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Nemlineáris rendszerek lineáris approximációja 
 

1. Bevezetés 

Mérnöknek és tudósnak szüksége van modellekre, hogy a vizsgált jelenségeket megértse, 
megjósolhassa, és a szükséges kölcsönhatásokat megtervezze. Egy modell jó lesz, ha a 
megalkotásánál megtett egyszerűsítések a modell későbbi hasznosságát és a használhatóságát nem 
csökkentik. Egy modell rossznak fog bizonyulni, ha a létrehozásánál alkalmazott durva 
approximációk használhatatlanná teszik a modell segítségével felállított elméleteket vagy épített 
eszközöket. 

Egy jó modell megépítése komoly mérnöki logisztikai probléma. Akármi is lenne a feladat, a modellt 
időben kell megalkotni és olyan komplexitási (vagy inkább egyszerűségi) szinten, hogy a feladat 
céljait időben lehessen vele teljesíteni. A legjobb modell is könnyűszerrel lényegtelenné válik, ha a 
felállításának és a használatának költsége, erőforrásokban és időben kifejezve, értelmes határokat 
túllép. 

A lineáris és a nemlineáris jelenségek közötti határ nem éles, nem is könnyen kezelhető. Tökéletes 
lineáris rendszerek csak tiszta absztrakcióként léteznek, ennek ellenére a lineáris rendszerelmélet a 
mérnöki gyakorlat egyik leggyümölcsözőbb eszközének bizonyult. Ha szemet hunyunk a felett, hogy 
amit használunk, csak egy színtiszta absztrakció, ezen elmélet felvértez minket a lineáris analízis és 
szintézis jól kifejlett eszközeivel. 

Az egyetlenegy (lineáris) modellre alapozó lineáris elmélettel szemben a nemlineáris rendszerelmélet 
szenved az igen változó funkcionalitású nemlineáris modellek sokaságától. Következménye ennek, 
hogy a nemlineáris modelleket a gyakorlatba nehezebb identifikálni, implementálni, ill. nehézkes 
velük számolni. 

 

2. A nemlineáris torzítások problémája – a kutatási célok 

A lineáris rendszeridentifikációban a modellillesztés költségfüggvénye kizárólag a mérési és a 
kimeneti zajoktól függ. Ha a jelenség tényleg lineáris és a modell ezt megfelelően képviseli, a kettő 
közötti különbség csak a zaj számlájára írható és nagyságában is vele konzisztensnek kell lennie. 

Sok lineáris mérési (identifikációs) problémában a kizárólagosan zajból számított költségfüggvény 
túl nagy értékeket mutat, azt üzenve, hogy a tényleges modellezési hibák a zaj alapján elképzelt 
hibáknál nagyobbak és hogy van valami a vizsgált rendszerben (nemlineáris torzítás), amit a lineáris 
modell nem képes jól visszaadni. 



 

Rossz mérnöki gyakorlat a lineáris rendszerelméletet anélkül alkalmazni, hogy a modellek és a 
jelenségek közötti megmagyarázhatatlan különbségek fontosságát és potenciális következményeit ne 
fontolnánk meg. A lineáris elmélet nem mondja meg, milyen messze vagyunk a modell érvényességi 
határaitól, ill. mennyire robusztus az így identifikált modell. A lehetséges nemlineáris és más 
modellezési problémák csak a zajként vehetők figyelembe, ahol nem szükségképpen azonosíthatók 
és identifikálhatók. 

A legnagyobb probléma mégis az, hogy a lineáris rendszerelmélet garantálja, hogy a kapott lineáris 
modell érvényes lesz bármely jövőbeli kísérleti körülmények között (azaz bármilyen bemeneti jel 
mellett). Ha azonban a jelenség valóban nemlineáris, a lineáris modell elvben csakis az 
identifikációjához használt bemeneti jelek esetére érvényes. Más bemeneti jellel meghajtva a modellt 
és a jelenséget, sokkal nagyobb eltérés adódhat, mint az identifikációnál tapasztalt modellezési hiba. 

További probléma, hogy egyes esetekben a nemlineárisan torzított rendszer a gerjesztésre „zajjal 
válaszol” a rendszer igazi arculatában megtévesztve a különben is a zajos mérésekhez szokott 
felhasználót. 

 

Motiváló példa 1: Rejtett nemlineáris kimeneti zajként álcázva. 

 

1. ábra. Az ábrán, bal oldalon, egy lineáris rendszer átvitele (frekvencia átviteli karakterisztika) látható, amely 
rendszerhez nemlineáris torzítást adtunk hozza és az átvitelét ismételten megmértük (jobb oldal). Mindkét mérést azonos, 
több harmonikus komponenst tartalmazó determinisztikus jellel végeztük. A jobb oldali karakterisztikában enyhe 
szintemelkedés (karakterisztika torzítás) és véletlennek látszó nemlineáris „zaj” tapasztalható. A potenciális veszély 
abban van, hogy ha a valódi karakterisztika menetét nem tudjuk, és a mérésnek a kimeneti zaj körülményeit nem tartjuk 
jól kézben (pl. tudjuk, hogy valamilyen szintű kimeneti zaj mindenképpen várható), mindkét hatást (különösképpen a 
zajszerű komponenst) a lineáris rendszeridentifikáció eszköztárával fogjuk tévesen értelmezni és a modellben helytelenül 
fogjuk figyelembe venni. 

 

 

 

 



 

Motiváló példa 2: Ahogy a rejtett nemlinearitás a lineáris modellt használhatatlanná teszi. 

A látszólag lineáris , ε = .01, rendszert zajmentes körülmények között mérjük. A rendszer lineáris 

modellje , amelyben a lineáris átviteli függvényt, az α−t,  nulla középértékű, egységnyi szórású u(t) 
Gauss zajjal mérjük: 

α =  = 1+3ε = 1.03. Az igazán zajmentes esetben az MSE =   zérus lenne. 

Most az MSE = 6ε 2 = 0.0006, amit könnyűszerrel valamiféle reziduális zajjal téveszthetünk össze.  A nemlineáris 
teljesítmény aránya a kimeneti jelben szintén elenyésző: 

= 0.14, 

és a lineáris identifikációval, úgy tűnik, elégedettek is lehetünk. 

Ha a rendszert más kísérleti körülmények között hajtjuk meg, a kapott lineáris modell sok bajt okozhat. Tegyük fel, hogy 
a bemeneti jel szórása most 4-szer nagyobb. A kimeneti nemlineáris teljesítmény aránya most már 16.4% és az MSE = 
5.7 világosan jelezve, hogy a lineáris modell elveszítette létjogosultságát. 

 

(Informális) Definíció 1: A lineáris rendszer nemlineáris torzítása olyan szituációt takar, amikor a 
modellezendő jelenség belsőleg ugyan nemlineáris, de a nemlineáris részének részesedése az adott 
kísérleti körülmények között elhanyagolható minden gyakorlatban alkalmazott mérték szerint. A 
szándékolt modell lineáris, de a használhatósága a jövőbeli és határozatlan kísérleti körülmények 
között kérdéses. 

A state-of-the-art nemlineáris rendszeridentifikáció - a nemlineáris torzításokat is jól leíró 
nemlineáris modellel - minden kérdésre megadná persze a választ. Ez két oknál fogva nem tanácsolt. 
Először is az általunk megcélzott kutatási területen a nemlineáris torzítás a jelenségek csak egy kis 
részéért felelős, miért lenne érdemes vállalni érte a teljes kőrű, komplikált nemlineáris identifikációt? 
Másodszor, általában nem is akarjuk tudni a nemlineáris viselkedés pontos modelljét, csak a hatását 
az eredetileg identifikált lineáris modellekre. 

Jelen munkában számot adok arról, ahogy e problémákra kerestünk és egy bizonyos körben meg is 
találtuk a választ. Megoldást adunk arra az esetre, amikor a mért rendszer nem elhanyagolható 
nemlineáris torzításokkal terhelt és megmutatjuk, hogy a hatásukat hogyan lehet értelmezni a mért 
lineáris frekvencia karakterisztika (Frequency Response Function - FRF) hibáiként, megkerülve így a 
teljes nemlineáris rendszeridentifikáció szükségességét. A módszertan kidolgozásánál figyelembe 
vettük, hogy manapság a számítási idő olcsó, de a tényleges fizikai kísérletek drágák lehetnek (a 
kísérletek hossza, vagy a szükséges bonyolult műszerezés miatt). Ideális megoldásnak tekintjük azt, 
hogy a lineáris FRF méréstechnikáját oly módon kiegészítjük, hogy a nemlineáris torzítás mérhető 
lesz, ill. drága kiegészítő mérések nélkül legalább kvalitatív módon meghatározható a lineáris 
kísérletekkel egy időben. 

 

3. A kutatások történetéről 

A kutatások történelmi kiinduló pontja, hogy a 80-as években VUB (Vrije Universiteit Brussel ELEC 
(Általános Méréstechnika és Villamosságtan) tanszékén felkarolták a frekvencia tartománybeli 



 

lineáris rendszer identifikáció gondolatát (szembeállítva az akkor uralkodó időtartománybeli 
identifikációval) és intenzíven foglalkozni kezdtek az ehhez alkalmas determinisztikus gerjesztések 
kutatásával. Ebből a műhelyből származik pl. a máig state-of-art-nak tekinthető crest factor 
minimalizálási eljárás is [54]. A lineáris rendszeridentifikáció tudás intenzív megközelítését kutatva a 
VUB-n (ld. csatolt teljes publikáció lista, poz. 9, 10, 52, 54-56, 61-62, 73, 78) csatlakoztam a 
nemlineáris problémákkal foglalkozni kezdő csoporthoz és tagja lettem az alap elméletet megalapozó 
team-nek [11, 10, 12]. Több tanulmányi periódusban a VUB-n foglalkoztam ezen elméletből fakadó 
számos nyitott SISO (Single-Input Single-Output) jellegű problémával, majd kidolgoztam az elmélet 
alapjait MIMO (Multi-Input Multi-Output) esetre, ahol a folytatásban szintén számos nyitott 
problémával is foglalkoztam. Azóta ez az elmélet intenzíven kutatott téma több nemzetközi elméleti 
és alkalmazói műhelyben. 

A továbbiakban először összefoglalom, megfelelő indoklással, a kutatást megalapozó 
feltételezéseket, majd ismertetem az elméleti alapkoncepciókat és eredményeket, ismertetem a 
magaménak tekinthető eredményeket, végül összefoglalom az eredmények nemzetközi elméleti és 
gyakorlati visszhangját (idézetek alapján néhány alkalmazás, ill. PhD kutatás felsorolásával). 

 

4. A kutatást megalapozó munkafeltételezésekről 

A nemlineáris rendszerek világa túlzottan bonyolult és szerteágazó, hogy gondosan megfontolt 
feltételezések nélkül esélyünk lenne akármilyen konkrét probléma megoldására. A 
munkafeltételezések szerepe a vizsgált probléma olyan korlátozása mind méretében, mind 
lefedésében, hogy még mindig lehessen benne szó értékes gyakorlati helyzetekről, ám nyíljon 
lehetőség elméleti elemzésre és szintézisre is. 

A lényegi munkafeltételezésekhez tartozott: 

• a nemlineáris rendszerosztály, 

• a gerjesztő jelek, 

• a vizsgálati tartomány 

indokolt megválasztása. 

A munka a nem parametrikus lineáris frekvencia karakterisztika (FRF) méréstechnikájába ágyazott 
és egyben ennek lényegi kiterjesztése. Ebből kifolyólag az FRF mérések méréstechnikája megadja 
minden további feltételezés és korlátozás kontextusát - az eredményeket frekvenciatartományban és 
a bemeneti-kimeneti rendszer relációra fogalmaztuk. Bár az időtartománybeli és a 
frekvenciatartománybeli mérések ugyanazt az információt képviselik és a méréstechnikai probléma 
megfogalmazása önmagában ekvivalens, a szükséges információ másképpen jelenik meg a mérési 
adatokban, utat nyitva eltérő feldolgozásból adódó előnyökhöz. A frekvenciatartomány előnyeihez 
tartozik a gerjesztett frekvenciák megválasztásának a szabadsága, instabil rendszerek 
modellezésének lehetősége, továbbá, ha a periodikus gerjesztéseknél maradunk, a szakasz és a 
kimeneti zaj modellezésének szétválasztása és a nem parametrikus zajmodell lehetősége, modellezés 
visszacsatolás jelenlétében, végül (ami ennek a füzetnek a fő mondanivalója) a nemlineáris 
torzítások és a kimeneti zaj hatásának a szétválasztása [66, 58]. 



 

Említettük korábban, hogy a nemlineáris rendszerelméletben modellek sokasága létezik. E mellett a 
nemlineáris rendszeridentifikáció gerjesztés függő. Bármennyire is egy olyan gyakorlati helyzetet 
szeretnénk feltárni, ahol a nemlineáris torzítások alacsonyak, a megfelelő rendszer- és gerjesztés 
típus megválasztása (korlátozása) fontos, mert egy gyakorlatban használható, mégis kivitelezhető 
elméletet meg szeretnénk alkotni. 

A rendszermodellről 

A munkánkban konvergens Volterra-sorokat választottuk a problémák modellezésére. Miért? E 
modellosztály hasznosságát dönti el, hogy: 

1. Természetes módon lehetséges a lineáris és a nemlineáris rendszerek együttes tárgyalása és a 
nemlinearitás mennyiségi kézbetartása; 

2. Számos gyakorlati fontosságú nemlineáris rendszer már véges alacsony fokszámú Volterra-
sorral leírható; 

3. Igen széles a Volterra-sorokkal, négyzetes értelemben aszimptotikusan közelíthető 
rendszereknek a köre [42, 57, 59, 61]; 

4. Jól kifejlett a Volterra-sorok frekvenciatartománybeli reprezentációja [39, 43]; 

5. Természetes módon lehetséges a nemlineáris dinamika modellezése; 

6. Volterra-sor modellek lefedik a gyakorlati szempontból fontos un. nemlineáris 
blokkmodelleket (a lineáris dinamikus és statikus nemlineáris rendszerek különböző kombinációi), 
azaz a Wiener-, a Hammerstein-rendszereket és a Wiener-Hammerstein modelleket [40, 41, 44]; és 
ha a kernelfüggvényekben Dirac-delta vagy Kronecker-delta függvényeket is megengedünk, akkor az 
un. nemlineáris véges válaszfüggvényű (Nonlinear Finite Response (NFIR)) modelleket is [48, 49, 
60]; 

7. Az egy-bemenetű egy-kimenetű (SISO) modellek a több-bemenetű több-kimenetű (MIMO) 
modellekre kiterjeszthetők [45, 65, 69]; 

8. Lehetőség van a fizikai a priori tudás figyelembevételére a modellekben (a Volterra 
kernelfüggvények száma, fokszáma, szimmetriája, frekvencia sávja, stb.); 

9. Periodikus (majdnem periodikus) gerjesztésre a Volterra-sorok periodikus (majdnem 
periodikus) kimeneti jelekkel válaszolnak (ld. később) [43]. 

A Volterra modellek nem jelentenek természetesen univerzális gyógyírt, a kifejező erejük korlátos, 
ráadásul sok olyan érdekes és fontos nemlineáris jelenség is létezik, amit Volterra modellekkel csak 
módjával, vagy egyáltalán nem lehet kifejezni. Tekintettel, hogy a Volterra sorok a Taylor sorfejtés 
egyfajta általánosításai, nem modellezhetők velük bifurkációk, kaotikus viselkedés, nemlineáris 
rezonanciák, szub-harmonikusok generálása, stb.   

A jelmodellről 

A második lényegi döntés a gerjesztésekre vonatkozott. A kutatás periodikus Gauss-, illetve 
aszimptotikusan Gauss-eloszlású bemeneti jelekre tette a hangsúlyt, mivel: 



 

1. A periodikus jelek kevesebb problémát jelentenek az FRF méréseknél (nincs spektrális 
szivárgás); 

2. A bemeneti jelek és a mérést terhelő zaj tulajdonságai (különösképpen a kimeneti zajé) 
könnyen megkülönböztethetők; 

3. A gerjesztés egyszerű módon randomizálható (véletlennek választva a fázisokat és/vagy a 
spektrális amplitúdókat); 

4. Szabad kezünk van a különböző tulajdonságú gerjesztések formálásánál, manipulálva 
spektrális tulajdonságokkal, fázisokkal, ill. frekvencia-ráccsal; 

5. Az ilyen gerjesztéseket manapság könnyű megvalósítani modern jelgenerátorokkal, amiből 
kifolyólag a kifejlesztett elméleti eredmények egyenesen alkalmazhatók a gyakorlatban; 

6. Lehetőség van a nem periodikus jelek közelítő modellezésére is, feltéve, ha egy véges 
frekvencia sávban növeljük az alkalmazott harmonikusak számát; 

7. A Gauss jelek sok területen az eddig megszokott, bevált gerjesztések, amelyekkel 
megvalósított méréstechnikához folytatólagosan igazodni kell; 

8. A Gauss eloszlású jelek „barátságosan” viselkednek a nemlinearitásokkal szembekerülve (ld. 
pl. [49, 62]. 

A módszertanról, dióhéjban 

A kitűzött cél a nemlineárisan torzított rendszer FRF-jében felismerni és szétválasztani a rendszeres 
(mérési eredményt torzító és a benne megmaradó) nemlineáris hatást minden egyéb, zajszerű, és 
alkalmas utófeldolgozással eltüntethető nemlineáris hatástól. 

E célból nem elegendő a rendszert (a lineáris rendszer módjára) csak egyetlenegy determinisztikus 
jellel gerjeszteni. Szükség van gerjesztés gyanánt egy jól kezelhető sztochasztikus folyamatra, amely 
egyes mintafüggvényeivel a vizsgált rendszert sorra gerjesztjük. Az egyes mintafüggvényekre a 
nemlineárisan torzított rendszer mindig másképpen fog válaszolni, a nem változó rendszeres hibát (a 
lineáris FRF-hez képest) más-más módon viselkedő „nemlineáris zajjal” álcázva (ld. előbbi példa). 

Mivel a rendszer bemenetére egy sztochasztikus folyamatot adunk, a rendszer kimenete szintén egy 
sztochasztikus folyamat lesz és elvben a rendszeres (nem nulla várható értékű) és a „zajszerű” (nulla 
várható értékű) hibakomponenseket megfelelő eljárással, a magasabb momentumokat számítva, ki 
tudjuk nyerni. 

Magasabb momentumok becslését az egész ensemble-re vonatkozó várható érték képzéssel kell 
elvégezni, amit méréstechnikai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy a bemeneti sztochasztikus 
folyamatból független mintafüggvényeket generálva és gerjesztésként alkalmazva, alkalmasan 
átlagoljuk a mérésből kapott egyedi eredményeket. 

Az alkalmazott (szokásos) átlagolás megfelelő módszer, mert (1) az átlagolás az elvi várható érték 
konzisztens becslése, és a mérésszámnak nincs elvi korlátja, a gyakorlati korlát legfeljebb a mérési 
időben jelentkezhet (műszerezés költsége, stacionaritás elvesztése, stb.); (2) Gauss jeleknél az átlag 



 

egyben optimális varianciájú becslő; (3) az átlag rekurzív módon számítható a mérési 
részeredmények fölösleges tárolása nélkül, ami különösképpen az (1) miatt fontos. 

A kutatások kiindulásánál az alkalmazott gerjesztés rögzített periódusidejű Gauss zaj volt (un. 
periodikus zaj, az alkalmazói affinitás, ill. az örökölt eredmények miatt). Az áttöréshez vezető 
gondolat, azonban, annak az észrevétele volt, hogy ha a multi harmonikus jel fázisai véletlenek, 
függetlenek és az eloszlásuk az egységkörön értelmezett egyenletes eloszlás, akkor a harmonikus 
komponensek számának növelésével az ilyen – véletlen multi szinusznak nevezett jel – Gauss 
tulajdonságú jelhez tart és a vele végzett FRF identifikációk eredménye aszimptotikusan a Gauss 
zajjal végzett mérési eredményekhez tart, a vizsgált nemlineáris rendszerek esetén is, cserébe teljes 
kontrollt biztosítva a gerjesztés spektrális tartalma fölött. 

 

5. Tudományos eredmények összefoglalása 

Az FRF mérésekben fellépő nemlineáris torzítások kutatása mindig is csoportos munkában haladt és 
ma is így halad előre. Az alapkoncepciók helyileg a VUB ELEC tanszékén láttak ugyan napvilágot, 
de a VUB-re sűrűn szervezett tanulmányi látogatások révén (University of Glamorgan (UK), 
University of Warwick (UK), Linköping University (S), KTH Royal Institute of Technology (S), 
végül nem utolsó sorban a BME kutatói) az előrehaladás lehetőségeit akár napi alapon folyamatosan 
mérlegeltük és megvitattuk, és kifejezetten közös szerzőségű publikációkban jelenítettük meg 
(szervezetileg ez a kapcsolat BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken többek 
közt, 1997-2006 között, 4 db sikeresen teljesített Flamand-Magyar Kormányközi Pályázatot 
jelentette, ld. a mellékelt CV). 
 

A tudományos eredmények között ily módon találhatók olyanok, ahol a felelős egyéni szerző 
elkülönítése nem lehetséges, vannak azonban olyan eredmények is, amelyeket felelősségteljesen 
magaménak tulajdonítok, a többszerzős publikációk ellenére. Teljesség kedvéért a szétválaszthatatlan 
eredményeket a Preambulumban sorolom fel, az elkülönülő szerzőségű eredményeket viszont, 
szokásos módon tézisekbe foglalom. 
 

Preambulum 

P1. A SISO BLA elmélet megalkotása, a feltételek, a mechanizmus, az eredmények, a 
tulajdonságok, valamint a méréstechnikai javaslatok megfogalmazása. 

Kidolgoztuk a nemlineárisan torzított SISO (Single-Input Single-Output) rendszerekre vonatkozó 
legjobb lineáris nem-parametrikus approximációs elméletet. Megadtuk a közelítés matematikai 
struktúráját és az egyes komponenseinek elvi és a gyakorlatban verifikálható tulajdonságait. Az 
elméleti megközelítéshez megadtuk a megfelelő elemzésekkel, szimulációkkal és javaslatokkal 
ellátott méréstechnikai technológiai hátteret a lineáris frekvencia átviteli karakterisztika mérése 
szempontjából. [11, 12, 10, 14, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 7). Külön ki kell emelni itt a [10] irodalmat, 
ahol első ízben kiteljesedve publikusan jelent meg az alap koncepció, amely az első két szerző szoros 
együttműködésének volt az eredménye. 



 

P2. A multi szinusz gerjesztő jelekre jellemző frekvencia rácsok vizsgálata. 

A multi szinusz gerjesztő jelnek egyik fontos tervezhető paramétere a frekvenciarácsa, azok a 
frekvenciák, ahol a gerjesztés energiát injektál a vizsgált rendszerbe. Nemlineáris méréseknél a 
frekvenciarács megválasztása erőteljesen kihat a mért mennyiségek tulajdonságaira, így 
megválasztása a BLA méréseknél messze nem közömbös. Kutatásainkban többféle rácssémát 
definiáltunk, a bennük rejlő elvi és gyakorlati lehetőségeket kutatva. [15, 68, 62] 

P3. A visszacsatolt rendszerek instabilitása nemlineáris torzítások miatt. 

Nemlineáris torzítások destabilizáló hatással lehetnek egy visszacsatolt rendszerre. Ha a 
nemlinearitások kicsik, és a rendszert alapvetően lineárisnak gondoljuk, lineáris eszközökkel 
megvizsgálva esetleg bízhatunk a rendszer stabilitásában. A jelek amplitúdója mégis annyira 
felerősödhet a hurokban, hogy a nemlineáris hatás létrejön, esetleges kedvezőtlen 
következményekkel [28, 8]. 

P4. A legjobb lineáris (SISO) közelítés robusztus jellegének vizsgálata. 

Sok felharmonikust tartalmazó periodikus jelekkel mért Volterra-sor burkoltan elvben Riemann 
integrál közelítő összegének felel meg.  Ez lehetőséget teremt szilárd matematikai alapokra fektetni a 
legjobb lineáris közelítés mérésénél az aszimptotikus tulajdonságok robusztusságát [6]. 

P5. A legjobb lineáris közelítésre kimondható variációs korlátok. 

BLA méréseknél a nemlineáris zaj varianciája közvetlenül mérhető, a BLA torzítottságának mértéke 
pedig nem. Érdekes és a gyakorlatban fontos kérdés megvizsgálni, hogy a két hibakomponens 
mértéke korrelált-e, lehetőséget teremtve ezzel a zaj mérésével becsülni az FRF hibáját. [1, 38]. 

 

1. Téziscsoport. A SISO elmélethez tartozó egyes speciális problémák  

SISO rendszereknél, az általános elméleti alapok és az előbb felsorolt speciális problémák közös 
kidolgozásán túlmenően, más speciális problémákkal is foglalkoztam. 

1.1 Tézis. Gyakorlati tanácsok a gerjesztések megválasztására. 

A magas felharmonikus tartalmú multi szinusz jelek elméleti és műszerezettségi megalapozása előtt 
számos méréstechnikai területen az uralkodó gerjesztő jel a Gauss eloszlású zaj volt. Elméletileg 
aszimptotikusan a két jel ekvivalens (ld. P 4.), azonban a gyakorlati hitelesség érdekében meg kellett 
vizsgálni a jelek nem aszimptotikus viselkedését is. A vizsgálatok alapján javaslatokat fogalmaztam 
meg a multi szinuszos jelek használatára. [16, 21, 19, 9]. 

1.2 Tézis. A legjobb lineáris közelítés rendszeres hibájára (torzítására) jellemző korlátok 
vizsgálata. 

Nemlineáris torzítások mellett mért GBLA tényleges rendszeres hibája nem ismert (nem mérhető), 
viszont közvetlenül mérhető a véletlen hiba - a nemlineáris zaj varianciája. A kutatás arra irányult, 
hogy a két hiba milyen körülmények közt hozható egymással kapcsolatba és a mérhető hiba hogyan 
használható fel a nem mérhető hiba becslésére. Megállapítottam, hogy statikus nemlinearitásoknál a 
köbös rendszer worst-case esetnek fogható fel és ennek alapján felépítettem a nem mérhető hiba 



 

worst-case becslését. Az eljárást heurisztikus alapon kiterjesztettem a Wiener-Hammerstein rendszer 
modell esetére [20]. 

1.3 Tézis. A koherencia függvény és a legjobb lineáris közelítés kapcsolatának vizsgálata. 

A koherencia függvény egy közismert eszköz a nemlineáris rendszerek felismerésében és 
vizsgálatában. Az általam vizsgált kérdés, hogy a BLA helyettesítő kép elemeinek (lineáris torzítás és 
nemlineáris zaj) a viselkedése milyen kapcsolatban van a szintén mérésekből becsülhető koherencia 
függvénnyel általánosságban, illetve konkrétabb nemlineáris rendszerstruktúrákat feltételezve. [26, 
27]. 

1.4 Tézis. A SISO rendszerek szuperpozíciójának vizsgálata a legjobb lineáris közelítés 
szempontjából. 

Kérdés, hogy két egymásra szuperponált nemlineáris rendszer BLA közelítő FRF karakterisztika 
szorzatából felépíthető-e a teljes rendszer egy elfogadható BLA közelítése. Megállapítottam, hogy 
abban a frekvencia tartományban, ahol mindkét komponens magas koherenciával rendelkezik, 
érvényes marad a lineáris rendszerelméletből ismert szorzatreláció. [26, 27]. 

1.5 Tézis. A multi szinuszos gerjesztések frekvencia-rácsmodellezése egyenletes eloszlású 
ponthalmazok elméletével. 

Különböző felépítésű frekvenciarácsok sikerrel alkalmazhatók egy-egy speciális méréstechnikai 
probléma megoldásaként. Kérdés, hogy akkor mennyire mondhatók azonosnak akkor a mérési 
eredmények - az FRF BLA? Megállapítottam, hogy ha a frekvenciarácsok, mint ponthalmazok, 
egyre finomodó egyenletes eloszlásúak, akkor a velük végzett mérések eredményei közötti hiba 
szintén csökken és a rácsfinomítás nagyságrendjébe esik [5, 2]. 

1.6 Tézis. A széles sávú gerjesztő jelek tervezése amplitúdó sűrűség felhasználói formálásával. 

Nemlineáris rendszerek mérésénél fontos a gerjesztő jel amplitúdó sűrűségének megfelelő kézbe 
tartása. Megmutattam, hogy a multi szinuszos jeleknél a tervezői kézben lévő fázisok, alkalmas 
algoritmussal, felhasználhatók a gerjesztő jel amplitúdó sűrűségének az alkalmazói igényeknek 
megfelelő formálására, sőt kompromisszumos módon bevihető az eljárásba a csúcstényező 
minimalizálása is. [13]. 

 

2. Téziscsoport. A MIMO elmélet általános és speciális problémái 

Alapkutatásnak nevezhető eredményeket a MIMO rendszerek területén értem el. Itt a MIMO 
rendszerek legjobb lineáris közelítését általánosságban vizsgáltam, majd néhány kiemelt speciális 
problémával is foglalkoztam. 

2.1 Tézis. A 2-dimenziós BLA elmélet megalkotása az FRF torzítása szempontjából. 

Két bemenetű - két kimenetű, ráadásul enyhén nemlineáris rendszermodellek sok alkalmazási (pl. 
mikrohullámú) területen fontosok. Megállapítottam, hogy a BLA elmélet természetes módon 
kiterjeszthető a 2-dimenziós harmadfokú rendszerekre. [32, 33, 34, 4]. 

2.2 Tézis. A 2-dimenziós BLA elméletben megjelenő gerjesztés optimalizálás lehetősége. 



 

Két bemenet és több FRF BLA komponens mérése bonyolítja ugyan a méréstechnikai sémát, 
ugyanakkor lehetőséget ad új méréstechnikai fogások bevezetésére. Mivel a nemlineáris zaj a BLA 
rendszer kimenetén jelentkezik, kérdésként felvetődött, hogy a lineáris többdimenziós FRF 
méréstechnikájában használt zajcsökkentő eljárások nem alkalmazhatók-e a BLA méréseknél. 
Teljesen váratlan eredményként megállapítottam, hogy a lineáris zajcsökkentő méréstechnika 
ugyanúgy hatásos a 2-dimenziós harmadfokú BLA méréseknél is. [32, 33, 34, 4]. 

2.3 Tézis. Az általános MIMO elmélet megalkotása az FRF torzítása szempontjából. 

A kutatások lényegi lépése a SISO rendszerekre kifejlesztett BLA elmélet a tetszőleges MIMO 
rendszerekre történő kiterjesztése volt. Megállapítottam, hogy a véletlen multi szinusz jelekkel 
gerjesztett több bemenetű Volterra-rendszer felírható lineáris BLA közelítések hálózataként, 
kimenetenként nemlineáris zajokkal kiegészítve. A korábban kapott SISO BLA modell az általános 
modell speciális esete [35, 3]. 

2.4 Tézis. A gerjesztő jelek ekvivalenciájának megállapítása az FRF torzítása szempontjából. 

A BLA elmélet MIMO kiterjesztése a random multi szinuszos jelek esetére lett kimondva, kérdésként 
felvetődik azonban, hogy a SISO elméletből ismert, és az eredményeiben aszimptotikusan a közös 
FRF BLA határesethez konvergáló gerjesztések (multi szinusz, periodikus zaj, Gauss zaj), hasonlóan 
ekvivalensek-e a MIMO esetben. Megállapítottam, hogy ezek a jelek a MIMO rendszer esetében is 
aszimptotikusan (felharmonikusak száma minden határon túl növekszik) ekvivalensek abban az 
értelemben, hogy a velük mért többdimenziós FRF BLA rendszerek határértékben ugyanazokhoz az 
azonos átviteli karakterisztikákhoz tartanak. [3] 

2.5 Tézis. Speciális ortogonális multi szinuszos jelek bevezetése. 

A 2.4 Tézis részletezésében szó volt arról, hogy a többdimenziós esetben, a mérési eljáráshoz tartozó 
bemeneti inverz mátrix mérési bizonytalanság növelő hatású, ami a SISO elmélettel ellentétben a 
multi szinuszos gerjesztésénél is jelent problémát. Egy természetes további kutatási lépés volt tehát 
olyan újszerű, MIMO rendszereknél alkalmazható gerjesztő jelek kidolgozása, amelyek az eddigi 
szokványos gerjesztő jelekkel a 2.4 Tézis értelmében szigorúan ekvivalensek, viszont lényegesen 
kisebb varianciájú nemlineáris zajt eredményeznek a mért FRF karakterisztikákon. 

A felvetett problémát, sikerrel, az un. ortogonális véletlen multi szinuszos jelek kidolgozásával 
sikerült megoldanom. [36, 35, 6]. 

2.6 Tézis. A MIMO rendszerek szuperpozíciójának vizsgálata a legjobb lineáris közelítés 
szempontjából. 

A SISO rendszerekhez hasonlóan (1.4 Tézis) MIMO rendszerek körében is érdekes kérdés, hogy 
mennyire robusztus egy MIMO rendszer FRF BLA mátrixa a rendszerre szuperponált további 
torzítások szempontjából. A vizsgálataim azt derítették ki, hogy ha egy MIMO rendszer gerjesztése 
nem ideális és a gerjesztés generátor a MIMO rendszert leterheli, mennyire bízhatunk a korábban, 
ideális körülmények között kapott BLA karakterisztika mátrix értékeiben. A konkrét konklúziókat ld. 
6. pontban, kifejtésben. [37]. 

 



 

6. Az eredmények részletes kifejtése 
 

P1. A SISO BLA elmélet megalkotása, a feltételek, a mechanizmus, az eredmények, a 
tulajdonságok, valamint a méréstechnikai javaslatok megfogalmazása. 

 

2. ábra. A nemlineáris rendszer BLA + additív (nemlineáris) zajmodellje. 

A kidolgozott elmélet lényege a 2. ábrán látható helyettesítő kép, amely szerint bizonyos 
körülmények között a nemlineáris rendszer helyettesíthető egy lineáris rendszerrel (az eredeti 
rendszer un. legjobb lineáris közelítésével - BLA: Best Linear Approximation), amely szoros 
kapcsolatban áll a nemlineáris rendszer lineáris részével, valamint egy additív zajjal, melynek 
varianciája erősen függ az eredeti rendszer nemlineáris részétől. Egy mért lineáris rendszer esetén a 
BLA a lineáris rendszerrel egybe esik és a (nemlineáris) zaj eltűnik. Minél erősebb a nemlinearitás, 
annál jobban eltorzul a BLA rendszer és annál erősebben jelentkezik a (nemlineáris) additív zaj. 

A BLA rendszer kiszámítása valóban a: 

 

feladat megoldása, de így megfogalmazva nem jutunk el a mérési hibákat kvalifikáló matematikai 
részletekig. Lássuk most részletesebben az elmélet matematikai alapjait. Időtartományban egy SISO 
Volterra-sor az alábbi, látszólag bonyolult kifejezéssel adható meg [39, 65]: 

 

,    (1) 

ami periodikus bemenetekre, frekvenciatartományban: 

    (2) 

 

alakot vesz fel, ahol l a diszkrét frekvencia, l = Σ ki, i = 1…α, yα és Yα az α–ad rendű kimenetek, gα és  

Gα az un. idő-, ill. frekvencia kernelfüggvények. Gα kernelfüggvények korlátosak, |Gα| = Mα  korláttal 
[10]. Feltételezzük, hogy a Volterra-sort normalizált véletlen multi szinuszos jel gerjeszti, amit az 
alábbi módon definiálunk: 
 

,   (3) 

 



 

,                             (4) 

 
ahol φk fázisok független, egységkörön azonos egyenletes eloszlású véletlen változók, U(-k) = Ȗ(k), 
és az Ȗ(f) függvény nem negatív valós értékű (0, fmax], fmax <  fS/2 intervallumban, különben 0, 
továbbá egyenletesen korlátos Ȗ(f) ≤ MU < ∞, és a [0, fmax] intervallumban legfeljebb 
megszámlálható helyen nem folytonos. Legyen továbbá Ȗ2(f) = SÛÛ(f). Az M a (3)-ban egy páros 
szám, a periódus pontjainak a száma. fs, fmax frekvenciák és MU korlát M-től függetlenek. F egy M/2-
nél kisebb O(M) nagyságrendű természetes szám, ami a (3) kifejezésben a nem nulla harmonikusak 
pontos számát jelöli. Ebből adódóan a harmonikusok amplitúdói F-1/2 = O(M -1/2) nagyságrendűek és 
a: 

,   

teljesítmény korlátja (MU)2. 

Általánosság kedvéért semmilyen strukturális információt nem tételeztünk fel a kernelfüggvények 
felépítésében, a frekvencia kernelfüggvények korlátosságán túlmenően. Az (1) - (2) sorok minden l-

re konvergensek, feltéve, ha és a SISO elmélet csak a véges Volterra-sorok által, ill. az 

(1)-(2) sorok négyzetes értelemben vett határértékeként előállított rendszerekre vonatkozik (részletek 
ld. [62]). 

Amikor a rendszerben nemlinearitás is jelen van, az FRF megjelenése drasztikusan megváltozik. A 
nemlinearitásra jellemző lesz a szisztematikus "torzítás" és a "sztochasztikusan" szóródó "zaj", ami 
változni fog a bemeneti gerjesztés egyes realizációitól függően, ld. 1. ábra. Ha az alkalmazott 
bemenet randomizált (pl. a (3) - (4)-ben fellépő véletlen fázisok révén), akkor a "zajszerű" szóródás 
szintén sztochasztikus lesz és az (1) - (2) rendszer modellezhető lesz egy lineáris átvitellel (un. 
legjobb lineáris közelítéssel, Best Linear Approximation - BLA) és az azt követő nemlineáris additív 
zajjal, ld. 2. ábra [10]: 

,    (5) 
 

ahol a GBLA,M(l) a legjobb lineáris közelítés, G0(l) = G1(l) a rendszer valódi lineáris részének (ha ilyen 
létezik) az FRF átvitele, és GB,M(l) a torzítás, avagy a rendszeres hiba. A GB,M(l) torzítás 
kizárólagosan a páratlan fokszámú kernelfüggvényektől függ (az M index a gerjesztés véges 
harmonikus tartalomra utal): 

         (6) 

 

    (7) 

 

          (8) 
 



 

A nemlineáris zaj, azaz a sztochasztikus hibatag YS,M(l), egyaránt függ a páratlan és a páros fokszámú 
kernelfüggvényektől és igen „barátságos” sztochasztikus tulajdonságokkal rendelkezik. Adott 
frekvencián a nemlineáris zaj zérus középértékű, aszimptotikusan cirkuláris komplex normális 
eloszlású véletlen változó, ami ráadásul tetszőleges rendben keverő (mixing) is, valamint 
aszimptotikusan korrelálatlan más frekvenciákon mért zajértékekkel és (azonos frekvencián mért) 
bemeneti jellel is. 
 

A legjobb lineáris közelítést H1-FRF-ként mérhetjük, ahol a várható értéket a véletlen fázisok szerint 
képezzük: 

           (9) 

 

Ezt a modellt kiterjesztettük a periodikus zaj (az Û(f) amplitúdók (3)-ban ekkor véletlenek) és Gauss 
zaj gerjesztések esetére, valamint kimutattuk a mérési eredmények ekvivalenciáját. Egy SISO 

rendszer periodikus jelekkel mért FRF-je és a nemlineáris zaj varianciája 

négyzetes értelemben tart (ahogy a harmonikusak száma végtelenhez tart, F → ∝, vagy M → ∝) a 
Gauss zaj mellett mérhető legjobb lineáris közelítéshez és nemlineáris varianciához, feltéve, hogy a 
gerjesztések spektrális tulajdonságai ekvivalensek. Véges harmonikus szám mellett az eredményekre 
O(1/F), ill. O(1/M) nagyságrendű közelítés érvényes [62]. 

A legjobb lineáris közelítés (9) mérése szempontjából, véges jelregisztrátumok miatt, a Gauss zaj 
szivárgást okoz. A Gauss zaj és a periodikus zaj amplitúdó spektrumában fellépő leszívások miatt az 
FRF (9) becslése igen zajérzékeny, nehezebben kiátlagolandó fluktuációkat, sőt tüskéket tartalmaz. 
Ehhez képest a véletlen multi szinuszok amplitúdó spektruma mintafüggvényről mintafüggvényre 
nem fluktuál, a (9) nevezője konstans és az FRF becslése stabilabb. Emiatt a gyengén nemlineáris 
SISO méréseknél véletlen multi szinuszok használatát javasoljuk, mint alternatívát [62]. 

Nagyon fontos észrevenni, hogy a nemlineáris torzítások előbb vázolt jellemzése egy zajos és 
torzított lineáris FRF-fel érvényes minden konvergens Volterra-sor, azaz minden kellően sima 
nemlineáris dinamikus rendszer esetében. Ha azonban a nemlineáris hatás erős, az ilyen modell 
használata értelmetlen, mert a rendkívül magas nemlineáris zaj miatt a mérések költségesek lesznek, 
és az FRF-et terhelő szintén nagyon nagy torzítás miatt a rendszerdinamikáról megbízható 
információt úgysem lehet kapni. Az eredmények univerzális érvényessége ellenére tehát a 
használatukat alacsony fokszámú, kis nemlinearitás szintű rendszerekre praktikus korlátozni. 

Megjegyzés 1: A kutatások során a legjobb lineáris közelítés (BLA) eredetileg a "kapcsolódó 
dinamikus" (Related Dynamic System) lineáris rendszer nevét viselte. Idővel a legjobb lineáris 
közelítés elnevezés mellett döntöttünk, hogy az elmélet kapcsolata az LSE becsléssel világosabb 
legyen. A kutatás több fázisából származó ábrákon így hol az egyik, hol a másik elnevezés található. 

Megjegyzés 2: Az alapelmélet nem alkalmas a zárt hurkú identifikációra, mert a hurkon belül sérül 
néhány szükséges feltételezés. A zárt hurkú elméleti kiegészítés csak ebben az évben lett 
megfogalmazva és kidolgozva [70]. 



 

Megjegyzés 3: Egy nemlineárisan torzított FRF mérése során a nemlineáris zaj varianciája a 
mérésből közvetlenül becsülhető, a BLA által okozott torzítás (a rendszer lineáris részéhez képest, ha 
az létezik) viszont közvetlen méréssel nem megállapítható. Gyakorlatilag nagyon fontos és 
elméletileg is érdekes kérdés, hogy a két, a nemlineáris torzításra jellemző aspektus, mennyire függ 
össze, megbecsülhető-e ez az összefüggés, és bevethető-e a torzítás becslésébe, egyfajta konfidencia 
határok képzéséhez. A kérdés kutatása máig sem hozott megnyugtató választ, bár bizonyos 
részeredmények megszülettek (l. P.5, ill. a Tézis 1.2 anyaga). 

 

3. ábra. A nemlineáris rendszer additív (nemlineáris) zajmodellje. A nemlineáris torzítás megmutatkozik a mért FRF 
szisztematikus torzításában (a tényleges lineáris rendszerkomponens és a kapcsolódó dinamikus rendszer (a legjobb 

lineáris közelítés) közötti különbség, illetve az egyedi FRF méréseket terhelő nemlineáris zajban. 

 

P2. A multi szinusz gerjesztő jelekre jellemző frekvencia rácsok vizsgálata. 

Lineáris méréseknél a multi szinusz gerjesztő jel frekvenciarácsa legfeljebb a perzisztencia, ill. a 
kapott eredmények felbontása miatt lehet érdekes. Nemlineáris méréseknél, ahol a nemlineáris 
komponensek multiplikálják a kimeneti jelben a bemeneti jel frekvenciáit, a frekvenciarács 
megválasztása alapvetően hat a mérési eredmények jellegére. Az alapgondolat bizonyos 
felharmonikusakat kihagyni, ill. ügyesen (nem egyenletesen) csoportosítani és ez által befolyás alá 
vonni a nemlineáris torzítások hatását az eredményre. 

 

Példa 3. “Nemlinearitások észlelése” tesztfrekvenciákon. 

Mind a 2-od, mind a 3-ad fokú nemlinearitást tartalmazó rendszert 13 felharmonikust tartalmazó multi szinusszal 
mérünk. Az összes felharmonikus használatával ellentétben használhatjuk pl. a kizárólagosan páratlan (az un. odd-
multisine), vagy minden második páratlan felharmonikust (az un. odd-odd multisine). A 2-od és 3-ad fokú nemlineártás 
frekvenciakeverést hoz létre, kimeneti energiát eredményezve a bemeneti (teszt) frekvenciák kettős és hármas 
összegeinél. Tanulságos megfigyelni, hogy a frekvenciarács alkalmas megválasztása egyrészt lehetőséget ad egyes 
nemlinearitások jelenlétének tesztelésére, másrészt akár a hatásuk kiejtésére is (2-ad fokú torzításokat „odd” jellel, ill. a 



 

2-ad és 3-ad fokú torzításokat „odd-odd” jellel). A táblázatban látjuk a gerjesztett frekvencia helyét, illetve az egyes 
rendszerkomponensek (lineáris, 2-ad, és 3-ad fokú) által generált frekvenciakombinációk számát és helyét. 

 Csak páratlan 
felharmonikus 

Csak duplán páratlan felharmonikus 

Összes 
felharmonikus 

Gerjesztett 
frekvencia 

( )1 ( )2 ( )3 Gerjesztett 
frekvencia 

( )1 ( )2 ( )3 

1 • 1   • 1   

2   1    1  

3 • 1  1    1 

4   2      

5 • 1  3 • 1   

6   3    2  

7 • 1  6    3 

8   4      

9 • 1  10 • 1   

10   5    3  

11 • 1  15    6 

12   6      

13 • 1  21 • 1   

 

A kutatásokat átölelő évek során nagyon sok frekvenciarács került megvizsgálásra, eléggé 
differenciált eredményekhez vezetve. Alapvetően kétféle megközelítéssel foglalkoztunk: (1) 
bizonyos nemlineáris hatások teljes kiejtését eredményező rácsok, ill. (2) a gerjesztett és az un. 
tesztfrekvenciákat tartalmazó rácsok, ahol a tesztfrekvencián nemlineáris hatásokat mérve, 
következtetni lehetett volna valamilyen mértékben arra, hogy milyen hiba sújtja a gerjesztett 
frekvenciákon mért karakterisztika értékeket. A probléma analitikusan nem követhető, az elvégzett 
kimerítő szimulációk arra engednek következtetni, hogy a tesztfrekvencián mért nemlineáris 
torzítások nagyságrendileg egybeesnek a gerjesztett frekvenciákon mért és a karakterisztika méréseit 
meghamisító nemlineáris hibákkal, lehetőséget teremtve azok legalább részleges kompenzálására. 

Reguláris felépítésű frekvenciarácsok 

Teljes frekvenciarács 

  f0 * [1  2  3  4  5  6  7  8  9 … ]                   f0 * k, k ∈ N,  természetes számok, univerzális gerjesztő jel                                                                 

Prímszám multi szinuszok 

   f0 * [1 3 5 7 11 13 17 19 … ]      f0 * p, p ∈ P, prímszámok, torzítások mérséklésére alkalmas gerjesztő jel 

Páratlan (odd) multi szinuszok 

   f0 * [1 3 5 7 9 11 13 15 …]    f0 * (2k-1), k ∈ N,  páratlan term. számok, torzítás mérséklésére alkalmas gerjesztő jel 

Duplán páratlan (odd-odd)  multi szinuszok [50-52] 

   f0 * [1 5 9 13 17 21 25 …]    f0* (4k-3), k ∈ N,  minden 2-ik páratlan term. szám, torzítás mérséklése 



 

Speciális páratlan (special-odd) multi szinuszok [67, 68] 

  f0 * [1 3 9 11 17 19 25 27…]       f0* (8k-7) ∪ f0* (8k-5), k ∈ N, elcsúsztatott sorozatok páratlan számokból,   
                                                                                      torzítások mérésére alkalmas jel 

Log-tone multi szinuszok 

 példa: f0 * [1 3 5 11 21 51 101 … ]   log(f0* k), k ∈ N, közelítőleg logaritmikusan elosztott, speciális alkalmazások                                                               

Torzításmentes (No-interharmonic distortion -NID) multi szinuszok [53] 

  példa: f0 * [1 5 13 29 49 81 119 141 207 263 359 459 … ] nincs zárt képlete, egyes torzítások tökéletes kiejtése 

Random felépítésű frekvenciarácsok 

Random rácsú (teljes, odd-, stb. multi szinuszok [9, 68] 

  példa: f0 * [1 3 5 9 13 15 17 19 23 …]   nincs zárt képlete, tipikus blokkonként random elhelyezésű, torzítások mérése 

 

 

3 ábra. Multi szinusz frekvenciarácsok: páratlan rács (fent), speciális rács (közép) és random rács (alsó). 

 

A frekvenciaráccsal történő gazdálkodás nem mentes egy alapvető tervezési ellentmondástól. A 
gerjesztések érdekes funkcionális viselkedése csak a frekvenciák ritkításával és csoportosításával 
érhető el. E mellett az aszimptotikus viselkedéshez kívánatos magas felharmonikus tartalom, 
alapsávi méréseknél, nulla közelébe tolja az alap felharmonikus frekvenciáját. Ez által a gerjesztő jel 
lassúvá, a mérés hosszadalmassá válik (a tranziensek kivárása, több eredmény kiátlagolása). 

 

P3. A visszacsatolt rendszerek instabilitása nemlineáris torzítások miatt. 

Nemlineáris torzítások beleszólhatnak egy visszacsatolt rendszer stabilitásába. Itt kifejezetten azzal a 
részproblémával foglalkoztunk, hogy mi történhet, ha a nemlinearitások kicsik, a rendszert 
alapvetően lineárisnak gondoljuk (és nem szándékozzuk nemlineáris rendszer-identifikációt 
számítani), mégis a jelek amplitúdója annyira felerősödhet a hurokban, hogy a nemlineáris hatás 
végül érzékelhetővé válik. 



 

 

4 ábra. A vizsgálatokban használt visszacsatolt modell [8]. 

 

Az alapötlet a kimeneti teljesítmény felbontása (a bemenettel kapcsolatos) koherens és nem koherens 
komponensre és nemlineáris teljesítmény erősítési tényező bevezetése (10), ami méri a nem koherens 
teljesítmény érzékenységét a bemeneti perturbációkra. Az erősítési tényező segítségével 
megfogalmazható a visszacsatolás stabilitásának a feltétele, illetve az erősítési tényező becslésével 
(GEV - General Extreme Value distribution (GEV): extremális értékű statisztikák elmélete alapján 
[47, 63]) körülhatárolható annak valószínűsége, hogy a hurok a mérés folytatásában instabillá válik. 

                (10) 

 

5 ábra. A nemlineáris hurokerősítés percentilisei és a stabilitás elvesztésének becsült valószínűsége a bemeneti jelszint 
függvényében.  [8] 

 

P4.: A legjobb lineáris (SISO) közelítés robusztus jellegének vizsgálata. 

Ez a munka pontot tett az i-re a SISO legjobb lineáris közelítés aszimptotikus robusztusságát 
tekintve. Az alap felismerés az volt, hogy ha a Volterra-sort sok felharmonikust tartalmazó multi 



 

szinuszos jellel gerjesztjük, akkor a gerjesztő jel megfelelő normalizálása mellett a legjobb lineáris 
közelítés (7) kifejezése formálisan egy Riemann integrál közelítő összegének felel meg. Ebből 
kiindulva nagyon sok, gyakorlatban fontos gerjesztő jel esetén megfogalmaztuk azokat a (Riemann-
ekvivalens) feltételeket, amelyek betartásával, e jelekkel mért és Volterra-sorok négyzetes értelemben 
vett határértékével közelíthető nemlineáris rendszerek jellemezhetők invariáns módon a korábban 
bevezetett BLA + nemlineáris zaj helyettesítő képpel. 

 

6 ábra. A különböző gerjesztő jelek spektrális megfeleltetése.  [2] 

 

A Rieman-ekvivalens gerjesztő jelekkel mért legjobb lineáris közelítés, a spektrális megfeleltetést 
figyelembe véve, felírható, mint: 
 

   (11) 

 

és hasonló módon egységesen felírható a nemlineáris zaj varianciája is [2]. 
 
 

P5.: A legjobb lineáris közelítésre kimondható variációs korlátok. 

Tekintettel, hogy a BLA méréseknél a nemlineáris zaj varianciája (a gerjesztések megfelelő 
megtervezésével) közvetlenül mérhető, a BLA torzítottságának mértéke pedig egyáltalán nem, régóta 
kutatott téma, hogy becsülhető-e az egyik a másikkal. Pontosabban a cél annak a kiderítése volt, 



 

hogy mivel a BLA közelítés nemlineáris torzítás függő, az viszont függ a bemeneti jeltől, becsülhető-
e a BLA variabilitása, ha a bemeneti jel teljesítménye megváltozik. A becslésnél támaszkodunk a 
nemlineáris zaj teljesítményének direkt mérésére és egyszerűsítésként a becslés worst-case esetét 
kutatjuk. 
Hogy figyelembe vehessünk olyan nemlineáris rendszereket is, amelyeknek nem létezik valódi 
lineáris részük, a szisztematikus és a véletlen nemlineáris torzítás jellemzésére újfajta mérőszámot 
javaslunk, melynek analitikus formáját megadjuk a statikus polinomiális rendszerek esetére (12) 
(ahol µp a p-ad rendű momentum és ap a polinomiális nemlineáritás p-edik hatványának az 
együtthatója). A worst-case korlátot numerikus számításokkal határozzuk meg. Általánosabb 
felépítésű nemlineáris rendszereknél (vizsgált volt az un. Wiener-, Wiener-Hammerstein, és több 
parallel ágból álló általánosított Wiener-rendszer) a korlát felállítása zaj variancia alapján, akár csak 
numerikus módszerekkel, nem tűnik kivitelezhetőnek. [34, 35] 

      (12) 

 

1. Téziscsoport. A SISO elmélethez tartozó egyes speciális problémák 

A SISO rendszereknél, az általános elméleti alapok és az előbb felsorolt speciális problémák közös 
kutatásán túlmenően, más speciális problémákkal külön is foglalkoztam. 

 

1.1 Tézis. Gyakorlati tanácsok a gerjesztések megválasztására. 

A magas felharmonikus tartalmú multi szinusz jelek elméleti és műszerezettségi megalapozása előtt 
számos méréstechnikai területen uralkodó gerjesztő jel Gauss eloszlású (gyakorlatilag fehérnek 
mondható) zaj volt. A kidolgozott elmélet kimondta ugyan mindkét jelforma aszimptotikus 
méréstechnikai ekvivalenciáját a Volterra-sorokkal modellezett nemlineáris torzítások szempontjából 
(ld. P 4.), gyakorlati fontosságú volt azonban az elvégzett mérések értékelése véges körülmények 
között és a belőle adódó gyakorlati ajánlások a mérések megtervezésére. A vizsgálatok kiterjedtek: 
- az ideális Gauss zajra, 
- a (10-ed fokú Butterworth alul-áteresztő szűrővel) szűrt és amplitúdójában levágott Gauss zajra 
("gyakorlati" Gauss zaj), 
- a teljes frekvencia rácson értelmezett véletlen multi szinuszra, 
- a csak páratlan frekvenciákat tartalmazó véletlen multi szinuszra, 
- a csak minden második páratlan frekvenciát tartalmazó véletlen multi szinuszra (odd-odd), 
- a csak páratlan frekvenciákat tartalmazó véletlen multi szinuszra, melynek amplitúdó sűrűségét 
Gauss eloszlásúvá formáltuk (ld. Tézis 1.6). 
 



 

Az elméleti megfontolások és az elvégzett szimulációk alapján tanácsos a kis nemlineáris torzítású 
rendszerek FRF mérésénél az "odd-odd" véletlen multi szinusz gerjesztéseket használni, mivel: 
- a mért FRF ugyanaz, mint a Gauss jellel mért rendszer esetében, 
- a páros nemlinearitások hatásának kiesése miatt a mérés bizonytalansága nagymértékben csökken, 
- lehetőség van a páros és a páratlan nemlinearitások szétválasztására és megjelenítésére. 
Megállapítható továbbá, hogy a Gauss zaj levágása torzításnövelő hatással van a mért FRF-re, 
feltéve, ha a mért rendszer tartalmaz páratlan nemlinearitásokat, illetve hogy a szokásos ± 3 σ 
levágási szint a nemlineáris méréseknél nem lesz elegendő (a javasolt szint ± 4 σ). [21, 13, 11, 17] 
 

 

7 ábra.  Kvalitatív példa: Gauss jellel (bal) és véletlen multi szinusszal (jobb) mért frekvencia karakterisztika. A 
jobboldali mérésnél észrevehetően kevesebb a nemlineáris zaj és így rövidebb a szükséges átlagolási idő (= a mérés 

időtartama). 

 

1.2 Tézis. A legjobb lineáris közelítés rendszeres hibájára (torzítására) jellemző korlátok 
vizsgálata. 

Nemlineáris torzítások hatására a mért GBLA FRF eltérhet a vizsgált rendszer tényleges lineáris G0 
komponensétől. Ez az eltérés közvetlenül nem mérhető, az elméletből adódó nemlineáris zaj 
varianciája viszont igen. A nemlineáris torzítás és nemlineáris zajvariancia elvi kifejezéseiben 
részben ugyanazok a magasabb rendű kernelfüggvények szerepelnek (bár másképpen integrálva és 
összegezve). Nem valószínű tehát, hogy a mért FRF torzított lesz, de nem zajos, vagy fordítva. 
Kérdésként vetődik fel, hogy nem becsülhető-e a BLA torzítása a zajvarianciájával. Mivel a valódi 
rendszer (dinamika, nemlinearitások) nem ismert, a kérdésnek csak worst-case értelemben van 
értelme. 

A worst-case megfogalmazásához vezető megfontolások, hogy a nemlineáritás egyes hatványai 
eltérő módon keltik életre a mért FRF-ben a rendszeres (BLA) és a véletlen (nemlineáris zaj) hibát. A 
worst-case itt azt jelenti, hogy nemlineáris zaj konkrét mért szintje mellett milyen nemlineáris 
viselkedést kell feltételezni a mért rendszerben, hogy az ehhez tartozó (és a zaj mért értékével 
konzisztens) rendszeres hiba a tényleges rendszeres hibát biztosan majorálja. 

Statikus monomiális nemlineáritás esetén belátható, hogy a worst-case a köbös nemlineáritás (a 
nemlineáris zaj adott szintje mellett, őhozzá tartozik a legnagyobb rendszeres torzítás). Ennek 
alapján a becslést az alábbi alakban keressük: 



 

Legyen a mérhető vBLA = E{ |YS(k)|2 } / |GBLA(k)U(k)|2. A torzításra vonatkozó worst-case korlátok 
így: 

GBLA(1-√2√vBLA) < G0 < GBLA(1+√2√vBLA)       (13) 

GBLA|dB - ∆dB < G0|dB < GBLA|dB + ∆dB       
 (14) 

∆dB = stddB(Y*
S) + 3dB         (15) 

A statikus polinomiális nemlineáritások vizsgálata bonyolultabb és megfogalmazható Lagrange-
multiplikátoros optimum feladatként. A konklúzió azonban itt is az, hogy a hiba worst-case 
viselkedése a köbös hatvánnyal hozható kapcsolatba. 

Az utolsó megvizsgált rendszermodell az un. Wiener-Hammerstein blokk-modell volt, amelyben a 
nemlinearitást két lineáris dinamikus rendszer veszi körül. Wiener-Hammerstein rendszernek 
speciális vonása, hogy konstans relatív nemlineáris torzítással rendelkezik, azaz: 

GBLA ~ G0 , GB ~ G0 , GBLA ~ GB         (16) 

A korábban kapott szigorú korlátokat most heurisztikusan terjesztjük ki a dinamikus rendszer esetére. 
Mivel most a nemlineáris zaj spektrális viselkedése színes (függ a bemeneti dinamikától), a zaj 
varianciát adott frekvenciasávra alkalmasan átlagolni kell a (13 - 15) becslési korlátok felállításához. 
A kapott becsléseket a 9 ábra mutatja egy konkrét karakterisztika mérésénél. 

 

8 ábra.  Wiener-Hammerstein rendszer felépítése. 

Megállapítást nyert, hogyha az FRF karakterisztika torzításáért a páratlan nemlinearitások a 
felelősek, a torzítás mértéke majorizálható akkor is, ha a tényleges nemlinearitásról semmilyen a 
priori információval nem rendelkezünk. A worst-case feltételezés, hogy a nemlineáritás köbös, mert 
ebben az esetben legnagyobb a rendszeres és a véletlen nemlineáris hiba aránya. Magasabb fokú 
nemlinearitások egyre jobban járulnak hozzá a nemlineáris zajhoz és egyre kevésbé a rendszeres 
torzításhoz, a köbös rendszer feltételezése így a leginkább konzervatív becslésekhez vezet. [12]. 



 

 

9 ábra.  Egy nemlineárisan torzított mért FRF karakterisztika bizonytalansági korlátjai nemlineáris zajvariancia mérései 
alapján. A két korlátba befogva látható a zajos mérés, a zaj mögött a kiátlagolt BLA, ill. lejjebb a rendszer valódi lineáris 

átvitele. 

 

1.3 Tézis. A koherencia függvény és a legjobb lineáris közelítés kapcsolatának vizsgálata. 

A koherencia függvény egy közismert eszköz a nemlineáris rendszerek felismerésében és 
vizsgálatában. A vizsgált kérdés, hogy a BLA helyettesítő kép elemeinek (lineáris torzítás és 
nemlineáris zaj) a viselkedése milyen kapcsolatban van a szintén mérésekből becsülhető koherencia 
függvénnyel (17). 

         (17) 

Felhasználva a BLA modell elemeit belátható, hogy: , illetve, ha GR,k nem zérus, 

akkor:           (18) 



 

ahol VS,k a "karakterisztika-zaj" varianciája. 

(Megjegyzés: A GR,k a nemlineáris rendszer BLA közelítése a korábban használt jelöléssel, a k index 
a frekvenciavonal indexe. Esetenként előfordulhat, hogy a nemlineáris rendszer nemlinearitásai adott 
gerjesztés mellett kiejtik egymást, zérus BLA-t és nemzérus nemlineáris zajt eredményezve.) 

A koherencia függvény (18) kifejezése teljesen általános. Kérdés, hogy milyen finomításra 
számíthatunk, ha a vizsgált rendszer Wiener-Hammerstein felépítésű (ld. 8 ábra). 

Belátható, hogy a köbös nemlinearitású Wiener-Hammerstein koherencia függvénye felírható, mint: 

       (19) 

ahol χ2 a nemlineáritások szintjére jellemző együttható, a  Ck viszont egy frekvenciában sima 
függvény. A levezetés, hasonló konklúziókkal, kiterjeszthető általános (tetszőleges fokszámú) 
nemlinearitást tartalmazó Wiener-Hammerstein rendszerre, ld. 10 ábra. [18, 19]

 

   

10 ábra.  A koherencia függvény és a nemlineáris karakterisztika variancia (18) összefüggést követő viselkedése N=10 
átlagolt mérésből (bal). A (jobb, a) bemeneti, (jobb, b) kimeneti és (jobb, c) együttes dinamikus viselkedésű, köbös 
Wiener-Hammerstein rendszer koherencia függvénye (jobb, d, fekete). Összehasonlításul (jobb, d, szürke) a 9-es 
fokszámú nemlinearitásokat és azonos lineáris dinamikus komponenseket tartalmazó rendszer koherencia függvénye, 
mind N=10 átlagolt mérésből. 

 

1.4 Tézis. A SISO rendszerek szuperpozíciójának vizsgálata a legjobb lineáris közelítés 
szempontjából 

A vizsgált kérdés, hogy mikor jogos a nemlineárisan torzított rendszerek szuperponálásakor a külön 
kimért BLA karakterisztikákat összeszorozni, a lineáris rendszerelméletből ismert elv mintájára. A 
vizsgálatot, egyfajta jellemző esetként, a kis mértékben torzított köbös Wiener-Hammerstein 
rendszerekre végeztem el. 



 

 

11 ábra.  Két, egymásra szuperponált Wiener-Hammerstein rendszer, mindegyik lineáris (a1, b1), ill. köbös (a3, b3) tagból 
álló belső nemlinearitással. A nemlinearitásokról feltesszük, hogy a rendszerek gyengén torzítottak (a1 >> a3, b1 >> b3). 

 

A vizsgálat kiderítette, hogy a szuperponált rendszer BLA közelítése a komponensrendszerek BLA 
közelítéseinek szorzataként abban a frekvenciatartományban, amelyben a két komponensrendszer 
együttesen erős (közel 1 értékű) koherenciával rendelkezik. 

       (20) 

ahol Lk = S1,k R2,k. Kis szintű ε1 = a3/a1, ε2 = b3/b1 nemlinearitások esetén, K = 1+O(ε), C1 = O(ε2)  (ε 

= ε1, vagy ε2), és GR,k = GR1,k GR2,k. A lineáris elméletből adódó összeszorzással szemben a leginkább 
kirívó különbség a kismértékű, de nem eltűnő torzítás amplitúdóban a K viselkedése miatt. 

 

12 ábra.  Wiener-Hammerstein rendszerek szuperponálása. A szuperponált lineáris dinamikus rendszerek R1,k S1,k R2,k S2,k 
szorzata (fekete, folytonos). A kér rendszer BLA közelítéseinek szorzata (o), ill. a teljes szuperponált rendszer N = 10 

mérésből átlagolt mért BLA közelítése (fekete, zajos). 

 

Nagyobb nemlinearitások esetén, ill. magas koherencia frekvenciasávján kívül a komponensek FRF-
szorzata jobban térhet el a kompozit rendszer tényleges BLA közelítésétől a K nagyobb értéke, ill. a 
C1/Lk jobban érezhető frekvenciaviselkedése miatt. [19]. 

 



 

1.5 Tézis. A multi szinuszos gerjesztések frekvencia-rácsmodellezése egyenletes eloszlású 
ponthalmazok elméletével. 

Láttuk már, hogy BLA méréseknél, különböző partikuláris érdekekkel vezérelve, számos, eltérő 
frekvenciarácsú multi szinuszos jel használatos (a P.2 felsorolás csak a jelen kutatásokban vizsgált 
gerjesztéseket sorolja fel. Az irodalomban találhatók ettől eltérő, más ötletek is, pl. [64]). A felvetődő 
kérdés most, hogy ha több mérésnél használt multi szinusz felépítése eltér, ekvivalensnek 
mondhatók-e e méréseknél kapott mérési eredmények – azaz az FRF BLA közelítése? 

Az egyenletes eloszlású ponthalmazok elméletére támaszkodva megállapítást nyert, hogy ha a 
mérésnél használt frekvenciarácsok a felharmonikus tartalom növekedésével csökkenő un. 
diszkrepánciával rendelkeznek, akkor a velük nyert mérési eredmények egy, szintén csökkenő, 
hibahatár erejéig ekvivalensek. Az eredményeket egy egyszerű Volterra-rendszer esetére vezettem le, 
majd általánosítottam tetszőleges komplexitású SISO és MIMO Volterra-rendszerekre. 

Legyen a frekvenciarács modellje egy ponthalmaz: 

       (21) 

és induljunk ki egy harmadfokú SISO Volterra-rendszerből: 

    (22) 

Legyenek a BLA kifejezésben nem eltűnő magasabb rendű kernelfüggvények: 

     (23) 

Akkor a kérdés a: 

     (24) 

hiba korlátja, ahol a K3 a referencia zajjellel mért kernelt, ill. a K3,M az adott frekvenciaráccsal mért 
kernelt jelenti. Általános esetben, két, eltérő rácson mért rendszer esetén a hiba kifejezés hasonló: 

    (25) 

Az egyenletes eloszlású ponthalmazok elmélet (Koksma-Hlawka egyenlőtlenség) adta válasz a: 

       (26) 

ahol V a kernel függvény simaságát mérő variációja és a D*
M  az un. csillag-diszkrepancia (star 

discrepancy), az egyenletességtől vett legnagyobb eltérés determinisztikus mértéke. Néhány 
jellegzetes, már tárgyalt frekvenciarács diszkrepanciája az alábbi táblázatban látható: 

 



 

 

 

 

 

13 ábra. Az egyenletes eloszlású ponthalmazok jellemzésére használt mennyiségek: (a) a ponthalmaz tömegeloszlása 
(point measure), (b) kumulált tömegeloszlás (folytonos), az intervallum volumenmértéke (pontozott vonal), (c) csillag-
diszkrepancia. 

 

Ennek alapján megállapítható, hogy ha az alkalmazott frekvenciarácsok diszkrepanciája O(M-1) 
nagyságrendű, ugyanolyan nagyságrendű marad a mérési eredmények között tapasztalt eltérés. 

Tetszőleges fokszámú Volterra-rendszerekre a hibakifejezés általánosítható: 

      (27) 

ahol Kα a kernel függvénytől függő kifejezés és az eα a Koksma-Hlawka egyenlőtlenségből 
becsülhető: 

       (28) 

Ez az általánosítás tovább vihető át a MIMO Volterra-rendszerekre is. 

Érdekesen alakul a hiba mértéke Wiener-Hammerstein rendszerek esetén, hiszen többet tudunk 
ilyenkor a rendszer és a nemlinearitás felépítéséről. 



 

      (29) 

A hiba tehát fokozottabb mértékben függ a bemeneti lineáris rendszer simaságától. [8, 33]. 

 
 
14 ábra. A hiba viselkedése különböző random multi szinuszos jelekkel mérve. A mért rendszer a harmadfokú Wiener-
Hammerstein rendszer 9-ed fokú Butterworth karakterisztikájú bemeneti és 9-ed fokú Csebisev karakterisztikájú (10dB 
áteresztő sávi ingadozás) kimeneti lineáris komponensekkel. (*) a teljes, (o) odd, (x) odd-odd, és (négyzet) a random 
frekvenciarács. 
 
 

1.6 Tézis. A széles sávú gerjesztő jelek tervezése amplitúdó sűrűség felhasználói formálásával. 

Az FRF BLA méréséhez a random multi szinusz jel fázisait véletlennek kell választani. Ha erről 
lemondunk, lehetőség nyílik a jel tulajdonságait a fázisok megválasztásával másképpen formálni. 
Ilyen eljárás pl. a csúcstényező (crest factor) szokásos minimalizálása [54] a lineáris rendszerek 
mérésénél. 

Nemlineáris rendszereknél szempont lehet a nemlinearitást a megfelelő amplitúdó tartományban 
gerjeszteni, amihez a jel amplitúdó sűrűségét igazítani kell a nemlinearitás alakjához. Az ára ennek, 
hogy a jó csúcstényező ekkor általában elvész, a mérési zajok hatása jobban érvényesül, viszont a 
nemlinearitás kezelése szempontjából jobban járunk el. A továbbiakban egy algoritmust javaslunk, 
amivel a fázisok iteratív módosításával a jel amplitúdó sűrűségét lehet formálni és kisebb mértékben 
a csúcstényezőt is csökkenteni, egyfajta elfogadható méréstechnikai kompromisszumot kötve. 

Tegyük fel, hogy a jel amplitúdójának: 

          (30) 

sűrűség-, illetve eloszlásfüggvényt szeretnénk. Definiáljuk a megfelelő percentilis sablont: 

     (31) 

Az alap algoritmus a kívánt spektrális Ak tartalmú és valamilyen kezdeti fázisokból felépített 



 

jelből indul, amit amplitúdóban nagyság szerint rendezzünk: 

. A jel amplitúdóit a sablonnal helyettesítve: az 

amplitúdóban rendezett jelet visszaállítjuk az eredeti, temporálisan rendezett alakba. A Fourier-
transzformációját kiszámítva, a kapott új fázisokra rákényszerítjük az eredeti spektrális tartalmat, 
iterált új multi szinuszt eredményezve: 

       (32) 

Az alap algoritmus a gerjesztő jel csúcstényezőjével nem törődik (nem is volt ez a célunk), azonban 
a csúcstényezőt is figyelembe tudjuk venni, ha a jel amplitúdó tartományát több résztartományra 
bontuk (amplitúdó formálási tartomány, „don’t-care” tartomány, és a csúcstényező minimalizálási 
tartomány): 

       (33) 

Dfd amplitúdó tartományban a sablonillesztés folyik, a jel amplitúdók a Dcrest tartományba vissza 
vannak vágva, a Ddc tartományban viszont a [54] algoritmusra alapozó részleges csúcstényező 
minimalizálás folyik, iterációként. [13]

 

15 ábra. Multi szinuszos jel 204 frekvenciában lineárisan (egyenletesen) elosztott felharmonikussal: (bal) a csúcstényező 
minimalizált jel amplitúdó spektruma, (közép) u.a. jel a amplitúdóval egyenletes sűrűségre szabva. Logtone multi szinusz 

204 felharmonikussal +/- 5 σ, ε = 0.05 Gauss eloszlásúra szabva (jobb).   

 

2. Téziscsoport. A MIMO elmélet általános és speciális problémái 

Alapkutatásnak nevezhető eredményeket a MIMO rendszerek területén értem el. Itt vizsgáltam a 
MIMO rendszerek legjobb lineáris közelítését általánosságban, majd foglalkoztam néhány kiemelt 
speciális problémával is. 



 

 

2.1 Tézis. A 2-dimenziós BLA elmélet megalkotása az FRF torzítása szempontjából 

A BLA elméletben lényegi lépés volt a modellek és az eredmények kiterjesztése több bemenetű, több 
kimenetű rendszerekre. Ha a modellen belül a csatolások ismertek, akkor a nemlinearitások 
kölcsönhatása esetleg követhető és kiértékelhető. Általános Volterra-modellek esetén azonban a 
kérdés nyitott volt. 

 

16 ábra. Két bemenetű - két bemenetű rendszer (Two-input two-output, TITO). 

Az első vizsgált (pilóta)probléma a két bemenetű rendszer esete volt, legfeljebb harmadfokú 
nemlinearitással (34). Ez lehetővé tette az elemzés egyszerűsítését, mégis figyelembe lehetett venni 
az egyenes ágú és keresztkapcsolatok és egyaránt páros és páratlan nemlinearitások hatását. 
Várhatóan az eredményeket ki lehet majd terjeszteni nagyobb dimenziókra és magasabb rendű 
nemlinearitásokra. 

    (34) 

(a jelöléskonvenció az, hogy pl. a Gnml
k kernelfüggvény egy harmadfokú kernel, ami az Yk(l) 

kimenethez tartozik és amit az Un(l), Um(l), és Ul(l) bemenetek gerjesztenek.) 

Megállapítható, hogy a SISO FRF BLA méréseknél kidolgozott multi szinuszos méréstechnikát 
alkalmazva (ld. P 1), az egyes bemenetekre azonos frekvenciarácson definiált, de egymástól 
független fázisokat tartalmazó jeleket ráadva, a rendszer kimenete, a SISO esethez hasonlóan, 
felírható 2-dimenziós lineáris BLA rendszer és a nemlineáris zaj összegeként (35) (17. ábra). 

     (35) 



 

és pl. az egyes sz. bemenet felírható, mint: 

      (36) 

 

17 ábra. A két bemenetű, két kimenetű Volterra-rendszer BLA helyettesítő képe. 

 

Ismert, hogy a Wiener-Hammerstein rendszer BLA közelítése arányos a két lineáris dinamikus 
karakterisztika szorzatával. Ez az eredmény érvényes marad több dimenzióban is. 

 18 ábra. A két bemenetű Wiener-Hammerstein rendszer.  

 

    (37) 

 [32, 33, 34, 4]. 

 

2.2 Tézis. A 2-dimenziós BLA elméletben megjelenő gerjesztés optimalizálás lehetősége. 

Két bemenetű - két kimenetű rendszer FRF BLA mérésénél kimenetenként és frekvenciánként 2 db 
FRF értéket kell számítani. Ehhez 2 db mérést kell elvégezni, egymástól független fázisokkal 
rendelkező, de azonos frekvenciarácson definiált gerjesztő jelekkel. 

      (38) 

 ahol a zárójeles index a soros mérés indexe. A karakterisztikák számítása az alábbi módon történik: 

        (39) 



 

      (40) 

figyelembe véve, hogy: 

    (41) 

Ebben az általános esetben a determináns lehet közel zérus értékű, aminek eredménye a nemlineáris 
zaj nagy varianciája és a sok átlagolást igénylő hosszú mérés.   

Lineáris FRF méréstechnikában, többdimenziós rendszereknél, ismert gondolat a kimeneti zajból 
adódó mérési bizonytalanságot optimálisan csökkentő mérési séma tervezése [55, 56], ami a jelen 
problémában az alábbi gerjesztő jelmátrixnak felelne meg: 

        (42) 

        (43) 

A (42) sémát ugyan nem a nemlineáris rendszerek részére találták meg, látni fogjuk azonban, hogy a 
mi esetünkben is kiválóan teljesít. Mivel a nemlineáris zaj a BLA modellben a kimeneti zaj helyén 
jelenik meg (és éppen azért a nemlineáritás közönséges zajként is álcázhatja magát), a józan ész azt 
sugallja, hogy a (42)-nek hasznát vehetünk most is. A (42) sémával megvalósított mérési 
eredmények: 

        (44) 

A kérdés most, hogy a (40) és a (44) becsléseknek ugyanaz-e a várható értéke (átlagolt FRF BLA). A 
meglepő eredmény az, hogy igen! Ráadásul a (44) módon számított BLA-t lényegesen kisebb 
varianciájú nemlineáris zaj terheli, lényegesen gyorsabb mérést eredményezve. Az eredmény azért 
meglepő, mert nemlineáris rendszerek mérésénél elvárjuk általában, hogy a mérési eredmény 
bemeneti jelfüggő. 



 

Konkrét levezetések 2-dimenziós harmadfokú Volterra-rendszer esetére történtek, de a séma 
működik ennél bonyolultabb rendszerek esetén is. [4, 32, 33 - 34]. 

 

19 ábra. 2-dimenziós, max. ötödfokú monomiális kifejezéseket tartalmazó Wiener-Hammerstein rendszer optimalizált 
mérése. A mért csatorna lineáris átvitele bal oldalon látható. A (38) séma alapján mért FRF BLA  középen, a (42) 

optimalizált séma alapján mért FRF BLA jobb oldalon látható. A két mérés ugyanazt a karakterisztikát adja ki, jobb 
oldalon lényegesen kisebb sztochasztikus bizonytalansággal (nemlineáris zajjal). 

 

2.3 Tézis. Az általános MIMO elmélet megalkotása az FRF torzítása szempontjából. 

A BLA elmélet lényegi lépése az elmélet kiterjesztése tetszőleges dimenziójú és komplexitású 
Volterra-rendszerekre. Elemezve 2-dimenziós rendszerek multi szinuszokkal történő gerjesztés 
mechanizmusát sikerült megfogalmaznom azokat a feltételeket, amelyek betartásával a SISIO BLA 
elmélet természetes módon (SISO esetet speciális esetként tartalmazva) kiterjeszthető MIMO 
Volterra-rendszerekre is. 

 

 

20 ábra.  SISO elmélettől MIMO elmélet felé 



 

N-dimenziós MIMO Volterra-rendszer idő tartományban, 

mint:  

 (45) 

  (46) 

illetve frekvencia tartományban: 

      (47) 

 (48) 

Ezek után tételezzük fel, hogy (1) a MIMO rendszer tetszőleges véges dimenziójú és nemlinearitású, 
feltéve, hogy a (45) és a (47)-beli összegek konvergensek; (2) az egyes bemenetekre adott véletlen 
multi szinusz gerjesztések egymástól függetlenek; (3) az egyes méréseknél használt gerjesztések 
egymástól függetlenek. Akkor a nemlineáris MIMO rendszer kimenetei előállíthatók lineáris BLA 
rendszerek lineáris kombinációi és a nemlineáris zaj összegeként: 

       (49) 

      (50) 

ahol [4] az (50) kifejezésben található torzítási tagok úgy épülnek fel, hogy az Y - Uk jelúton 
jelentkező torzítás csak azokat a páratlan fokszámú, különböző K db bemenethez tartozó 
kernelfüggvényeket tartalmazza, amelyek a (referencia) k bemenetet M1 páratlan számban, minden 
más bemenetet viszont Mn páros számban (Mn = 0 beleértve) tartalmaznak: 

   (51) 

     (52) 



 

ahol a (k1, k2, . . . , k(α−1)/2) frekvenciákból az első produktum (M1 − 1)/2 frekvenciára vonatkozik, a 
második produktum M2/2 frekvenciára, stb. végül az utolsó produktum a maradó MK/2 frekvenciára.     
Jegyezzük fel azt is, hogy a SISO eset a fenti alak speciális esete csakis az első produktumot 
figyelembe véve. 

Megjegyzés: az alap Volterra-rendszer modell nem tartalmaz visszacsatolást. A visszacsatolt 
rendszerek BLA elméletének kutatása csak jelenleg kezdődött meg [70] és egyelőre csak a SISO 
rendszerekre lett megfogalmazva. [58, 3]. 

 

2.4 Tézi. A gerjesztő jelek ekvivalenciájának megállapítása az FRF torzítása szempontjából. 

A BLA elmélet MIMO kiterjesztése a random multi szinuszos jelek esetére lett kimondva, kérdésként 
felvetődik azonban, hogy a SISO elméletből ismert, és az eredményeiben aszimptotikusan a közös 
FRF BLA határesethez konvergáló gerjesztések (multi szinusz, periodikus zaj, Gauss zaj), hasonlóan 
ekvivalensek-e a MIMO esetben. 

Tételezzük fel, a Tézis 2.3-ban említett feltételeken túlmenően, hogy a vizsgált jelek a megfelelően 
definiált összevethető spektrális tartalommal rendelkeznek, azaz a multi szinuszok determinisztikus 
diszkrét spektruma gerjesztett frekvenciákon megegyezik a zaj teljesítménysűrűség értékeivel és 
ugyanazokon a frekvenciákon egyenlő a periodikus zaj spektrális amplitúdóinak várható értékével 
(további technikai feltételek, ld. [3]). 

Kimondható akkor, hogy a felsorolt bemeneti jelek, ugyanarra a spektrális viselkedésre normalizálva,   
M ∝→  esetben, a vizsgált MIMO rendszer pontosan ugyanazt a többdimenziós BLA modelljét adják 
meg, mint a Gauss zajjal mért etalon modell. BLA nemlineáris torzítás mérése szempontjából ezek a 
gerjesztések egy- és több-dimenzióban egyaránt méréstechnikailag ekvivalensek. 

    (53) 

     (54) 

Megjegyzés: MIMO esetben a mért (54) FRF karakterisztikákra rászuperponálódó nemlineáris zaj és 
így a mérések fluktuációja a SISO esetben tapasztaltaknál nagyobb mértékű, mert a mérés 
bizonytalanságába beleszól a véletlen bemeneti jelek mátrixából képzett UUH mátrix inverze (ld. 
(54)). Figyeljük fel arra is, hogy a SISO elmélettel ellentétben az (UUH)-1 fluktuál akkor is, ha a 
gerjesztés determinisztikus spektrális amplitúdójú random multi szinusz (SISO esetben ilyenkor az 
FRF becslésének nevezőjében szintén egy determinisztikus mennyiség áll, előnybe helyezve a multi 
szinuszos méréstechnikát). Részletesebb vizsgálattal fel lehet tárni, hogy az inverzből adódó 



 

fluktuáció a periodikus zajnál a legkisebb (legjobb kondicionálás), a Gauss zajnál viszont a spektrális 
szivárgás még tovább ront a dolgon. [6, 3] 

 

2.5 Tézis. Speciális ortogonális multi szinuszos jelek bevezetése. 

A Tézis 2.4 részletezésében szó volt arról, hogy a többdimenziós esetben, a mérési eljáráshoz tartozó 
bemeneti inverz mátrix mérési bizonytalanság növelő hatású, ami a SISO elmélettel ellentétben a 
multi szinuszos gerjesztésénél is jelent problémát. Egy természetes további kutatási lépés olyan 
újszerű, MIMO rendszereknél alkalmazható gerjesztő jelek kidolgozása, amelyek az eddigi 
szokványos gerjesztő jelekkel a Tézis 2.4 értelmében szigorúan ekvivalensek, viszont lényegesen 
kisebb varianciájú nemlineáris zajt eredményeznek a mért FRF karakterisztikákon. 

A javasolt megoldás a variancia csökkentésére az (55) bemeneti jel mátrix kiváltása (56) módosított 
mérési sémával: 

      (54) 

   (55) 

amelyben megköveteljük, a determinisztikusan viselkedő (és így a fluktuációkhoz nem hozzájáruló)  
(UUH)-1 érdekében, hogy: 

         (56) 

A szükséges unitárius W mátrixra jelölteket az un. Hadamard-féle maximum determináns 
problémájának megoldásai között fogjuk keresni [46, 6]. Hadamard probléma megoldásai olyan N x 
N egység körön belül definiált komplex W mátrixok, amelyek determinánsaira érvényes a |W| ≤ NN/2 
korlát. Az így megtervezett U mátrixok alkalmazása minimalizálja a mérési bizonytalanságot (az 
FRF varianciáját). N = 2K esetében a probléma valós megoldásai a csak +/- 1 elemeket tartalmazó un. 



 

Hadamard-mátrixok, a korlátot azonban minden dimenzióban teljesítik a DFT (Discrete Fourier 
Transform) mátrixok. 

Hadamard-mátrixok rekurzív módon állíthatók elő a (42)-ben látható H2 mátrix egymásra 
szuperponálásával (Kronecker-szorzat értelmében): 

          (57) 

Négy bemenetű rendszer esetén ennek felel meg a: 

   (58) 

mátrix és mérési séma. Három dimenzióban, ahol valós Hadamard-mátrix nem létezik, 

alkalmazhatjuk pl. a : 

     (59) 

mérési sémát. 

Megállapítható, hogy ezek az un. ortogonális random multi szinuszok a Tézis 2.4 értelmében a 
többi alkalmazott gerjesztéssel szigorúan ekvivalensek, azaz a MIMO Volterra-rendszerek osztályán 
belül a velük végzett FRF BLA mérések ugyanazokhoz az aszimptotikus eredményekhez tartanak. E 
mellett az ortogonális multi szinusz jelek kevesebb varianciát generálnak az FRF BLA becslésein, 
mert: 

1. A (55-56) miatt a becslésben determinisztikus, nem fluktuáló nevezőt biztosítanak. 

2. A nemlineáris varianciára adódó egyes magasabb rendű kifejezésekben a wij ortogonális 
mátrixelemek kumulált hatása zérus értékű szorzót eredményez és a variancia kifejezéséből kiesik.  
[36, 35, 6]. 



 

 

21 ábra. A szimulációban használt 3-dimenziós Wiener–Hammerstein rendszer dinamikus komponensei. 

 

 

 

22 ábra. A szimulációban használt 3-dimenziós Wiener–Hammerstein rendszer Y - U1 csatornájában végzett nemlineáris 
zajvariancia mérések, NB átlagoláshoz használt kísérletek száma. 

 

2.6 Tézis. A MIMO rendszerek szuperpozíciójának vizsgálata a legjobb lineáris közelítés 
szempontjából. 

Hasonlítsuk össze azt a két szituációt, amikor a MIMO Volterra-rendszer gerjesztése ideális, illetve 
egy olyan generátorral valósul meg, amely a vizsgált rendszer leterheli. Alkalmas módon definiálva a 
nem ideális generátor torzításait vizsgálni fogjuk a MIMO rendszer FRF BLA mátrixának 



 

robusztusságát. A vizsgálatokat teljesen általános rendszerek esetére végezzük, amit majd a 
szimulációk érdekében 2-dimenziós harmadfokú rendszerekre korlátozzunk. 

 

  

23 ábra. A MIMO szuperpozíciós probléma megfogalmazása. 

 

A nemlineáris generátornál feltételezzük, hogy L0 lineáris – O(1) nagyságrendű - fázistorzítás 
képvisel. E rendszer O(ε) << 1 nagyságrendű lineáris amplitúdó és fázistorzítást, N viszont O(δ) << 
1 nagyságrendű nemlineáris amplitúdó és fázistorzítást vezet be. 

Az általános eltérésbecslés az alábbi, ahol a ξ  a torzítások nagyobbikát jelenti: 

    (60) 

Alkalmas módon definiálva a hibamértéket: 

      (61) 

      (62) 

látjuk (24, 25 ábra), hogy a (60) eltérés a torzítások széles tartományában elfogadható és a nem 
ideális generátor hatása nem számotevő. 



 

 
 

24 ábra. A nem ideálisan gerjesztett MIMO Volterra rendszer (2-dim, harmadfokú) az ideális BLA-tól mért hibája. 

 
Általános megállapításként mondható, hogy a MIMO BLA robusztus mennyiség, ha a nemideális 
gerjesztéseket nemlineárisan enyhén torzított MIMO Volterra-rendszerrel modellezzük, azonos 
nagyságrendű nemlineáris torzítások nagyobb eredő torzításokhoz vezetnek, mint a lineáris 
torzítások, a keresztcsatolásokban található torzítások nagyobb hibákhoz vezetnek, mint az egyenes 
agú torzítások, ill. a fázis hibák gyorsabban nőnek az amplitúdó hibákhoz képest (az eredő BLA 
karakterisztikát frekvenciafüggő módon lokálisan torzítva) [37]. 

 

 

7. Tudományos eredmények hasznosítása 
 

Mit ad kézbe a kidolgozott BLA elmélet? Az alkalmazója „minőségileg jobb lineáris 
méréstechnikához” jut hozzá abban az értelemben, hogy jobb rálátást nyer modelljének esetleges 
nemlineáris torzításaira, egyszerűen kivitelezhető méréstechnikai javaslatok révén olyan optimalizált 
méréstechnikai megoldásokhoz jut, amelyek a nemlineáris információ mellett elsősorban lényegesen 
lecsökkentik a méréseinek időráfordítását, valamint a nemlineáris torzítások okozta 
modellbizonytalanságokra rendelkezni fog általános bizonytalansági korlátokkal. Ezáltal kisebb 
veszélye lesz annak, hogy a széles körben használatos lineáris rendszeridentifikációs módszerek 
eredményét félreértelmezi, és később hibásan felhasználja. Hátránya a kidolgozott elméletnek, hogy 
az alkalmazója nem fog rendelkezni igazi nemlineáris modellel (de ez soha nem is volt a cél), csakis 
periodikus gerjesztésekkel fog tudni dolgozni, ill. hogy a figyelembe vett nemlineáris rendszer-
osztály túlzottan megszorító lehet számára. 

Ennek ellenére az elmélet eredményei már számos alkalmazást nyertek. A munkáimra adott 
független idézetek alapján az eredményeket különböző mértékben hasznosították (az alábbi részben a 
hivatkozások módja a „publikáció sorszáma/ az idéző mű sorszáma” az idézéseket felsoroló 
mellékletből, szigorúan csak a független idézetek alapján) a: 

scanning inkjet nyomtatók tervezése, 11/3; 



 

analóg-digitális konverterek tesztelése, 23/10; 84/7, 9, 10, 12, 22; 90/1; 

mikrohullámú áramkörök tesztelése, 11/76;15/9, 13, 15, 28; 16/4, 9; 65/1; 84/3, 4, 15, 20; 

szigma-delta konverterek minősítése, 23/25;  

mechanikai átvitel vizsgálata precíziós mechanikai rendszerekben, 11/18, 79; 15/17; 16/15; 23/16;  

ütközés vizsgálat GPS rendszerekben, 11/16; 

ipari robotok identifikációja, 11/25; 13/1; 15/8; 23/3; 23/17, 29; 118/10; 

impedancia mérés, 23/36; 

textúra-alapú mozgásanalízis, 11/32; 

vékony filmtechnológiák, 11/33; 

elektrokémiai impedancia mérés, 15/20, 24; 16/6; 

irányfüggő folyamatok vizsgálata, 11/45; 13/4; 

műveleti erősítők vizsgálata, 15/27; 16/5; 28/6; 

mechanikai struktúrák sérülésdetektálás, 15/23; 

mezőgazdasági gépekre szerelt permetező karok vizsgálata, 11/55, 75, 81; 15/22; 

mikrohullámú keverő áramkörök vizsgálata, 11/59; 

repülőgép gázturbinák vizsgálata, 11/68, 72, 78; 84/24; 

gépkocsi felfüggesztés vizsgálata, 11/54, 69; 13/7, 18; 111/12; 

szemcsefolyam modellezése mezőgazdasági gépeknél, 11/74; 

rotor csapágy rendszerek vizsgálata, 23/13; 28/1; 

szinkron villamos gépek modellezése, 11/82; 

permanens mágneses motorok nyomaték modellezése, 12/1; 

hangszóró hibáinak lokalizálása, 13/3; 23/19; 

automotív struktúrák rezgésének elemzése és modális analízise, 11/62, 67; 13/13, 28; 15/7; 23/4, 11; 

fej-nyak komplexum válasz identifikációja a felsőtest rezgéseire, 13/23, 30; 

repülőgépek földi rezgésvizsgálata, 15/1, 5; 

széles sávú impedancia spektroszkópia, 13/20; 

diszkrét idejű rádióvevők, 15/12; 

elektronikus műnyelv, 16/1; 

non-invazív glukóz mérés, 16/3; 

desztillációs oszlopok identifikációja, 25/1; 

FGR kemence modellezése, 27/1 

OFDM rádiócsatorna modellezés, 30/6 

különféle szabályozók tervezése, 11/30, 36, 40, 44, 47, 49, 53; 15/26; 23/33; 25/2; 28/3, 4; 118/3; 

területén. 
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