® használata során. Levezettem és összehasonlítot-
tam az RSC4BI két számítási módszerét: a diadikus szorzaton és a permutáción alapulót.
Továbbá a felére redukáltam az eljárás komplexitását kihasználva azt, hogy a bemeneti
mátrix mindig szimmetrikus, ebb®l fakadóan elég csupán a f®átló feletti háromszög-részt
használni a számítások során.

II-1. altézis: Meghatároztam, hogy melyik számítási eljárással � a diadikussal vagy a
permutációssal � célszer¶bb az autokorrelációs mátrix és a keresztkorrelációs vektor fris-
sítése a Wiener-Hopf egyenlet kiértékelése során. A kedvez® algoritmus a sz¶r® hosszától
(K) és a csúszóablak méretét®l (N) függ.

II-2. altézis: Bebizonyítottam, hogy az RSC4BI-algoritmus számítási komplexitása
O (K2), míg a konvencionális invertálás legalább O (K2,37286) m¶veletet igényel. A java-
solt eljárást implementáltam, veri�káltam és összehasonítottam a teljesítményét a kon-
vencionális megoldásokkal Matlabban illetve beágyazott mikrovezérl®n.
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II-3. altézis: Fejlesztettem az RSC4BI-algoritmust, és megmutattam, hogy a számítá-
sok során elég a fels® háromszög-részt használni, mert a bemeneti mátrix szimmetrikus.
Továbbá ismertettem egy jobb eljárást, amely a számítások során újrahasznosítja a már
kiszámolt eredményeket így csökkentvén a szükséges számítások számát.

(B®vebben a disszertációban: 3.3. fejezet és 3.4. fejezet)

A tézishez tartozó publikációk: J3.

III. tézis: RSC4BI-algoritmus kiterjesztése komplex jelekre

Általánosítottam A. Kraker RSC4BI-algoritmusát, hogy akkor is el®álljanak a Wiener-
sz¶r® együtthatói, ha komplex jeleket alkalmazunk. Tekintve, hogy egy autokorrelációs
mátrix és az inverze mindig hermitikus, az autokorrelációs mátrix inverzének a f®átlójának
elemeib®l a számítás utolsó lépéseként eltávolítottam a képzetes részt. Ez a lépés stabi-
lizálja az algoritmust, és kivédi azt, hogy a képzetes rész kerekítési hibája akkumulálódjon.
Ezenfelül megvizsgáltam ennek a b®vített algoritmusnak a komplexitását. Megmutattam,
hogy továbbra is négyzetesen arányos a sz¶r® hosszával, azonban a valóshoz képest 3-
5-ször nagyobb a m¶veletigény, mivel a komplex számok összeadása és szorzása további
számításokat igényel.

III-1. altézis: Kib®vítettem A. Kraker algoritmusát komplex jelekre, hogy az autokor-
relációs mátrix invertálása továbbra is kiértékelhet® legyen csúszóablakos formában. Meg-
mutattam, hogy az autokorrelációs mátrix inverzében a f®átló elemei nem tisztán valósak
az algoritmus kerekítési hibája miatt, ezért a képzetes részt el kell távolítani, hogy stabi-
lizálódjon az eljárás.

III-2. altézis: Bebizonyítottam, hogy az algoritmus komplexitása továbbra is négyzetesen
arányos a sz¶r® hosszával, amennyiben komplex jeleket alkalmazunk, azonban a valós
esethez képest 3-5-ször nagyobb lesz a tényleges m¶veletigény.

(B®vebben a disszertációban: 4.2. fejezet és 4.3. fejezet)
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4 Eredmények alkalmazása és kitekintés

A Golay-szekvenciák alkalmazása különböz® paraméterbecslési célokra nagyon el®nyös 3G
illetve 4G rendszerek esetén; továbbá ígéretes megoldás lehet az 5G és a 6G hálózatok es-
etén is. Egy koncepció kidolgozása során a következ® szempontokat érdemes �gyelembe
venni, ha Golay-szekvenciákat alkalmazunk: egyszer¶ generálás, kiváló auto- és keresztko-
rrelációs tulajdonságokat, id®- ill. frekvenciatartománybeli feldolgozás, id®ben elosztott
algoritmusok alkalmazhatósága. A Golay-szekvenciákon alapuló csatornabecslési eljárások
mind id®-, mind pedig frekvenciatartományban elvégezhet®ek, továbbá a bemeneti jelet
nem kell valós érték¶re korlátozni, mivel komplex adatok is jól kezelhet®ek. Amennyiben
Fourier-transzformációt használunk, akkor ki tudjuk használni a már adott egységeket,
nincs szükség további aritmetikai egységek alkalmazására, mint az id®tartománybeli eset-
ben.

Feltéve, hogy az átviteli csatorna egy FIR-sz¶r®vel modellezhet®, az impulzusválasz
Wiener-Hopf egyenlettel is becsülhet®. A megoldáshoz az autokorrelációs mátrixot kell
invertálni, ami egy kritikus lépés a feldolgozás során. Folytonos kiértékelés esetén al-
kalmazható Kraker metódusa, az RSC4BI-algoritmus, ami a csúszóablakos kiértékelés
során hatékonyan, mindössze O (K2) megadja a mátrix inverzét. Miután kiterjesztettem
az eljárást komplex jelek kezelésére is, a módszer akkor is egy hatékony alternatíva lehet,
ha IQ-átvitelt alkalmazunk.

A disszertációban bemutatott kutatások nem teljesek, egy f® kérdést nem vizsgáltam: a
kvantálás hatását. Tekintve, hogy az eszközeink szinte mindig digitálisak, a bejöv® jeleket
egy ADC-vel digitalizálni kell, emiatt a felbontástól függ®en csak egy adott értékkészlete
lehet a jelnek. A ma elérhet® ADC-k esetén a felbontás fordítottan arányos a konvertálási
id®vel, emiatt nagy frekvenciás jeleket csupán 8, 10 bites felbontással tudunk digitalizálni.
Így fontossá válik a kérdés, hogy az algoritmusok mennyire immúnisak a kvantálási hibára.
Ha ez a tolerancia elég nagy, akkor a bitek számát csökkenthetjük mindaddig, amíg egy
optimális értéket el nem érünk. Ez a csökkentett felbontás teszi lehet®vé, hogy miközben
növeljük a konvertálási sebességet, csökkenteni tudjuk a felbontást, így csökkentve a szük-
séges ADC árát.
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