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1. Bevezetés 
A műszaki alkalmazások széles körében megfigyeljük a fizikai környezetet, és olykor 
be is avatkozunk. A külvilágról való információgyűjtés leggyakoribb formája az, 
amikor egy konkrét fizikai mennyiséget egy szenzoron, majd jelkondicionálón 
keresztül, mint időfüggvényt rögzítjük. Az adatrögzítés és feldolgozás célszerű 
formája az adatok mintavételezése (és értelemszerűen kvantálása), majd ezek digitális 
utófeldolgozása akár asztali számítógépen, akár beágyazott processzoron 
(mikrokontroller, DSP stb.). Elvben lehetőség van az adatok teljesen analóg 
feldolgozására is, de munkám során csak a digitális jelfeldolgozással foglalkozom. 

A jelrögzítési folyamat (szenzor, jelkondicionálás, mintavevő-tartó, AD átalakító) 
nem tekinthető teljesen ideálisnak. Nagyon sokféle korlátozással, ill. zavaró 
tényezővel szembesülünk. Ezek közül néhány: 

• véges mérési amplitúdótartomány 
• statikus transzfer karakterisztika nem ideális (ofszet-, erősítési hiba, 

differenciális, ill. integrális nemlinearitás) 
• zajok 
• dinamikus hibák (harmonikus-, intermodulációs torzítás stb.) 
• véges sávszélesség 
• stb. 

Mérőrendszer kompenzációja 

A jelút-kompenzáció egyik változata, amikor a szenzor által közvetlenül mérhető 
fizikai folyamattól a mintavételezett és kvantált digitális jelig terjedő utat szeretnénk 
kompenzálni. Amennyiben a jelút torzítások ismertek, egy részük (legalább részben) 
kompenzálható a jelek digitális utófeldolgozásával. A jelút kompenzáció 
robusztussága lényegesen növelhető, ha a mérendő jelet véges paraméterű modellel 
jellemezni tudjuk. Ez esetben a jelmodell által előírt egyszerű alak biztosítja a zajjal 
szembeni immunitást (regresszió). Kutatásaimban a jelút-kompenzáció szerteágazó 
területei közül a hangsúly a véges sávszélesség kiterjesztésén volt, de munkáim a 
többi problémakört is érintették. 

megfigyelendő
fizikai folyamat digitális jel

torzítás

mérőrendszer

jelút-kompenzáció
becsült jelmegfigyelendő

fizikai folyamat digitális jel
torzítás

mérőrendszer

jelút-kompenzáció
becsült jel

 
1. ábra   Mérőrendszer jelút-kompenzációja 

Szenzor fúzió 

Amennyiben a mérőrendszer minősége tovább nem javítható, és az így elérhető jelút-
kompenzáció minősége nem kielégítő, lehetőség van ugyanarról a fizikai folyamatról 
az információt több szenzor jeléből kinyerni. Így a szenzor által közvetlenül mérhető 
fizikai folyamattól a digitális jelig több alternatív jelúthoz jutunk, mely redundancia 
felhasználható a jelút-kompenzáció minőségének javítására. 

Ehhez úgy kell kombinálni az egyes szenzorok információit, hogy azok sima 
átmenettel menjenek át egymásba a teljes mérési tartományban, megfelelő súlyozással 
kisebb hibájú eredményt adjanak, mint egyébként, és az eredő átvitel a számunkra 
érdekes tartományban a lehető legpontosabb legyen. Ezt nevezik szenzorfúziónak. A 
fúzió történhet úgy, hogy az egyes szenzorok véges mérési tartományát terjesztjük ki, 
de ugyanígy készíthetünk virtuális szenzort több véges sávszélességű, de a frekvencia 
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tartományt együttesen lefedő szenzorral is, ahol az eredő átvitel a fúzió után lehetőleg 
konstans amplitúdó menetű és nulla fázistolású (esetleg lineáris fázistolású). 
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2. ábra   Jelút-kompenzáció szenzorfúzió esetén 

Közvetve mérhető mennyiségek becslése 

Amikor egy fizikai jelet mérünk, a mérőrendszer vagy szenzor torzító hatásán 
keresztül tudjuk csak megfigyelni az adott folyamatot. Az egyik feladatunk tehát a 
szenzor torzító hatásának kompenzálása. Vannak esetek, amikor magát a fizikai 
folyamatot sem tudjuk közvetlenül elérni, csak annak közvetett hatásait tudjuk 
szenzorokkal mérni (3. ábrán „fizikai folyamat 1”). Ez esetben a torzításnak két 
összetevője van a jelút különböző szakaszainak megfelelően: a megfigyelendő fizikai 
folyamattól a szenzor által mért másik fizikai folyamatig terjedő jelút hatása 
(transducer), majd az érzékelő által már elektromos mennyiséggé alakítható fizikai 
folyamattól a digitálisan rendelkezésre álló információig terjedő jelúté (sensor)  [34]. 

A kihívást az jelenti, amikor a transducer átvitelét nem csak a megfigyelendő-, hanem 
egyéb fizikai folyamatok is befolyásolják. Ez esetben a különböző szenzorok által 
mért hatásokból csak együttesen tudjuk rekonstruálni a megfigyelendő folyamatot. 
Egy példa erre akkumulátor töltöttség, ill kapacitás megfigyelése a kapocsfeszültség, 
áramerősség és hőmérséklet alapján  [35],  [36]. A közvetve mérhető mennyiségek 
becslésére akkor van lehetőségünk, ha a különböző fizikai mennyiségek közötti 
analitikus összefüggés ismert. Ez a szenzor fúzió általánosítása, ahol a sok alternatív 
jelút nem a szenzor által mért fizikai folyamattól indul, hanem a fizikai világban 
megvalósuló jelutakkal is kiegészül.  
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3. ábra   Jelút-kompenzáció közvetve mérhető mennyiségek esetén 
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2. Problémafelvetés és kutatási célok 

2.1. Mérőrendszer véges sávszélességének kiterjesztése 
Amennyiben egy rendszer lineárisnak és időinvariánsnak tekinthető, az 
időtartománybeli bemeneti- és a kimeneti jel között a konvolúciós integrál írja le a 
kapcsolatot  [37]: 

( ) ( ) ( )∫
∞

∞−

−= τττ dtxhty , (1)

ahol ( )tx  a mérendő fizikai mennyiség (a rendszer bemenőjele), ( )th  a mérőrendszer 
súlyfüggvénye, ( )ty  pedig a véges sávszélesség miatt torzult válasza. Ugyanennek 
mintavett értékekre, belépő függvényekre és véges minta regisztrátumra vonatkozó 
közelítése egy véges szummaként írható fel: 

[ ] [ ] [ ]∑
−

=

−=
1

0

N

j
jixjhiy , (2)

ahol [ ].  a mintavett értéket jelenti. A fenti konvolúciónak a frekvencia tartománybeli 
megfelelőjét használjuk igen gyakran, mivel a (cirkuláris) konvolúció a Diszkrét 
Fourier Transzformáció (DFT) hatására szorzásba megy át: 

[ ] [ ] [ ]kXkHkY = , (3)

ahol a nagybetűk a megfelelő időtartománybeli jelek Diszkrét Fourier 
Transzformáltjai. (A fenti egyenlet egzakt módon periodikus jelekre igaz, tranziens 
jelekre jól közelíthető. A cirkularitás tranziens jelek esetén tipikusan a minta 
regisztrátum nullákkal való kiegészítésével kezelhető.) A (3) egyenletből triviálisan 
látszik, hogy a frekvenciatartományban lineárisan torzult szenzor jelet az átviteli 
függvénnyel való osztással kompenzálhatjuk. Ezt nevezik inverz szűrésnek, ill. ebben 
a speciális esetben dekonvolúciónak (konvolúció inverz művelete). A problémát az 
jelenti, hogy a méréseket mindig zaj is terheli. Ha a kimenetre redukálunk minden 
zajt, akkor a megfigyelésünk Diszkrét Fourier Transzformáltja a következő lesz: 

[ ] [ ] [ ] [ ]kNkXkHkZ += , (4)

ahol [ ]kN  a mérési zaj regisztrátum (véges hosszúságú megfigyelés) DFT-je. Az 
inverz szűrés zajos esetben tipikusan rosszul kondicionált feladat, ami azt jelenti, 
hogy a megfigyelés kis megváltozása is a bemeneti jel becslőjében nagyon nagy 
eltérést okoz. Ez a (4) egyenlet átviteli függvénnyel való direkt kompenzációjából jól 
látszik: 

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]
[ ]
[ ] 2

*

 
1     ,

kH
kH

kH
kK

kH
kNkX

kH
kZkKkZkX ==+===

∧
, (5)

ahol [ ]kX
∧

 a becsült bemenőjel spektruma, [ ]kK  az inverz szűrő, * komplex 
konjugáltat jelent. Látható, hogy a mérési zaj az átviteli függvény inverzével 
felerősödik, ugyanis a záró tartományban a zaj spektrumot közel nullával osztjuk. A 
rosszul kondicionált feladat regularizálására számtalan megoldási javaslat született 
(kimenet aluláteresztő szűrése  [38],  [39],  [40], Tikhonov féle regularizáció  [41],  [42], 
Wiener szűrés  [43],  [44], Kalman szűrés  [45],  [46], modellillesztés  [47] stb.). Ezek 
közül csak egyet említek itt meg, amin a zajcsillapítás hatása jól nyomon követhető. 
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Tikhonov féle regularizálás a szokásos output error hibakritériumot kiterjeszti 
különböző „regularizáló” operátorokkal. Amennyiben a becsült jel energiáját vesszük 
be additív regularizáló tagként a költségfüggvénybe, a következő inverz szűrőt 
kapjuk: 

[ ] [ ]
[ ] λ+

= 2

*

 
 

kH
kHkK , (6)

ahol λ  regularizáló tag felelős azért, hogy a nevező sose válhasson nullává. A 
zajcsillapítás ára azonban az, hogy a jel becslője torzítottá válik. A megoldás egy 
kompromisszum a zajerősödés és a torzítás között. Ezt a kompromisszumot a (6) 
egyenletben a λ  paraméter hangolja. Ezen a területen a következő kihívásokkal 
nézünk szembe, amelyek egyben a lehetséges kutatási célokat is kijelölik: 

• Automatikus algoritmus választás: a rendelkezésünkre álló dekonvolúciós 
algoritmusok közül az adott alkalmazásban melyik az optimális? 

• Új dekonvolúciós algoritmusok kifejlesztése: az adott alkalmazási terület 
szempontjából mi az ideális regularizáló operátor? Itt regularizációként 
teljesen általánosan a zajcsillapítás kezelését értem. 

• Vak dekonvolúció: a bemenőjel rekonstruálása a súlyfüggvény ismerete nélkül. 

• Regularizáló paraméter automatikus optimalizálása: a kiválasztott 
dekonvolúciós algoritmus esetén milyen regularizáló paraméter vagy 
paraméterek mellett optimális a zajelnyomás és jelút-kompenzáció torzítása 
közötti kompromisszum. Itt regularizáló paraméter esetén szintén teljesen 
általánosan az inverz szűrő szabad paramétereit értem. 

Ezen a területen elsődlegesen az utolsó problémakörrel foglalkoztam, vagyis azzal, 
hogy hogyan lehet a felhasználó beavatkozása nélkül, limitált a priori információ 
felhasználásával a mérési adatokból kinyerni olyan információt, ami alapján az inverz 
szűrő szabad paramétereit az optimum közelébe tudjuk állítani. 

2.2. Statikus nemlinearitások kompenzálása 
A mérőrendszer lehetséges hibáinak egy másik fajtája a statikus nemlinearitás. Ennek 
kompenzálása számítástechnikailag nem jelent gondot. Az egyetlen probléma, hogy 
ha a nemlinearitás jelentkezése után zaj keveredik a jelhez, akkor a zaj is a 
nemlinearitás inverzének megfelelően erősödik. Ez az alkalmazások egy jelentős 
körében nem tolerálható. Kihívások ezen a területen: 

• zajelnyomási algoritmusok kidolgozása, mely nem a frekvencia 
tartománybeli viselkedés, hanem a jel pillanatértéke és a zajszint alapján 
adaptívak.  

2.3. Jelmodell alapú rekonstrukció 
A jelút-kompenzáció hatékonyságát nagymértékben növeli, ha a mérendő-, 
megfigyelendő jelről egy matematikai modell (jelmodell) rendelkezésünkre áll. Ez 
esetben a kompenzáció során a modell paramétereit hangoljuk addig, amíg az így 
nyert referenciajel (vagy abból származtatott kimenet) elég közel nem lesz a 
megfigyeléshez  [48]. A rosszul kondicionáltságon ez esetben az segít, hogy maga a 
jelmodell tartalmaz megfelelő korlátozást, tehát a véges paraméterű modell biztosítja 
a regularizációt. A módszer a bevezetőben említett torzítások szinte mindegyikével 
kombinációban alkalmazható. Kihívások ezen a területen: 
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• adott alkalmazási területeken jelek hatékony parametrikus modellezése, 

• paraméter optimalizálás során a konvergencia biztosítása. 

2.4. Szenzorfúzió 
Amennyiben a külvilág fizikai paramétereinek megfigyelését egy adott szenzor 
lényegesen korlátozza (pl. limitált mérési tartomány, nagymértékben limitált 
frekvencia menet), de több szenzor egyben le tudja fedni a felhasználó számára 
érdekes teljes állapotteret, a szenzor információk megfelelő kombinációjával 
készíthető egy virtuális szenzor. Ezt nevezik szenzor fúziónak.  

Kihívások ezen a területen: 

• Milyen szenzorok információit érdemes fuzionálni, hogy a teljes mérendő 
jeltartomány le legyen fedve, ugyanakkor költséghatékony és kis 
implementációs igényű maradjon? 

• Új fúziós módszerek kidolgozása az egyes alkalmazások specialitásainak 
figyelembevételével. 

2.5. Közvetve mérhető mennyiségek becslése 
A jelút-kompenzációnak egy speciális esete, amikor magát a megfigyelendő fizikai 
paramétert nem tudjuk közvetlenül mérni, csak annak hatásait. Ez esetben nem csak a 
szenzor torzításának kompenzálásával kell foglalkozzunk, hanem figyelembe kell 
venni azt is, hogy a megfigyelendő fizikai folyamat milyen jelúton (és ezáltal 
torzulásokon) jut el a szenzor bemenetéig. Amennyiben az analitikus összefüggés 
ismert a megfigyelendő jel és a mért jelek között, akkor bizonyos esetekben lehetőség 
van a nem mért jel rekonstruálására is. Például akkumulátor töltöttség, ill. kapacitás 
becsülhető a kapocsfeszültség, áramerősség és hőmérséklet alapján. Egy inerciális 
mérőegység (Inertial Measurement Unit, IMU) gyorsulásmérő, giroszkóp és iránytű 
fuzionálásával határozza meg a földhöz rögzített koordináta rendszernek megfelelő 
orientációt  [49]. 

Sok oka lehet annak, hogy miért nem tudjuk közvetlenül megfigyelni a szükséges 
fizikai folyamatot. Ez lehet technikai/technológiai, vagy akár gazdaságossági is. 
Gépjárművek különböző beágyazott rendszereiben (ABS, motormanagement, 
váltóvezérlő stb.) a szenzorokkal egyrészt az árverseny miatt spórolnak, másrészről 
gyakran fizikailag sem lehet hozzáférni a megfigyelendő folyamathoz. Pl. a motor 
blokkban is csak véges számú helyen lehet egy-egy furattal szenzor számára 
kialakítani helyet. 

További szempont biztonságkritikus alkalmazásokban (pl. ABS, ESP, 
szervokormány), hogy a szenzor jeleit ellenőrizni lehessen. Ennek egyik lehetősége a 
szenzor megduplázása (sokszorozása), de ennek a legtöbbször mind technikai, mind 
anyagi akadálya is van. Ilyen esetekben is segítségünkre lehet, ha más-, egyébként is a 
rendszerben jelenlévő szenzorok jeleiből az analitikus összefüggések felhasználásával 
becsüljük a kérdéses jelet. Ezt hívják analitikus redundanciának. 

Kihívások ezen a területen: 

• identifikációs technikák kidolgozása az analitikus redundancia online 
feltérképezésére, 

• hihetőség-vizsgálati technikák kidolgozása arra az esetre, ha az analitikus 
redundancia csak nagyon rossz jel/zaj viszonyú becslést tesz lehetővé. 
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3. Új tudományos eredmények 
3.1. Mérőrendszer kompenzálása  1 2F3F 

 
További kapcsolódó publikációk: 54H [11], 55H [12], 56H [13], 57H [14]. 

Az egyes altézisek részletes kifejtése a következő alfejezetben található. 

                                                 
1 Az erről szóló cikk kétszerzős. A cikk azon részét, ami a tézisben szereplő eredményt mutatja be, 
saját tudományos eredményem. 
2 A vonatkozó folyóiratcikk többszerzős. A tézisben szereplő része a cikknek (dekonvolúció) saját 
tudományos eredményem. Társszerzőim a kalibrációs rendszer többi részét fejlesztették. 
3 A vonatkozó cikk kétszerzős. A cikk azon része, ami a tézisben szereplő eredményt mutatja be, saját 
tudományos eredményem. Társszerzőm (akkor még hallgató) egy-egy szimulációs futtatást kellett 
végezzen. 
4 A hivatkozott cikk egyszerzős, önálló tudományos eredményt mutat be. 

1. tézis 
Kidolgoztam módszereket parametrikus dekonvolúciós algoritmusok 
regularizációs paramétereinek automatikus beállítására. A dekonvolúciós feladatot 
adaptáltam ultragyors mintavevő oszcilloszkópok ekvivalens mintavételezése során 
fellépő apertura jittere által okozott frekvencia függő torzítás kompenzálására, és 
meghatároztam a rekonstrukció bizonytalanságát. 

1.1 altézis 
Tranziens jelek parametrikus dekonvolúciós algoritmusaihoz kifejlesztett 
paraméter-optimalizálási módszeremet (kandidátusi disszertáció) 
továbbfejlesztettem többparaméteres optimalizálásra, így lehetőség nyílt 
több regularizáló operátor együttes alkalmazására és automatikus paraméter 
beállítására  [1]1. Az algoritmust a (9)-(12) egyenletek adják meg.  

1.2 altézis 
A többparaméteres dekonvolúciós algoritmusok optimalizációs módszerét 
adaptáltam ultragyors mintavevő rendszerekhez  [2]2.  

1.3 altézis 
Az általam kifejlesztett paraméteres dekonvolúciós algoritmusok 
optimalizációs módszerét kiterjesztettem kétdimenziós jelek 
(képfeldolgozás) dekonvolúciójának paraméter optimalizálására  [3]3. A 
regularizáló operátor paraméterének becslése a (14) költségfüggvény p 
paraméter szerinti minimalizálásával nyerhető. Ezzel a szférikus aberráció, 
rosszul fókuszált kamera és az elmozdult kép korrekciója tehető 
automatikussá. 

1.4. altézis 
Kidolgoztam egy algoritmust, mellyel számítható az ultragyors mintavevő 
rendszer időzítési bizonytalansága (jittere) által okozott torzítás 
kompenzálása során a bizonytalansági intervallum (bizonytalansági sáv a 
kompenzált jel körül)  [4]4. Az algoritmust a (16)-(19) egyenletek adják 
meg. 



9 

1.1.-1.3 altézisek kifejtése: dekonvolúciós algoritmusok automatikus paraméter-
beállítása 
Ez a tézis csoport foglalkozik azzal a problémával, hogy egy adott alkalmazásban, ha 
már rögzítettük, hogy milyen típusú inverz szűrési módszert szeretnénk alkalmazni, az 
inverz szűrő szabad paramétereit hogyan állítsuk be úgy, hogy az optimális 
kompromisszumot jelentsen a rosszul kondicionáltságból eredő zajerősödés és a 
regularizációval megjelenő hasznos jel torzítása között. Alapvetően tranziens jelek 
rekonstrukciójával foglalkoztam, ahol az optimum alatt a következőt értem: 

[ ] [ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∧

  ,-  min arg ipxix
p

, (7)

ahol p az inverz szűrő szabad paramétereinek halmaza, [ ]ix  a mérendő fizikai jel, 

[ ]ipx ,
∧

 a rekonstruált jel,  . pedig a megfelelő normát jelöli. Tranziens jelek esetén az 
l2 norma a szokásos, én is erre vezettem le a javasolt megoldásokat. 

Az egyes altézisek a paraméter beállításra egy szuboptimális megoldást eredményező 
automatikus megoldást javasolnak. Az optimum ismereteim szerint nem számítható, 
ugyanis tranziens jelek dekonvolúciója esetén nem végtelen sok minta és végtelen sok 
kísérlet statisztikai tulajdonságaira szeretnénk optimumot, hanem egyetlen mérés 
véges hosszúságú regisztrátumánál célozzuk meg a legkisebb négyzetes eltérést. 
Mivel a mért jelben nem tudjuk elkülöníteni a zajt és a hasznos jelet, csak limitált 
információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy az optimumot becsüljük. További eltérés, 
hogy nem a minimális varianciát keressük, hanem a legkisebb négyzetes eltérést, tehát 
a torzítás komponens véges értéken tartása is ugyanannyira fontos. 

A paraméter optimalizálás lényege, hogy a (7) hibát a frekvencia tartományba átírva a 
Parseval tétel segítségével, majd megfelelő módon átrendezve az egyenletet három 
tagot különíthetünk el: egy torzítási-, egy tisztán zaj-, és egy olyan tagot, ami a kettő 
kereszt kapcsolatából adódik: 

[ ] [ ] [ ] [ ]
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, (8)

ahol a jelölések megegyeznek a 2.1 fejezet jelöléseivel ((2)-(5) egyenletek), [ ]pkK ,  
a p paraméter halmazzal kontrollált inverz szűrő átviteli függvénye. Bizonyítottam, 
hogy a harmadik tag enyhe feltételek mellett elhanyagolható. A másik két tag 
spektrumának abszolút értékére egy modellt, ill. becslőt javasoltam. A 
modellek/becslők a mérésekből automatikusan építhetők. A zajra tipikusan fehér zaj 
modell megfelelő. A zaj szintjét (varianciáját) a spektrum abszolút érték négyzetének 
záró tartománybeli átlagolásával jól tudjuk becsülni. A hasznos jel spektrumának 
becslője egy iteratív eljárás segítségével nyerhető automatikusan. A kezdeti becslő a 
regularizáció nélküli dekonvolúció spektrumának abszolút értéke: 
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[ ]

[ ] [ ]
[ ]    

  

0model

model

kH
kZkX

constkN

=

=

 (9)

Amennyiben H[k] abszolút értéke bárhol nullához nagyon közeli értéket venne fel, a 
(9) becslő helyett a jelmodellre egy minimális regularizációt alkalmazunk. Ezekkel a 
becslőkkel a költség függvény kiszámítható, és a p paraméter halmaz függvényében a 
minimum meghatározható. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]∑∑
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T  (10)

Az így nyert p1 paraméterrel a jel spektrumának modellje tovább finomítható: 

[ ] [ ] [ ]     1model nn pk,KkZkX =
+

. (11)

A (10) és (11) egyenletekkel leírt iteráció addig finomítandó, amíg a pn paraméter 
halmaz értékei be nem állnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy néhány iterációs lépés 
(5..10) elegendő. Az iteráció végén a jelrekonstrukció a következőképpen nyerhető: 

[ ] [ ] [ ]{ }{ }     IDFT   
n

pk,KkZrealix =
∧

, (12)

ahol IDFT az inverz Diszkrét Fourier Transzformációt jelöli. 

A paraméterek száma elvben tetszőleges, a gyakorlatban azonban érdemes ezt 
limitálni, mivel a hibafüggvény lokális minimumokat tartalmazhat, melyek a 
paraméterszámmal egyre rontják a globális optimum megtalálásának esélyét. 

A második altézis a fenti eredmény adaptálása az USA elsődleges kalibrációs 
laboratóriumának (National Institute of Standards and Technology, NIST) ultragyors 
mintavevő oszcilloszkóp mérőállomásához. 

A harmadik altézis nem az inverz szűrő paraméter számát bővíti, hanem a mért jel 
dimenziószámát. Kétdimenziós helyfüggő jelek (képek) rekonstruálására nyílik ezáltal 
lehetőség. A költségfüggvényt kétdimenziós jelekre felírva a következőt kapjuk: 
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, 
(13)

Bemutattam, hogy ez esetben is ugyanúgy elhanyagolható a harmadik komponens, és 
a zaj spektrum, ill. jelspektrum abszolút értékének megfelelő becslésével a négyzetes 
hibára jó becslés adható, amivel a regularizáló paraméter automatikus beállítása 
elvégezhető: 
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[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]∑ ∑
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1.4 altézis kifejtése: mintavevő jitterének kezelése periodikus jelek ekvivalens 
mintavételezési üzemmódjában 
A következő altézis ekvivalens mintavételezés minőségjavítását célozza meg. Az 
ekvivalens mintavételezéskor periodikus jelek esetén a jelet nem szomszédos 
mintánként tapogatjuk le, hanem kihasználjuk azt a tulajdonságot, hogy a periodicitás 
miatt későbbi periódusokban is van ugyanilyen fázishelyzetű jel, és egy későbbi 
periódusból vesszük a következő mintát. Ezáltal nagyon nagy látszólagos (ekvivalens) 
mintavételi frekvencia érhető el, viszont extra pontos időzítésre van szükség a 
mintavétel időpillanatának megállapításában és a mintavétel tényleges 
végrehajtásában. A mintavétel időpillanatának bizonytalansága (jitter) egy nem 
stacionárius additív zajjal modellezhető (jel deriváltjától függő zaj). A mérést még 
egy-, általában stacionárius zajkomponens is terheli (kvantálási zaj, elektromágneses 
interferenciák, termikus zaj stb.). A kvantálási zaj hatásának csökkentése érdekében 
sok periódust szokás átlagolni, aminek hatására a mintavételi jitter aluláteresztő 
szűrőként viselkedik, ahol a torzító súlyfüggvény a jitter időtartománybeli 
eloszlásának a valószínűség sűrűség függvénye. Ez a nem stacionárius zaj mellett egy 
jitter függő torzítást is visz a jelbe. A rendszer és a jelút-kompenzáció modellje így a 
következő, ahol ( )tn j  a nem stacionárius jitter függő-, ( )tns  pedig a stacionárius zaj 
az átlagolás után: 

 
4. ábra   Mérőrendszer és jelút-kompenzáció modellje  

ekvivalens mintavételező rendszerek esetén 

Célom a jitter torzító hatásának csökkentése dekonvolúcióval, és a kompenzáció 
bizonytalanságának származtatása.  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ] [ ] [ ]

4444 34444 214444 34444 21
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++−+=
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1 , (15)

ahol bias a torzítás, noise a sztochasztikus tagot jelöli. A zajszintek becslésénél 
kihasználom azt a tulajdonságot, hogy az ultragyors oszcilloszkópot ugrásjellegű jellel 
kalibrálják. A beállási idő (settling time) után a jel jórészt csak stacionárius zajt 
tartalmaz, a jitter hatása elhanyagolható. A stacionárius zaj varianciája becsülhető 
ezen rész adott időpillanatában vett korrigált tapasztalati szórásnégyzetével 
( [ ]2_ toplines tnstd ). Az ugrásrész meredek felfutása mind stacionárius, mind jitter függő 
zajt tartalmaz. Ezen részből nyert tapasztalati szórásnégyzet adja a két zaj együttes 
varianciájának becslőjét ( [ ]2_ edgeo tnstd ). Mindkét esetben a variancia becslőt a 

x(t) 
H(f) Hj(f) K(f) + +

nj(t) 

yn(t) 

ns(t) 

y(t) 

véges 
sávszélesség jitter 

inverz szűrő mérőrendszer 

xest(t) 
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periodikus jel adott időpillanatában, különböző minta regisztrátumokból vett 
jelsorozatból származtatjuk. A két zaj független egymástól, így a jitter okozta 
amplitúdó zaj szórására a következő becslő adható: 

[ ] [ ] [ ]  _ __ 22
toplinesedgeoedgej tnstdtnstdtnstd −= , (16)

ahol tedge a felfutó él-, ttopline a beállás utáni tetővonal jelszakaszok egy adott 
időpillanatát jelölik, std_n pedig a szórás becslője. (Itt a jitter okozta zaj szórását 
nullának becsüljük, amennyiben a tetővonal szórására nagyobb érték adódna, mint a 
felfutó élére.) A jitter okozta zaj extrapolálása az időtartományban a jel deriváltja 
alapján történik: 

[ ] [ ]{ } [ ]
[ ]{ }

edgetn

edgej
nj iydiff

tnstd
iydiffinstd

  
_

  _ = , (17)

ahol diff a középpontosan számított véges differenciát jelöli. A következő lépés ennek 
a szórásnak az inverz szűrő kimenetére való transzformálása: 

[ ]

[ ] [ ] [ ]22
,

1

0

2
,

__

 1__

ikinstdinstd

kK
N

nstdnstd

jinvfiltj

N

k
sinvfilts

∗=

= ∑
−

= , (18)

ahol [ ]ik  az inverz szűrő súlyfüggvényét, ∗pedig konvolúciót jelöli. Mivel a két zaj 
független egymástól, a szórások négyzetesen összegezhetők Ezek alapján az adott 
konfidencia szintnek megfelelő bizonytalansági sáv a következő: 

[ ] [ ]2,
2

,, __ _ instdnstdbixuncert invfiltjinvfiltsinvfiltest +=  (19)

ahol [ ]ixuncert invfiltest ,_  a jelrekonstrukció bizonytalansága, b szorzó faktor hordozza 
azt az információt, hogy milyen konfidencia szintnek feleltetjük meg a 
bizonytalansági sávot. 
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3.2. Dekonvolúciós  módszerek  alkalmazása  nem  parametrikus 
rendszer identifikációra 4F5F 

 
Itt maga az identifikáció nem parametrikus abban az értelemben, hogy a rendszer 
becsült súlyfüggvénye mintavett pontok formájában rekonstruálható, de ennek 
becslése során a regularizációs operátor továbbra is parametrikus. 

További kapcsolódó publikáció: 58H [15]. 

2.1 altézis kifejtése 
A rendszer identifikáció és a jelút-kompenzáció matematikailag ugyanannak az 
egyenletnek a megoldása (konvolúciós integrál visszafejtése), avval a különbséggel, 
hogy míg a jelút-kompenzáció esetén a rendszer súlyfüggvényét tekintjük ismertnek, 
és a gerjesztő jelet becsüljük, addig a rendszer identifikációnál a gerjesztő jelet tartjuk 
kézben, és a súlyfüggvényt becsüljük. További különbség, hogy rendszer 
identifikációnál tipikusan a gerjesztő jelet is mérjük, ezáltal mind kimeneti-, mind 
bemeneti zajt is feltételezünk.  

 
5. ábra   Nem parametrikus rendszer identifikáció modellje 

                                                 
5 A fenti folyóiratcikk egyszerzős, saját tudományos eredményt tartalmaz. 
6 A vonatkozó cikk kétszerzős. A cikk azon részét, ami a tézisben szereplő eredményt mutatja be, saját 
tudományos eredményem. Társszerzőm (akkor még hallgató) egy-egy szimulációs futtatást kellett 
végezzen. 

x(i) 
H(k) R(k) + 

+ 

yn(i) 

ny(i) 

y(i) hest(i) 

nx(i) 

xn(i) 

1/Xn(k) 

2. tézis 
Új eljárást dolgoztam ki nem parametrikus identifikáció regularizáló operátorainak 
paraméter becslésére. 

2.1 altézis 
Kiterjesztettem a parametrikus dekonvolúciós algoritmusok paraméter 
optimalizációját úgy, hogy kezelni tudja az ismertnek feltételezett 
súlyfüggvény bizonytalanságát, ill. nem parametrikus identifikáció esetén a 
szokásos kimeneti zajmodell mellett a ki- és bemeneti zajmodellt is  [5]5.  

2.2 altézis 
Megmutattam, hogy tranziens jelek mérésénél a gyakorlatban előforduló 
esetekben az identifikációs lépésnél az alulregularizálás hatása lényegesen 
kedvezőbb, mint a túlregularizálás, ugyanis az identifikációs lépésnél 
történő nagy zajelnyomás a jelrekonstrukciós fázis kondicionáltságát rontja. 
Megmutattam, hogy a jelrekonstrukció szempontjából az is tolerálható, ha 
az identifikációs fázisban egyáltalán nem használunk regularizáló operátort 
 [16]6. 
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A fenti ábrán hest(i) a rendszer becsült súlyfüggvényét, R(k) pedig a regularizációt, 
nx(i) ill. ny(i) a gerjesztés és a rendszer kimenetének mérési zaját jelöli. A frekvencia 
tartományban felírva a becslőt a következőt kapjuk: 

[ ] [ ]
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ahol a nagy betűk a megfelelő jelek diszkrét Fourier transzformáltjai. A be- és 
kimeneti zajt is tartalmazó modellt ezzel visszavezettük egy csak kimeneti zajt 
tartalmazó modellre, ahol az ekvivalens kimeneti zajt jelöli Neq[k], a konvolúció 
ekvivalens mag függvényét pedig Xeq[k]. Az 1.1 altézis kifejtésében leírtakhoz 
hasonlóan ismét felírhatjuk a dekonvolúció hibáját: 
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A fenti költségfüggvényt közelítjük: 
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A jelek modellezése ugyanúgy történik, mint ahogy azt az 1.1 altézisben ismertettem. 
A fenti költségfüggvény p paraméter halmaz szerint minimalizálható. Ez adja a nem 
parametrikus identifikáció regularizáló operátorainak becsült optimumát. 

2.2 altézis kifejtése 
A dekonvolúció általában feltételezi, hogy a rendszer torzítását (súlyfüggvény vagy 
átviteli függvény) pontosan ismerjük. A valóságban ez is az identifikációs mérések 
alapján számolt becslés. Maga az identifikáció is egy dekonvolúció. A 
jelrekonstrukció tehát két egymás utáni dekonvolúcióból áll. Amennyiben 
parametrikus regularizálást alkalmazunk a mérési zajok csillapítására (rosszul 
kondicionáltság kezelésére), az identifikációs lépésnél alkalmazott regularizáció 
mértéke nyilvánvalóan hat a jelrekonstrukcióra. Megvizsgáltam, hogy hogyan hat az 
identifikációnál elkövetett hiba a jelrekonstrukcióra.  

Ennek azért van jelentősége, mert a mérnökök az identifikáció során tipikusan addig 
növelik a regularizáció mértékét, amíg sima jelet nem kapnak súlyfüggvényként, vagy 
a frekvencia tartományban monoton csökkenést nem látnak a zárótartomány 
átvitelében. Gyakran ekkor már az átmeneti tartományban olyan torzítás jelentkezik, 
ami a helyes jelrekonstrukciót ellehetetleníti.  



15 

3.3. Jelmodell alapú rekonstrukció 6F 

 
A fenti tulajdonságok lehetővé teszik, hogy beágyazott számítógépes rendszerekben a 
mikrokontroller vagy DSP beépített AD átalakítóját hatékonyan teszteljük, hiszen itt a 
mintavételi időzítő órajelének mind rövid-, mind hosszúidejű stabilitása tipikusan 
gyenge. 

3. tézis kifejtése 

AD átalakítók tesztelésénél egy szokásos eljárás, hogy szinuszos jellel gerjesztik a 
rendszert, majd a mintavett és kvantált mintákat egy referencia jellel vetik össze, és a 
különbség alapján határozzák meg az ADC hibáit. A referencia jelet ez esetben 
négyparaméteres szinusz illesztéssel határozzák meg. A négy paraméter az amplitúdó, 
fázis, DC érték, és a frekvencia. A mérés pontossága növelhető, ha a mintavett pontok 
számát megnöveljük. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon hosszú mintarekordok esetén 
(több millió minta) a négyparaméteres szinusz illesztés paraméterérzékenysége 
nagyon rossz lesz a kiinduló frekvenciabecslő paraméterre nézve. Ennek triviális oka 
a szinusz periodicitása, ami miatt nagyon sok lokális minimuma van a 
hibafüggvénynek. A szinusz illesztés helyett ezért a rezonátoros megfigyelő struktúrát 
59H [50] adaptáltam a periodikus jelkomponens helyreállítására: 
                                                 
7 A vonatkozó cikkek egyszerzősek, saját tudományos eredménynek tekintem. 

3. tézis 
AD átalakítók dinamikus tulajdonságainak meghatározásához robusztus 
algoritmust dolgoztam ki nagyon hosszú minta regisztrátumok (több millió minta) 
esetére. Ezzel kiküszöbölhető a hagyományos négyparaméteres szinusz illesztés 
nagyfokú paraméter érzékenysége a kezdeti érték becslőre, és kezelhetők a 
jelgenerátor és a mintavevő áramkör rövididejű instabilitásai. 

3.1 altézis 
Kidolgoztam egy algoritmust, amivel a rezonátoros szűrőstruktúra, és az 
Adaptív Fourier Analizátor (AFA) alkalmazásával nagyon hosszú minta 
regisztrátum esetén is megbízhatóan és robusztusan lehet előállítani a 
referencia jelet AD átalakítók dinamikus hibáinak (ENOB, THD+N, SNR, 
SINAD stb.) meghatározásához  [9],  [10]7. Ezzel alkalmassá tettem a 
tesztelést a szabványban rögzített paraméterek meghatározásán túl a 
tesztkörnyezet következő nem ideális tulajdonságainak detektálására, ill. 
kompenzálására: 

• detektálható a jelgenerátor frekvenciájának, ill. a mintavétel 
időzítő áramkörének rövididejű instabilitása, 

• detektálható a jelgenerátor amplitúdó driftje, 

• a fenti két hiba nem csak detektálható, hanem igény szerint 
kompenzálható is. 

3.2 altézis 
A fenti módszert kiterjesztettem úgy, hogy kezelni tudja a túlvezérelt AD 
átalakítók tesztelését is, amikor a túlvezérelt részeken a szinusz jel alját és 
tetejét az AD átalakító levágja. A módszer a rezonátoros struktúra hiba 
visszacsatolását hangolja dinamikusan, ezáltal mind a rezonátoros 
struktúra, mind az annak állapotváltozóit megfigyelő AFA túlvezérlés 
hatására való elhangolását megakadályozza  [9],  [10]. 
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6. ábra   Jelgenerátor modellje és a rezonátoros megfigyelő 

A jelmodell, ill. rezonátor struktúra bázisfüggvényei a következők: 
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ahol 0ω  =2πf0 /fs,, és fs jelöli a mintavételi frekvenciát. A struktúra megfelel egy DFT 
felbontásnak, azzal a különbséggel, hogy a 60H(23) szerinti bázisfüggvények esetén akkor 
sem lép fel szivárgás illetve a picket-fence effektus, ha a mintavételi- és a periodikus 
jel alap harmonikusának frekvenciája nincs harmonikus viszonyban egymással. Ehhez 
azonban pontosan kell ismernünk az alapharmonikus frekvenciáját, hogy a rezonátor 
pozíciókat annak egész számú többszöröseire illeszthessük. Ez az Adaptív Fourier 
Analizátorral 61H [51] becsülhető, mely a rezonátoros struktúra integrátor kimeneteinek 
megfigyelésén alapulva mintapontról mintapontra adaptálja a frekvencia becslőt. A 
rezonátor pozíciókat szintén mintánként módosítjuk ennek megfelelően: 
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ahol nX ,1
ˆ  jelöli az alap harmonikusnak megfelelő csatorna integrátorának kimenetét, 

és angle(.,.) jelöli a két komplex szám által bezárt szöget. A frekvenciabecslő 
robusztussága növelhető a Fourier komponensek átlagolásával (extended Block 
Adaptive Fourier Analyzer, eBAFA 62H [52]): 
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Ahhoz, hogy az AD átalakító minden kvantálási lépcsőjét megfelelően tesztelhessük, 
a gerjesztőjel amplitúdóját kicsivel nagyobbra szokás választani, mint az AD átalakító 
bemeneti jeltartománya (túlvezérlés). Ennek hatására a mintavett jel a túlvezérelt 
részeken limitálódik. Ez mind a rezonátoros megfigyelőt, mind az AFA-t félrevezeti, 
ezért a túlvezérelt helyeken tiltom az adaptációt. Ekkor a rezonátoros megfigyelő által 
becsült Fourier komponensek utolsó értékét tartjuk ki mindaddig, amíg a jel vissza 
nem tér a normál jeltartományba. Ennek az a hatása, hogy a Fourier komponensben 
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jelenlévő zaj mindaddig tovább terjed, amíg az adaptációt ismét be nem kapcsoljuk. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy enyhe túlvezérlés esetén ez a zajhatás tolerálható. 

A fentiek segítségével AD átalakító teszteléséhez a referencia jel előállítására a 
következő algoritmust dolgoztam ki: 

1. négyparaméteres szinusz illesztés a minta regisztrátum kezdeti, rövid 
szakaszára  durva kiinduló becslés a rezonátor pozíciókra 

2.a rezonátoros megfigyelő futtatása. Amennyiben a gerjesztő jel túlvezérelt, a 
konvergencia gyorsítása érdekében a kezdeti szakasznál a szinusz illesztett 
jelet vezetjük a rezonátorra. 

2.b eBAFA futtatása a rezonátoros megfigyelővel párhuzamosan, és a 
rezonátor pozíciók mintánként való újrahangolása. 

2.c rezonátoros megfigyelő és eBAFA adaptálásának tiltása a gerjesztő jel 
alul- ill. túlvezérlése esetén (megfigyelő hibajelének nullával való 
helyettesítése az alul-/túlvezérelt részeken). 

3. Rezonátoros megfigyelőből a DC és alapharmonikus komponens 
kicsatolása, mint referencia jel az ADC teszteléshez. 

4. (opcionális) Amennyiben az eBAFA stabil frekvenciát becsül az egész 
minta regisztrátum során (nincs fázis drift), a rezonátoros megfigyelő 
újrafuttatása frekvencia adaptáció nélkül, ahol a rezonátor pozíciót az 
eBAFA által becsült alapharmonikus-frekvencia időfüggvényének 
átlagolásával nyerjük. A DC és alapharmonikus komponensek kicsatolása, 
mint referencia jel az ADC teszteléséhez. 
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3.4. Szenzorfúzió alkalmazásai7F8F9F 

 
További kapcsolódó publikációk:63H [17], 64H [18], 65H [19], 66H [20]. 

4.1 altézis (kétdimenziós mobil orientációbecslő) kifejtése 
Egyensúlyozó robotok szabályozásához a szükséges dőlésszög információt nagyon 
gyakran egy kéttengelyű gyorsulásmérő és egy szögsebességet mérő giroszkóp (rate 
gyro) fuzionálásával nyerik. A kéttengelyű gyorsulásmérő (tilt szenzor) nyugalmi 

                                                 
8 A hivatkozott cikk kétszerzős. A szenzorfúzió fizikai modell alapján való korrigálásának ötlete saját 
tudományos eredményem, ennek az adott szenzor kombinációban való részleteinek kidolgozása, a 
robot fizikai modelljének levezetése, továbbá az algoritmus gyors prototípus rendszerben való 
implementálása Kalvach Arnold hallgatóm munkája. 
9 A vonatkozó cikk kétszerzős. Az integrálási hibának nemlineáris alapvonalszűréssel való 
limitálásának ötlete saját tudományos eredményem. A nyugalmi és mozgási fázisok elkülönítésének 
ötlete és az alapvonal szűrő részletes kidolgozása Kalvach Arnold hallgatóm eredménye. 
10 A vonatkozó cikk kétszerzős. Ebből a tézisben szereplő, csatolt diff. egyenletrendszer szétcsatolására 
vonatkozó ötlet saját tudományos eredményem. Zentai András PhD hallgatóm tudományos eredménye 
a nemlineáris optimalizáció kidolgozása. 

4. tézis 
Speciális alkalmazásokhoz új szenzorfúziós algoritmusokat javasoltam, melyek a 
fizikai folyamotok modellezéséből indulnak ki. 

4.1 altézis: Kétdimenziós mobil orientációbecslő 
Egyensúlyozó robotokhoz a leggyakrabban kéttengelyű gyorsulásmérőt és 
szögsebességet mérő giroszkópot alkalmaznak a szabályozáshoz szükséges 
dőlésszög meghatározására. Megmutattam, hogy a komplementer szűrős 
szenzor fúzió szisztematikus hibát tartalmaz (parazita gyorsulások 
torzítása), és egy fizikai modell alapú rekonstrukciót javasoltam a fúzióhoz 
 [8]8, mely a szisztematikus hibákat kompenzálja. 

4.2 altézis: Kétdimenziós mobil sebesség és trajektória becslő 
Mozgásanalízis céljára nemlineáris alapvonalszűrést javasoltam 
kétdimenziós gyorsulásmérők egyszeres- ill. kétszeres integrálása során 
fellépő zajerősödés korlátozására. A kidolgozott szűrő irány menti sebesség 
információra egy jó becslést eredményez, és jellegre helyesen rekonstruálja 
a trajektóriát. Ez alapján lehetőség adódik különböző jellegű mozgásformák 
kategorizálására  [7]9.  

4.3 altézis: Állandó mágnesű szinkronmotor árambecslése 
Állandó mágnesű szinkronmotorok kapocsfeszültségeiből és a forgási 
sebességből az analitikus redundancia miatt elvileg meghatározható a 
nyomatékszabályozás szempontjából legfontosabb paraméter, a motor 
árama. Ehhez a motor paramétereket identifikálni kell, mely a motor forgó 
koordináta rendszerében leírt csatolt differenciál egyenletrendszer 
megoldását kívánja. Az identifikációs probléma ebben a kontextusban új 
felírását javasoltam, mellyel a csatolás megszüntethető, és a 
költségfüggvény LS optimalizációs technikával minimalizálható. Az 
identifikációval nyert modell paraméterekkel futtatható egy alternatív 
árambecslő, mely egyrészről az árammérő hihetőség vizsgálatára, másrészt 
meghibásodása esetén pótlására alkalmas  [6]10. 
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állapotban csak a gravitációs gyorsulást méri, így mért gyorsulásainak arcus tangense 
megadja a függőlegessel bezárt szöget. A giroszkóp jelének integrálása szintén szög 
információt ad, amennyiben egy adott időpillanatban egy referencia kezdő szög 
ismert. Egyik szenzor jele sem alkalmas önmagában a dőlésszög precíz 
meghatározására. A tilt szenzor nem csak a gravitációs komponenst, hanem parazita 
gyorsulásként a saját lineáris- és centripetális gyorsulását is méri. A szögsebességet 
mérő giroszkóp jelének integrálásakor pedig az ofszet hibák integrálása okoz egy 
időben folyamatosan növekvő hibakomponenst. A komplementer szűrős szenzor fúzió 
ezért kis frekvencián a tilt szenzor jelét, dinamikus viselkedés esetén a giroszkóp jelét 
hangsúlyozza. 

Ez a fúziós módszer azonban tartalmaz egy szisztematikus hibát. Azt feltételezi, hogy 
a szenzorok frekvencia menete korlátozott, és a frekvencia tartományban kell a két 
szenzor információt úgy összegezni, hogy mind amplitúdó-, mind fázis menetben 
ideális legyen. Bemutattam, hogy ebben az alkalmazásban rendszeres hibát okoz, 
hogy a gyorsulásmérő egyensúlyozás közben fellépő saját gyorsulást is hozzáméri a 
gravitációs komponenshez, amit a fúzió nem szűr ki. Erre triviális példa, amikor a 
robot konstans gyorsulással halad előre, miközben konstans szöget zár be a 
függőlegessel. Ekkor a komplementer szűrő a gyorsulásmérő jelét továbbítja, és a 
giroszkópét elnyomja, ami hibás fúziót eredményez. 

A fenti rendszeres hiba kiküszöböléséhez az inverz inga kinematikai és dinamikai 
egyenleteit kell felírjuk, és az abban szereplő parazita gyorsulások meghatározása 
után lehetséges azok kompenzálása. A parazita gyorsulások (ingatest vízszintes 
gyorsulása, szöggyorsulása, centripetális gyorsulás) méréséhez az ingatestre a 
csuklóponttól különböző távolságokra helyezünk el egy-egy kétdimenziós 
gyorsulásmérőt. Mérjük még a motor áramát és a kerék ingatesthez viszonyított 
elfordulását (inkrementális szög jeladó). Az ingatest függőlegessel bezárt szögét az 
alábbiak alapján kapjuk: 
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ahol xa  ill. ya  a kétdimenziós gyorsulásmérő által mért két komponens, β  az 
ingatest szöggyorsulása, ω  a szögsebessége a függőlegeshez viszonyítva, r  a 
gyorsulásmérő távolsága a csuklóponttól, ta  az ingatest tömegközéppontjának 
tangenciális-, cpa  a centripetális-, cogxa ,  pedig vízszintes gyorsulása. A tangenciális 
és a centripetális gyorsulás hatása egyszerűen kompenzálható, amennyiben ismerjük 
az ingatest szögsebességét és szöggyorsulását. Ezt vagy egy szögsebességet mérő 
giroszkóp, vagy a két gyorsulásmérő különbségi jeléből tudjuk származtatni. A 
tömegközéppont vízszintes gyorsulása a következőképpen számítható: 
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ahol m tömeget, Θ tehetetlenségi nyomatékot, alsó index wh kereket, body ingatestet 
jelöli. M jelöli a motor által az ingatestre kifejtett forgatónyomatékot, whr  a kerék 
sugara, cogr  az ingatest tömegközéppontjának távolsága a csuklóponttól. Mivel mind 
67H(26), mind 68H(27) tartalmazza a ϕ  szöget, ezért egy iteratív eljárással finomítható 
folyamatosan a becslő: 

ncogxcogx aa ϕϕϕ ⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯ K)1(,1)0(,0  (28)
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A szenzorfúzió fizikai modell alapján való korrigálásának ötlete saját tudományos 
eredményem, ennek az adott szenzor kombinációban való részleteinek kidolgozása, a 
robot fizikai modelljének levezetése, továbbá az algoritmus gyors prototípus 
rendszerben való implementálása Kalvach Arnold hallgatóm munkája. 

4.2 altézis (kétdimenziós mobil sebesség és trajektória becslő) kifejtése 
A második alkalmazási terület idősek otthoni monitorozása volt. Megvizsgáltuk, hogy 
többdimenziós gyorsulásmérő, mint olcsó mobilis szenzor alkalmas-e arra, hogy 
információt nyerjünk egy demens beteg otthoni monitorozására, mozgásában 
bekövetkező rendkívüli események detektálására. Cél a viselkedésben bekövetkező 
hirtelen változás esetén a hozzátartozó vagy ápoló személyzet riasztása. A szenzor 
maga egy mozgó koordináta rendszerben (testre rögzített szenzor) szolgáltat gyorsulás 
információt három dimenzióban. Feladatunk a 3 mobilis szenzor (háromtengelyű 
gyorsulásmérő) információja alapján sebesség és trajektória információ kinyerése. A 
nehézséget az okozza, hogy ehhez a nyers szenzor adatot egyszer-, ill. kétszer 
integrálni kell, ami a mindig jelenlévő zaj miatt időben folyamatosan romló jel/zaj 
viszonyt eredményez, és alap esetben néhány másodperc alatt használhatatlan 
trajektória becslőt eredményez. Kihasználhatjuk azonban az emberi mozgás 
jellegzetességeit. Esetünkben azt, hogy az emberi test az idő nagy részében 
nyugalomban van. Adaptív küszöbölést alkalmaztunk a nyugalomban lévő, és 
mozgási fázis megkülönböztetésére. Ezt követően a nyugalmi fázisok sebesség 
alapvonalát (mért gyorsulás jel egyszeres integrálja) nullának tekintettük, majd a 
mozgási fázis sebesség alapvonalát is ehhez igazítottuk úgy, hogy a mozgási szakasz 
elején és végén is nulla legyen a sebesség. Ehhez az alapvonal becslőben lineáris 
interpolációt alkalmaztunk, és ezzel az alapvonallal korrigáltuk a sebesség becslőnket. 
A trajektória becslő az ily módon szűrt sebesség becslő további egyszeres 
integrálásával adódik. 

Az integrálási hibának nemlineáris alapvonalszűréssel való limitálásának ötlete saját 
tudományos eredményem. A nyugalmi és mozgási fázisok elkülönítésének ötlete és az 
alapvonal szűrő részletes kidolgozása Kalvach Arnold hallgatóm eredménye. 

4.3 altézis (állandó mágnesű szinkronmotor árambecslésének) kifejtése 
A következő altézis biztonságkritikus rendszerekhez (pl. gépjármű elektromos 
szervokormánya) kapcsolódik. Az állandó mágnesű szinkron motorok a rotorhoz 
rögzített forgó koordináta rendszerben írhatók le kényelmesen. A leírásnál figyelembe 
vesszük a tekercsek induktivitását, annak szögfüggését, a fázis tekercsek közötti 
csatolást, a tekercsek ellenállását és a forgórész mágneses tere által indukált 
feszültséget. A meghatározandó fizikai paraméterek: a tekercsek ellenállása, 
induktivitása és a forgógép generátor konstansa. Az identifikációhoz mező orientált 
vezérlést szokás alkalmazni, ahol szinuszos feszültség gerjesztést adunk a motorra, és 
különböző fordulatszámokon mérjük a fázis áramokat. A forgó koordináta 
rendszerben leírt két fázis áram azonban függ a másik fázis áramtól (d komponens a 
q-tól, q a d-től), és annak deriváltjától is. Így egy csatolt differenciál 
egyenletrendszerhez jutunk. Ezt a csatolást azonban megszüntethetjük, ha az áramot 
(és annak deriváltját) tekintjük gerjesztésnek, és a fázis feszültségeket kimenetnek. 
Ekkor a rendszert a következőképpen írhatjuk le: 
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ahol qd II ,  a d ill q irányú áram komponens, qd UU ,  feszültség komponens, sR  a 
tekercs soros ellenállása, qd LL ,  a tekercs induktivitásának megfelelő komponense, 

( )telω  az elektromos körfrekvencia, λ  pedig a generátor konstans. Amennyiben az 
identifikáció költségfüggvényét a következőképpen írjuk fel, a minimalizálás már 
ismer módszerekkel megtehető (mintavételezett jeleket feltételezünk): 

[ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )∑∑ −+−= 2
,

2
, ,,,,,,,,cost iUiLLRUiUiLLRU mértqqdsqmértdqdsd λλ  (30)

Mátrix formába rendezve a fenti egyenletet, és mintavételezett jeleket feltételezve a 
következőt kapjuk: 

ePWU mért +=   (31)
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és e a hibavektor. Ez alapján a paramétereket a következőképpen kapjuk: 

( ) mért
TT UWWWP

1−
=  (33)

A csatolt diff. egyenletrendszer szétcsatolására vonatkozó ötlet saját tudományos 
eredményem. Zentai András PhD hallgatóm tudományos eredménye a nemlineáris 
optimalizáció kidolgozása. 

4. Tudományos eredmények hasznosítása 

4.1. Költség hatékony mérőrendszer inverz módszerekkel 
Igen gyakran a külvilág fizikai paramétereinek megfigyelésében (beágyazott 
rendszerek, mérésadatgyűjtők stb.) nem a technológiai-, hanem az anyagi korlátban 
ütközünk fel. Azaz létezik pontosabb, precízebb érzékelő vagy mérőberendezés, de 
annak költségeit az adott alkalmazás nem képes viselni. Ez elsősorban a nagy 
példányszámban gyártott eszközöknél jelentkezik, hiszen itt az anyag/alkatrész 
költség dominál (pl. autóipar), a fejlesztési költség jobban eloszlik a sok terméken, de 
egyedi termékeknél is fontos szempont az ár. A teljes jelrögzítési lánc (érzékelő, 
jelkondicionáló, AD átalakító) javítására kínál lehetőséget a jelek digitális 
utófeldolgozása. Amennyiben a sávszélesség kiterjesztése a cél, dekonvolúciós 
algoritmusokkal (konvolúció hatásának kompenzálása) rekonstruálhatjuk a 
megfigyelendő fizikai jellemzőt, feltételezve, hogy a torzítás lineáris és idő invariáns. 
Ha a nemlinearitás okozza a gondot, akkor a nemlinearitást tudjuk regularizációs 
technikákkal hatékonyan kompenzálni.  
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Saját eredmény ezen a területen: 
A több paraméteres optimalizálást sikerrel alkalmaztam nagyfeszültségű osztó 
frekvenciafüggő hibájának kompenzálására, mely által egy olcsóbb ún. csillapított 
kapacitív osztóval is a rezisztív osztók sávszélességével vetekedő minőség volt 
elérhető 69H [1]70H [11]. A méréseket az ETH Zürich Nagyfeszültségű Laboratóriumában 
végeztük. 

4.2. Fizikai/technológiai korlát kiterjesztése inverz módszerekkel 
Az inverz szűrési alkalmazások második nagy köre, amikor a mérőrendszer (szenzor, 
jelkondicionáló, AD átalakító) tulajdonságai fizikai vagy technológiai korlátok miatt 
tovább nem javíthatók. Ebbe a körbe tartozik, amikor pl. egy fényképnél adott 
megvilágítás és fényerejű objektív mellett a szükséges minimális exponálási idő 
esetén is elmosódik a mozgó objektumról készített kép. Vagy ugyanígy ha az ideális 
gömbi lencsék esetén is jelentkező szférikus aberráció (pontnak nem pont a képe, 
hanem a fény szétkenődik) miatt limitált a felbontás. Mind a mozgásból, mind a 
szférikus aberrációból adódó torzításokat kétdimenziós konvolúcióval írhatjuk le. 
Ennek kompenzálása az egydimenziós dekonvolúcióhoz hasonlóan megtehető.  

Technológiai korlátba ütközünk fel a precíziós méréstechnika esetén (tipikusan 
kalibrációs laboratóriumok műszerei). A kalibrációs laboratóriumok egyik feladata a 
mérőműszerek hitelesítése, amihez a mérendő műszernél nagyobb pontosságú 
referenciamérésre van szükség. Ez gyengébb képességű bevizsgálandó műszerek 
esetén nem jelent kihívást. A probléma ott jelentkezik, amikor a világ legpontosabb 
műszerét kell hitelesíteni. Erre nyújt lehetőséget az inverz szűrés. 

Saját eredmények ezen a területen: 

Az USA elsődleges mérésügyi hivatalánál (National Institute of Standards and 
Technology, Gaithersburg, MD) találkoztam a precíziós méréstechnikai 
problémakörével, ahol a feladatom ultragyors mintavételező oszcilloszkópok 
sávszélességének kiterjesztése volt. A mintavevő rendszer ekvivalens mintavételi 
üzemmódban működött. Az így elért mintavételi frekvencia 512 GHz, sávszélessége 
20 GHz. Ez azt jelenti, hogy az ekvivalens mintavételi idő 2 ps. Ez alatt az idő alatt a 
fény kevesebb, mint 1 mm-t tesz meg. Ez a mintavétel időzítése számára is extra nagy 
kihívást jelent. Az ekvivalens mintavételezés során nem veszünk 2 ps-onként mintát, 
csak sokkal ritkábban (szomszédos periódus azonos fázishelyzetű jeléből), de a 
mintavétel pontosságának ebben a tartományban kell lennie. A zaj csillapítása 
érdekében sok periódust szokás átlagolni. Bizonyítható, hogy a mintavételezés 
időzítésének bizonytalansága (jitter) miatt az átlagolás aluláteresztő szűrő hatású. Ez 
tovább rontja az amúgy is véges sávszélesség miatt elérhető pontosságot. Mindezt 
együttesen lehet kompenzálni dekonvolúciós technikákkal 71H [2], 72H [4], 73H [13], 74H [14]. 

Általam vezetett tudományos kutatást végző csoport eredményei: 

Bakó Tamás doktorandusz hallgatóm nemlineárisan torzult akusztikus jelek 
rekonstruálásával foglalkozott. Filmek hangsávját optikai úton rögzítik. A film 
feketedési görbéje azonban nemlineáris. Különösen másolás során gyakori, hogy a 
munkapont a rossz megvilágítással eltolódik, és ezáltal a hang torzul. PhD hallgatóm 
archív hanganyagok restaurálására dolgozott ki irányításommal hatékony 
módszereket. A nemlinearitás kompenzálása során fellépő zajerősödés kezelésére a 
dekonvolúciós módszerekből ismert regularizációs technikák adaptálása jelentette a 
megoldást 75H [22]76H [25]. További hatékony algoritmusok születtek zajok (sistergés, 
kattogás stb.) szűrésére 77H [21], 78H [23], 79H [24]. Bakó Tamás PhD dolgozatát 2005-ben 
sikeresen megvédte. 
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4.3. Szenzorfúzió és közvetve mérhető mennyiségek becslése 
Szenzorfúzióval alkalmazások széles körében találkozhatunk. Szenzorok, 
mérőrendszerek bemeneti jeltartományát, frekvencia tartományát növelhetjük meg 
több, különböző szenzor alkalmazásával. Az elérhető pontosságot növelhetjük a 
redundáns információ felhasználásával. 

A bemeneti jeltartomány kiterjesztésére egy egyszerű példa, amikor különböző 
irányba néző kamera képekből egy panoráma képet szerkesztünk össze. Erre sok 
digitális fényképezőgép gyártó cég nyújt szoftveres támogatást, melyek az egyes 
képeket megfelelően forgatják, hogy a szomszédos képek átfedő részei jól 
illeszkedjenek. 

Gyakran alkalmaznak fúziót ott, ahol a közvetlen mérés csak nagyon költséges 
eszközökkel lenne lehetséges, viszont több, egyszerűbb szenzorból származó 
információ fúziójával már jó becslés adható. Erre példa a forgó alkatrészt tartalmazó, 
költséges giroszkóp helyettesítése MEMS gyorsulásmérő és rezgőnyelves (szintén 
MEMS) giroszkóp fúziójával. 

További alkalmazási kör a biztonságkritikus rendszerek. Ezek megkövetelik, hogy a 
kritikus egységeket többszörözzük. Ennek azonban vannak fizikai (nem fér el több 
szenzor), és anyagi korlátai is. A többszörözésre kínál alternatívát egy olyan virtuális 
szenzor, ahol az analitikus redundancia kihasználásával más szenzorok jeleiből 
becsüljük a kívánt mennyiséget. 

Általam vezetett tudományos kutatást végző csoport eredményei: 

Gépjárművek elektromos szervokormányának nyomatékszabályozásához szükséges 
árambecslésére dolgozott ki irányításommal hatékony algoritmusokat Zentai András 
PhD hallgatóm. Ezzel lehetőség nyílik a felvett áram mérésének alternatív 
szenzorokkal (nem árammérő) való validálására, hihetőség vizsgálatára, ill. az 
árammérő meghibásodása esetén annak pótlására. Erre az analitikus redundancia 
teremt lehetőséget, ugyanis a fázisfeszültségek és a fordulatszám mérésével, a motor 
fizikai paramétereinek ismeretében becsülhető az áramfelvétel 80H [17]81H [18], 82H [19], 83H [20]. 

Bódis-Szomorú András doktorandusz hallgatóm kutatási területe tárgyak térbeli 
rekonstrukciója kamera képek alapján 84H [31]. A megcélzott alkalmazás gépjárművek 
automatikus sávon tartása az út trajektóriájának rekonstruálása alapján 85H [29], 86H [30], 
87H [32]. Ehhez a két oldalsó visszapillantó tükörre helyezünk fel egy-egy kamerát. A 
kamerákat ehhez először kalibrálni kell, melyet vagy egy offline kalibráció során, 
vagy különböző nézetek alapján (haladás közben) tehetünk meg online 88H [27], 89H [28], 
[90H26].  

Szintén autóipari alkalmazási területen kezdte meg 2012 szeptemberében PhD 
kutatásait irányításommal Jánosi András. A KFKI MFA nemrégiben, az ENIAC 
projekt keretében kifejlesztett egy gumiabroncsba integrálható szenzort, mely az 
abroncs és az útfelület között ható erőket méri. PhD hallgatóm feladata annak 
megvizsgálása, hogy a kerék deformációjából további szenzorok felhasználásával 
milyen járműdinamikai paraméterekre lehet következtetni, és ezeket hogyan lehet 
integrálni a meglévő biztonságtechnikai eszközökbe (blokkolás gátló, stabilitás 
program stb.). 
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