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1
H ÁT T É R , K U TATÁ S I C É L O K

Kutatási munkám jelentős részét az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) kutató-
intézetben [1] végeztem. Ma a CERN fő hivatása az elemi részecskék és kölcsönhatásaik
tanulmányozása. Ezeket a vizsgálatokat leginkább gyorsítókban keringő részecskenyalá-
bok ütköztetésekor létrejövő események észlelésével és analizálásával végzik. A CERN
legismertebb berendezése a világ legnagyobb részecskegyorsítója, a Nagy Hadronütköz-
tető (LHC), amelynek négy ütköztetési pontját nagy méretű részecskedetektorok veszik
körbe.

A részecskegyorsítók általában számos olyan rendszerrel vannak felszerelve, amelyek
lehetővé teszik a részecskenyalábok megfigyelését [2]. Ezen rendszerekre összefoglalva a
nyalábműszerek (beam instrumentation) kifejezést szokták alkalmazni. Ezek a gyorsítók
üzemeltetését, finomhangolását és jobbítását, azaz a nyalábdiagnosztikát (beam diagnostics)
szolgálják.

A nyalábveszteség-monitorozás (BLM) a részecskegyorsítók műszerezésének és diag-
nosztikájának kulcsfontosságú eleme. Célja a tervezett pályájuktól eltérő, a nyalábból
elszökő és így a gyorsítócsőbe ütköző részecskék mérése. A BLM rendszerek három fő
funkciót töltenek be:

kármegelőzés , azaz a nyalábveszteség által a gyorsítókban vagy a részecskedetekto-
rokban okozott károk elkerülése.

diagnosztika a nyalábveszteségek által a készülékekben indukált radioaktivitás mi-
nimalizálása elősegítésére.

luminozitás-optimalizáció a létrehozott ütközések számának maximalizálása cél-
jából, a nyalábveszteségek minimalizálása által biztosítva az ehhez szükséges
hosszú nyaláb-élettartamot.

Az írás időpontjában zajlik egy új, közös BLM rendszer telepítése és üzembe helyezése
az LHC előgyorsítóinál, amelyeket együttesen injektoroknak neveznek. A specifikáció
nagy igényeket támaszt az új BLM rendszerrel szemben, hogy a nagyon eltérő jellemzők-
kel és követelményekkel rendelkező injektorok mindegyikén alkalmazható legyen.

A nyalábveszteség-monitorozás kritikus szerepet játszik a CERN gyorsítóinak védel-
mében és finomhangolásában. Ennek megfelelően elengedhetetlen a rendszer teljesít-
ményének folyamatos és átfogó felügyelete, különös tekintettel az analóg jelátviteli lánc
működésére.

Ennek a projektnek a fő célja egy olyan eljárás megtervezése és megvalósítása volt,
amely képes folyamatosan felügyelni a BLM teljes jelátviteli láncát a detektortól a fel-
dolgozó elektronikáig, valamint a detektorok mérési képességét. Eredményként viszont
több, univerzálisan alkalmazható jelfeldolgozási módszert is sikerült kifejleszteni.
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2
Ú J T U D O M Á N Y O S E R E D M É N Y E K

A projekt által megcélzott BLM rendszer jelátviteli lánca sematikusan a 2.1. ábrán látható,
feltételezve, hogy a detektor ionizációs kamra, amely az új BLM rendszerben sok esetben
teljesül. A detektor, amelyet egy nagyfeszültségű tápegység (HVPS) lát el energiával,
mérhető elektromos töltéssé alakítja a térfogatában az azon áthaladó részecskék által
leadott energiát. Ezt a jelet a mérésadatgyűjtő elektronika digitalizálja és előfeldolgozást
hajt végre rajta.

A BLM rendszer helyes működésének biztosítására irányuló eljárás szempontjából
a nyalábveszteséggel járó események kontrollálhatatlan, nem determinisztikus külső
zavarok. A projekt során tehát az analóg jelátviteli láncra koncentráltam, amely a HVPS-
ből, a detektorból, a mérésadatgyűjtő elektronika analóg bemeneti fokozatából és az őket
összekötő kábelekből áll. Célom nem csupán annak a megállapítása volt, hogy létezik-e
kapcsolat a jelátviteli lánc elemei között, hanem a lánc alkatrészei esetleges sérüléseinek
azonosítása is, amennyire csak lehetséges.

Az új BLM rendszer front-end és back-end kártyáin zajló adatfeldolgozás FPGA esz-
közökön alapul. Ideális esetben a rendszerfelügyelethez kapcsolódó folyamatoknak is
ezeken az FPGA-kon kéne futniuk.

2.1 a nullátmenetes adaptív fourier-analizátor

A kezdeti méréseim azt mutatták, hogy a nagyfeszültségű tápegység (HVPS) működése
a BLM rendszer által mérhető, periodikus zavarjelet hoz létre. Ezen jelkomponensek
jelenlétének detektálását nagyon vonzó lehetőségnek találtam, hiszen így külső gerjesztés
vagy manipuláció nélkül, mindössze a digitalizált jel utófeldolgozásával is lehetségesnek
tűnt egy nem invazív rendszerfelügyeleti megoldás megvalósítása.

Ezeknek a járulékoknak a detektálása céljából hatékony FPGA-alapú megvalósításra
adaptáltam a Péceli Gábor által javasolt, a 2.2. ábrán látható Fourier-analizátort (FA) [3].

A HVPS-ből származó járulékok frekvenciája időben lassan változik. Nagy Ferenc
javasolt egy módszert az FA harmonikus frekvenciáinak adaptálására, így megkapva az
adaptív Fourier-analizátort (AFA), amely alkalmazásával a megfigyelőstruktúra képes

HVPS Ionizációs kamra
Mérésadatgyűjtő

Radiation
Nyaláb-

veszteség
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2.1. ábra. Egy nyalábveszteség-monitorozó rendszer jelátviteli láncának sematikus ábrázolása,
feltételezve, hogy a detektor ionizációs kamra. A rendszerfelügyeleti eljárásnak az HVPS-
től a mérésadatgyűjtő elektronikáig tartó analóg jelátviteli láncot kell megcéloznia.
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2.1 a nullátmenetes adaptív fourier-analizátor 3

ezen lassú változás követésére. Javaslata az alapharmonikus csatorna frekvenciahibájának
közelítésére:

ν1 − νr ≈
arg x̂1,n − arg x̂1,n−1

2π
, (2.1)

ahol arg x̂1,n az alapharmonikus csatorna értékének arkusza az n. időlépésben, míg
ν1 és νr a jel, illetve az FA alapharmonikus relatív frekvenciáját jelöli az fs mintavételi
frekvenciához viszonyítva. (2.1) alapján az alapharmonikus csatorna frekvenciájának a
következő összefüggés szerinti adaptációját ajánlotta minden időlépésben:

∆f =
ν1 − νr
N

(2.2)

ahol N az eredeti Fourier-analizátor deadbeat tranziensének a hossza.

2.1.1 A nullátmeneteken alapuló adaptációs módszer

A (2.1)-ben szereplő fázisok kiszámításához szükséges osztás FPGA-n költséges művelet.
Elkerülése céljából azt javaslom, hogy a frekvenciahibát arg x̂1,n nullátmeneteinek figyelé-
sével becsüljük meg. Két egymást követő, azonos irányú nullátmenet 2π fáziskülönbséget
jelent, tehát ha tm idő alatt Nz ilyen nullátmenetet mérünk, a mintavételi frekvenciához
képesti relatív frekvenciahiba (2.1) alapján a következőképpen becsülhető :

|ν1 − νr| ≈
(Nz − 1) 2π

tm fs

1

2π
=
Nz − 1

tm fs
. (2.3)

Az így adódó formula továbbra is tartalmaz egy osztást. Mindazonáltal fs konstans,
így ha megjelenik a nevezőben, az egyenértékű egy konstanssal való szorzással. A tm-mel
történő osztás úgy kerülhető el, hogy a frekvenciát minden megfelelő nullátmenet-pár
után adaptáljuk (Nz = 2), 1/tm előre kiszámított értékeit pedig egy táblázatban tároljuk.

2.1.2 Erőforrás-felhasználás

Egy 100 MHz-en üzemelő Altera Cyclone IV FPGA-n megvalósítottam egy működő
spektrális megfigyelőt. Egyetlen feldolgozó csatorna alkalmazásával, szekvenciálisan
számítja ki a megfigyelő összes csatornáját, és körülbelül 1300 logikai cellát és 21 9
kilobites memóriablokkot használ fel.
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2.2. ábra. A Péceli Gábor által bevezetett rekurzív megfigyelő blokkdiagramja [3].
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4 új tudományos eredmények
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2.3. ábra. Példa: a nullátmeneteken alapuló frekvenciaadaptációs módszer által zajos bemenő
jel mellett szolgáltatott frekvenciabecslő összehasonlítása más adaptációs eljárásokkal :
a Nagy Ferenc által javasolt „eredeti” AFA-val [4], a blokk AFA-val [5], valamint a
robusztus AFA-val [6]. A bemenő jel egy 29.95 kHz és 30.05 kHz között lineárisan változó
frekvenciájú, fehér zajjal terhelt szinusz, SNR = 20 dB. fs = 500 kHz. Ezzel a bemenő
jellel az „eredeti” AFA frekvenciabecslője a blokk AFA-nál mintegy egy nagyságrenddel
jobban ingadozik, így előbbit az áttekinthetőség érdekében elhagytam.

Egy azonos aritmetikával működő, osztót is tartalmazó „eredeti” AFA erőforrás-
felhasználását ugyanezen FPGA-n 2450–2800 logikai cellára és 12 9 kilobites memó-
riablokkra becsültem.

Ezek alapján a nullátmenetes frekvenciaadaptációs módszer megnövekedett memória-
felhasználás árán FPGA logikai cellában 50 % nagyságrendű megtakarítást hozhat.

2.1.3 Bemeneti mintavételi frekvencia

Ezen az FPGA-architektúrán 100 MHz frekvencián az „eredeti” AFA-ban használt osz-
tó tipikus késleltetése körülbelül 15 óraciklus. Ennek eredményeképpen egy csatorna
mintegy 25–30 óraciklus alatt tudna feldolgozni egy bemenő mintát.

Ha a megfigyelő összes csatornáját párhuzamosan valósítanánk meg, a nullátme-
netes frekvenciaadaptációval működő struktúra nagyjából 15–20 óraciklus alatt tudna
feldolgozni egy új bemenő mintát.

Ennek megfelelően a nullátmenetes módszer alkalmazásával több FPGA erőforrás
felhasználása árán a maximális mintavételi frekvencia akár 50–100 %-kal is növekedhet.

2.1.4 A frekvenciabecslés viselkedése

A nullátmeneteken alapuló frekvenciaadaptációs módszer csak akkor adaptálja a megfi-
gyelő alapharmonikus frekvenciáját, amikor a megfelelő csatorna fázisa átmegy nullán.
Ez csökkentheti a bemenő jelet terhelő zajból adódó látszólagos frekvenciaváltozások
hatását a frekvenciabecslésre. A 2.3. ábra egy olyan példát mutat be, amelyben a null-
átmenetes adaptációs módszer jelentősen simább frekvenciabecslést szolgáltat, mint
néhány másik, az FA-hoz javasolt frekvenciaadaptációs eljárás.

[ VÉGLEGES VÁLTOZAT – 2018. augusztus 3., 15:01 ]



2.2 moduláción alapuló csatlakozásellenőrzés 5

2.2 moduláción alapuló csatlakozásellenőrzés

Kidolgoztam egy moduláción alapuló felügyeleti megoldást az injektorokhoz kifejlesztett
új BLM rendszerhez. Ez a módszer az LHC-ben üzemelő, tudomásom szerint jelenlegi
legjobb hasonló megoldás [7] továbbfejlesztésének tekinthető.

A 2.4. ábrán sematikusan látható a modulációhoz használt jelátviteli lánc. Az általam
javasolt módszer azon alapszik, hogy egy lineárisan változó frekvenciájú modulációt
szuperponálunk a HVPS kimenetén megjelenő DC nagyfeszültségre, majd a detektoron
túl megvizsgáljuk, megjelenik-e a moduláció által kiváltott válaszjel. A jelgenerátor és a
detektáló logika is FPGA eszközökön működik.

A rendszer kedvező frekvenciaválaszát kihasználva egy 10–100 Hz maximális frekven-
ciájú, rövid chirp gerjesztőjelet alkalmazok. A gerjesztőjel bekapcsolása és kikapcsolása
úgy történik, hogy ne váltson ki tranziens jelenségeket, és a jel csak akkor jelenik meg,
amikor a gyorsítóban nincs részecskenyaláb, így elkerülhető az üzemi mérés és a csatla-
koztatásellenőrzés egymásra hatása.

Az adatok begyűjtése és digitalizálása a normál mérésadatgyűjtő lánc segítségével
történik. Először elnyomjuk a digitalizált jel alapvonalát azon tranziensek kiküszöbölése
érdekében, amelyeket a következő lépés okozhat. Ezután egy téglalap alakú ablakfügg-
vénnyel eltávolítjuk az üzemi mérésből származó, esetlegesen jelentős járulékokat. A
jelet ezután illesztett szűrésnek vetjük alá, a gerjesztőjelet használva mintafüggvényként.
Végül nemlineáris szűrést hajtunk végre az illesztett szűrő kimenetén: minden periódus-
ban detektáljuk a csúcsértékét. A csúcsok amplitúdóit és beérkezési idejeit összevetjük a
kalibrációval meghatározott elfogadási ablakokkal, amelyek bármiféle megsértése esetén
gyorsan végrehajtásra kerülnek a szükséges lépések.

Az elfogadási ablakokat üzem közben kalibráltam az egyik gyorsítóban. Az így kapott
határok a 2.5. ábrán láthatóak. A további vizsgálataim során kimutattam, hogy a módszer
rendszerhibák széles körének felderítésére alkalmas.

Az írás idejéig felhalmozott tapasztalatok azt mutatják, hogy a javasolt megoldás jól
illeszkedik a fejlesztés céljához, kiaknázza a megcélzott rendszer előnyös tulajdonságait
és megfelelően kezeli a felmerülő nehézségeket.

DC

+ HVPS

Ionizációs kamra

Detektálás
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2.4. ábra. A modulációs jelátviteli lánc sematikus ábrája.
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(a) A keresztkorrelációs csúcs csatornánkénti amplitúdóstatisztikái és a vonatkozó elfogadási határok. A
hosszabb kábelekkel szerelt csatornák (1–8., 25–32. csatorna) alacsonyabb csúcsértékeket mutatnak,
magasabb szórás mellett. A nem csatlakoztatott csatornákon (33–36. csatorna) kapott csúcsértékek
egy jól elkülönülő, alacsonyabb tartományban vannak.
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(b) A keresztkorrelációs csúcs csatornánkénti beérkezésiidő-statisztikái és a vonatkozó elfogadási
határok. A rövidebb kábelekkel szerelt csatornák (9–24. csatorna) alacsonyabb beérkezési időket
mutatnak, alacsonyabb szórás mellett. A nem csatlakoztatott csatornákon (33–36. csatorna) a
detektálás időpontja kiszámíthatatlan, ezért az ábrán ezek a csatornák nem szerepelnek.

2.5. ábra. A keresztkorrelációs csúcs amplitúdó- és beérkezésiidő-statisztikái, valamint a vonatko-
zó elfogadási határok az egyik gyorsító összes üzemben álló csatornáján. A hibasávok a
csatornánkénti átlagértékeket és a hozzájuk tartozó szórásokat jelölik, míg a minta
szélsőértékeit, az elfogadási határokat jelöli.

[ VÉGLEGES VÁLTOZAT – 2018. augusztus 3., 15:01 ]



2.3 hullámforma beépítése a megfigyelőbe 7

2.3 hullámforma beépítése a megfigyelőbe

Vizsgálatokat végeztem, amelyek tetszőleges periodikus minta jelenlétének detektálására,
azaz a megfelelő hullámforma azonosítására irányultak egy digitalizált adatfolyamban. Új
módosításokat javasoltam a Fourier-analizátorhoz a detektálhatóság javítása érdekében.

Eredeti célom az volt, hogy a módosított struktúra egyik csatornája a mintafüggvény
mintáit generálja a kimenetén, azzal a szándékkal, hogy ezáltal ezt a megfigyelőcsatornát
érzékennyé tegyem az előírt hullámformára.

Fejezzük ki az előírt hullámformát harmonikus összetevőivel az alábbi alakban, egy
esetleges DC ofszet elhanyagolásával :

y (t) = A0
∑
i∈T

Ai cos [2π fi (t +∆t) +ϕi] , (2.4)

ahol a harmonikusok indexeinek halmaza T = {t1, t2, . . . , tm}. Az m harmonikus kompo-
nens fi frekvenciáit, Ai amplitúdóit és ϕi kezdőfázisait a hullámformát meghatározó
adott konstansoknak tekintjük, az A0 közös amplitúdó-skálatényezőt és a ∆t időkéslel-
tetést pedig szabad paramétereknek, amelyek értékét meg kell becsülnünk. A jelenlét-
detektálás A0 pillanatnyi értékén alapulhat. Mivel egy közös ϕ0 6= 0 kezdőfázis eltérő,
a mintának nem megfelelő hullámformát eredményezne, (2.4)-ben nem szerepel ez a
paraméter.

Az ezen szakaszban bemutatott struktúrákat az alábbi hullámformával teszteltem:

y (t) =
∑
i∈T

Ai cos [2π fi t +ϕi] , (2.5)

ahol T = {t1, t2, t3}, At1 = 1, ϕt1 = 0, ft1 = 3Hz, At2 = 3, ϕt2 = 1, ft2 = 6Hz, At3 = 0.7,
ϕt3 = 2, valamint ft3 = 12Hz. Amikor zajos bemenőjelként használtam, additív fehér
zajjal terheltem, SNR = 10 dB.

2.3.1 A hullámforma modellezése

A hn mintafüggvény az y (t) hullámforma a digitális adatfolyam mintavételi frekvenciájá-
val, egész számú perióduson rögzített mintáiból áll. A mintafüggvényt egy, a harmonikus
komponensei komplex csúcsértékeiből álló jelstruktúra-modellel (SSM) írom le, amely
ilyen módon előírja a mintafüggvényt jellemző amplitúdó- és fázisviszonyokat. Az SSM
kifejezéssel hivatkozom a megfelelő megfigyelőcsatornákra is.

Tekintsünk egy N csatornás Fourier-analizátort, és tételezzük fel, hogy a mintafügg-
vény harmonikus komponensei a megfigyelő f1 = fs/N alapfrekvenciájának a felharmoni-
kusai, ahol fs a mintavételi frekvenciát jelöli. Tegyük fel továbbá, hogy a mintafüggvény
és a bemenő jel valós értékűek.

Ezután legyen T a mintafüggvényben szereplő pozitív harmonikusindexek halmaza:
T = {t1, t2, . . . , tm}. A harmonikusok komplex amplitúdói wi = Ai eϕi , i ∈ T . Mivel a
mintafüggvény valós értékű, és egy esetleges DC ofszet elhanyagolásával az FA ci,n =
= e2πif0n együtthatói komplex konjugált párokat alkotnak, időfüggvénye kifejezhető az
alábbi alakban:

hn =
∑
i∈T

2×Re {wi ci,n} . (2.6)

Az alábbiakban javasolt összes módosítást ki kell terjeszteni az érintett csatornák
komplex konjugált párjaihoz tartozó állapotváltozókra és csatoló együtthatókra is.
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2.6. ábra. Az SSM beépítése a megfigyelő bázisstruktúrájának módosításával. Az SSM csatornákat
a szaggatott szürke téglalap jelöli, de a komplex konjugált párjaik nem szerepelnek. A
módosított c és g együtthatókat · ′ jelöli.

A hullámformára érzékeny FA csatorna kimenete, akárcsak az összes többi FA csa-
tornáé, egy komplex szám: egy amplitúdó és egy fázis, amelyek valamilyen módon
összefüggésben állnak a minta jelenlétével a bemeneti jelben. Azonban ha az SSM csator-
na fázisa nem nulla, ez egy további közös ϕ0 kezdőfázist jelentene minden csatornán.
Ahogy az korábban a 2.3. szakaszban szerepelt, ez a mintafüggvénynek nem megfelelő
jelet eredményezne. Ennek megfelelően az SSM csatorna fázisának mindig közel 0-nak
kell lennie. Az n. időlépésben felvett amplitúdóját az összes, az alábbiakban javasolt
megoldás esetén Â0,n jelöli, holott a kiszámításának módja a struktúrától függ. Minden
esetben számíthatunk arra, hogy Â0,n → A0/2 teljesül.

Ha a módosított megfigyelő által helyreállított mintafüggvény és a struktúra bemeneti
jelében megjelenő hullámforma nincs szinkronizálva, az Â0,n amplitúdóbecslő téves lehet.
Ezt a problémát ∆t értékének meghatározásával és ezáltal a két jel szinkronizálásával
lehet kiküszöbölni. ∆t meghatározása nem triviális. A 2.4. szakaszban bemutatok két
módszert a megbecsülésére.

2.3.2 A Fourier-analizátor bázisstruktúrájának módosítása

Az SSM beépíthető a Fourier-analizátorba a megfigyelő bázisvektorainak módosításával,
amint az a 2.6. ábrán látható.

[ VÉGLEGES VÁLTOZAT – 2018. augusztus 3., 15:01 ]
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Úgy módosítottam a t1. csatorna csatoló együtthatóit, hogy a szóban forgó csator-
na önállóan generálja a mintafüggvényt. Ennek érdekében ci,n megfelelő értékeit a
következőképpen változtattam meg:

c ′t1,n =
∑
i∈T

wi ci,n, ∀n, (2.7)

így 2× Re
{
c ′t1,n

}
= hn. A többi ci,n értéket változatlanul hagytam. Itt érdemes meg-

jegyezni, hogy az eredeti ci,n sorozatokkal megegyezően c ′t1,n periódusa is N minta
n-ben.

A cT és g vektorokat fogjuk össze a CT , illetve G négyzetes mátrixokba. A módosított
ci,n együtthatóknak megfelelő, deadbeat megfigyelőt szolgáltató g csatoló vektorokat
G =

(
CT

)−1 szerint határoztam meg [3]. Ennek hatására csak az SSM-hez tartozó g

vektorok értékei változnak meg.
x̂ ′t1 viselkedését egyedül a t1 harmonikus komponens határozza meg, a többi SSM

harmonikusnak nincs rá hatása.
Â0,n =

∣∣x̂ ′t1,n
∣∣ nem függ attól, hogy a mintafüggvény szinkronizálva van-e a bemenő

jelhez, de az SSM csatornák kimenete igen. A t1. csatorna kimenetén csak akkor jelenik
meg a mintafüggvény, ha ϕ̂t1,n = 0. Mivel a megfigyelő deadbeat, a bemeneti jel helyes
rekonstrukciója az ŷn kimeneten ennek ellenére biztosított.

A 2.7. ábra egy lehetséges kimeneti hullámformát mutat.

2.3.3 Új bázis az SSM alterében

Annak érdekében, hogy a 2.6. ábrán szereplő struktúrát olyan deadbeat megfigyelővé
alakítsam, ahol a mintafüggvény összes harmonikus komponense arányosan járul hozzá a
t1. csatornához, a 2.3.2. szakaszban kiszámított CT mátrix megfelelő oszlopait ortogonális
halmazzá transzformáltam, megtartva a t1-nek megfelelő oszlopvektor irányát.

Az ortogonalizálást módosított Gram–Schmidt-eljárás [8, 7.2. sz.] általi QR dekompozí-
cióval hajtottam végre. Az így adódó Q mátrix bal szélső oszlopai olyan ortonormális
vektorok halmaza, amelyek kifeszítik CN az SSM-nek megfelelő alterét, és az első pár-
huzamos a mintafüggvényt generáló, (2.7) szerint kiszámított bázisvektorral. Az így
megkapott ortogonális bázisvektorokat

∑
i∈T |wi|

2-tel skáláztam, hogy a normájuk meg-
egyezzen a (2.7) szerint kiszámított bázisvektoréval, majd bemásoltam őket CT -be. A
megfelelő, deadbeat megfigyelőt szolgáltató g csatoló vektorokat G =

(
CT

)−1 szerint
határoztam meg. Megmutatható, hogy a t1. csatorna becsatoló együtthatói az alábbi
alakban fejezhetők ki :

g ′t1,n =
1∑

i∈T |wi|
2

∑
i∈T

w∗i gi,n, ∀n, (2.8)

ahol ·∗ a komplex konjugálás operátora.
Az eredményül kapott megfigyelő konvergens, deadbeat tulajdonsággal, és az SSM

harmonikusok wi súlyaik arányában jelennek meg a t1. csatornában. A T -beli ortogonális
csatornák az SSM hibájával, azaz a megfelelő frekvenciacsatornákon a mintafüggvénytől
való eltéréssel kapcsolatos információt hordoznak.

Az Â0,n =
∣∣x̂ ′t1,n

∣∣ amplitúdóbecslés és a t1 kimenetén megjelenő rekonstruált jel
egyaránt függ a mintafüggvény és a bemeneti jel közötti szinkronizációtól. Mindazonáltal
mivel a megfigyelő deadbeat, a bemeneti jelet ŷn helyesen rekonstruálja.

A 2.8. ábrán egy lehetséges kimenő hullámforma látható. Ez a megoldás simább
becslést állít elő, mint az előző változat.
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(a) A megfigyelő bemeneti jele a zajmentes mintafüggvény. A várakozásoknak megfelelően
∣∣x̂ ′t1,n

∣∣
0.5-höz konvergál, míg a többi csatorna 0-hoz tart, deadbeat módon.
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(b) A megfigyelő bemenetén az additív fehér zajjal szennyezett mintafüggvény van. Konvergencia
után

∣∣x̂ ′t1,n
∣∣ értékei 0.5 közelében vannak, míg a többi csatorna 0 környezetében mozog, ahogyan

várható volt.

2.7. ábra. Példa: a bázisvektorok módosításával kapott deadbeat megfigyelő állapotváltozóinak
időfüggvényei. A megfigyelő egyik csatornája a mintafüggvényt generálja, amely meg-
felel a (2.5)-ben szereplő y (t)-nek.
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2.8. ábra. Példa: a QR dekompozícióval kapott deadbeat megfigyelő állapotváltozóinak időfügg-
vényei. A mintafüggvény megfelel a (2.5)-beli y (t)-nek, a bemenő jel a zajjal terhelt

változata. Ez a megfigyelő simább becslést állít elő, mint az előző változat.
∣∣∣x̂ ′t1,n

∣∣∣
0.5-höz konvergál, míg az ortogonális csatornák a kezdeti tranziensek lezajlása után
majdnem pontosan 0-t adnak, és a DC komponens szintén 0 környezetében ingadozik,
ami megfelel a várakozásoknak.

2.3.4 Túlhatározott reprezentáció

Amennyiben az SSM-et megvalósító megfigyelőcsatornákat egy normál FA-val párhu-
zamosan kapcsoljuk, amint az a 2.9. ábrán látható, az SSM túlhatározott (overcomplete)
reprezentációban használható.

Az SSM blokk állhat egy komplex konjugált csatornapárból, a (2.7) és (2.8) által megha-
tározott ci,n, illetve gi,n együtthatókkal. Megvalósíthatja az összes, QR dekompozícióval
a 2.3.3. szakaszban leírtak szerint kapott ortogonális csatornát is. A második esetben
némileg kedvezőbb viselkedést tapasztaltam az SSM-ben. Â0,n =

∣∣x̂ ′t1,n
∣∣ mindkét esetben.

Ha az SSM csatornák benne vannak az FA visszacsatoló hurkában (2.9. ábra, ),
akkor a jelstruktúra harmonikusai mind az FA, mind az SSM megfelelő csatornáiba bele-
csatolódnak. Ebben az esetben a csatornák a várttól eltérő értékekhez konvergálhatnak.

Ezzel szemben, ha az SSM bemenetére közvetlenül a bemeneti jel kerül (2.9. ábra, ),
akkor az az FA-tól függetlenül működik. Kevésbé előnyös konvergenciatulajdonságokkal
rendelkezik, mint egy teljes megfigyelőstruktúra, azonban a szimulációim azt sugallják,
hogy továbbra is konvergens marad. Mivel az SSM kimenete hozzáadódik a visszacsatoló
ághoz, az ott megjelenő jelet ez elnyomja az FA struktúrában. Ha az SSM egyetlen
csatornát valósít meg, akkor az FA az SSM kimenete és a bemeneti jel közötti különbséget
méri, így a hibájáról szolgáltat információt az SSM-hez tartozó csatornákban. Ha viszont
az SSM az összes ortogonális csatornát megvalósítja, akkor a mintafüggvény összes
harmonikus komponensét el fogja nyomni az FA-ban, függetlenül attól, hogy megfelelnek-
e az SSM-nek.

A 2.3.3. szakaszban bemutatott megvalósításhoz hasonlóan az SSM érzékeny a bemenő
jel és a mintafüggvény közötti szinkronizációra.

A 2.10. ábra egy lehetséges kimenő hullámformát mutat.
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ŷn

−

e ′n

x̂ ′
t1,n

x̂ ′
tm,n

−
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2.9. ábra. Túlhatározott reprezentáció: az SSM-et megvalósító megfigyelőcsatornákat egy FA-val
párhuzamosan kapcsoljuk. Az SSM csatornákat a szaggatott szürke téglalap jelzi, de a
komplex konjugált párjaik nem szerepelnek. Az SSM benne lehet a közös visszacsatoló
hurokban ( ), vagy közvetlenül rákapcsolható a bemeneti jel ( ), a kimenetét
visszacsatolva az FA bemenetére.

2.3.5 A „poszt” SSM

A 2.11. ábrán bemutatott „poszt” SSM struktúra célja, hogy az Â0,n amplitúdóbecslőt
egy nem módosított Fourier-analizátor állapotváltozóinak utófeldolgozásával határozza
meg.

Az i. SSM harmonikus várható komplex amplitúdója az n. időlépésben a következő-
képpen fejezhető ki Â0,n és ∆tn felhasználásával :

x̂i,n = Â0,nwi e2πfi∆tn , ∀i ∈ T, (2.9)

ahol wi = Ai eϕi , ∀i ∈ T a 2.3.1. szakaszban leírtaknak megfelelően, valamint fi az i.
harmonikus komponens frekvenciája.
∆tn-et ismertnek feltételezve Â0,n legkisebb négyzetes értelemben optimális értéke

minimalizálja az alábbi kifejezést :∑
i∈T

∣∣Â0,nwi e2πfi∆tn − x̂i,n
∣∣2 . (2.10)
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2.10. ábra. Példa: a túlhatározott megfigyelő állapotváltozóinak időfüggvényei. A párhuzamos
SSM egy csatornát tartalmaz. Az SSM bemenetére közvetlenül a bemenő jel kerül
(2.9. ábra, ), tehát az a párhuzamos FA-tól függetlenül működik. A mintafüggvény
megegyezik a (2.5)-ben szereplő y (t)-vel, a megfigyelő bemenetén pedig ugyanez a jel
jelenik meg additív fehér zajjal terhelve. Figyeljük meg, hogy a DC kivételével minden
csatorna nem nulla értékekhez kezd konvergálni, majd az SSM 1 s körül elnyomja őket.
Az SSM csatorna a várakozásoknak megfelelően 0.5-höz tart.

Ezen másodfokú függvény minimuma az alábbi helyen található:

Â0,n =
∑
i∈T Ai |x̂i,n| cos (ϕi + 2πfi∆tn − ϕ̂t1,n)∑

i∈T A
2
i

. (2.11)

Eredményként elfogadható becslőt kapunk Â0,n-ben, amint azt a 2.12. ábra illusztrálja.
Az SSM harmonikusok várható komplex amplitúdói ekkor (2.9) alapján meghatározható-
ak, és összevethetőek x̂tm,n mért értékeivel, így felfedve esetleges, az előírt hullámforma
frekvenciasávjába eső, attól eltérést okozó zavarokat.
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2.11. ábra. A „poszt” SSM : Â0,n egy normál Fourier-analizátor állapotváltozói alapján kerül
kiszámításra.
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2.12. ábra. Példa: a „poszt” SSM állapotváltozóinak időfüggvényei. A mintafüggvény és a bemenő
jel szinkronban vannak, azaz (2.11)-ben ∆t ≡ 0. A mintafüggvény a (2.5) szerinti y (t), a
megfigyelő bemenetére ugyanezen jel zajjal terhelt változata kerül. Az

∣∣x̂ti,n
∣∣ csatornák

a (2.5) alapján várható értékekhez konvergálnak. Â0,n ugyancsak a várható 0.5-höz
tart, de a kapott hullámforma simább, mint a többi csatorna esetében.
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2.4 idővariáns keresztkorrelációs szűrés

Ha a cél a jel-zaj viszony maximalizálása stacioner additív fehér zajjal terhelt jelek
esetén, az optimális lineáris, időinvariáns (LTI) szűrő bizonyítottan az illesztett szűrő
[9]. Megvizsgáltam, hogyan lehet újragondolni ezt a jól ismert elvet néhány, a szűrő
viselkedésére vonatkozó megkötés lazításával annak érdekében, hogy tovább javuljon
a képessége periodikus hullámformák detektálására. Módszereket javasoltam a kapott
struktúrák által megkövetelt szinkronizáció megvalósítására.

2.4.1 Keresztkorreláció idővariáns mintafüggvénnyel

Az illesztett szűrőt a következőképpen definiálhatjuk az yn bemenő jel és az N mintás,
periodikus hn mintafüggvény keresztkorrelációjaként:

vn =
N−1∑
l=0

h(l+1) modN yn+l−(N−1), (2.12)

a szokásos konvolúciós egyenlet helyett keresztkorrelációs formalizmust alkalmazva,
amelyet a következő egyenletekben is követni fogok.

A következő lineáris, idővariáns (LTV) szűrő :

xn =
N−1∑
l=0

h(n+l+1) modN yn+l−(N−1), (2.13)

vagy az alábbi, egyenértékű rekurzív realizációja (feltételezve, hogy yn ≡ 0, ha n < 0) :

xn = xn−1 + hn modN (yn − yn−N) , (2.14)

n = m×N, m ∈ Z esetén ugyanazt az eredményt szolgáltatja, mint (2.12). A rekurzív
megvalósítás elve az irodalomban fellelhető [10, 5.2. sz.]. Ha a detektálandó mintafügg-
vény periodikus, ezen szűrők állandó időbeli eltolást tartanak fenn a bemeneti jel és
a mintafüggvény között, ennek megfelelően minden időlépésben a keresztkorrelációs
függvény ugyanazon pontját adják. Ha a bemenő jel és a mintafüggvény szinkronizálva
vannak, ez megfelel a keresztkorrelációs függvény maximumának.

A (2.14) rekurzív LTV szűrő a 2.13. ábrán látható struktúrával megvalósítható, a másik
kettőhöz képest jelentősen alacsonyabb számítási igénnyel.

A rekurzív szűrő stabil : az n. időlépésben hozzáadott járulék pontosan megegyezik
az N lépéssel később levonttal. Fixpontos implementáció esetén ez biztosítja a helyes
működést, mindaddig, amíg nem lép fel túlcsordulás. Lebegőpontos megvalósítás ese-
tén azonban fennáll a numerikus hibák akkumulálódásának veszélye. Amennyiben
szükséges, ez a probléma a szűrő időközönkénti újraindításával kezelhető.

z−N

+

hn mod N

× z−1

1−z−1

yn

−
xn
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2.13. ábra. A 2.4.1. szakaszban bemutatott rekurzív LTV szűrő blokkdiagramja. A struktúra igen
hasonló egy mozgóablak-átlagoló szűrőhöz.
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2.4.2 Az idővariáns szűrő szinkronizálása

A (2.14) rekurzív szűrőt szűrőbankká kiegészítve meghatározható a bemenő jel és a
mintafüggvény közötti legkedvezőbb illeszkedés. A szűrőbank az összes lehetséges
időbeli eltolást egyidejűleg megvalósítja, tehát a szűrő N példányát tartalmazza. A
következő alakban fejezhető ki :

xn,k = xn−1,k + h(n+k) modN (yn − yn−N) , (2.15)

0 6 k < N mellett, ahol k a szűrőnek a szűrőbankon belüli indexe.
Konvergencia után a legmagasabb kimeneti érték alapján meghatározható a szűrő-

banknak a bemenő jelhez legpontosabban szinkronizált l. csatornája. Nyilvánvalóan ez
csak akkor ésszerű, ha ezen csatorna kimeneti értéke az előírt hullámforma jelenlétét
jelzi. Miután kiválasztottuk a szinkronizált csatornát, a szűrőbank összes többi csatornája
deaktiválható, majd az l. csatorna szinkronizált rekurzív LTV szűrőként üzemeltethető
tovább.

Amennyiben az yn és hn közötti időbeli eltolás várhatóan állandó, a szűrőbank további
csatornái sikeres szinkronizálás után véglegesen kikapcsolhatók. Egyébként időszakos
újrakalibrálásra lehet szükség. Ha az eltolás feltételezhetően lassan változik, az üzemi
csatorna néhány szomszédja – pl. a szűrőbank l− 2., l− 1., l + 1. és l + 2. csatornája
– szintén működtethető. Amennyiben ezen csatornák valamelyike szisztematikusan
magasabb kimeneti értéket szolgáltat, mint az l. csatorna, az előbbi átveheti az üzemi
csatorna szerepét, így fenntartva a szinkronizációt.

A szűrőbank megvalósítása nagymértékben skálázható a rendelkezésre álló számítási
erőforrások és az alkalmazás követelményei függvényében.

2.4.3 FA-alapú megvalósítás

A 2.4.1. szakaszban bemutatott rekurzív LTV szűrő hatékonyan megvalósítható egy
Fourier-analizátorból kiindulva, és ez a realizáció lényeges információt hordozó ortogo-
nális megfigyelőcsatornákat hoz létre. A következőkben bemutatom ezt a megvalósítást.

Tekintsük a 2.3.3. szakaszban bemutatott módosított FA-t. A mintafüggvény t1 csator-
nájának c csatoló együtthatói (2.7) szerint a következők:

c ′t1,n =
∑
i∈T

wi ci,n, ∀n, (2.16)

tehát a módosított csatorna a mintafüggvényt generálja a kimenetén: 2×Re
{
c ′t1,n

}
= hn.

A t1. csatorna ennek megfelelő g csatoló vektora az alábbi :

g ′t1,n =
1∑

i∈T |wi|
2

∑
i∈T

w∗i gi,n, ∀n, (2.17)

ahol ·∗ a komplex konjugáció operátorát jelöli.
Az FA esetében gi,n = 1

N c
∗
i,n [3]. Ennek megfelelően (2.16)-ből és (2.17)-ből következik,

hogy a módosított g csatoló vektor valós része arányos az eredeti mintafüggvénnyel:
Re
{
g ′t1,n

}
∝ hn. Mivel a 2.3.3. szakaszban leírt módosított megfigyelő deadbeat, a

fentiekből következik, hogy a megfigyelő a (2.14) szerinti rekurzív LTV szűrő kimenetét
állítja elő, azaz Re {x̂t1,n} ∝ xn.

Mivel G sorvektorai ortogonálisak, Re {xi,n} , t ∈ T, t 6= t1 a bemenő jel és egy, a
mintafüggvénnyel megegyező harmonikusokból álló, de arra ortogonális jel keresztkor-
relációját tartalmazza. Im {xt1,n} és az imént említett ortogonális csatornák értékei ezek
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2.4 idővariáns keresztkorrelációs szűrés 17

szerint felhasználhatók a rekurzív LTV szűrő Re {xt1,n} kimenete „jóságának” értékelésé-
re: az ortogonális csatornákban megjelenő magas amplitúdók jelentős, a mintafüggvény
struktúrájához nem illeszkedő komponensek jelenlétére utalnak a vizsgált frekvenciasá-
vokban.

Ha a rekurzív megfigyelő csatoló együtthatói deadbeat beállásra vannak beállítva, a
struktúra a kimenetén N minta késleltetéssel tökéletesen rekonstruálja a bemeneti jelet.
Más szóval a 2.2. ábrán látható megfigyelő átviteli függvénye ebben az esetben yn és
ŷn között HP = z−N [11, 3.3.1. sz.]. Ennek eredményeképpen a megfigyelő tetszőleges
csatornája önállóan megvalósítható a struktúra többi részének realizációja nélkül, a 2.13.
ábrán szereplő rekurzív LTV szűrőhöz hasonló formában.

Érdemes lehet csak a T -beli csatornákat megvalósítani, az általuk szolgáltatott értékek
alacsonyabb számítási költséggel történő előállítására. Ezen felül a ci,n együtthatókat
tartalmazó kicsatoló fokozat is elhagyható, amennyiben nincs szükség a csatornák által
generált jelkomponensek helyreállítására. Ez a megvalósítás azonban érzékeny a 2.4.1.
szakaszban leírt numerikus hatásokra. Amennyiben a megfigyelő teljes visszacsatolt
struktúráját megvalósítjuk, az a kerekítési hibákkal szemben ellenállóbb lesz, magasabb
számítási komplexitás árán.

Természetesen a mintafüggvény és a bemenő jel szinkronizálásával kapcsolatos meg-
fontolások ebben az esetben is felmerülnek. A 2.4.2. szakaszban szereplő, szűrőbankon
alapuló szinkronizációs módszer továbbra is használható, a 2.4.4. szakaszban pedig egy
másik megoldást is javaslok.

2.4.4 Szinkronizáció a módosított FA-ban

Az alábbiakban egy módszert javaslok a gt1,n együtthatósorozat és az yn bemenő jel
közötti ∆tn késleltetés megbecsülésére. Ezután a két jel ∆tn kompenzálásával szinkroni-
zálható. A javasolt algoritmus egy nem módosított Fourier-analizátor az SSM harmoniku-
soknak megfelelő állapotváltozóit használja. Amint a 2.4.3. szakaszban szerepelt, ezek a
csatornák önmagukban, a teljes struktúra implementálása nélkül megvalósíthatóak.

A nem módosított Fourier-analizátor i. csatornáján (i ∈ T ) az n. időlépésben mért fázis
a következő :

ϕ̂i,n = ϕi + 2π fi∆tn − 2πni,n, (2.18)

ahol ϕ̂i,n = arg x̂i,n, ϕi = argwi a mintafüggvény i. harmonikusának a fázisa, fi
pedig az abszolút frekvenciája. Az FA állapotváltozói komplex számok, tehát a belőlük
nyert fázisinformációt mod2π kell értelmezni, amit a 2πni,n tagon keresztül veszünk
figyelembe. ∆tn az i. csatorna alapján a következő alakban becsülhető :

∆ti,n =
ϕ̂i,n −ϕi + 2πni,n

2π fi
. (2.19)

A probléma az, hogy ni,n értéke ismeretlen. Mindazonáltal az összes T -beli csatorná-
nak ugyanazt a ∆tn értéket kell szolgáltatnia, tehát ∆tn = ∆tt1,n = ∆tt2,n = . . . = ∆ttm,n.
Ekkor ∆tt1,n = ∆tt2,n-től ∆ttm−1,n = ∆ttm,n-ig elmenve egy m− 1 diofantoszi egyenlet-
ből álló egyenletrendszert kapunk, amelynek az egész változói az m darab ni,n érték:

1/2π

[
fti
fT

(ϕ̂ti+1,n −ϕti+1) −
fti+1
fT

(ϕ̂ti,n −ϕti)

]
=
fti+1
fT

nti,n −
fti
fT
nti+1,n, (2.20)

ahol fT = 1/TT a mintafüggvény periódusának a reciproka, tehát mindegyik fti/fT egész
szám.
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Mindegyik diofantoszi egyenlet jobb oldalán egészek állnak, ezért javaslom a bal
oldalakat gcd (fti/fT , fti+1/fT) legközelebbi többszörösére kerekíteni, amellyel csökkent-
hető a mérési zaj hatása. Az egyenletrendszer megoldható például a [12] cikkben leírt
módszerrel. Ez az algoritmus nem igényel mátrixinvertálást, ezen felül érdekessége,
hogy akkor is szolgáltat megoldást, ha nem konzisztens az összes egyenlet, habár ekkor
néhány eredmény nem lesz egész szám.

Az így kapott ni,n értékeket (2.19)-be behelyettesítve m becslést kapunk ∆tn-re. A
nem egész ni,n értékekhez tartozóakat el kell vetni. Ha kiválasztunk egyet a megmaradó
∆ti,n értékek közül, azt a gi,n (és igény esetén ci,n) együtthatóvektorok megfelelő
eltolásával használhatjuk arra, hogy a megfigyelőt a bemenő jelhez szinkronizáljuk.
Mivel a ∆ti,n értékek felbontása meghaladja a mintavételi rácsét, a pontos értékkel való
eltoláshoz az együtthatóértékek közötti interpolációra lenne szükség.

Az interpoláció teljes egészében elkerülhető, ha a korábban megkapott ∆ti,n értékek
alapján megkeressük az együtthatóvektorokhoz az on legjobb mintaszám-eltolást. Ez
megfelel annak, mintha a (2.15) szűrőbank legközelebbi csatornáját választanánk ki. A
∆ti,n alapján megkapható legjobb mintaszám-eltolás a következő :

oi,n = b∆ti,n fSe , (2.21)

ahol fS a mintavételi frekvencia és b·e a legközelebbi egész szám operátor.
A következő algoritmust javaslom on meghatározására:

csoportosítás : Mohó algoritmussal hozzuk létre az összes lehetséges, a csatornákból
álló csoportot.

pontozás : Minden csoporthoz rendeljük hozzá a benne megtalálható egész ni,n
értékek számát, amennyiben az összes hozzá tartozó oi,n érték megegyezik, más-
különben −1-et.

az optimum megkeresése : Keressük meg az összes, az előforduló legmagasabb
pontszámmal rendelkező csoportot. Ezek mindegyikéből válasszuk ki a legma-
gasabb |wi| névleges amplitúdóval rendelkező csatornát. Ezen csatornák között
keressük meg a legmagasabb |wi|-vel rendelkezőt. Az ehhez a csatornához tartozó
oi,n lesz on.

Az állapotváltozók frissítését leíró egyenlet így a 2.2. ábra jelöléseit használva átírható
az alábbi alakba:

x̂i,n = x̂i,n−1 + gi,(n+on) modN yn − gi,(n+on−N) modN yn−N, (2.22)

Ez az egyenlet strukturálisan eltér (2.14)-től, hiszen tartalmazza a gi,n együtthatók
szinkronizációból eredő változását is.

A fentiekben bemutatott algoritmus számításigényes, azonban ez a következő módokon
mérsékelhető :

– Ha ∆tn várhatóan nem változik, elegendő egyetlen, alkalmasan megválasztott
időpontban kiszámítani.

– Ha ∆tn várhatóan lassan változik, elegendő lehet időközönként kiszámítani.

– on legfrissebb értéke felhasználható a következő számításoknál. (2.19) kiértékel-
hető az előző lépésben optimálisnak talált csatornára, az előző ni,n értéket ismét
felhasználva. Ha az (2.21) alapján kapott érték eltér az aktuális on értéktől, a teljes
számítást meg kell ismételni.
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2.4.5 Illusztráció

A 2.14. ábra illusztrálja a működését a 2.4.3. szakaszban bemutatott módosított megfi-
gyelőnek, kiegészítve a 2.4.4. szakaszban leírt, diofantoszi egyenletrendszer megoldásán
alapuló szinkronizációs módszerrel.

A bemenő jel a következő :

y (t) =


∑3
i=1 Re

{
wti e

2πftit
′
}

ha 0 6 t < 3∑3
i=1 Re

{
(wti + dti) e

2πftit
′
}

ha 3 6 t < 7∑3
i=1 Re

{
dti e

2πftit
′
}

ha 7 6 t < 10

, (2.23)

ahol wt1 = 3 e1, wt2 = 1, wt3 = 0.7 e2, dt1 = 0, dt2 = 3 e
π/2, dt3 = 2.5 e(2−π/2),

ft1 = 6Hz, ft2 = 3Hz, ft3 = 13Hz, valamint t ′ = t + 0.237 s. A mintavételi frekvencia
1 kHz.

A wti összetevők képviselik a hasznos jelet, míg a dti komponensek egy t = 3 s-nál
kezdődő additív, sávon belüli zavarás szerepét töltik be. A hasznos jelet t = 7 s-nál
kikapcsoltam. Ennek megfelelően t = 3 s után a bemenő jel továbbra is ugyanazokból
a frekvenciakomponensekből áll, viszont az amplitúdó- és fázisviszonyaik már nem
egyeznek meg a mintafüggvénnyel. A detektáló algoritmusnak fel kell ismernie ezt a
problémát. A tesztjel additív fehér zajjal terhelt, SNR = 20 dB.

Ahogy a 2.14. ábrán látható, a tranziensek lezajlása után az additív zavarásnak elha-
nyagolható mértékű hatása van Re {x̂t1,n} értékére mindaddig, amíg a hasznos jel és
az additív zavar is jelen van, viszont az ortogonális csatornák egyértelműen jelzik az
eltérést.
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(a) A diofantoszi egyenleteket használó szinkronizációs módszert használó módosított megfigyelő által
szolgáltatott csatornaamplitúdók. A zavarjel megjelenése, t = 3 s után Re {x̂t1,n} visszatér a korábbi
értékéhez, mindazonáltal az ortogonális csatornák jelzik a mintafüggvény és a bemenő jel közötti
eltérést, még a hasznos jel eltűnése, t = 7 s után is.
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(b) A mintafüggvény és a bemenő jel közötti késleltetés a diofantoszi egyenleteken alapuló módszerrel
mérve. A következő iterációban felhasznált gi,n együtthatók kiválasztása a késleltetés értékétől
függően történik. Vegyük észre, hogy a zavarjel bekapcsolása után a késleltetés visszatér a helyes
értékéhez, amit az okoz, hogy a zavarjelnek nincs a legmagasabb |wi|-vel rendelkező csatornába
eső komponense (ld. az algoritmus leírását a 2.4.4. szakaszban).

2.14. ábra. A módosított megfigyelő (ld. a 2.4.3. szakaszt) válasza a 2.4.5. szakaszban bemutatott
bemenő jelre. A mintafüggvény és a bemenő jel szinkronizációja a 2.4.4. szakaszban
bemutatott, diofantoszi egyenleteken alapuló módszer segítségével történik.
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3
T É Z I S E K

1 . tézis Kifejlesztettem egy erőforrástakarékos frekvenciaadaptációs módszert az adaptív
Fourier-analizátorhoz (AFA), amely FPGA-n gazdaságosan megvalósítható.

1.1. Új frekvenciaadaptációs módszert javasoltam az AFA-hoz, amely a fázisfügg-
vény nullátmenetein alapul.
A módszer a 2.1.1. szakaszban kerül bemutatásra, a frekvenciahiba becslését a 2.3. egyen-
let adja meg.

1.2. Becslést adtam az erőforrás-felhasználásban az „eredeti” AFA-hoz képest
elérhető csökkenésre a nullátmeneteken alapuló frekvenciaadaptációs módszer
alkalmazásával, soros FPGA implementáció mellett.
A becslés a 2.1.2. szakaszban szerepel.

1.3. Becslést adtam a mintavételi frekvenciában az „eredeti” AFA-hoz képest elér-
hető növekedésre a nullátmeneteken alapuló frekvenciaadaptációs módszer
alkalmazásával, párhuzamos FPGA implementáció mellett.
A becslés a 2.1.3. szakaszban szerepel.

1.4. Megmutattam, hogy a nullátmeneteken alapuló frekvenciaadaptációs mód-
szer simább frekvenciabecslőt szolgáltathat, mint több más, az irodalomban
szereplő frekvenciaadaptációs módszer.
Az állítás alátámasztása a 2.1.4. szakaszban és a 2.3. ábrán szerepel.

kapcsolódó publikációk : [J2], [J3], [C3]
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2 . tézis Új módszereket javasoltam előírt hullámforma detektálására egy jelben.

2.1. Bemutattam egy módszert egy periodikus hullámforma struktúrájának Fourier-
analizátorba (FA) jelstruktúra-modellként (SSM) való beépítésére a csatoló
vektorok módosításával. A kapott struktúra deadbeat konvergenciát mutat.
Ebben az esetben nem az összes SSM harmonikus kerül becsatolásra az SSM-et
megvalósító csatornába. Egy illesztett szűrésen alapuló detekciós módszerhez
képest ennek a struktúrának előnye, hogy a kimeneti becslést minden időpil-
lanatban szolgáltatja.
A struktúra a 2.3.2. szakaszban kerül leírásra és a 2.6. ábrán látható.

2.2. Az FA SSM-hez tartozó kompozíciós oldali bázisvektorait QR transzformáció-
val ortogonalizáltam az SSM-et reprezentáló vektorhoz képest. A megfelelő
dekompozíciós oldali bázisvektorok generálásával megadtam egy másik, az
SSM-et realizáló deadbeat megfigyelőt, amely ortogonális SSM csatornákat is
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a hullámforma struktúrájának nem megfe-
lelő sávon belüli zavarjelek felismerését.
A struktúra a 2.3.3. szakaszban kerül leírásra és a 2.6. ábrán látható.
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2.3. Javasoltam az SSM túlhatározott reprezentációját, amelyben az SSM-et reali-
záló csatornák egy normál FA struktúrával párhuzamosan üzemelnek. Az
eredményül kapott megfigyelőben az FA csatornák használhatóak az SSM által
helyreállított jel és a bemeneti jel különbségének mérésére.
A struktúra a 2.3.4. szakaszban kerül leírásra és a 2.9. ábrán látható.

2.4. Bemutattam a „poszt” SSM-et, amely az SSM amplitúdóját egy normál FA
állapotváltozói alapján becsli. Így az eredeti struktúra módosítása nélkül
elfogadható becslés adódik.
A struktúra a 2.3.5. szakaszban kerül leírásra és a 2.11. ábrán látható.

kapcsolódó publikációk : [C1], [C2]
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3 . tézis Módszereket javasoltam bizonyos, periodikus jelek detektálására szánt szűrők
és/vagy megfigyelők periodikus mintafüggvényének és bemeneti jelének a szink-
ronizálására.

3.1. Javasoltam egy több rekurzív keresztkorrelációs szűrőcsatornából álló szű-
rőbank létrehozását, amely használható a bemeneti jel és a mintafüggvény
szinkronizálására. Ez a módszer Fourier-analizátoron alapuló szűrőkre is ki-
terjeszthető.
A szinkronizációs módszer leírása a 2.4.2. szakaszban és a 2.15. egyenletben található.

3.2. Bemutattam egy, diofantoszi egyenletek megoldásán alapuló módszert FAon
alapuló szűrők bemeneti jele és mintafüggvénye közötti szinkronizáció bizto-
sítására.
A szinkronizációs módszer leírása a 2.4.4. szakaszban található.

kapcsolódó publikáció : [J1]
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4
A L K A L M A Z H AT Ó S Á G , K I T E K I N T É S

Miközben egy nem invazív rendszerfelügyeleti megoldás kifejlesztésére törekedtem a
CERN új nyalábveszteség-monitorozó rendszeréhez, a 2.1. szakaszban bevezettem egy
új, erőforrás-takarékos, nullátmenetek figyelésén alapuló frekvenciaadaptációs módszert
a Fourier-analizátorhoz. Az eredetileg tervezett felhasználáson kívül ez a módszer
univerzálisan használható minden olyan környezetben, amikor kívánatos adaptív Fourier-
analizátort alkalmazni és a frekvenciaadaptáció erőforrásigényét csökkenteni kell. A
lehetséges felhasználási területek közé tartozik az aktív zajszűrés, harmonikusanalízis
energetikai rendszerekben, illetve mechanikai rendszerek rezgéseinek vizsgálata.

A 2.4.3. szakaszban bemutatott rekurzív idővariáns szűrő hatékonyabban implemen-
tálható alternatív megoldást nyújt, amikor illesztett szűrő alkalmazásával kívánjuk de-
tektálni egy periodikus összetevő jelenlétét egy jelben, ezen felül az ortogonális csatornái
segítségével additív sávon belüli zavarás észlelésére is alkalmas. Különösen jól alkalmaz-
ható abban az esetben, ha az elvárt periodikus összetevő érkezési idejével kapcsolatosan
a priori információ áll rendelkezésre, különben a 2.4. szakaszban leírt szinkronizációs
módszerek használhatók. Periodikus gerjesztőjelet alkalmazó méréseknél használható,
például transzmisszometria, reflexometria vagy ismételt jelátviteliidő-mérés esetében.

4.1 továbbfejlesztési lehetőségek

Úgy gondolom, a 2.4.3. szakaszban bemutatott rekurzív szűrő további vizsgálatra ér-
demes. Az ortogonális csatornák analitikus vizsgálata mélyebb betekintést nyújthat a
működésükbe, és az általam javasolt kvalitatív felhasználási mód helyett lehetővé teheti
kvantitatív információk kinyerését. Az elv feltehetőleg kiterjeszthető többdimenziós szű-
rőkre is, amely például képfeldolgozó alkalmazásokban történő felhasználására nyújthat
lehetőséget.
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