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1. Technológiai motivációk és célok
Napjainkban, az élet minden területére betörő hálózati kommunikáció (e-business,
az e-közigazgatás) térhódítása folytán robbanásszerűen megnőtt a nagysebességű,
szélessávú digitális szolgáltatások iránti igény. A modern telekommunikáció alapvető
kihívása ennek az igénynek a gazdaságos kiszolgálása. A helyzetet bonyolítja, hogy
a megnövekedett sávszélesség-igény elsősorban mobil típusú, hiszen a felhasználók
nagyrésze szélessávú, olcsó, helyhezkötöttség nélküli szolgáltatást szeretne.

A szolgáltatói és műszaki oldalról nézve a kérdést, a legnagyobb problémának a
mobilitás megvalósítása tűnik, hiszen a rendelkezésre álló és megfelelő terjedési tulaj-
donságokkal rendelkező rádióspektrum véges. (A véges erőforrásokra olyan nagy az
igény, hogy a napjainkban lezajló „frekvencia-aukciókon” már-már csillagászatinak
nevezhető összegeket fizetnek még fel nem használt sávokért.)

Ennek megfelelően a nagy sávszélességű mobil szolgáltatások jövője azon múlik,
hogy a rendszerek spektrális hatékonyságát sikerül-e – az egyre olcsóbbá és haté-
konyabbá váló számítástechnikai hátteret kihasználva – algoritmikus eszközökkel
javítani1. Ezért a dolgozat célja: a spektrális kihasználtság algoritmikus eszközökkel
történő javítása.

Nyilvánvaló, hogy a hírközlő rendszer egészének a spektrális hatékonyságra tör-
ténő együttes optimalizálása túl nagy komplexitású probléma. (A kódolás, modulá-
ció és detekció együttesét kellene optimalizálni, amely feladatok külön-külön is rend-
kívül bonyolultak, és sokszor a legjobb megoldások is intuitív ötleteken alapulnak.)
A disszertáció a spektrális hatékonyság növelését a detekció területén vizsgálja, a
következő algoritmikus kihívásokat felvetve:

• a jelzési sávszélesség csökkentése; ennek lehetősége elsősorban az átvitelhez
használt tanulósorozatok kiküszöbölésében rejlik ún. tanár nélküli (illetve
"vak", angol irodalomban "blind") algoritmusok alkalmazásával.

• a tradícionálisnál hatékonyabb (kisebb bithibavalószínűséget eredményező) ki-
egyenlítő algoritmusok bevezetése;

• többcsatornás kiegyenlítés megvalósítása egy erőforráson (DSP-n) a modell-
fokszám adaptív állítása alapján;

1.1. Irodalmi előzmények és nyitott kérdések

Az első digitális kommunikációs rendszerekben alkalmazott csatornakiegyenlítési
megoldást 1965-ban Lucky, Weldon és Saltz vezette be [13], a kiegyenlítő szabad
súlyait a csúcstorzítás (Peak Distortion – PD) kritérium szerint minimalizálták. A
Négyzetes középhibára (Mean Square Error – MSE) alapozott kiegyenlítés beveze-
tése Widrow [14] nevéhez fűződik. Ezen klasszikusnak számító megoldások kiegyen-
lítőként lineáris FIR-szűrőt alkalmaznak, amit előjeldetektor követ és szimbólumról-
szimbólumra történő detekciót tesznek lehetővé; számítástechnikai szempontból egy-
szerű, ugyanakkor szuboptimális megoldások. A PD és MSE célfüggvényeket opti-
malizáló adaptív algoritmusok (az előbbire vonatkozót Zero-forcing – ZF, míg az

1A spektrális hatékonyság megadja az 1 Hz-es fajlagos sávszélességen megvalósított adatátviteli
sebességet
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utóbbira vonatkozó adaptív megoldást Least Mean Square – LMS névvel illetik)
egyidősek a nem adaptív (off-line) változataikkal, s szintén Lucky ill. Widrow ne-
véhez fűződnek. Az adaptív módszerek a célfüggvény gradiensének a pillanatnyi
becslésén alapulnak. Az ilyen típusú sztochasztikus approximációs algoritmusok
matematikai hátterét Robbins, Monroe, Kushner és Clark [15, 16] dolgozta ki.

A klasszikus módszereket több fejlődési irányvonalait az alábbi ábra szemlélteti.
(A kutatási irányok részletes bemutatása a disszertáció 1.1.1. fejezetében található.)

A kutatás irányvonalai

?

?

?

?

?
A kiegyenlítő archi-
tektúrája: döntés-
visszacsatolt kiegyenlí-
tés ([17]), nemlineáris
detekció (maximum-
likelihood sorozatbecs-
lés [18], nemparametri-
kus döntés [20])

A konvergenciasebesség
növelése: RLS-technika
[22], átlagolt sztochasz-
tikus approximáció [65]

A kiegyenlítés stra-
tégiája: minimális
bithibaarány költség-
függvény [24, 25, 26]

Új tanulási módsze-
rek: tanulósorozatot
kiküszöbölő vak ta-
nulású algoritmusok
[32, 39, 43, 42]

Többfelhasználós rend-
szerek kiegyenlítése (fel-
használók közötti áthal-
lás (MAI) kiküszöbölése
[46, 47, 48, 49])

1. ábra. A kiegyenlítő kutatás irányvonalai

A fentiek alapján a disszertáció a következő nyitott kérdésekre keresi a választ:

• Létezik-e CDMA-környezetben működő, kis komplexitású, valós időben mű-
ködő, ugyanakkor jó teljesítőképességű és tanár nélkül tanuló kiegyenlítő al-
goritmus?

• Adható-e analitikus igazolás a széleskörben használt, hagyományos LMS algo-
ritmus döntésvezérelt (decision directed) változatának a konvergenciája?

• Kostruálhatók-e az optimális bithibaarány stratégiára alapozva valós idejű
rendszerekben alkalmazható kiegyenlítő algoritmusok?
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• Megoldható-e a több párhuzamos rendszer-identifikáció parallel futtatása
egyetlen processzoron, biztosítva az optimális erőforrás allokációt?

2. A kutatás módszerei
A bevezetésben megfogalmazottak szerint a disszertáció az algoritmikus fejlesztésre
összpontosít, két kérdést tisztázva: (i) a kiegyenlítő stacionér állapotában való op-
timális működésének a megmutatása adott kritérium szerint, (ii) a sztochasztikus
értelemben vett konvergencia bizonyítása és a konvergenciasebesség-, valamint a tel-
jesítőképesség analízise szimulációk segítségével. Így a dolgozat olyan algoritmusokat
szolgáltat, amelyek teljesítőképessége diszciplináris eszközökkel bizonyított, illetve
direkt módon alkalmazhatóak valódi kommunikációs rendszerekben.

3. A dolgozat által elért eredmények áttekintése
Az eredményeket motiváló technológiai célkitűzések és az ezekből származó előnyök
összefüggésrendszerét a 2. ábra szemlélteti.

adaptív modell-fokszám
identifikáló algoritmus

vak kiegyenlítõ
algoritmusok

A bithiba minimalizálásán
alapuló kiegyenlítési
stratégia

fizikai sávszélesség
hiánya

növekvõ és egyre olcsóbbá
váló számítási kapacitás
rendelkezésre állása

jelzési sebesség
csökkentésének igénye

optimális erõforrás
kihasználtság;

megnövekedett
spektrális kihasználtság;

polinomiális komplexitású
valós idejû algoritmusok;

nagyobb adatátviteli
sebesség;

MOTIVÁCIÓK ÚJ EREDMÉNYEK KÖZÖS ELÕNYÖK

2. ábra. A technológiai motivációk, eredmények és az ezekből következő előnyök
összefüggései

4. A digitális kommunikáció modellje
A dolgozatban használt digitális átviteli rendszer modelljének blokkvázlata a 3. áb-
rán látható.

A jelölések a következők:

• a k-ik időpillanatban elküldött információs szimbólumot yk jelöli, amely füg-
getlen, egyenletes eloszlású valószínűségi változó sorozat;

• A csatorna diszkrét impulzusválasza hk, k = 0, ..., M , ahol M + 1 a lineáris
torzítás tartója. Ez a torzítás származhat a csatorna torzításából, vagy a
felhasználók közötti áthallásból.
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yk - hk

csatorna

- j+
?

νk zaj

-
xk

wk

kiegyenlítő

-
ȳk

sgn(.) - ŷk

3. ábra. Digitális hirközlő rendszer modellje lineáris torzítást és Gauss-zajt feltéte-
lezve

• A k-ik időrésben mintavett zaj-értéket νk jelöli, amely stacionárius, zérus vár-
hatóértékű Gauss folyamat, amelynek N -dimenziós sűrűségfüggvénye

p(u) =
1√

(2π)Ndet (K)
e−

1
2
uT K−1u (1)

ahol K a kovarianciamátrix, amelynek definíciója: Kij = E {νk−iνk−j}. (Ha a
zaj fehér, akkor K = N0I, ahol I az egységmátrix, és N0 a zaj átlagteljesítmé-
nye);

• A vett sorozatot jelölje xk, amely zajos és lineárisan torzított változata a be-
menő sorozatnak:

xk =
M∑

j=0

hjyk−j + νk; (2)

• Blokk kódolásos esetben mátrixos írásmód alkalmazható: y = [yk, ..., yk−N ]T ,
x = [xk, ..., xk−N ]T , n = [νk, ..., νk−N ]T ;

• Az xk valószínűségi változó egy mintája xk, ezek szerint xk =
∑M

j=0 hjyk−j +νk,
vagy vektor-írásmóddal:

x = Hy + n

(egyfelhasználós esetben a H csatornamátrix hermitikus és Toeplitz-típusú,
míg sokfelhasználós rendszerekben hermitikus és blokk-Toeplitz-típisú).

• Az összetartozó kimeneti és bemeneti szimbólumpárok: τ (K) :=
{(xk, yk) , k = 1, ..., K} tanulóhalmazt alkotnak.

• A detekciót egy ŷ = f(x) leképezés valósítja meg, mely a vett szimbólum
alapján becslést ad az elküldött szimbólumra.

• A kiegyenlítő a vett sorozat lineáris leképzését szolgáltatja:

ỹk =
J∑

j=0

wjxk−j. (3)

ahol wk jelöli a kiegynelítő szabad paramétereit, a döntést pedig a ŷ = sgn {ỹ}
szabály adja.
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• Jelölje a csatorna és a kiegyenlítő konvolúciójával adódó eredő-rendszer impul-
zusválaszát

qk =
M∑
i=0

hiwk−i (4)

5. A tézisek ismertetése
Ebben a fejezetben ismertetem az elért eredményekből felállított téziseket.

A. tézis: Új vak kiegyenlítő algoritmusok

Ebben a tézisben két tanár nélküli csatornakiegyenlítő algoritmust adok meg.

A.1. Résztézis

Tanár nélkül tanuló adaptív algoritmust konstruáltam (ADM, Adaptive Decorrela-
tion Method), amely képes gyengén stacionér sztochasztikus sorozatok dekorrelálá-
sára:

wl(k + 1) = wl(k)−∆ {ỹkỹk−l − δl,0} (5)

ahol ∆ a konvergencia biztosításához szükséges kellően kicsi konstans, δl,0 pedig a
Kronecker-delta. Látható, hogy a (5) eljárás nem használja a tanuláshoz az elkül-
dött yk szimbólumokat, csak a kiegyenlítő kimenetén megfigyelt ỹk értékeket, ezáltal
az adatátviteli sebesség növekszik. Megmutattam, hogy stacionér állapotban az
algoritmus képes a csatorna torzítását kompenzálni.

A.2. Résztézis

Megmutattam, hogy a (5) algoritmus képes többfelhasználós kódosztásos rendszerek
kiegyenlítésére. A Kushner-Clark tétel segítségével igazoltam, hogy a (5) algoritmus
szabad paramétereiből alkotott Toeplitz-mátrix – zajmentes csatornát feltételezve –
1 valószínűséggel konvergál a csatornamátrix inverzéhez:

P
{

lim
k→∞

W(k) = H−1
}

= 1

ahol H jelöli a csatornamátrixot, és W a kiegyenlítő együtthatókból alkotott
Toeplitz-mátrixot.

Megadtam a (5) algoritmus módosított változatait:

1. amely az additív Gauss-zaj hatását is figyelembe véve pontosabban képes meg-
találni a csatornamátrix inverzét;

2. amely – Polyak és Juditsky eredményeinek alapján [65] – átlagolással képes a
konvergencia sebességének a növelésére

Az A. tézis numerikus eredményei – az ADM teljesítőképessége
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A fenti algoritmusok bit-aszinkron, 5 aktív fölhasználót tartalmazó, AWGN-terjedési
utat figyelembe vevő DS-CDMA csatornára vonatkozó bithibaarány-jel-zaj-viszony
görbéjét a 4. ábra mutatja. A kapott eredmények megközelítik az elérhető elvi
határt (BPSK bound).
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4. ábra. Bithiba-arány a jel-zaj-viszony függvényében, H(2) csatornára (definíciót l.
disszertáció 3.1.4. fejezetben)

A.3. Résztézis

Bebizonyítottam, hogy a – konvergencia tekintetében diszciplináris eszközökkel ed-
dig nem vizsgált – DDLMS (decision Directed Least Mean Square) tanár nélkül
tanuló algoritmus:

wi(k + 1) = wi(k)−∆

(
sgn

(
J∑

j=1

wjxk−j

)
−

J∑
j=1

wjxk−j

)
xk−i (6)

optimális szabad paramétervektora konstans-szorosa az LMS algoritmusénak, azaz
wDDLMS

opt = R−1r(1 − 2Pb) = wLMS
opt (1 − 2Pb), illetve bizonyítottam az algoritmus 1

valószínűségű konvergenciáját.

B. Tézis: Új minimális bithibaarány stratégián alapuló ki-
egyenlítők

A hagyományos kiegyenlítő stratégiák (átlagos négyzetes hiba ill. csúcs-torzítás
kritériumok) megválasztásánál a szűrősúlyok optimalizálásának a kis komplexitása
volt a legfőbb követelmény. A jelenlegi jelfeldolgozási eszközök fejlődése miatt bo-
nyolultabb kiegyenlítő algoritmusok is megvalósíthatóvá váltak. Ezért a dolgozat
a kiegyenlítési stratégiát közvetlenül a teljesítőképesség mértékéül szolgáló bithiba-
valószínűségre alapozza, nagyobb teljesítőképességű algoritmusokhoz jutva.
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A bithiba-arány kifejezése a kiegyenlítőegyütthatók függvényeként:

Pb(w) = (1/2L)
∑
y∈Y

Φ




∑N
n=0 wn

∑M+n
l=n hl−nyl√

N0

∑N
n=0 w2

n


 . (7)

ahol No az additív fehér zaj teljesítménye, L a csatorna és a kiegyen-
lítő kaszkádjának tartója, Φ(·) a standard normális eloszlás eloszlásfüggvé-
nyét jelöli, továbbá Y azon bináris vektorok halmaza, amelyekre Y =
{y = (y0, y1, ..., yL)|y0 = −1 és yi ∈ {−1, 1}}.

Ezen kifejezés, mint a kiegyenlítés célfüggvénye túlságosan bonyolult ahhoz, hogy
minimalizálását zárt alakban megadhassuk. Mivel gradiense analitikusan megad-
ható, ezért a minimalizálás gradiens-módszerrel elvégezhető:

wi(k + 1) = wi(k)−∆
∂PE (w (k))

∂wi

(8)

ahol w(k) a szűrőegyütthatók k-dik iterációbeli értékeit jelenti, illetve

∂PE (w)

∂wi

=
1

2L

√
2πN0(

∑J
n=0 w2

n)3

∑
y∈Y

exp






−

(∑J
n=0 wn

∑M+n
l=n hl−nyl

)2

2N0

∑J
n=0 w2

n





 ·(9)

·
[
(

J∑
n=0

w2
n) · (

M+i∑

l=i

hl−iyl)− wi(
J∑

n=0

wn

M+n∑

l=n

hl−nyl)

]

A (8) algoritmus exponenciális számosságú összegzést tartalmaz, lehetetlenné téve a
real-time felhasználásokat. Ennek az akadálynak a feloldására vonatkoznak a követ-
kező résztézisek, amelyek szuboptimális, de a hagyományos megoldásoknál nagyobb
teljesítőképességű algoritmusokat vonultatnak fel.

B.1. Résztézis

A bithibaarányra vonatkozó új felső-becslések alapján a minimális bithibaarányt
közelítő, valós-idejű algoritmusokat adtam, a következő módon:

d) Pb(w) ≤ Φ (G(w)) , ahol G(w) =
−q0 +

√
L

∑L
l=1(

∑M
j=0 wjhl−j)2

√
N0

∑J
n=0 w2

n

e) Pb(w)
∗≤ Q(w) where

Q(w) =
1

2


Φ


−q0 +

√
L

∑L
l=1(

∑M
j=0 wjhl−j)2

√
N0

∑J
n=0 w2

n


 + Φ


−q0 −

√
L

∑L
l=1(

∑M
j=0 wjhl−j)2

√
N0

∑J
n=0 w2

n





 .

ahol a *-gal jelölt egyenlőtlenségek csak a q0 >
∑L

k=1 |qk| feltétel teljesülése esetén
érvényesek.
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A fenti korlátok felhasználásával új, valós idejű kiegyenlítő algoritmusokat java-
soltam:

wi(k + 1) = wi(k)−∆
∂G(w)

∂wi

(10)

illetve
wi(k + 1) = wi(k)−∆

∂Q(w)

∂wi

(11)

(a (10) és (11) egyenletekben szereplő gradiensek a disszertáció 4.4.2.fejezetében
vannak megadva).

B.2. Résztézis

A (7) egyenletben szereplő bithiba-függvény közelítésére hatékony approximációs
technikát dolgoztam ki, a megbízhatósági analízis elméletéből ismert Li-Silvester
módszer alkalmazásával, amely a bithibaarány függvényt várhatóértékként kezeli és
ennek becslésére statisztikai mintavételezést alkalmaz.

PE(w) =
1

2L

∑
y∈Y

Φ




∑J
n=0 wn

∑M+n
l=n hl−nyl√

N0

∑J
n=0 w2

n


 =

=
1

2L

∑
y∈Y

PE(w,y) = Ey {PE(w,y)} . (12)

A várhatóérték képzésben szereplő exponenciális számosságú szummázás kiváltására
domináns mintákkal való várhatóérték-becslést alkalmaztam, algoritmust adva ezen
legnagyobb súlyú minták megkeresésére, az alábbiak szerint:

Legyen K = 4;
y0 = [−1, 1, ..., 1]
y1 = s̃−1 ([−1, 1, ..., 1,−1])
y2 = s̃−1 ([−1, 1, ..., 1,−1, 1])
IF r1 + r2 <= r3

THEN y3 = s̃−1 ([−1, 1, ..., 1,−1,−1])
ELSE y3 = s̃−1 ([−1, 1, ..., 1,−1, 1, 1])
N = {y0,y1,y2,y3};
a Li-Silvester-módszerrel kapott alsó becslőt jelölje S(w) ≤ G(w).
A becslő gradiense (s(w)) nem más, mint g(w) (9), azzal a különbséggel,
hogy a szummázás Y helyett N fölött történik;
Adaptáljuk a szűrősúlyokat a wi(k + 1) = wi(k)−∆si(w) algoritmus szerint.

A jelölések értelmezése a disszertáció 4.5.1. fejezetében található.
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B.3. Résztézis

A (9) gradiens teljes kiértékelése helyett a bithibaarány-gradiens sztochasztikus ap-
proximációján alapuló, kis komplexitású algoritmust javasoltam a kiegyenlítő beállí-
tására. Bebizonyítottam ezen algoritmus 1 valószínűségű konvergenciáját az egzakt
gradiens algoritmus szolgáltatta optimumhoz:

wi(k + 1) = wi(k)−∆ĝi(w(k),Y = y) (13)

ahol P {Yi = −1} = P {Yi = 1} = 0.5, továbbá

ĝi(w(k),Y = y) =
1√

2πN0(
∑J

n=0 w2
n)3

exp






−

(∑J
n=0 wn

∑M+n
l=n hl−nyl

)2

2N0

∑J
n=0 w2

n





 ·

·
[
(

J∑
n=0

w2
n) · (

M+i∑

l=i

hl−iyl)− wi(
J∑

n=0

wn

M+n∑

l=n

hl−nyl)

]
(14)

Látható, hogy ez az algoritmus nem tartalmaz exponenciális számosságú összegzést,
lehetővé téve az eljárás real-time alkalmazását.

A B. tézisben szereplő MinBER algoritmusok teljesítőképessége

A 5. ábra egy 4 bitidőre kiterjedő torzítást modellező, nem minimálfázisú csator-
nára kapott BER-SNR görbét mutat különböző új (TGS – egzakt gradiens, LISI4
– 4 domináns tagot figyelembe vevő Li-Silvester módszeren alapuló kiegyenlítő, va-
lamint STG – sztochasztikus gradiens algoritmus) és klasszikus (LMS) kiegyenlítő
algoritmusok esetére. Látható, hogy jó jel-zaj viszony értékeknél az új algoritmusok
akár két nagyságrendnyi bithibaarány javulást is eredményezhetnek.

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
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B
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5. ábra. Bithibaarány a jel-zaj viszony függvényében h(7) csatorna (definícióját l.
disszertáció 4.7. fejezetben) és 6 kiegyenlítőegyüttható esetén
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C. Tézis: Új csatornaidentifikáló algoritmus adaptív
szűrőfokszám-becsléssel

A tézis a csatornakiegyenlítéshez szükséges csatorna-identifikációval foglalkozik. A
legtöbb nagy komplexitású detekciós algoritmus működéséhez csatorna-információ
szükséges (pl. B. tézisben szereplő algoritmusok). A modellezésnek – az alkalmazott
modell-struktúrán túl – kulcskérdése a modellfokszám pontos meghatározása: az
alulmodellezés a pontatlan identifikáció miatt káros, míg a túlmodellezés fölösleges
erőforrás-pazarlást jelent.

Optimális erőforrás-allokáció esetén egyetlen DSP-n több csatornakiegyenlí-
tési feladat is futtathatóvá válik. Másrészről a tézis a korábbi modellfokszám-
becslésre vonatkozó analitikus formulák (Akaike, Rissanen [54, 55]) helyett adaptív
modellfokszám-identifikáló algoritmust ad.

C.1. Résztézis

Az MMSE algoritmus kiterjesztésével új, a modellfokszámot adaptívan beállító algo-
ritmust konstruáltam (AFDA – Adaptive Filter Degree Algorithm). Az algoritmus a
szűrősúlyok adaptálásán túl a szűrőfokszámot is adaptívan módosítja, amelyhez leve-
zettem a maradékhibának a szűrőfokszámtól való függését: Eres(J) ∼ O (k(M − J))
rend szerint csökken, ahol J a szűrőfokszám, M az identifikálandó rendszer fokszáma,
k pedig a kívánt válaszjel autokorrelációs mátrixából számítható konstans.

Az AFDA algoritmus működése a következő: az MMSE rekurzió kiindulásként
kis együtthatószámmal fut. Az együtthatók stabilizálódásakor megmérhető a ma-
radékhiba, ami alapján döntés születik a modellfokszám esetleges megnöveléséről.
Ebben az esetben a rekurziót megint el kell indítani. Az inicializálás az előző együtt-
hatószámmal elért optimumból történik. Az algoritmus folyamatábárja a 6. ábrán
látható.

C.2. Résztézis

Felső becslést adtam az AFDA algoritmus konvergenciájának idejére, amivel iga-
zoltam, hogy az új algoritmus konvergenciaideje nem növekszik meg lényegesen a
modellfokszám identifikációja miatt:

TAFDA
c =

M∑
n=1

log ε
|wn(0)−hn|

log(1−∆)
(15)

ahol n jelöli a fokszám iterációkat, ∆ a lépésméretet, M pedig a csatornamodell
fokszámát.

A C. tézisben szereplő adaptív fokszámbecslő teljesítőképessége

A 7. ábra az AFDA, ill. alulmodellezett és pontos fokszám-ismeretet feltételező
MMSE konvergencia-görbéit mutatja. Az AFDA – valamivel nagyobb konvergencia-
idő alatt – automatikusan megtalálja a pontos modellfokszámot, 3 nagyságrendnyi
maradékhiba csökkenést érve el az alulmodellezett esethez képest.
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6. ábra. Az AFDA algoritmus folyamatábrája
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MSE of MMSE (with exact knowledge of M)
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7. ábra. Az AFDA és az MMSE négyzetes hibája az iterációk függvényében h(4)

csatorna (definícióját l. disszertáció 4.7. fejezet) és 30 dB SNR esetén

6. Az eredmények hasznosítása és implementációja
A disszertációban bemutatott eredmények megszületését elsősorban a nagysebességű
vezetéknélküli rendszerek kapcsán megfogalmazódó motivációk sarkallták. Ezért az
alábbiakban a jelenleg elérhető DSP-technológia feltételezése mellett vizsgáljuk az
új algoritmusok implementációs lehetőségeit és alkalmazhatóságuk határát. Példa-
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ként a Texas vezetéknélküli távközlési alkalmazásokhoz ajánlott 32-bites, fixpontos
TMS320C6416 processzorát tekintettük, amely 8000 MIPS-es (csúcs)teljesítménnyel
rendelkezik.

6.1. Vak kiegyenlítés: DDLMS algoritmus

A TMS320C6416 processzoron futtatva a DDLMS algoritmust, illetve elvégezve a
kiegyenlítő szűrést is, párhuzamos szűrőegyüttható frissítést feltételezve minden idő-
résben a működés felső határa 20 MHz, 6 kiegyenlítő együtthatót véve alapul. 10
MHz-en 40 együttható párhuzamos frissítésére is elvégezhető.

6.2. Vak kiegyenlítés: ADM algoritmus

Az ADM algoritmus Texas TMS320C6416 processzoron történő implementálása ese-
tén a fő korlátozást az átviteli blokkméret jelenti, mivel a csatornamátrix mérete
ettől lineárisan függ. Kisebb blokkméretek esetén az algoritmus rendkívül hatéko-
nyan implementálható: 16-hosszú átviteli blokk esetén 10 aktív felhasználó mellett
10 MHz sebességgel elvégezhető az algoritmus iterálása ill. a kiegyenlítés, 30 aktív
felhasználó mellett ugyanez 1 MHz gyakorisággal történhet. Ha elkerülhetetlen na-
gyobb blokkméretek alkalmazása, akkor az algoritmus konvolúciós formában fölírt
változatának implementálása (l. disszertáció 3.1. fejezet), vagy az algoritmus nem
minden időrésben történő iterálása jelent megoldást.

6.3. A bithibaarány szerinti kiegyenlítés

A 8. ábrán különböző, a bithiba-arányra, mint célfüggvényre alapozott kiegyenlítő-
algoritmusok realizálásának lehetőségét tüntettük föl, a már korábban bemutatott
Texas TMS320C6416 processzoron. A szabad paraméterek minden időrésben tör-
ténő párhuzamos frissítést tételeztük föl. Az ábrán az adott mintavételi frekvencia
esetén megvalósítható csatorna+kiegyenlítő-együttható szám látható. A bithibaa-
rány valódi gradiense alapján működő algoritmus (l. disszertáció 4.2. fejezt), expo-
nenciális komplexitása miatt 1 MHz együttható frissítési frekvencián 5 együttható
kezelésére van lehetőség, 100 kHz-en is csak 10-re. (A FIR-kiegyenlítő működte-
tése természetesen sokkal magasabb frekvencián is végrehajtható, ebben az esetben
a szűrőegyütthatók frissítésére nem kerül sor minden mintavételi időben). Ezzel
szemben a szuboptimális algoritmusok adaptálása 10 MHz-en 20-30, míg 1 MHz-en
100 fölötti együtthatóval esetén is elvégezhető.

6.4. Adaptív szűrőfokszám-becslő algoritmus

Az adaptív modellfokszám identifikáció egyik vonzó alkalmazási területe a mobil
bázisállomásokban megvalósított csatornakiegyenlítés. Időosztásos rendszerekben
(pl. GSM) a cellában jelenlévő aktív felhasználók és a bázis között más-más álla-
potú csatorna van, amit egyenként kell kiegyenlíteni. A jelenlegi számítástechnikai
háttérre építve több csatorna kiegyenlítése megoldható egyetlen processzoron, ha a
kiegyenlítő együtthatókat optimálisan allokáljuk az egyes csatornák között.
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8. ábra. Különböző algoritmusok realizálásának lehetősége Texas TMS320C6416 1
GHz-es DSP-n

A Texas TMS320C6416 DSP esetében 1 MHz-es mintavételi frekvenciát feltéte-
lezve közel 1000 szűrőegyüttható realizálható. A gyakorlatban előforduló csatornák
esetében 10 kiegyenlítő koefficiens legtöbbször elegendő. Azaz a fent említett pro-
cesszorral egyidejűleg közel 100 csatorna kiegyenlíthető úgy, hogy automatikusan
teljesül a szűrőegyütthatószám ideális allokációja az egyes csatornák között.

A fentiek alapján a tézisekben ismertetett új algoritmusok közvetlenül alkalmaz-
hatók valós kommunikációs hálózatokban nagysebességű real-time kiegyenlítésre.
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