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1. fejezet

Bevezet®

Jelen kutatómunka legf®bb célja, hogy vizsglja, min®sítse és javítsa az analóg digitális át-
alakítók (A/D-átalakítók) tesztelésére szolgáló eljárásokat. Ezt egyfel®l ösztönzi az, hogy az
analóg-digitális átalakítás kulcsfontosságú számos beágyazott és mér®rendszerben, másfel®l
a konverterek tulajdonságai továbbra is felvetnek olyan elméleti és gyakorlati kérdéseket,
amelyek a tesztelési eljárást közvetlenül érintik. Az A/D-átalakítás elméleti alapjai - az
ideális mintavételezés és ideális kvantálás elmélete - stabilak és széles körben ismertek. Az
ideális mintavételezést a Nyquist-Shannon tétel segítségével írhatjuk le [1] [2], míg az ideális
kvantálás elméletét több könyv és szakcikk alapozta meg például [3], [4] vagy [5]. Mind-
azonáltal a valódi analóg-digitális átalakítók vizsgálatakor ezek az alapok nem elegend®ek,
részben nem is használhatóak, részben csak kiindulásként szolgálnak. Az analóg-digitális
átalakító áramkörök vizsgálata jóval szélesebb látókört kíván. Ebbe beleértend® a mérési
eljárás (gerjeszt®jel, mintavételezés, stb.) körültekint® megtervezése, valamint a jelfeldol-
gozási algoritmusok tervezése és implementációja, ami biztosítja a vizsgált A/D konverter
min®ségi mér®számainak helyes - szabványos, illetve a szabványon túlmutató eljárások sze-
rinti - kiszámítását. A szabványon túli eljárások, illetve azok - az értekezésben javasolt -
módosításai szerintünk szintén szabványosíthatók, s®t, érdemes volna szabványosítani ®ket.
Az értekezés áttekinti a szabványos A/D-tesztelési eljárásokat, azonban egy - egyel®re - nem
szabványos eljárásra koncentrál: az átalakító és a vizsgálójel paramétereinek maximum li-
kelihood (ML) alapú becslésével. A dolgozatban bemutatott kutatómunkának három f®
célja van. Az els® cél meghatározni a becsl®k pontosságának elméleti korlátait. Mivel az
ML becslés egyik legfontosabb komparatív el®nye konzisztens és hatásos, fontos tudni, mik
a pontosság határai (kovariancia, illetve átlagos négyzetes hiba tekintetében). A vizsgá-
latok második célja a becslés paraméterterének csökkentése. Mivel a maximum likelihood
becslés megvalósítására kifejlesztett modell valamennyi kódváltási szintet tartalmazza (egy
N -bites kvantáló kódváltási szintjeinek száma 2N − 1), a megbecsülend® paraméterek szá-
ma a 2N nagyságrendjébe esik (ez a szám 2N + 4 vagy 2N + 5 attól függ®en, hogy az
apertúra jitter külön paraméter-e a modellben vagy sem). Ezenfelül egy kódváltási szint
kevéssé befolyásolja a mérési rekord globális képét, ezért az egyes kódváltási szintek becs-
lése általában igen bizonytalan köszönhet®en annak, hogy a likelihood függvény kevéssé
érzékeny az egyes kódváltási szintekre. A kvantáló nemidealitásainak paraméterezésével az
átalakiító statikus transzferkarakterisztikája vonatkozó információ tömöríthet®. A mérési
rekord szempontjából releváns információ az integrális nemlinearitás (INL) görbe globá-
lis alakja, amely kevesebb paraméterrel is jó hatásfokkal approximálható - úgy, hogy a
paraméterek száma nem függ az átalakító bitszámától. Jelen kutatómunka megpróbálta
számba venni a lehet®ségeket és igyekezett megfelel® megoldásokat javasolni a kvantálók
nemidealitásának approximálására, hogy a ML becslés paraméterterét számottev®en csök-
kenteni lehessen. Az INL görbe approximálásával végzett ML becslést AML (approximate
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maximum likelihood estimation) neveztük el. A kutatómunka harmadik célja a modell ki-
terjesztése volt, hogy a mintavételezés bizonytalanságát (apertúra jitter) helyesen kezje és
a jitter nagyságát - mint paramétert - becsülje. Számos esetben az apertúra jitter igen kicsi
és az additív zajhoz képest elhanyagolható. Mégis vannak olyan esetek (f®ként gyorsan vál-
tozó jelek rögzítésekor), amikor az apertúra jitter hatása kell®en nagy ahhoz, hogy külön
kezeljük és nagyságát becsüljük. A harmadik f® kérdés, amire az értékezés fókuszál, a jitter
kezelésének és becslésének helyes módja: ennek keretében igyekeztünk összehasonlítani az
eredeti és a kib®vített modell segítségével kapott becslési eredményeket.
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2. fejezet

A becslési feladat

2.1. A mérési elrendezés

Az A/D tesztelés céljából végrehajtott mérések célja, hogy az analóg-digitális átalakítót
szinuiszos vizsgálójellel gerjesztve megvizsgálja a tesztelt áramkör válaszát, ami nem más,
mint a digitális mérési rekord. A gerjeszt®jel szükségképpen zajos és tartalmazhat har-
monikus komponenseket is, de a nemidealitásoktól eltekintve szinuszosnak kell lennie. A
becslés alapjául szolgáló modell általánosítható tetsz®leges sávkorlátozott periodikus jel-
re - az értekezésben ez az általánosítás szerepel is. Mindazonáltal a gyakorlatban ritkán
ki�zet®d® multiharmonikus jeleket alkalmazni gerjeszt®jelként mert a szándékosan hozzá-
adott illetve a harmonikus torzítás miatt megjelen® felharmonikus komponensek nehezen
elválaszthatóak a mérési rekord vizsgálatával. A vizsgált A/D-átalakító, illetve a mér®jel
paramétereit egy valószín¶ségi megközelítést alkalmazó becslési eljárás, a maximum likeli-
hood becslés (lásd 2.2. fejezet) segítségével becsüljük. Az így kapott becsl®k segítségévvel
az A/D átalakítók fontos (statikus és dinamikus) min®ségi mér®számai meghatározhatók:

• integrális nemlinearitás (integral nonlinearity, INL)

• di�erencális nemlinearitás (di�erential nonlinearity, DNL)

• e�ektív bitszám (e�ective number of bits, ENOB)

• jel és a zaj+torzítás viszonya (signal to noise and distortion ratio, SINAD)

• zavarmentes dinamikatartomány (spurious-free dynamic range, SFDR)

• az apertúra jitter e�ektív értéke

A mérési elrendezést a 2.1 ábra mutatja.
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2.1. ábra. A mérési elrendezés

2.2. A maximum likelihood becslés megvalósítására szolgáló modell

A kvantáló és vizsgálójele paramétereinek becslésére Balogh és munkatárasi [6] a következ®
modellt dolgozták ki. A kvantáló a kódváltási szintjeivel írható le. A k-adik kódváltási
szint (Tk) az az egyenfeszültség, amelyet a bemenetre adva 50% valószín¶séggel k − 1,
szintén 50% valószín¶séggel k kódot kapunk kimenetként. Az N -bites kvantáló 0 és 2N −
1 közötti digitális kódokat ad ki, és 2N − 1 kódváltási szinttel rendelkezik. A redukált
átalakítási tartomány (reduced full scale, RFS) a T1 és T2N−1 kódváltási szintek közötti
feszültségtartomány. A legfels® kódváltási szintet meghaladó feszültségek 2N − 1 kódot, a
legalsó komparálási szint alatti feszültségek 0 kódot eredményeznek az A/D kimenetén. A
kvantálás a q(x) függvénnyel írható le, ahol

q(x) =


0, ha x < T1

m, ha Tm ≤ x < Tm+1

2N − 1, ha x ≥ T2N−1

(2.1)

A szinuszos gerjeszt®jel 4 paraméterrel írható le:

x(t) = A cos(2πft) +B sin(2πft) + C (2.2)

ahol A a koszinuszos tag együtthatója, B a szinuszos tag együtthatója és C jelöli a jel
egyenkomponensét. A mér®jel frekvenciája f . Az elektronikus eszközök zaját, illetve a kör-
nyezeti zavarokat egy a mér®jelre szuperponált addítív zaj modellezi. A leginkább kézen-
fekv® választás normális eloszlású fehér zajt feltételezni 0 középértékkel és σ szórással. Az
additív zaj realizációját jelölje n(t). Mivel a modell szerint a zaj fehér (teljesítménys¶r¶ség-
spektruma egyenletes) n(τ1) és n(τ2) zajminták pontosan akkor függetlenek egymástól, ha
τ1 6= τ2.
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A zajos szinuszjelet az A/D mintavételezi és kvantálja (e m¶veletek sorrendje felcserélhet®),
így az A/D átalakító kimenete a következ®képpen írható le:

y[k] = q(x(tk) + n(tk)) (2.3)

ahol a k-adik mintavételi id®pontot tk jelöli (k = 1..M).
A modell paraméterei a következ®k:

• A kvantáló kódváltási szintjei: T1, T2, ..., T2N−1

• A gerjeszt®jel koszinuszos tagjának együtthatója: A

• A gerjeszt®jel szinuszos tagjának együtthatója: B

• A gerjeszt®jel egyenkomponense: C

• A gerjeszt®jel frekveciája: f

• A gerjeszt®jelre szuperponált additív zaj szórása: σ

Mivel a mintavételezés ebben a modellben ideális és ekvidisztáns, azaz tk = tk,ideal =
k ·Ts, a gerjeszt®jel frekvenciája felírható a mintavételi frekvenciára normált körfrekvencia
segítségével:

θ = ωTs = 2π
f

fs
(2.4)

ahol ω a gerjeszt®jel körfrekvenciája, Ts jelöli a mintavételi id®t, fs pedig a mintavételi
frekvenciát. Ekkor

x[k] = x(tk) = x(k · Ts) = A cos(kθ) +B sin(kθ) + C (2.5)

A becsléssel meghatározandó paraméterekb®l összeállított vektor az alábbi módon írható
fel:

p =



A
B
C
θ
σ
T1
T2
...

T2N−2

T2N−1


(2.6)

Fontos megjegyezni, hogy az eredeti modell [6] elhanyagolja a mintavételezés bizonytalan-
ságát. Mindazonáltal ez a modell kib®víthet® úgy, hogy kezelje az apertúra jitter jelenségét
és becsülje annak nagyságát. Ebben kib®vített modellben az additív zaj szórását σv-vel je-
löljük, és egy további paraméter bevezetésre kerül: a mintavételezés bizonytalanságának
szórását σt jelöli.
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A paraméterek �valószer¶ségének� (likelihood) kifejezéséhez be kell vezetni egy diszkrét
valószín¶ségi változókból álló vektort, amit jelöljön Y A vektor k-adik eleme (Y [k]) a
mérési rekord k-adik eleméhez tartozik és 2N különféle értéket vehet fel: bármelyik kimeneti
kód értékét felveheti egy adott valószín®séggel. Ennek megfelel®en

2N−1∑
l=0

P[Y [k] = l] = 1 (2.7)

Ezek a valószín¶ségek a mér®jel, a zaj és a kvantáló paramétereit®l függenek: azt mutatják
meg, hogy a zajos mér®jel k-adik mintája mekkora valószín®séggel esik az l-edik kódbinbe.
A Gauss-zajmodellnek köszönhet®en a matematikai leíráshoz szükséggünk lesz az error
function (erf) függvényre.

erf(x) =
2

π

∫ x

0
e−zdz (2.8)

P(Y [k] = 0) =
1

2

[
erf

(
T1 − x[k]
σ
√
(2)

)
+ 1

]
(2.9)

P(Y [k] = 2N − 1) =
1

2

[
1− erf

(
T2N−1 − x[k]

σ
√
(2)

)]
(2.10)

P(Y [k] = l) =
1

2

[
erf

(
Tl+1 − x[k]
σ
√
(2)

)
− erf

(
Tl − x[k]
σ
√
(2)

)]
(2.11)

ahol l = 1..2N−2. Hogy elkerüljük a három különböz® eset elágazását a valószín¶ségek (így
kés®bb a likelihood függvény) kiszámításánál, célszer¶ de�niálni két virtuális kódváltási
szintet: vezessük be a 0-dik és a 2N -edik komparálási szintet, ezek értékei legyenek T0 = −∞
és T2N = +∞.

Így az Y [k] eloszlása egyetlen egyenlet segítségével meghatározható:

P[Y [k] = l] =
1

2

[
erf

(
Tl+1 − x[k]
σ
√
(2)

)
− erf

(
Tl − x[k]
σ
√
(2)

)]
(2.12)

ahol l = 0..2N − 1.
A mérési rekord mintM egymást követ® meg�gyelés együttes s¶r¶ségfüggvénye (likelihood
függvénye)

L(p) =
M∏
k=1

P[Y [k] = y[k]] (2.13)

ahol y[k] a mérési rekord k-adik mintája. Az utóbi két összefüggés felhasználásával a like-
lihood függvény kifejezhet® így:
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L(p) =
M∏
k=1

1

2

[
erf

(
Ty[k]+1 − x[k]

σ
√
(2)

)
− erf

(
Ty[k] − x[k]
σ
√
(2)

)]
(2.14)

A kés®bbi számításokhoz érdemes bevezetni a negatív log-likelihood függvényt, amely egy-
ben a becslés költségfüggvénye is (a likelihood függvény maximumhelye a költségfüggvény
minimumhelye).

CF(p) = − lnL(p) =M ln 2−
M∑
k=1

ln

[
erf

(
Ty[k]+1 − x[k]

σ
√
(2)

)
− erf

(
Ty[k] − x[k]
σ
√
(2)

)]
(2.15)

A becslési feladat célja megtalálni a költségvfüggvény széls®értékhelyét, így megkapni a
vizsgált A/D átalakító és mér®jele paramétereinek maximum likelihood becsl®it:

p̂ML =



ÂML

B̂ML

ĈML

θ̂ML

σ̂ML

T̂1,ML

T̂2,ML

...
T̂2N−1,ML


(2.16)

Fontos megjegyezni, hogy ha a modellt kiterjesztjük úgy, hogy az apertúra jitter szórását
is becsülje, akkor a paramétervektor egy további elemmel b®vül. Ekkor a ML becsl®kb®l
álló vektor az következ®:

p̂ML =



ÂML

B̂ML

ĈML

θ̂ML

σ̂v,ML

σ̂t,ML

T̂1,ML

T̂2,ML

...
T̂2N−1,ML


(2.17)
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3. fejezet

Tézisek

1. Tézis

Meghatároztam az összefüggést, amely megadja a rendelkezésre álló információ mennyi-
ségét az A/D átalakító és vizsgálójele paramétereinek maximum likelihood alapú becslése
esetén.

1.1 Általános, architektúrafüggetlen és zárt alakban meghatároztam a Fisher-féle infor-
máció mátrix elemeit. A becsl®k kovarianciájára vonatkozó Cramér-Rao alsó korlátot
(Cramér-Rao Lower Bound, CRLB) meghatároztam a Fisher-féle információs mátrix
felhasználásával.

1.2 A Creamér-Rao alsó korlát legfontosabb elemeit összevetettem olyan CRLB értékek-
kel, amelyeket a kvantált szinuszjel egyszer¶bb modelljei alapján vezettek le. A ML
becslés számára felállított, bonyolultabb modellb®l levezetett CRLB értékek alacso-
nyabbnak bizonyultak: a részletesebb kvantáló- ás zajmodell magyarázóereje nagyobb.

1.3 A ML paraméterbecsl®k tapasztalati kovarianciáját összehasonlítottam az IEEE szab-
ványokban ajánlott legkisebb négyzetes (least squares, LS) becsl®k tapasztalati kova-
rianciájával, valamint a Cramér-Rao alsó korláttal.

1.4 A Fisher-féle információs mátrix és a Cramér-Rao alsó korlát kiszámítását általánosí-
tottam arra az esetre, ha a gerjesztés nem szinuszjel, hanem tetsz®leges sávkorlátozott
periodikus jel.

Kapcsolódó közlemény: [J4]

2. Tézis

Módszert adtam a kvantálók statikus transzferkarakterisztikájának kisszámú paraméterrel
történ® hatékony approximálására.

2.1 Az approximációt beépítettem az átalakító és vizsgálójele paramétereinek maximum
likelihood becslésére kidolgozott modellbe. Ennek köszönhet®en a paraméterek száma
az O(2N ) nagyságrendr®l az O(1) nagyságrendre csökkent (ahol N a kvantáló bitszá-
ma). A paraméterek száma nem haladja meg a néhány tízet az implementációban.

2.2 Az approximációs technikák hatékonyságát egzakt mér®számokkal - vektornormákkal
- jellemeztem. Ezeket a vektornormákat a kvantálóval, mint méréstechniaki eszközzel
szemben támasztott követelmények �gyelembevételével választottam ki.

2.3 Az approximáció hibáját összehasonlítottam a kódváltási szintek becslésének bizony-
talanságára vonatkozó elméleti alsó korláttal. Ez alapján ajánlást fogalmaztam meg
az approximációra használt paraméterek maximális számára.
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Kapcsolódó közlemény: [J1]

3. Tézis

Az A/D-átalakító és vizsgálójele paramétereinek maximum likelihood becslésére kidolgo-
zott modellt kib®vítettem úgy, hogy a mintavételezés bizonytalanságát is vegye �gyelembe,
illetve annak nagyságát becsülje.

3.1 Az apertúra jitter Gauss-modelljéb®l kiidulva meghatároztam a kétparaméteres, id®-
ben változó zaj modelljét leíró összefüggéseket.

3.2 Felírtam a meg�gyelések együttes s¶r¶ségfüggvényét (a likelihood függvényt) olyan
alakban, hogy a mintavételezés bizonytalanságát is modellezze - egyetlen paramé-
ter hozzáadásával. Ennek a likelihood függvénynek a széls®értéke ML becsl®t ad az
apertúra jitter szórására.

3.3 A kib®vített becslési eljárást szimulált és valódi mérési rekordokon teszteltem. A
kapott becslési eredmények összhangban vannak az elméleti várakozásokkal.

Kapcsolódó közlemény: [J5]

Az értekezésben közölt eremények alapján úgy gondolom, hogy az A/D-átalakító és vizsgá-
lójele paramétereinek maximum likelihood és közelít® maximum likelihood becslése m¶köd®
és jól megvalósítható módszerek az átalakítók min®ségi mér®számainak meghatározására,
ezért helyük lenne az IEEE-1241 [7] és az IEEE-1057 [8] szabványokban, mint a jelenleg
szabványos eljárások alternatívái.
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4. fejezet

Az eredmények alkalmazása

A PhD értekezésben részletezett algoritmusok célja az A/D átalakító és vizsgálójele para-
métereinek becslése az A/D min®ségi mér®számainak kiszámítása céljából. Így az eredmé-
nyek els®dleges alkalmazása az algoritmusok implementációja széleskörben használt plat-
formokra, mely implementációk segítségével az A/D átalakítók min®sége meghatározható.
Ezek az implementációk online elréhet®ek [9], így aki ki szeretné értékelni a mérési ered-
ményeit, ezek segítségével megteheti. Két implementációja érhet® el az algoritmusoknak:
az egyik egy MATLAB toolbox, a másik egy LabVIEW környezetben futó szoftver.

4.1. Implementáció MATLAB környezetben (ADCTest toolbox for MAT-

LAB)

Az ötlet, hogy A/D átalakítók tesztelését támogató toolboxot fejlesszünk MATLAB kör-
nyezetben, a 2000-es évekre nyúlik vissza. A jelenlegi program el®djén Kollár István, Már-
kus János, Bilau Tamás, Sárhegyi Attila és Balogh László dolgoztak. 2012-ben Virosztek
Tamás teljes egészében újraírta a toolboxot, mindössze a 4-paraméteres id®tartománybeli
legkisebb négyzetes szinuszilleszt® algoritmust tartotta meg, amelyre [7] hivatkozik is. Az
új toolbox megtartotta az �ADCTest� elnevezést, a verziók számozása pedig 4.0-tól kez-
d®dött, hogy ne ütközzön a korábbi toolbox verziószámaival. A program f®bb funkciói a
következ®k:

• Mérésleírók kezelése

� Új mérésleírók létrehozása

� Mérésleírók szerkesztése

� Új szimulált mérési rekord készítése

� Mérésleírók mentése MAT fájlokba vagy platformfüggetlen XML fájlokba (az
XML fájlokhoz XSD sémade�níció is készült)

• Mérési rekordok min®sítése: a betöltött, megszerkesztett, vagy újonan létrehozott mé-
rési rekordok többféleképpen is kiértékelhet®ek. Mindazonáltal nem mindegyik rekord
alkalmas arra, hogy mindenféle módon kiértékeljék. Feldolgozás el®tt a mérési rekord
min®sítést kap, hogy alkalmas-e az adott szempontból történ® kiértékelésre vagy sem.
A program f®ablakának alján található a �Classify and process measurement record�
nyomógomb, melyet megnyomva a mérési rekord min®sít® felülete jelenik meg. Ebben
a párbeszédablakban jellennek meg a mérési rekord min®sítései a következ® tesztelési
módszerekre vonatkozóan:
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� Négyparaméteres legkisebb négyzetes (LS) szinuszillesztés

� Az A/D átalakító és vizsgálójele paramétereinek maximum likelihood becslése

� Az A/D átalakító és vizsgálójele paramétereinek közelít® maximum likelihood
(AML) becslése

� Hisztogram teszt szinuszos gerjeszt®jellel

� FFT teszt

A mérési rekord min®sítése egy adott tesztelési módszerre vonatkozóan lehet

� Alkalmas

� Alkalmas, de megkötésekkel

� Alkalmatlan

A min®sít® felület a 4.1 ábrán látható:

4.1. ábra. A mérési rekodok min®sítése

Ha a mérési rekord alkalmas arra (megkötésekkel vagy azonk nélkül), hogy egy adott mód-
szer szerinti tesztelést végrehajtsunk rajta, akkor a kiértékel® algoritmus egy nyomógomb-
bal elindítható. Az id®tartománybeli szinuszillesztés esetén - amely különböz® kritériumok
szerint hajtható végre, például legkisebb négyzetes értelemben vagy ML becslés eredménye-
képpen - a különböz® módon kapott teszteredmények összehasonlíthatóak (ld. 4.2 ábra).
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4.2. ábra. A ML és LS alapú szinuszillesztés eredményeinek öszehasonlítása

4.2. ADCTest toolbox for LabVIEW

Kihasználandó a LabVIEW környezet nyújtotta lehet®ségeket, az ADCTest toolbox nyúj-
totta funkcionalitás nagy részét LabVIEW környezetbe is portoltuk [10]. A mérés-automatizálási
és adatgy¶jtési feladatokat a LabVIEW környezetre jellemz® gra�kus �G� nyelven [11] írtuk
meg. A mérért végz® hardvereszközök illesztése és kon�gurációja szintén G nyelven történt.
A LabVIEW környezet a virtuális m¶szer (virtual instrument, VI) koncepciójára épül. A
virtuális m¶szer egy felhasználó által de�niált mér®rendszer moduláris hardverrel és egye-
dileg összeállítható szoftverkomponensekkel [12]. A toolbox nem más, mint egy top-level
VI, amely számos alacsonyabb szint¶ VI-t tartalmaz, amelyek elvégzik a mér®jel generá-
lását, a mérési-adatgyújtési valamint a jelfeldolgozási feladatokat. A gra�kus felhasználói
felület a top-level VI kezel®felülete (ld. 4.3 ábra). Jelen esetben a moduláris hardver két
eszközt jelent: egy NI-9263 analóg kimeneti (D/A) valamint egy NI-9201 analóg bemeneti
(A/D) modult. A gerjeszt®jel generálható az NI-9236 eszközzel, de más küls® forrásból is
kinyerhet® (például egy dedikált szinuszjel-generátorból).
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4.3. ábra. A LabVIEW toolbox gra�kus felhasznlói felülete

Jelfeldolgozás tekintetében a LabVIEW implementáció az alábbi lehet®ségeket nyújtja:

• Szinuszos mér®jellel végzett hisztogram tesz [13] alapján

• A mérési rekord koherenciájának vizsgálata [14] szerint

• Négyparaméteres legkisebb négyzetes szinuszillesztés az IEEE-1241-2010 szabvány-
nak [7] megfelel®en

• A kvantáló és vizsgálójele paramétereinek maximum likelihood becslése [6] alapján

4.3. Az implementációk felhasználása

Mind a MATLAB, mind a LabVIEW implementáció ingyenesen hozzáférhet®, open-source
szoftverek. A MATLAB implementáció jóval nagyobb hangsúlyt kap, és nagyobb is az
érdekl®dés iránta. A programok regisztráció nélkül is letölthet®ek, de a felhasználók opci-
onálisan regisztrálhatnak is (így például automatikusan értesülnek a frissítésekr®l). 2017
áprilisáig bezárólag 34 regisztrált felhasználónk van a világ 13 országából.
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