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Dr. Péceli Gábor
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A.2.1. Járműipari példák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

B. A FACT project résztvevői 7
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3.8. Az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás időbeli lefolyása. 36
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4.2. Az állapotváltozós leíráshoz kötődő jelfolyam-gráf. . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.3. A tranziens állapot geometriai reprezentációja másodfokú rendszer esetén a k.
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történő váltás, (b) 2. konfigurációról az 1. konfigurációra történő váltás. . . . . 16
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C.16. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranzi-
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megjelöltem.

A dolgozat bírálatai és a nyilvános vitáról készült jegyzőkönyv a későbbiekben a Budapesti
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Kivonat

Kovácsházy Tamás
TRANZIENSMENEDZSMENT ÚJRAKONFIGURÁLHATÓ DIGITÁLIS

JELFELDOLGOZÓ RENDSZEREKBEN
Doktori értekezés

A komplex, nemlineáris és/vagy idővariáns, elosztott jelfeldolgozási és szabályozási problé-
mák megoldása során az alkalmazásokban igényelt szolgáltatások természetéből adódóan egyre
több, csak futási időben meghatározható információt is automatikusan figyelembe kell hogy
vegyünk. Erre a befogadó fizikai környezettel direkt kapcsolatban lévő, napjainkban szinte ki-
zárólagosan digitális elven működő jelfeldolgozó egységek futási idejű újrakonfigurálása ad le-
hetőséget.

Az újrakonfigurálás során a konfigurációváltások hatására létrejövő újrakonfigurálási tranzi-
ensek a nyújtott szolgáltatás szintjét leronthatják és akár a rendszer meghibásodását is okozhat-

ják. Az értekezés éppen ezért az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek újrakon-
figurálási tranzienseinek vizsgálatával és csökkentésével – röviden tranziensmenedzsmentjével
– foglalkozik.

Az értekezés a tranziensmenedzsment passzív, tervezési idejű módszereinek körében alkal-
mazott egyes újrakonfigurálási módszerek tranziens tulajdonságait elemzi elsősorban, a vizs-
gálatokat szinte kizárólag olyan esetekre korlátozva, ahol az újrakonfigurálások között idő-
invariáns, lineáris, diszkrét idejű rendszerek kerülnek felhasználásra, nyílt hurokban, szűrő jel-
leggel, egy bemenettel és kimenettel. Az értekezésben különböző újrakonfigurálási módszerek
vizsgálata és összehasonlítása történik meg analitikusan és szimulációkkal, és azok alapján új
tervezési eljárások kerülnek bemutatásra a tranziensek csökkentésére. Az értekezés végén né-
hány, a passzív módszerekből származtatható, aktív módszer is bevezetésre kerül. A módszerek
működését és tulajdonságait a Transman Simulink blokk-készlettel elvégzett szimulációk is de-
monstrálják.
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Abstract

Tamás Kovácsházy
TRANSIENT MANAGEMENT IN RECONFIGURABLE DIGITAL SIGNAL

PROCESSING SYSTEMS
PhD thesis

More and more information, that is only available run-time, must be taken into account
automatically in today’s complex, non-linear and/or time-variant, distributed signal processing
and control solutions due to the services required in the applications. Run-time reconfiguration
of the predominantly digital processing units, which are in direct connection to the embedding
environment, makes that possible.

Reconfiguration transients caused by the run-time configuration change degrade the quality
of service provided by solution, and they may also cause failures in the system. Therefore,
this PhD thesis deals with the analysis and reduction – in short transient management – of the

reconfiguration transients in reconfigurable digital signal processing systems.
The thesis investigates the transient properties of some reconfiguration methods used in

passive, design-time transient management primarily, and it restricts its scope mainly to cases
implementing time-invariant, linear, discrete time, single input and single output systems bet-
ween reconfigurations in an open loop setup. The transient properties of various reconfiguration
methods are analyzed and compared both analytically and with simulations. New design met-
hods are elaborated to reduce reconfiguration transients. The thesis also presents some active,
run-time transient management solutions derived from the investigated passive methods. The
operation and properties of the new approaches are also demonstrated using the Transman Si-
mulink block library.
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Jelölésjegyzék

Az angol nyelvterületről származó, a magyar szaknyelvben elfogadott fordítással rendelkező rö-
vidítéseket először angolul, majd magyarul, míg az az elfogadott fordítással nem rendelkezőket
csak angolul adom meg. A magyar nyelvben meghonosodott, a szakmai nyelvben széles körben
használt rövidítéseket csak magyarul adom meg.

Az alkalmazott rövidítések

A/D Analóg-digitális átalakító
D/A Digitális-analóg átalakító
CORBA Common Object Request Broker Architecture
DF2 2. típusú direkt struktúra
DFT2 2. típusú transzponált direkt struktúra
DTHS Discrete Time Hybrid System, Diszkrét idejű hibrid rendszer
DSP Digital Signal Processor; Jelfeldolgozó processzor
FACT Fault Adaptive Control Technology
FDI Fault Detection and Identification; Hibadetektálás és diagnózis
FE Feldolgozó egységek
FIR Finite Impulse Response; Véges impulzusválasz

FPGA Field Programmable Gate Array
GF Globális felügyelet
IIR Infinite Impulse Response; Végtelen impulzusválasz
KM Konfigurációmenedzsment
LTI-D Linear, Time-Ivariant, Discrete time; Lineáris, időinvariáns, diszkrét

idejű
MPC Model Predictive Control; Modell prediktív szabályozás
MRAC Model Reference Adaptive Control; Modell referens adaptív szabályo-

zás
NRLT Fordított normalizált Lattice-struktúra
ORB Módosított, ortogonális rezonátoros struktúra
OPC Open Control Platform
PID PID (proporcionális, integráló, differenciáló) szabályozó
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RS Rezonátoros struktúra
SEC Software Enabled Control
SISO Single Input Single Output; Egybemenetű és egykimenetű rendszer
SON A kezdeti állapotok nullázása mellett egylépésben újrakonfigurált rend-

szer
SS Egységnyi kicsatolásokkal rendelkező párhuzamos struktúra
SMO System with Modes of Operation; Működési módokkal rendelkező rend-

szer
SysML Systems Modeling Language; Rendszermodellező nyelv
TCP/IP Transmission Control Protocol and Internet Protocol
UML Universal Modelling Language; Egységesített modellező nyelv

Az alkalmazott jelölések

A matematikai összefüggésekben a skalár értékeket többnyire kis dőlt betűvel (n), a vektorokat
kis dőlt félkövér betűkkel (x), a mátrixokat nagy félkövér betűkkel (A) jelölöm. Az össze-
függésekben egy adott időlépésben aktuális változó értékét az (n) kifejezéssel jelölöm (x(n)).
Alsó indexben adom meg a vektorok és mátrixok elemeire történő hivatkozást, ebben az esetben
mindig dőlt betűket használok (xi). Szintén alsó indexben adom meg a konfiguráció azono-

sítóját, de ekkor minden esetben álló betűtípust alkalmazok (An). Ha ugyanazon esetben van
szükség a konfigurációra történő és mátrixok vagy vektorok elemeire történő hivatkozásra, ak-
kor először mindig a konfiguráció azonosítója található meg, majd vesszővel elválasztva követi
azt a vektor vagy mátrix elemeire történő hivatkozás (wn,ij). A módosított vagy transzformált
mennyiségeket kalappal jelzem (Â).

Jelölés Jelentés

0 Zérusmátrix
ai Az átviteli függvény és a direkt struktúra együtthatója
A Az állapotváltozós alakban az állapot-átmeneti mátrix
bi Az átviteli függvény és a direkt struktúra együtthatója
B Az állapotváltozós alakban a bemenetet az állapotokba becsa-

toló mátrix
C Az állapotváltozós alakban az állapotokból a kimenetekre ki-

csatoló mátrix

d A rezonátoros struktúra előrecsatoló együtthatója
dij A skálázó D mátrix ij. eleme
D Az állapotváltozós alakban a bemenetről a kimenetekre csa-

toló mátrix
D Diagonálmátrix
E Egységmátrix
fc Törésponti frekvencia
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Jelölés Jelentés

fa, fa Az f változó vagy az f vektor aktuális viselkedése
fb, fb Blending function; Átúsztató függvény
fid, fid Az f változó vagy az f vektor ideális/elvárt viselkedés esetén
fs Mintavételi frekvencia
ftr, ftr Az f változó vagy az f vektor tranziense, vagy az adott

mennyiség tranziensre értelmezve

h Az újrakonfigurálás hossza, többlépéses újrakonfigurálás ese-
tén egyben a lépésszám

h1 A tranzienskioltó jel mintáinak száma az újrakonfigurálás előtt
h2 A tranzienskioltó jel mintáinak száma az újrakonfigurálás után
h(n) Impulzusválasz
H = Hej% A rendszer átviteli karakterisztikája a Θ körfrekvencián, a Θ

függést nem jelölöm
H(z) Átviteli függvény
H(n, z) Idővariáns átviteli függvény az n időlépésben
k Az újrakonfigurálás kezdete
K Controlability Gramian; Vezérelhetőségi GRAM mátrix
l, j, j Futóindex az összefüggésekben
n A diszkrét idejű rendszer aktuális időlépése, egyenletekben ki-

zárólagosan (n) formában szerepel
N A rendszer fokszáma
P Együtthatókészlet
Pt,m Köztes együtthatókészlet az állapotok megtartásával végzett

többlépéses újrakonfigurálás esetén az újrakonfigurálás m. lé-

pésében
ri A rezonátoros struktúra rezonátorokba becsatoló együtthatói
r̂i A skálázással módosított rezonátoros struktúra rezonátorokba

becsatoló együtthatói
S A jelfolyamhálózat primitív matematikai műveletekre lebon-

tott kiterített formája
T Hasonlósági transzformáció nemszinguláris mátrixa
u,u Bemeneti jel vagy a bemeneti jelek vektora
U A gerjesztő szinuszjel amplitúdója
U = Uejϕ A gerjesztés komplex amplitúdója a Θ körfrekvencián, a Θ

függést nem jelölöm
w.,ij Adott konfigurációban a megfigyelhetőségi GRAM mátrix ij.

eleme
wi A rezonátoros struktúra rezonátorokból kicsatoló együtthatói
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ŵi A skálázással módosított rezonátoros struktúra rezonátorokból
kicsatoló együtthatói

ŵi,fb A skálázással módosított rezonátoros struktúra rezonátorokból
visszacsatoló együtthatói

W Observability Gramian; Megfigyelhetőségi GRAM mátrix
x(0) Az állapotváltozók vektorának kezdeti értéke

x,x Az állapotváltozó vagy azok vektora
y,y Kimenti jel vagy a kimeneti jelek vektora
Y A kimeneti jel komplex amplitúdója
zi A rezonátoros struktúra rezonátor póluspozíciói
∆ymax A kimeneti tranziens jel változási sebességének felső korlátja
λ Regularizációs konstans
ϕ A gerjesztő szinuszjel kezdőfázisa
Π A méretezési algoritmus paraméterei
Σ A méretezési algoritmus jelfolyamhálózata
Θ A körfrekvencia
ceil(.) Felső egész függvény
.−1 Mátrix inverze
O(.) Ordo függvény
Tr(.) Mátrix nyoma
.† Mátrix pszeudoinverze
.T Vektor vagy mátrix transzponáltja
.−T Mátrix inverz-transzponáltja
E[.] Várhatóérték-operátor

.∗ Komplex konjugálás
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Előszó

Ez az értekezés az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek területén az elmúlt
majdnem másfél évtizedben az újrakonfigurálási tranziensek kezelésével kapcsolatos kutatásaim
eredményeit foglalja össze. Az értekezés alapjául szolgáló munkámat 1994-től a Méréstechnika
és Információs Rendszerek Tanszéken végeztem, először doktoranduszként, majd 1998-tól okta-
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1. fejezet

Bevezetés

Az értekezés az ún. beágyazott információs rendszerek kialakításával kapcsolatosan felmerülő
elméleti és gyakorlati problémák egy viszonylag speciális, az eddigiekben nemigen vizsgált vo-
natkozásával, a működés közbeni átkonfigurálásokat kísérő tranziens jelenségekkel, ezen belül
elsősorban ezek csökkentésével foglalkozik. Ennek jegyében olyan, elsősorban autonóm műkö-

désű, dinamikus rendszerekre koncentrál, amelyekben a fizikai/technológiai környezettel történő
intenzív információs kapcsolat számítógépek közreműködésével valósul meg. Az információs
kapcsolat egyik vonatkozása a befogadó környezet állapotáról szóló tájékoztatás, a másik pedig
az erre adott válasz, azaz a szükséges beavatkozásokat kiváltó jelek/adatok együttese. Autonóm
rendszerek esetében ma már sokszor természetes követelmény a nagyfokú adaptációs képes-

ség is, amely mind a környezetben, mind a beágyazott rendszerkomponensekben bekövetkezett
változások figyelembevételének képességét jelenti.

A számítógépes működtető mechanizmusok többségére jellemző a fizikai/technológiai kör-
nyezet tulajdonságait hordozni képes modellalapú megközelítés, amelynek következtében az
adaptációs képesség együtt jár a modellek adaptálhatóságával, ill. cserélhetőségével. Dina-
mikus rendszerkomponensek esetén dinamikus modelleket alkotunk, amelyek változtatását (el-
fajuló esetektől eltekintve) tranziens jelenségek kísérik. A kialakuló tranziensek az információs

kapcsolatban közvetlenül résztvevő folytonos jelek, ill. diszkrét adatsorok perturbációját okoz-

zák, ami közvetlenül kihat a befogadó fizikai környezetre. Az értekezés témájaként választott
tranziensmenedzsment feladata ez utóbbi korlátozása, ami a teljes rendszer működésére vonat-
kozó előírások betarthatósága érdekében vethető fel jellegzetesen olyan feladatok esetében, mint
hibatűrő szabályozások, igényes robotmechanizmusok, továbbá bizonyos „küldetéskritikus” al-

kalmazások.

Az újrakonfigurálható rendszerek azzal jellemezhetők, hogy képességeik/szolgáltatásaik vi-
szonylag egyszerűen végrehajtható átalakítással, ill. átalakítások sorozatával hatékonyan mó-
dosíthatók. Az értekezés keretében az újrakonfigurálhatóság fogalmát még ennél is szélesebb

értelemben használom: minden olyan rendszert újrakonfigurálhatónak tekintek, amely dina-
mikus rendszerállapotok közötti átkapcsolásokra képes. A szóba jövő rendszerek spektruma
széles: a sor egyik szélén a bekapcsolási jelenségek, a meghibásodások révén fellépő spontán

1
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átkapcsolások, másik végén pedig a folytonos és a diszkrét, eseményvezérelt rendszerek össze-
kapcsolásával létrejövő, ún. hibrid rendszerek találhatók. Az átkapcsolásokat követő tranziens
jelenségek leírása egy viszonylag nagyobb feladatosztályban lényegében megoldott feladat. Alig

vizsgált, nyitott problémakör viszont a tranziens jelenségek szisztematikus csökkentésének, ill.
előírt keretek között tartásának kérdése. Értekezésemben az ezen a területen elért új eredménye-

imet szeretném bemutatni.

A tranziensekre, ill. azok csökkentésére irányuló vizsgálataim során igyekeztem azt is figye-

lembe venni, hogy autonóm rendszerek tervezésénél alapvetően új megközelítést tesz lehetővé
a beépíthető számítástechnikai kapacitás. Azáltal, hogy a megoldandó feladatokhoz tartozó ter-
vezési lépések nem elhanyagolható része a működéssel párhuzamosítható, azaz „futási időbe”
helyezhető, az adaptációs képességek egy egészen új szintje célozható meg. A befogadó kör-
nyezet változásait jelző információk alapján – futási időben – új szabályozási paraméterek, ill.
algoritmusok tervezhetők, amelyekre történő áttérés tranziens jelenségekkel kísért újrakonfigu-

rálási lépést igényel. Ilyenkor azonban a tranziensmenedzsment tervezése is dominálóan futási

időben oldandó meg.

Az értekezés témájának kidolgozása során elsősorban jelfeldolgozási ismereteimet, ill. az
azokhoz kapcsolódó megközelítési módot hasznosítottam. Ez megmutatkozik mind az alkalma-
zott szóhasználatban és jelölésrendszerben, mind a felhasznált irodalmak feldolgozási módjá-

ban. Vizsgálataim eredményeinek használhatóságát ugyanakkor szabályozástechnikai feladatok

egy szűk körében is vizsgáltam.

1.1. Az értekezés szerkezete

A bevezetést követően az értekezés második fejezetében az újrakonfigurálható rendszerek főbb
jellemzőit, felépítését, a velük kapcsolatos fogalmi meghatározásokat, szakirodalmi hátteret és
követelményeket foglalom össze, ezenkívül ismertetem az értekezés hátteréül szolgáló Fault
Adaptive Control Technology (FACT) Project tranziensmenedzsmenttel kapcsolatos főbb ered-
ményeit. Az ezt követő harmadik fejezetben részletesen foglalkozom az újrakonfigurálásokat
követő tranziens jelenségekkel, definiálom az újrakonfigurálási tranziens fogalmát, áttekintem,
ill. definiálom a tranziens jelenségek jellemzésére alkalmas kritériumokat és mérőszámokat.
Ismertetem az újrakonfigurálási módszereket és megadom a tranziensmenedzsment módszerek
egy lehetséges osztályozását.

A negyedik fejezet a tranziensmenedzsment csak tervezési időben rendelkezésre álló infor-
mációt felhasználó úgynevezett passzív módszereit, azok tranziens tulajdonságait és a vizsgált
módszerek összehasonlító elemzését ismerteti. Legelőször a kimeneti átkapcsolás módszeré-
nek implementációs, valamint a kimeneti átúsztatás módszerének alkalmazása során felmerülő
méretezési problémákat vizsgálom, és adok rájuk megoldást. Ezt követi a kezdeti állapotok nul-

lázásával végzett egylépéses újrakonfigurálás tranziens tulajdonságainak az elemzése, a kime-
neti tranziens jellemzőinek fehérzaj- és szinuszos gerjesztés esetén történő felírása, ezen össze-
függések analízise, kiszámítási módjaiknak a megadása. Az állapotok megtartásával végzett
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egylépéses újrakonfigurálás esetén ugyanezen lépésekkel jutok a kimeneti tranziens jellemzé-
sére, valamint összehasonlítom ezt a módszert a korábban ismertetett módszerekkel. Ebben a
részben a tranziens jelenségek struktúrafüggésével kapcsolatos vizsgálataimról is beszámolok.
Ezek az eredmények képezik azoknak a tranziensmenedzsment módszereknek az alapját, ame-
lyek kedvező tranziens viselkedést biztosító jelfeldolgozási struktúra kiválasztására épülnek.
A struktúrafüggést és a bemutatott passzív tranziensmenedzsment módszereket újrakonfigurál-

ható PID szabályozót és racionális átviteli függvénnyel jellemezhető szakaszt tartalmazó zárt
hurkú szabályozási körben is demonstrálom. Ebben a fejezetben mutatom be még az állapotok

megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás módszerének vizsgálata során levont követ-
keztetéseimet, és teszek javaslatot a módszer javítására.

Az ötödik fejezetben aktív tranziensmenedzsment módszereket vizsgálok, amelyek futási

időben rendelkezésre álló információt is felhasználnak működésük során. Ezek a módszerek
valós időben történő kiértékelést igényelnek, ezért egyidejűleg sokféle kritériumnak kell eleget
tenniük. A fejezet első részében olyan aktív módszereket mutatok be, amelyek a passzív mód-

szerek vizsgálata során merültek fel, azokból direkt módon származtathatók. A fejezet második
része olyan aktív tranzienscsökkentő eljárásokat mutat be, amelyek a rendszerbe tranzienscsök-

kentő, esetleg kioltó jeleket csatolnak be.
A hatodik fejezetben az értekezés összefoglalását, az új tudományos eredmények megfogal-

mazását adom meg. Ezt követi a hetedik fejezetben a témakörhöz kapcsolódóan további vizsgá-

latokat igénylő kérdések ismertetése. Az értekezés ezen részét az idegen irodalmi hivatkozások
és saját publikációk listája zárja le.

A Függelék az alkalmazási területek és háttértechnológiák bemutatását, az elméleti eredmé-
nyeket illusztráló mintapéldákat, valamint levezetéseket tartalmaz.
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2. fejezet

Újrakonfigurálható rendszerek

Az újrakonfigurálható rendszer (reconfigurable system) fogalom az 1980-as évek végén jelent
meg széles körben a villamosmérnöki és műszaki informatikai tudományterületen, ettől az idő-
szaktól kezdve napjainkig szignifikáns kutatási, és ennek megfelelően publikációs aktivitás jel-
lemző erre a területre, egyre változó fókusszal. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy az újra-

konfigurálható rendszerekkel foglalkozók Gerald Estrin 1960-as évek elején végzett kutatásait
[Est02] tekintik kiindulópontnak, amelyeket az elkövetkező negyed évszázadban azért nem kö-
vettek további lépések, mert sem az alkalmazási igény nem jelent meg, sem az implementációs
háttér nem állt rendelkezésre.

Az alkalmazások és a technológia megjelenésével az újrakonfigurálható rendszerek témate-
rülete az elmúlt közel két évtizedben számos, céljaiban és módszereiben különböző, mégis szo-
rosan összefüggő alterületre bomlott, és fejlődött tovább. Az értekezés elsősorban az újrakon-
figurálható számítások implementációs vonatkozásai (Reconfigurable Computing, [Har01]) és
Self-Adaptive Software1[SKB98, RLS00, Rob01], valamint a jól meghatározott alkalmazási te-
rületre összpontosító hibatűrő szabályozások (Fault Tolerant Control, [QB97, Pat97, Bla03]) és a
strukturálisan adaptív rendszerek (Structurally Adaptive Systems, [Szt88, WJSK90, SWK+93])
terén elért eredményekre épít és egészíti ki azokat.

Ebben a fejezetben először az újrakonfigurálható rendszerek általános bemutatása található
meg, amit a problémafelvetés és a célkitűzés megfogalmazása követ. Ezután következik az új-
rakonfigurálás megvalósítási szintjeinek ismertetése, és ezen belül is annak megfogalmazása,
hogy az értekezésben pontosan milyen implementációs szinten kezelem az újrakonfigurálást.
Az irodalmi háttér ismertetésének körében kitérek az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó
rendszerek modellezési kérdéseire, és az ilyen rendszerek kapcsolatára a hibrid rendszerekkel,

valamint a Switching System/Control és Gain Scheduling tématerületekkel. Ezt követi a Fault
Adaptive Control Project az értekezés témájával szorosan kapcsolódó eredményeinek az ismer-
tetése. A fejezetet az értekezés szempontjából a fejezetben tett fontos megállapítások összefog-
lalása zárja le.

1Nem ismert elfogadott magyar fordítása a fogalomnak, ezért az angol megnevezést használom.
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2.1. Újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek

A technológia gyors fejlődése lehetővé teszi, hogy olyan jelfeldolgozási és szabályozási prob-
lémák megoldására alkalmas eszközök fejlesztésére is kísérletet tegyünk, amelyekre korábban
azok komplexitása, nemlineáris és/vagy idővariáns volta, modellezési nehézségek, vagy elosz-
tottsága miatt nem vállalkozhattunk.

Korábban ilyen esetekben csak részproblémák megoldásáig jutottunk el, és a teljes rendszer-
ben felmerülő, a részfeladatoknál figyelembe nem vett szempontoknak való megfelelést, esetleg
a futási időben megjelenő események (például meghibásodások, a befogadó fizikai környezet
vagy a követelmények változása) kezelését, vagyis a rendszerrel szemben támasztott magas
szintű követelmények teljesítését lehetővé tévő „finomhangolást” megfelelően képzett humán
operátorokra bíztuk rá. Más esetekben számos, nem elsődleges szempontot elhanyagoltunk egy
robusztus, de óhatatlanul szuboptimális megoldás érdekében.

Az alkalmazásokban újabban igényelt szolgáltatások (lásd A.2 Függelék) természetéből
adódóan alkalmazói rendszereink működésük során egyre több, csak futási időben meghatá-
rozható információt is automatikusan figyelembe kell hogy vegyenek. Például fel kell őket
készíteni meghibásodásokra, a bennük vagy a környezetükben lezajló drasztikus változásokra, a
változó követelményekre. Ennek megfelelően azoknak autonóm módon reagálniuk kell ezekre
a hatásokra, vagyis a legmagasabb rendszerszintű adaptivitás alapkövetelménynek tekinthető.
Ezt a követelményt az ilyen rendszerek a befogadó fizikai környezettel direkt kapcsolatban lévő

feldolgozó egységeinek futási idejű (run-time vagy on-line az angol terminológiában) újrakon-
figurálásával tudják teljesíteni.

Ennek megvalósítására egyre több ismeret (lásd 2.4. fejezet) és technikai eszköz (lásd A.1
Függelék) áll rendelkezésre. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a fent vázolt alkalmazá-
sok esetében a klasszikus adaptív vagy tanuló rendszerek – például LMS alapú adaptív szűrők,

neurális hálózatok stb., amelyek együtthatóit valamilyen egyszerű szabály alapján hangoljuk –
önmagukban nem jelentenek megoldást. Ennek oka az, hogy a rendszer aktuális tulajdonsága-
inak és/vagy meghibásodásainak, valamint ezek ismeretében az új rendszer konfigurációjának
meghatározása a nagyobb komplexitás, a rendszerszintű optimalizálás és a rendszerrészek csato-
lása miatt egy sokkal magasabb funkcionális és architekturális szinten történhet csak meg, ezért
a 2.1 funkcionális blokkvázlat szerinti rendszerszinten adaptív és/vagy hibatűrő architektúra ja-
vasolható.

A 2.1. ábra szerinti architektúrában tehát a befogadó fizikai környezetből érkező jelek fel-
dolgozását direkt módon végző feldolgozó alrendszer2 konfigurációja vagy azok összekapcso-
lásának módja hirtelen, a klasszikus adaptív rendszerekhez képest nagymértékben változhat.
Ezek a változások a felügyeleti alrendszer döntései alapján, az identifikációs alrendszer3 által
szolgáltatott információk és a követelmények alapján kerülnek meghozatalra. Definíciószerűen

2Például szűrők, szabályozók, amelyeket manapság szinte kizárólagosan digitális úton implementálunk.
3Az identifikációs alrendszer feladata a befogadó fizikai környezet identifikációja a klasszikus jelfeldolgozási

értelemben, és a teljes rendszer meghibásodásainak detektálása és identifikációja (Fault Detection and Identification,
FDI) is.
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2.1. ábra. A rendszerszinten adaptív és/vagy hibatűrő rendszer funkcionális blokkvázlata.

tehát ezeket a digitális jelfeldolgozó blokkokat és azok kapcsolatát (amelyek a feldolgozó al-
rendszert alkotják) üzemszerű működés közben újrakonfigurálhatónak képzeljük el, vagyis ez
egy újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszer.

2.2. Problémafelvetés és célkitűzés

Az újrakonfigurálás során a konfigurációváltások hatására létrejövő átmeneti jelenségek – to-
vábbiakban újrakonfigurálási tranziensek – a nyújtott szolgáltatás szintjét lerontják. Hangfel-
dolgozási alkalmazásokban ezek a tranziensek a hangkép zavaró rövid idejű torzulásaként –

vagy rosszabb esetben durranásokként vagy kattanásokként – jelenhetnek meg. Képi infor-
máció feldolgozása során az újrakonfigurálás hatására láthatóan a képhez nem tartozó, zavaró
részletek tűnhetnek fel. Általában igaz az, hogy a fizikai folyamatok összehangolt adatgyűj-
tési és szabályozási feladatainak megoldása során az újrakonfigurálási tranziensek a megelőző
konkrét példáknál sokrétűbb formában okozhatnak kellemetlen mellékhatásokat. Alapesetben
az újrakonfigurálási tranziens ideiglenesen növeli a rendszer hibáját, az időlegesen kevésbé op-
timálisan működik. Ugyanakkor kedvezőtlenebb esetekben az újrakonfigurálási tranziensek a
rendszer meghibásodását is okozhatják, pl. belső numerikus túlcsordulást, vagy a beavatkozó
szervek és azon keresztül a fizikai folyamat valamelyik részének túlterhelését, mechanikai rend-
szer esetén annak elemeinek kifáradását és végül törését. A nem megfelelően végzett újrakon-
figurálás eredményeképpen létrejövő tranziens akár a teljes rendszer stabilitásának elvesztését
is eredményezheti – például nemlineáris fizikai folyamatok szabályozása esetén – még akkor is,
ha maguk a konfigurációkban megvalósított rendszerek stabilak [SE02, Lib03, SG05].

Ennek megfelelően az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek újrakonfigurá-

lási tranzienseinek vizsgálatát és csökkentését – röviden tranziens menedzsmentjét – tűztem ki

célul.
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Befogadó fizikai környezet

Hardver
CPU,DSP, FPGA, kommunikációs hálózat,

érzékelők és beavatkozók

Szoftver
Szoftver, erőforrás-allokáció,

hardver- és szoftverkonfiguráció

Jelfolyamhálózat
Blokkok típusa, állapota és együtthatói,

összekapcsolási szabályok

Követelmények

2.2. ábra. Az újrakonfigurálás lehetséges szintjei digitális jelfeldolgozó rendszerekben.

Az értekezés terminológiája szerint például a manuális sebességváltóval felszerelt jármű
újrakonfigurálható rendszernek tekinthető, és ebben az esetben a vezető feladata a tranziensme-
nedzsment, vagyis a gépjármű kezelőszerveinek a megfelelő működtetése a jármű állapotának,
az útviszonyoknak, és egyéb szempontoknak a figyelembevételével. A nem megfelelő tranzi-
ensmenedzsment kellemetlen az utasoknak, kedvezőtlenül befolyásolja a fogyasztást, valamint
a kuplung és a sebességváltó felesleges terhelésével a gépjármű idő előtti meghibásodását is
okozhatja. A példa szemléletes, de az értekezés nem célozza meg ilyen komplex, folytonos
idejű rendszerek vezérlési és szabályzási problémáinak a megoldását, hanem a digitális jelfel-
dolgozó rendszerek tranziensmenedzsmentjére összpontosít.

2.3. Az újrakonfigurálás megvalósításának szintjei

Az újrakonfigurálás megvalósításának több szintje adható meg, amelyek a 2.2. ábrán kerülnek
bemutatásra. Ezek a megvalósítási szintek, amelyek absztrakciós szintek is, szoros összefüg-
gésben vannak, vagyis egy adott szinten meghozott döntés következményei más szinteken is
következményekkel járnak. Nem részük, de erős befolyással rendelkeznek ezen absztrakciós
szintekre a befogadó fizikai környezet és a felhasználó által megadott követelmények, ezért ezek
is feltüntetésre kerültek a 2.2 ábrán. Ennek oka az, hogy részben a követelményekben és a be-
fogadó fizikai környezetben lezajló változások hatására fognak az újrakonfigurálások lezajlani.

2.3.1. Jelfolyamhálózati szint

Digitális jelfeldolgozó rendszerek esetén a legmagasabb szinten a megvalósított digitális jel-
feldolgozó algoritmus áll – vagyis az, hogy a bemenőjeleken milyen matematikai műveleteket
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végzünk a kimenetek előállítása során – aminek formális leírására a jelfolyamhálózatok alkal-
mazása terjedt el napjainkban. A jelfolyamhálózat blokkjainak típusa, azok állapota és együtt-
hatói, valamint a blokkok összeköttetései futási időben elérhető szabad paraméterek lehetnek az
újrakonfigurálás során, vagyis ezeknek a megváltoztatása képzelhető el futási időben az újra-
konfigurálások megvalósítására.

Az értekezés az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek jelfolyamhálózati szin-
ten történő újrakonfigurálásával foglalkozik, vagyis jelfolyamhálózat-szintű tranziensmenedzs-
ment módszerek kidolgozását és teljesítményük vizsgálatát tűzi ki célul, figyelembe véve az
alsóbb szintek tulajdonságaiból származó realitásokat.

2.3.2. Szoftverszint

Ezen a szinten a feladatot absztrakt módon leíró jelfolyamhálózathoz rendelünk megvalósítást.
Szoftvernek tekintjük a különböző processzorok programját, az esetlegesen alkalmazott FPGA-
k konfigurációját, valamint a szoftver- és hardverkomponensek konfigurációját, erőforrás-allo-
kációt, stb. Ennek megfelelően szoftver szinten a jelfolyamhálózat blokkjaihoz és összekötteté-
seihez már megvalósítást rendelünk, vagyis konkrét szoftver vagy hardver elemeket és azoknak
a konfigurációját. Ezenkívül ezen a szinten a konfigurációk megváltoztatásához végrehajtási

tervet is kell mellékelni az újrakonfigurálás megvalósítására.

A végrehajtási terv elkészítéséhez, vagyis lényegében egy ütemezési és erőforrás-allokációs
feladat megoldásához, viszont szükség van az eggyel alacsonyabb absztrakciós szinten álló hard-
ver képességeire is, például az egyes végrehajtó egységek sebességére egy adott blokk futtatása
esetén, a kommunikációs késleltetésekre stb. Vagyis ezen a szinten keresztül a hardver képessé-
gei nagyon erős befolyást gyakorolnak arra, hogy mit és hogyan tehetünk meg a jelfolyamháló-
zat szintjén.

Ezt a feladatot a nem újrakonfigurálható rendszerek esetén a mérnökök tervezési időben vég-
zik el, jellegzetesen több iterációs lépésben, kompromisszumot keresve a számos ellentmondó
követelménynek. A folyamat automatizálására számos kísérlet történt, többnyire az automati-
kus tervezési térben történő keresési (Automatic Design Space Exploration) algoritmusok terén
[LVDWVD01, Kie99, NSKB03, MSKN97], természetesen a problémát csupán speciális alkal-

mazási területeken tekintve, nem annak teljes általánosságában megoldva.

2.3.3. Hardverszint

Legalul helyezkednek el a hardver elemek, ezek a különböző processzorok (általános célú, mik-
rovezérlő, vagy DSP), FPGA-k, kommunikációs hálózatok, érzékelők és beavatkozók, amelyek
erőforrásként történő felhasználásával lényegében megvalósítjuk a jelfolyamhálózattal leírt al-

goritmust. A megvalósítás során felhasználjuk a szoftverszinten kidolgozott szoftver- és kon-
figurációs részleteket, amelyek a hardver elemekre a kidolgozott végrehajtási terv alapján ke-
rülnek letöltésre és elindításra. A hardver képességeit figyelembe véve alapvetően az alábbi
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lehetőségek vannak a végrehajtó4 egységek újrakonfigurálására5:

• A végrehajtott szoftver paramétereinek megváltoztatása,

• A végrehajtott szoftver lecserélése a végrehajtó egység programmemóriájában tárolt
szoftverre,

• Új szoftver letöltése a végrehajtó egységre és a végrehajtott szoftver lecserélése arra.

Az általános célú processzorok és egyes mikrovezérlők Neumann-architektúrájúak, vagyis a
kód és az adat kezelése nincs szétválasztva, ami nagyon flexibilis újrakonfigurálhatóságot ered-
ményez, mindhárom lehetőséget direkt módon támogatva. A mikrovezérlők és a DSP-k jelleg-
zetesen Harvard-architektúrájúak, vagyis a kód és az adatmemória szigorúan szét van választva,
ami az újrakonfigurálás területén csökkenti a lehetőségeket, mivel a kód futási idejű változtatása
direkt módon – adatként kezelve azt – nem lehetséges.

Egyes FPGA-ák, például a Xilinx Virtex család [Xil04], lehetővé teszik a részleges újrakon-
figurálást (Partial Reconfigurability), de erős korlátozásokkal. Az újrakonfigurálható rendszerek
területén gyakorlatilag használhatónak tekinthető modul alapú (Module-Based Partial Reconfi-
guration) esetében nagyságrendileg n × 10 . . . n × 100 ms alatt történik meg a konfigurációk
közötti váltás komoly rendszertechnikai kötöttségek mellett, vagyis a flexibilitás erősen korláto-
zott. Ezért az FPGA-k futási idejű újrakonfigurálása esetén elsősorban a megvalósított funkció
paramétereit változtathatjuk meg, előre tárolt alternatív funkciók közül választhatunk, és csak a
legvégsőbb esetben merül fel az alternatív funkciók futási idejű megváltoztatása az implemen-
tációs nehézségek miatt.

2.4. Irodalmi háttér

Az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek területén az elméleti alapok tisztázása
során legfontosabb az alkalmazható számítási/matematikai modellel kapcsolatos kérdések meg-
nyugtató lezárása, az alkalmazott modell kiválasztása. Az újrakonfigurálható rendszerek mo-
dellezésére a hibrid rendszermodell alkalmazása jellemző, ezért először a hibrid rendszerekkel
kapcsolatos alapfogalmakat ismertetem. A hibrid rendszerek területén a Switching System6,
Switching Control6 és Gain Scheduling6 fogalomkör szoros kapcsolatban van a vizsgált prob-
lémakörrel, így ezen területek fontos eredményeinek bemutatására is kitérek. Ezenkívül is-

mertetésre kerülnek a modellalapú adaptív szabályozások területén a tranziensmenedzsmenttel
összekapcsolható publikációk.

4A feldolgozó egység konzekvensen a jelfeldolgozó algoritmust tartalmazó absztrakt funkcionális elemet, a vég-
rehajtó egység pedig a fizikai eszközt jelenti.

5Kivéve azt a lehetőséget, hogy a végrehajtó egységet lecseréljük egy másikra a szoftverrel együtt.
6Nem ismert elfogadott magyar fordítása a fogalomnak, ezért az angol megnevezést használom.
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2.3. ábra. Az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszer és befogadó környezetének
számítási modelljei.

2.4.1. Modellezési kérdések

Az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszer egy olyan beágyazott rendszer része,
amely a befogadó fizikai környezetből származó jelek és a felhasználó által megfogalmazott
követelmények alapján a befogadó fizikai környezetből információkat gyűjt és/vagy a befogadó
fizikai környezet működését a megadott követelményeknek megfelelően befolyásolja. A 2.3.
ábrának megfelelően egy ilyen heterogén módon modellezhető rendszer három jól elkülönülő
módon modellezhető rendszerrészre bontható:

A folytonos idejű és folytonos értékű modellel leírható befogadó fizikai környezet.

A diszkrét idejű, idővezérelt és folytonos értékű modellel leírható újrakonfigurálható digitá-
lis jelfeldolgozó rendszer.

A diszkrét idejű, eseményvezérelt és diszkrét értékű modellel leírható felügyeleti rendszer,
amelybe beleértjük az újrakonfigurálást megvalósító funkciókat is.

A befogadó fizikai környezetet folytonos idejű és folytonos értékű modellel írjuk le. Ugyan-
akkor meg kell említeni azt, hogy számítógépes szimulációk során a befogadó fizikai környe-
zetet is diszkrét idejű rendszerrel tudjuk csak szimulálni, vagyis ki kell dolgoznunk annak egy

ilyen modelljét. Tehát többnyire a befogadó fizikai környezet megfelelő diszkrét idejű, időve-
zérelt (egyenletes mintavételi periódusidőt feltételező) folytonos értékű ekvivalens modellje is
rendelkezésre áll a vizsgálatokhoz, vagyis felvethető az, hogy az elméleti vizsgálatok során is a
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három különböző modellel leírt rész valamilyen egyszerűsítő egységes modellbe foglalása során
tisztán diszkrét idejű rendszerekkel történő vizsgálatokra törekedjünk.

A feldolgozó alrendszer diszkrét idejű, idővezérelt rendszer és folytonos értékekken operál.
Az idővezérelt működés abban mutatkozik meg, hogy a rendszer működését az idő vezérli az
adott időpontokban történő mintavételezéssel (A/D), az annak hatására elinduló számításokkal,
majd az előállított kimenetek adott időpontban D/A-n történő kiadásával. A befogadó fizikai
környezet és a beágyazott rendszer között A/D és D/A átalakítók teremtik meg a kapcsolatot,

ugyanakkor magát az újrakonfigurálható jelfeldolgozó rendszert folytonos értékűnek tekintjük a
vizsgálatok során, vagyis elhanyagoljuk azt a tényt, hogy ez a rendszerrész véges bitszámú arit-
metikával lesz megvalósítva, amiből következően valójában egy nagyon összetett viselkedésű
diszkrét értékű rendszerrészről van szó. Ez az egyszerűsítés teljesen megfelel a jelfeldolgozás
elméletében és gyakorlatában alkalmazott modellezési eljárásnak, ahol diszkrét idejű és folyto-
nos értékű matematikai modellekkel dolgozunk7.

A diszkrét idejű, diszkrét értékű, eseményvezérelt felügyeleti rendszer többnyire klasszikus
véges automata, amely megadott eseményekre (történésekre) reagál, és az események hatására
a véges állapotterében történhetnek állapotátmenetek. A véges automata aktuális állapota az ak-
tuális működési módja a rendszernek, az állapotok közötti átmenetek pedig működésimód-vál-
tások, és ennek megfelelően az ilyen rendszereket működési módokkal rendelkező rendszernek

(System with Modes of Operation) is nevezik. A lehetséges működési módok és a közöttük
engedélyezett módváltások többnyire tervezési időben kerülnek megadásra, de felmerül új mű-
ködési módok és módváltások futási idejű generálása is. A gyakorlatban leggyakrabban hierar-
chikus állapottérkép formájában (state-chart) [H+87, HN96] kerül leírásra és implementációra8,
mivel a hierarchikus állapottérkép komplex rendszerek esetén kompaktabb, áttekinthetőbb, ré-
sze az Universal Modelling Language-nek (UML) [RJB98], és a fejlesztőeszközök által nyújtott
UML támogatásnak köszönhetően realizációja egyszerűbb/automatikus.

2.4.2. Kapcsolat a hibrid rendszerekkel

Az olyan rendszereket, amelyekben folytonos és diszkrét dinamikájú viselkedés is megfigyel-
hető, hibrid rendszereknek nevezzük [MMP92, ACH+95]. Ebben az értelemben az összes olyan
rendszer, amelyben az analóg és a digitális világ szoros információs kapcsolatban van, hibrid
rendszernek tekinthető. Ezért a 2.3. ábrán bemutatott számítási modell szerint működő rendszer
egy hibrid rendszer, mivel a befogadó fizikai környezet folytonos, a többi pedig diszkrét dina-
mikájú. Ugyanakkor, figyelembe véve a tényleges viselkedését a következő három lehetőség
merül fel a 2.3. ábra szerinti rendszer modellezésére:

1. A rendszert három különböző modellel írjuk le a 2.3. ábrának megfelelően, ez felel meg
7Ezt tesszük sokszor még a kvantálási hatások vizsgálata során is, gondoljunk például a kvantálás zaj alapú

megközelítésére [WKL96].
8A hierarchikus állapottérképből a véges automata például a [Sam02] alapján automatikusan generálható, bár erre

a gyakorlati esetekben nincs szükség, mivel a modern fejlesztőeszközök tartalmaznak ilyen rendszerek modellezésére
és megvalósítására direkt lehetőségeket, pl. Matlab/Simulink környezetben a Stateflow teszi lehetővé a hierarchikus
állapottérképek használatát.
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legjobban a valóságnak, és szimulációs szempontból is járható út (például a Matlab vagy
a Ptolemy [EJL+] támogatja9), de a modell heterogenitása miatt matematikai analízise
nehéz.

2. A digitális jelfeldolgozó alrendszernek meghatározzuk a folytonos idejű és folytonos ér-
tékű modelljét, és klasszikus értelemben hibrid rendszerként modellezzük a vizsgált teljes
rendszert, csak a felügyeleti alrendszert modellezve diszkrét idejűként.

3. A 2.4.1. fejezet első bekezdésének megfelelően a befogadó fizikai környezetet is egy
ekvivalens diszkrét idejű, idővezérelt és folytonos értékű modellel írjuk le, diszkrét idejű
hibrid rendszerként (Discrete Time Hybrid System, DTHS); amely egy idővezérelt és
folytonos értékű (digitális jelfeldolgozó) valamint egy eseményvezérelt és diszkrét értékű
(véges automata, állapottérkép) modellt tartalmaz szoros információs kapcsolatban.

Az értekezésben a harmadik, tisztán diszkrét idejű modellezési megközelítést alkalmazom,
és a diszkrét idejű hibrid rendszermodell használatát preferálom, elsősorban mivel digitális jel-
feldolgozó rendszerek tranziensmenedzsmentjét célzom meg a digitális jelfeldolgozás eszköztá-
rával, vagyis a tranzienseket diszkrét időben csökkentem, a digitális jelfeldolgozó algoritmusok
alkalmas megválasztásával és újrakonfigurálásával, többnyire nem is szabályozási alkalmazás-
ban. A diszkrét idejű hibrid rendszer a hibrid rendszerek tématerületének egy kevéssé vizsgált
szegmense, de például Bemporad és szerzőtársai [BM99a, BM99b] vizsgálják az ilyen rendsze-
rek tulajdonságait, Damm és szerzőtársai [DPR05] az itt is felvetett modellezési problémákhoz
hasonló esetben történő alkalmazását javasolják.

2.4.3. Switching systems

A Switching System fogalom elsősorban a rendszerelmélet, szabályozástechnika és az identi-
fikáció területén a klasszikus folytonos idejű hibrid rendszerek egy speciális osztályát jelenti,
ahol a diszkrét idejű komponens a folytonos idejű, többnyire lineáris rendszerben végez kap-
csolásokat (vagyis hirtelen megváltoztatja a folytonos idejű rendszert leíró differenciálegyen-
letek együtthatóit), ezzel kiterjesztve azok alkalmazási körét a nemlineáris és/vagy idővariáns
rendszerek modellezése és szabályozása területére. Mivel jellegzetesen a Switching System
megközelítés egy valódi fizikai folyamat modellezésére (nemlineáris és/vagy idővariáns rend-
szer identifikációja) vagy folytonos szabályozóval történő szabályozására (Switching Control)
kerül alkalmazásra, ezért a rendszer állapotváltozói a kapcsolás során változatlanok maradnak,
ugrásszerű megváltozásuk nem megengedett10.

Switching Systems megközelítés esetén leggyakrabban párhuzamosan, folyamatosan mű-
ködő alternatív rendszerek ki- és/vagy bemenetei közül választják ki az aktuális működési mód-

9Bár ekkor a folytonos rész diszkrét módon lesz szimulálva, de a folytonos rész diszkrét szimulációs módszere
szabadon megválasztható.

10Gondoljunk csak arra, hogyha egy tekercsen folyó állandó áramot hirtelen egy ideális soros kapcsolóval meg-
szakítunk, akkor a tekercs fenn próbálja tartani ezt az áramot, vagyis feszültsége nőni kezd ideális esetben végtelen
értékre, gyakorlatilag persze addig, míg a rendszerben meglévő valamilyen nemlinearitás (védődióda, vagy ha az
nincs a kapcsoló átütési feszültsége) azt engedi.
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2. szabályozó

N. szabályozó

2.4. ábra. Kimeneti kapcsolás Switching Control alkalmazása esetén.

nak megfelelőt, például a 2.4. ábra szerinti szabályozási sémán a kimeneten elhelyezett „több-
állású kapcsolóval”. A tématerület olyan aktív kutatási terület, ahol az elméleti alapok – például
matematikai háttér, stabilitáselméleti kérdések, vezérelhetőség és megfigyelhetőség, bizonyta-
lanságok kezelése – megnyugtatóan tisztázottnak tekinthetők, például Liberzon [Lib03], vala-
mint Sun és Ge [SG05] összefoglaló jellegű könyvei rögzítik az elméleti alapokat, ezenkívül
Savkin és Evans [SE02] szabályozáselméleti aspektusból tervezési módszereket ad ilyen elven
működő szabályozókhoz.

Identifikációs megközelítésben a Switching System elsősorban hibadetektálás és diagnó-

zis (Fault Detection and Identification, FDI) területén merül fel, mert számos jellegzetes hiba
felfogható egy folytonos idejű rendszerben lezajló hirtelen átkapcsolásként. Például hidrauli-
kákban, pneumatikákban a vezetékek hirtelen megjelenő szivárgása és szakadása; elektromos
rendszerekben a hirtelen rövidzárak, szakadások, terhelésváltozások; mechanikai rendszerek-
ben az alkatrészek törése modellezhető így. Már a Switching System koncepció megjelenése
előtt is vizsgálták a folytonos idejű rendszerekben lezajló hirtelen változásokat, és felhasználták
azokat identifikációs céllal, például a villamosenergia-rendszerek tranziensei [Bán86] területén.
Biswas, Manders, és Mosterman több publikációban [MB99a, MB99b, MBM+00, MNBM00]
írnak le olyan kvantitatív és kvalitatív elven működő hibrid és ezen belül is Switched System
identifikáció céljára szolgáló algoritmusokat, amelyek az átkapcsolás hatására létrejövő tranzi-
ensek jellegzetességeit használják fel.

2.4.4. Gain Scheduling

A Gain Scheduling témakör elsősorban a nemlineáris és/vagy idővariáns rendszerek szabályo-
zási problémáinak megoldására került kidolgozásra. Itt a Switching Control területén alkalma-
zott megközelítésnél finomabb módon, nem átkapcsolással, hanem Rugh és Shamma [RS00] a

Gain Scheduling tématerület eredményeit összefoglaló cikke alapján „folytonosan változtatva”
a szabályozó együtthatóit, más alkalmas rendszerparamétert, vagy azok kombinációit tesznek
kísérletet a rendszer tulajdonságainak a megváltoztatására.
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Felügyelet

FolyamatSzabályozó

2.5. ábra. A szabályozó együtthatóinak állításával végzett Gain Scheduling szabályozási alkal-
mazása.
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N. szabályozó
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2.6. ábra. Az alternatív szabályozók kimenetein lineáris kombináció képzésével (Blending)
végzett Gain Scheduling szabályozási alkalmazása.

A szabályozó együttható változtatása esetén a 2.5. ábrának megfelelően felügyeleti alrend-
szer hangolja a kívánt értékekre folyamatosan egy előre meghatározott módon. Más esetekben
a Switching Control megoldáshoz hasonlóan alternatív szabályozókat alkalmazva, az alternatív
szabályozók kimeneteinek lineáris kombinációjaként áll elő a beavatkozó jel (Blending az angol
terminológiában), mint ez a 2.6. ábrán látható.

A Gain Scheduling területén az együtthatók/paraméterek változási sebességét jellegzetesen
alacsony szinten tartják a kedvező működési jellemzők elérésére, lényegében ezen értekezés
terminológiája szerint egyfajta tranziens menedzsmentet végeznek, de ezt ad hoc módon, min-
denféle részletes tranziens vizsgálat nélkül. Elsősorban az alkalmazott jelfeldolgozó blokkok
együtthatóinak – legyen az átviteli függvény formájában megadott vagy állapotteres alak – li-
neáris interpolációját alkalmazzák [SR98, Sti01, CDC01] különböző megkötésekkel, esetleg
spline interpolációt [Rad04], de felmerül a pólusok és zérusok interpolációja is [NRR93]. Más
esetekben a szabályozó bemenetére helyeznek egy Gain Scheduler blokkot [MK]. Ismét más
esetekben a kimenetek lineáris kombinációját képezve úsztatják át a jeleket, ezzel elkerülve az

együtthatók interpolációját és annak negatív hatásait [KBV+03, ZAC03], bevezetve egy átúsz-
tató függvényt (Blending vagy Validity Functions az angol terminológiában) , amely leírja a
kimeneti súlyozó együtthatók időfüggését.
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2.4.5. Modellalapú adaptív szabályozások

Modell referens adaptív szabályozások (Modell Reference Adaptive Control, MRAC) vagy mo-
dell prediktív szabályozások (Model Predictive Control, MPC) területén egyes esetekben a hib-
rid rendszer alapú modellezés és szabályozás összekapcsolása úgy történik meg, hogy a hibrid
rendszer alapú modellel leírt fizikai folyamat identifikált aktuális működési módját egyszerűen
megfeleltetjük a hibrid rendszer elveken felépülő szabályozó beállított működési módjával, vagy
ennél összetettebb módon határozzuk meg a szabályozót az identifikált modell alapján.

Például Gopinathan [GBMR98] és szerzőtársai egy olyan MPC sémát mutat be, ahol az iden-
tifikáció párhuzamosan futó alternatív szimulált folyamatok (nominális és valószínű meghibáso-
dásokat reprezentáló) alapján történik, és a feedback/feedforward szabályozók újrakonfigurálása
történik meg az identifikáció eredményeképpen. Hasonló elven működő rendszereket mutat be
és stabilitásukat vizsgálja Boskovic és Mehra [BM98], és egy másik cikkükben [BM99c] több
újrakonfigurálási módszert felvetnek (egylépéses kimeneti átkapcsolás, többlépéses kimeneti át-
kapcsolás, kimeneti lineáris kombináció képzés), leírva azt, hogy jelentősen eltérő viselkedést
tapasztaltak ezen módszerek alkalmazása során, de nem vizsgálva azok hatásait részletesen.
A 2.5 fejezetben ismertetett FACT projekt keretein belül is hasonló séma került kidolgozásra,
amely az identifikációs oldalon Narasimhan [Nar02], a szabályozó oldalon Pasternak [Pas02]
módszereit alkalmazza, és a tranzienseket tudatosan kezeli [sp29,sp30].

2.5. A Fault Adaptive Control Technolgy project

A Fault Adaptive Control Technology (FACT) [sp1,sp2,sp14] egy, a DARPA Software Enabled
Control11 (SEC) program által finanszírozott 4+1 éves projekt volt, amelyben a Méréstechnika
és Információs Rendszerek Tanszék a Vanderbilt Egyetem alvállalkozójaként vett részt, első-
sorban a digitális jelfeldolgozás, és ezen belül is az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó
rendszerek tranziensmenedzsmentjének témakörében. A projekt során kidolgozott eredmények
képzik ezen doktori értekezés gerincét. A projekt partnereinek felsorolása megtalálható a B
Függelékben.

A projekt innovatív eredményei részben egy szimulációs környezetben, részben beágyazott,
valósidejű követelmények mellett kerültek demonstrálásra, és az alábbiak szerint foglalhatók
össze:

1. Modell-integrált megközelítés kidolgozása hibaadaptív, elosztott, hibrid, komponens
alapú rendszerek megvalósítására valós idejű, magas rendelkezésre állású környezetben,

2. Valósidejű elosztott hibrid szimulációs és futtató környezet kidolgozása, beleértve a befo-
gadó fizikai környezet modellezését is a szimuláció során,

11A SEC program elsődleges célja a repülőgépek és helikopterek szabályozási problémáinak új szoftver inten-
zív megoldásainak kutatása, különös tekintettel a személyzet nélküli repülő eszközökre, így a FACT programban
az elsődleges ipari partner a Boeing Corporation volt, a Xerox PARC elsősorban a hibamodellezési és diagnózis
aspektusok [ZKH+01] iránt érdeklődött.
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3. A hibrid rendszerek monitorozására, működési mód meghatározására, diagnosztikájára,
és hibajavítására alkalmas módszerek kidolgozása,

4. Szabályozók futási idejű újrakonfigurálásának és szintézisének támogatása,

5. Tranziensmenedzsment tudatos alkalmazása az újrakonfigurálási tranziensek kézbentar-
tására.

A következő alfejezetekben a FACT projekt egyes, a tranziens menedzsment szempontjából
fontos eredményeinek a bemutatására kerül sor.

2.5.1. Rendszerarchitektúra

A FACT projekt keretein belül kidolgozott magas szintű, funkcionális architektúra a 2.7. ábrán
látható. Az architektúra hiba-adaptív szabályozási technológiák megvalósítására került kidolgo-
zásra, és itt újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek megvalósítására általánosított
formában kerül bemutatásra az [sp29] alapján, elsősorban a tranziensmenedzsmenttel kapcso-
latos nézőpontból, más aspektusokból példákkal illusztrálva az [sp8,sp10] publikációk adnak
betekintést.

A 2.7. ábrán szereplő rendszerarchitektúra funkcionálisan választja szét a rétegeket, ezen-
kívül rögzíti azt, hogy a rendszernek fel kell készülnie a változó felhasználói követelmények
kielégítésére is. A probléma megoldása során jól elkülönülő, magában komplex feladatot ellátó
funkcionális rétegek a rendszerarchitektúrában az alábbiak:

• Globális felügyelet (GF),

• Konfigurációmenedzsment (KM),

• Feldolgozó egységek (FE),

• Érzékelők és beavatkozók,

• Rendszeridentifikáció,

• Kommunikációs alrendszer,

• Befogadó fizikai környezet.

A felsorolt rétegek további, alacsonyabb szintű rétegekből épülhetnek fel, és az implemen-
tációkban az egyes rétegeket komponensek valósítják meg. Direkt módon a komponensek nem
kommunikálnak egymással, hanem azt a kommunikációs alrendszeren keresztül teszik meg, en-
nek megfelelően a 2.7. ábrán szaggatott vonallal jelölt kommunikációs utak logikai jellegűek,

de ugyanakkor ezek mutatják meg az információáramlás jellegzetes irányát a rétegek között. Az
újrakonfigurálás és a tranziensmenedzsment szempontjából fontos rétegek funkciói az alábbiak
szerint mutathatók be:
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Befogadó fizikai környezetBefogadó fizikai környezet
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2.7. ábra. A FACT projektben javasolt funkcionális rendszerarchitektúra.

A rendszeridentifikáció feladata a teljes rendszer identifikációja, vagyis a folyamat meghibá-
sodásainak és paramétereinek meghatározásán kívül ebben a blokkban történhet a rend-
szer esetleges meghibásodásainak a detektálása is. A FACT projekt keretein belül alkal-

mazott megoldások részletes bemutatása megtalálható Narasimhan doktori értekezésében
[Nar02].

A globális felügyelet (az angol terminológiában Global Supervisor) feladata a rendszer ma-
gasszintű működési módjainak reprezentálása és kezelése a rendszerben lezajló folyama-
tok alapján, valamint a magasszintű vezérlőjelek és események előállítása a rendszer más
komponensei számára (jellegzetesen belső komponensek számára, és nem a folyamat szá-
mára). Ennek megfelelően a GF direkt módon nem vesz részt sem az újrakonfigurálásban,
sem a tranziensmenedzsmentben, hanem észleli a rendszerben és a folyamatban lezajló
változásokat, és azok ismeretében kidolgozza az új rendszerkonfigurációt, és parancsot
ad az arra történő váltásra. A GF eseményvezérelt működésű, egy hierarchikus állapottér-
kép formájában (state-chart) kerül leírásra és megvalósításra [Sam02, Dou04] alapján. A
FACT projekt keretein belül alkalmazott megoldások részletes bemutatása megtalálható
Pasternak doktori értekezésében [Pas02].

A konfigurációmenedzsment (Reconfiguration Manager az angol terminológiában) kompo-
nens köztes szerepet tölt be a magas szintű GF, és az alacsony szintű helyi feldolgozó
egységek között. Leképzi a GF magas szintű működési módjait a feldolgozó egységek
működési módjaira, amely leképzés többnyire nem triviális, mivel ebben a leképzésben

valósulnak meg az újrakonfigurálás részletei és a tranziensmenedzsment is. Az újrakonfi-
gurálás és a tranziensmenedzsment a KM rétegben az alábbi feladatok formájában való-
sulhat meg:
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• Futási idejű tervezési lépések végrehajtása és optimalizálása,

• A folyamat végrehajtása,

• A FE-k újrakonfigurálásának a szinkronizálása, rendszerszintű konzisztencia bizto-
sítása,

• Ideiglenes működési módok kezelése a tranziensmenedzsment megvalósítására,

• Szinkronizáció a GF-fel.

A KM leírására szintén a hierarchikus állapottérkép javasolható mint formalizmus. Fel-

merülhet az UML aktivitásdiagramm [Dou04] alkalmazása is.

A feldolgozó egységek (Local Processor vagy Local Controller az angol terminológiában) va-
lósítják meg az újrakonfigurálható jelfolyamhálózatot, és hajtják végre az alacsony szintű

újrakonfigurálást és tranziensmenedzsmentet. Az FE-k az újrakonfigurálás és a tranziens-
menedzsment szempontjából az alábbi fontos funkcionalitásokkal rendelkeznek:

• Elvégzik az elsődleges jelfeldolgozási feladatokat a kommunikációs alrétegben el-
érhető információk alapján, többnyire az ott elérhető információk kis részét felhasz-
nálva, mivel az FE a folyamat valamilyen jól körülhatárolható alrendszerével foglal-
kozik az arra a folyamatrészre lokális szempontokat figyelembe véve.

• Elvégzi egy lokális logika alapján a KM-ből érkező konfigurációváltási utasítások
alapján a lokális jelfeldolgozó algoritmusok újrakonfigurálását esetlegesen lokális
szempontokat is figyelembe véve.

• Tartalmazhat tervezési eljárásokat, amelyek a KM-ből kapott konfigurációs informá-
ciók alapján kidolgozzák a lokális jelfeldolgozó algoritmusok globális szinten nem,
vagy nem optimálisan kidolgozható részleteit, mint például együtthatók számítása,
vagy lokális tranziensmenedzsment tervezése a lokálisan elérhető információk is-
meretében.

Az értekezésben a 2.7. ábrán kiemelt konfigurációmenedzsment és feldolgozó egységek
rétegek valósítják meg a tranziensmenedzsmentet, és ennek megfelelően ezen rétegek kialakítási
kérdéseivel foglalkozom.

2.5.2. Az újrakonfigurálással kapcsolódó aktivitások

Az újrakonfigurálás során a 2.5.1 alfejezetben bemutatott funkcionális architektúra egyes réte-
geinek időben is nagyon szorosan együtt kell működniük, az egyes rétegek működését szorosan
szinkronizálni kell. Az újrakonfigurálás kétféle okból következhet be:

Az előre tervezett újrakonfigurálás esetén az újrakonfigurálás oka a követelmények változása,
valamint a befogadó fizikai környezetnek vagy magának a rendszernek az előre ismert
változása. Az újrakonfigurálás a változás után azonnal végrehajtható.
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Az előre nem tervezett újrakonfigurálás esetén az identifikáció eredményeképpen indul meg
az újrakonfigurálás, tehát mindenképpen az újrakonfigurálás késleltetve kerül végrehaj-
tásra a változáshoz képest.

Előre tervezett újrakonfigurálásnak tekinthető például az, ha egy koncepcionális autonóm
gépjármű a látórendszer és esetleg GPS és térkép használatával12 előre érzékeli az emelkedőhöz
érkezés tényét, és ezért alacsonyabb sebességfokozatba vált és gázt ad (ezt teszi az ember is).
Ezzel szemben ugyanennek a problémának az előre nem tervezett újrakonfigurálással történő
megoldása található meg a sebességtartó automatikával felszerelt automata sebességváltós gép-
járművekben, itt a sebességtartó automatika érzékeli az emelkedő miatti lassulást és növeli a
gázt, majd a sebességváltó visszavált és a gépjármű eléri az emelkedő adott sebességgel történő
leküzdéséhez szükséges állandósult állapotot.

Ebben a két esetben eltérő az egyes funkciók végrehajtási sorrendje, amely elsősorban az
aktivitás sorozat elején jelentkezik. Az eltérés legfőbb oka éppen az, hogy az előre tervezett
esetben nem kell számolni az identifikációhoz szükséges idővel, hanem az újrakonfigurálást ki-
váltó esemény megérkezése után azonnal hozzá lehet látni az újrakonfiguráláshoz, mint az a 2.8.
ábrán13 idődiagramm formájában látható. Ezzel szemben az előre nem tervezett újrakonfigurá-
lás esetén a kiváltó esemény egy ideig – amíg azt az identifikáció nem azonosítja – látens marad,
és eközben jelentősen módosítja a befogadó fizikai környezet és a rendszer működését14, és csak
a pozitív identifikáció után lehet elkezdeni az újrakonfigurálással kapcsolódó aktivitásokat, mint
ahogy ez a 2.9. ábrán is látható. Tehát ebben az esetben mindenképpen kettős újrakonfigurá-
lási tranzienssel kell számolnunk, az első a később identifikált változásból következik15, míg a
második az újrakonfigurálásból.

Mindkét ábrán fontos információ az, hogy az újrakonfigurálás során az identifikációs fo-
lyamatot vagy le kell állítani (ahogy ezt a 2.8. és a 2.9. ábrák jelzik is), vagy az eredményét
figyelmen kívül kell hagyni, vagy magát az identifikációs algoritmust fel kell készíteni az újra-
konfigurálási tranziens alatti működésre is.

2.5.3. A FACT technológiai háttere

A FACT projektben a tranziensmenedzsment kérdésekkel foglalkozó fejlesztési folyamat három
fő szakaszra bomlott különböző technológiai háttérrel:

A szimulációs szakasz a kezdeti részproblémák, így például a tranziensmenedzsment vizsgála-
tára összpontosított, ami a jelfeldolgozási funkciók esetén Matlab/Simulink környezetben
történt, és ezen belül a StateFlow szolgált az állapottérkép alapú modellek leírására.

12A példában az előre tervezett újrakonfigurálás feltételezi egy lényegesen információgazdagabb környezet meg-
létet, a rendszer jövőbeli állapotainak az előrejelzését (predictive power), míg az előre nem tervezett esetben erre
nincs szükség, de a megoldás is kevésbé optimális.

13Az ábrán a szürkével jelölt időkben az adott aktivitás biztosan fut, míg a fehérrel jelölt feltételesen futhat.
14Ez szükséges ahhoz, hogy a változást identifikálni tudjuk.
15Az identifikációs algoritmusok éppen ezt a tranzienst használhatják fel, tehát az teljesen nem eliminálható.
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2.8. ábra. Előre tervezett újrakonfigurálás idődiagramja.
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2.9. ábra. Előre nem tervezett újrakonfigurálás idődiagramja.
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A nem valós idejű demonstrációs szakasz a szimulációs szakaszt követte személyi számító-
gépeken és Windows operációs rendszer alkalmazásával. A nem valós idejű demonstrá-
ciós környezetben a heterogén módon (Matlab, Python, stb.) megírt komponensek között
az Open Control Platform (OCP) [WSK+00] kerül alkalmazásra mint kommunikációs
middleware. Ebben a szakaszban az OCP az operációs rendszer által nyújtott TCP/IP pro-
tokollkészletet alkalmazza mint alacsony szintű kommunikációs technológiát. Az OCP
és a Matlab/Simulink integrációját kihasználva ebben a fázisban a Matlab/Simulinkben
megvalósított komponensek az OCP-ben megvalósított rendszer részeként futhatnak meg-
felelő interfészmódosítások után.

A valós idejű demonstrációs szakasz zárja le a fejlesztést. Ekkor az ipari partner az első
két szakaszban számára átadott információk alapján az akadémiai partnerek együttmű-
ködésével valósítja meg a saját demonstrációs platformját. Ezen folyamat során a Mat-
lab/Simulink kód/modellek vagy direkt módon a Matlab/Simulink kódgeneráló képes-
ségeit kihasználva kerülnek implementációra, vagy tervezési minta [GHJV95] (Desing
Pattern az angol terminológiában) jelleggel kerülnek felhasználásra az új, kézzel írt kód
megvalósítása során.

Ennek megfelelően a tranziensmenedzsment funkciók megvalósítása Matlab/Simulink kör-
nyezetben történt, így azok direkt módon alkalmazhatók egy bizonyos alkalmazási kör-
ben, vagy tervezési minta jelleggel más környezetbe is kis erőfeszítéssel átültethetők.
Ennek megfelelően elkészült a TransMan Simulink blokk-készlet a tranziens menedzs-
ment módszerek demonstrációjára [sp7,sp31,sp32], amelynek bizonyos részei demonstrá-

ciós céllal az értekezésben is bemutatásra kerülnek. A Transman szabadon letölthető a
http://home.mit.bme.hu/~khazy/transman20/ URL-ről.

2.6. Összefoglalás

A fejezetben az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek bemutatására került sor.
Az ebben a fejezetben leírtak a tranziens menedzsment témakör vizsgálata során az alábbi szem-

pontok szerint befolyásolják a munkát:

• A 2.3. alfejezetben megadott módon az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rend-
szerek jelfolyamhálózat szintű újrakonfigurálásával foglalkozom, és az újrakonfigurálható
digitális jelfeldolgozó rendszerek jelfolyamhálózat szintű újrakonfigurálása során figye-
lembe veszem a szoftver- és hardverszintek tulajdonságaiból, képességeiből következő
korlátozásokat,

• A 2.4. alfejezetben leírt módon a befogadó fizikai környezetet és a digitális jelfeldolgozó

rendszert diszkrét idejű, idővezérelt és folytonos értékű rendszerrel, az újrakonfigurálást
is vezérlő felügyeleti rendszert pedig diszkrét idejű, eseményvezérelt és diszkrét értékű
rendszerrel modellezem. Felhasználom a hibrid rendszerek, Switching Systems/Control,
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Gain Scheduling és modellalapú szabályozások területén az újrakonfigurálással és tranzi-
ensmenedzsmenttel kapcsolatos információkat, és egyben eredményeim is felhasználha-
tók ezen a területen.

• A 2.5.1. alfejezetben ismertetett rendszerarchitektúrában gondolkozom,

– Ezen belül a konfigurációsmenedzsment és feldolgozó egység blokkok működését
vizsgálom, természetesen figyelembe véve a befogadó fizikai környezet esetleges
hatásait,

– A rendszeridentifikáció és a globális felügyeleti blokkokat a vizsgált rendszer szá-
mára konfigurációváltásokat előidéző blokkokként kezelem, azoknak a működésé-
vel és tulajdonságaival nem foglalkozom,

– A kommunikációs alrendszer, az érzékelő és a beavatkozó blokkok nem jelennek
meg a vizsgált modellben (azok esetleges mégis figyelembe veendő hatásait megfe-
lelően megjelenítem a jelfolyamhálózatban),

– A 2.5.2. alfejezetben megadott módon feltételezem, hogy az újrakonfigurálások

vagy előre tervezetten történnek, vagy előre nem tervezettek, de minden esetben az
újrakonfigurálás során további újrakonfigurálások nem történnek sem a rendszerben,
sem a befogadó fizikai környezet a tranziens vizsgálata során.



24 2. FEJEZET. ÚJRAKONFIGURÁLHATÓ RENDSZEREK



3. fejezet

Tranziensmenedzsment

A fejezet célja a tranziensmenedzsment alapfogalmainak megadása, és módszereinek általános
bemutatása. Ennek megfelelően a 3.1. alfejezet megadja az újrakonfigurálási tranziens általános
és azon belül az értekezésben használt definícióját. A definíció alapján tranziens mérőszámok
(kvantitatív tranziens mérték) és tranzienskritériumok (kvalitatív tranziens mérték) konstruálha-

tók. A mérőszámok és a kritériumok alkalmasak a különböző tranziensmenedzsment módszerek
összehasonlítására és értékelésére. A tranziensmenedzsment módszereit a 3.2. alfejezet vezeti
be. Kiemelt szerepet játszik a kiválasztott újrakonfigurálási módszer, vagyis az eljárás, amely-
nek során a régi rendszert alkalmas lépésekben átkonfiguráljuk az új rendszerre. Ehhez első
lépésként a 3.2.1. alfejezetben egy olyan modellt és formalizmust ismertetek, amellyel le tud-
juk írni az újrakonfigurálható rendszert és az újrakonfigurálási módszert is. Ezt követi a 3.2.2.
alfejezetben az ismert újrakonfigurálási módszerek fő típusainak bemutatása.

3.1. Újrakonfigurálási tranziens

Újrakonfigurálási tranziensnek nevezzük az újrakonfigurálás hatására a rendszer állapotváltozó-
ihoz és/vagy kimeneteihez köthető átmeneti jelenséget. Az alábbiakban megadom ezen jelenség
pontos definícióját és a további vizsgálatok során használt mérőszámokat.

3.1.1. Az újrakonfigurálási tranziens definíciója

Az újrakonfigurálási tranzienst mindig egy elvárt tranziens viselkedésű „ideális” rendszerhez
képest definiáljuk. Ennek megfelelően a vizsgált rendszer változóinak tranziense kifejezhető a

ftr(n) =

{
0 , ha n < k

f(n)− fid(n) , ha n ≥ k
(3.1)

alakban, ahol ftr a vizsgált változók tranzienseinek vektora, f a vizsgált rendszer vizsgált válto-

zóinak vektora, valamint fid az elvárt viselkedésű, ideális rendszer kérdéses változóinak vektora,
n a futóindex, és k az újrakonfigurálás kezdetének az indexe. Az ideális és a vizsgált rendszerek
ugyanazt az u gerjesztő vektort kapják, és ugyanazon specifikációnak megfelelő rendszereket

25
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u(n)

yid(n)

y(n)
Vizsgált

rendszer

ytr(n)

-1

Ideális

rendszer

Konfiguráció

3.1. ábra. Újrakonfigurálási tranziens mérési összeállítás állapotváltozó- és kimeneti tranziens
számítására aktualizálva.

valósítanak meg, de nem feltétlenül azonos módon. A (3.1) egyenletnek megfelelően az ideális
rendszert tranziensmentesnek tekintjük.

A (3.1) definíció alapján megkonstruálható mérési összeállítás szerepel a 3.1. ábrán, ahol u
a bemenőjel vektora és y a vizsgált rendszerek kimeneti jel vektora megfelelően indexelve. A
mérési összeállításban feltételezzük, hogy a vizsgált rendszerek kimenetei állandósult állapot-
ban nem térnek el egymástól sem a régi, sem az új konfigurációban, vagyis a vizsgált rendszer és
az ideális rendszer kimenetei azonosak az újrakonfigurálás előtt, valamint az újrakonfigurálási
tranziens lecsengése után. Ez a feltétel szükséges ahhoz, hogy a tranzienst egyszerű különbség-
képzéssel tudjuk számítani (A gyakorlati esetekben ez a feltétel teljesül a kimenetekre1.).

A (3.1) definíció megfeleltethető a rendszerelméletben, konvencionális méréstechnikában,
vagy irányítástechnikában alkalmazott, klasszikus tranziensdefiníciónak, ahol szintén egy ide-
ális, elvárt viselkedésű rendszerhez hasonlítjuk a rendszerben tapasztalt átmeneti jelenséget –
például bekapcsolás, zavarás hatására létrejövő tranzienseket –, de ott az ideális rendszer definí-
ciója egy állandósult állapotban lévő rendszer, és ennek megfelelően az ideális rendszer jelei az
ideális rendszert jellemző differenciaegyenletnek2 a stacionárius megoldásai [Fod87].

Az újrakonfigurálható rendszerek területén az ideális rendszer meghatározása nem adható
meg ilyen univerzálisan, mivel az igen alkalmazásfüggő. Az értekezésben azt a rendszert fogjuk
ideálisnak tekinteni, amely az újrakonfigurálás után azonnal az új rendszer konfigurációjának és
a korábbi bemeneteknek megfelelő állandósult állapotú kimenetet szolgáltatja, vagyis mintha a
rendszer már n = −∞ időlépésektől működött volna, és a kimeneteket arra kapcsoltuk volna
rá3 az n = k időlépésben, vagyis az újrakonfiguráláskor.

Más esetekben az ilyen módon definiált ideális rendszer nem megfelelő, például Arehart
és Wolovich [AW97], Turner és Walker [TW00], valamint Bendtsen és szerzőtársai [BST05]

1Eltekintve a kvantálási, kerekítési és egyéb végesen pontos számábrázolásból származó számítási hibáktól, ame-
lyekre a 3.1.2 alfejezetben még visszatérünk.

2Diszkrét idejű rendszerekről van szó.
3Ezt a módszert később a kimeneti átkapcsolás (output switching) módszer néven ismertetésre kerül mint újra-

konfigurálási módszer
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felvetik az „ugrás nélküli” tranziens szükségességét egyes szabályozó rendszerekben, valamint
megoldási lehetőségeket is vetnek fel a problémára. Erre akkor van szükség, ha a beavatkozó-
szerv és/vagy a szabályozott folyamat dinamikai korlátok miatt a beavatkozójelben az újrakon-
figurálás hatására bekövetkező ugrást nem tolerálja. Ekkor természetesen más ideális rendszer
választása merülhet fel.

3.1.2. Mérőszámok és kritériumok a tranziens jelenség minősítésére és összeha-
sonlítására

Tranziens jelenségek energiája

A leggyakrabban alkalmazott mérőszám az újrakonfigurálási tranziens energiája a

∞∑

l=k

f2
tr(l) (3.2)

alakban, ahol k az újrakonfigurálás kezdetének indexe. Az értekezésben is elsősorban ezt hasz-
nálom tranziens mérőszámként. A gyakorlatban a szimulációk és mérések kiértékelése során
mindig a

k+K∑

l=k

f2
tr(l) (3.3)

alakú energiabecslőt használjuk, ahol K-t úgy választjuk meg, hogy K által megadott ablakba
a tranziens energiájának megadott része ( például 99.99%-a vagy több ) beférjen. Ilyen korlát

szinte mindig adható, mert az újrakonfigurálási tranziensek a gyakorlati esetekben exponenciá-
lisan lecsengenek4. A (3.3) becslő hibaanalízisével az értekezés nem foglalkozik.

Tranziens jel abszolút maximuma

Olyan esetekben, amikor korlátozni kell a rendszerben előforduló jelek nagyságát – például a
beavatkozók vagy a fizikai folyamat limitált jeltartományai miatt – a tranziens abszolút maxi-
muma kerülhet alkalmazásra mint kvantitatív tranziens mérőszám a

max
n
|ftr(n)| (3.4)

alakban.

Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy a 3.1.1. alfejezetben megadott tranziens definí-
ció szerint egy ideális rendszer viselkedésétől való eltérésként definiáltuk az újrakonfigurá-
lási tranzienst, vagyis az abszolút maximum mérőszám alapján kisebb tranziens nem feltét-
lenül felel meg jobban a megadott dinamikai korlátoknak, lásd pl. a 3.2. ábra, ahol ugyan
ytr,1(n) tranziens kilép a megadott ymax, ymin dinamikatartományból, míg ytr,2(n) nem, mégis

max |ytr,1(n)| < max |ytr,2(n)|.
4A gyakorlati esetekben aszimptotikusan vagy exponenciálisan stabil rendszerek megvalósítása a mérnöki terve-

zés során kitűzött cél.
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yid(n)

y(n) ytr,1(n)

n

ymax

ymin

k

max|ytr,2(n)|

ytr,2(n)

max|ytr,1(n)|

3.2. ábra. Az abszolút maximum tranziens mérőszám egy megkérdőjelezhető alkalmazási pél-
dája.

Egyéb mérőszámok és kritériumok

Sok alkalmazásban szükséges az, hogy nem csupán a tranziens jel energiáját vagy abszolút ma-
ximumát, hanem annak változási sebességét (vagy magasabb rendű differenciáját) is figyelembe
vegyük. Erre azért van szükség, mert nem csupán a jeltartomány, hanem a változási sebességre,
vagy a magasabb rendű differenciákra is megadhatók korlátok. Az értekezésben használom a
tranziens jel változási sebességének felső korlátját a

∆fmax = max
n
|ftr(n)− ftr(n− 1)| (3.5)

formában a tranziens értékelésére.

Ugyanakkor ezek a mérőszámok már ritkán szerepelnek egyedül, azokat többnyire kom-
binált módon, súlyozva kell figyelembe venni. Vagyis például minimalizálni kell a tranziens
energiát úgy, hogy eközben dinamikatartomány-túllépés se történjen, és a jelváltozási sebesség
is a követelményekből származtatható érték alatt maradjon. Szintén előfordul az, hogy a tran-
ziensek értékelése során azokat további szűrés után kell figyelembe venni, például ilyen szűrés
alkalmazása merül fel a hangfeldolgozásban, ha a tranzienst zajként értelmezzük, és figyelembe
akarjuk venni az emberi hallás jellegzetességeit.

Más esetekben egyes tulajdonság meglétét vagy hiányát várjuk el az újrakonfigurálási tran-
zienstől, vagyis kritériumokat, kvalitatív tranziens jellemzőket definiálunk. Például ilyen lehet a
túllövésmentesség a klasszikus szabályozástechnikai értelemben használva,vagy pedig a folyto-
nos időben értelmezhető szakadásmentesség [AW97, TW00, BST05] (smoothness vagy bump-
less), amely az újrakonfigurálási tranziens jel változására adott felső korlátként értelmezhető

diszkrét idejű rendszerekben [sp30, 30. oldal].

Ezek a mértékek és mértékkombinációk erősen alkalmazásfüggőek, ezért az értekezésben
mértékkombinációkat és kvalitatív mértékeket nem alkalmazunk, azokkal vizsgálatot nem vég-
zünk.
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3.2. A tranziensmenedzsment módszerei

A tranziensmenedzsment módszereit három nagyobb osztályba soroljuk:

• A megadott specifikációt teljesítő, alternatív implementációjú digitális jelfeldolgozó rend-
szerek közötti tudatos választás azok tranziens tulajdonságainak figyelembevételével.

• Újrakonfigurálási módszerek közül tudatos választás azok tranzienseinek tulajdonságai
alapján.

• Az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszer működésébe való tudatos beavat-
kozás futási időben a tranziensek csökkentésére vagy elnyomására.

A gyakorlati eseteken ezeknek a lehetőségeknek a kombinációja is felmerül, mert a módszerek
sokszor önmagukban nem képesek elfogadható mértékben csökkenti a tranzienseket.

3.2.1. A DSP rendszer konfigurációjának modellezése

Az újrakonfigurálható jelfeldolgozó rendszerek implementációja futási időben egy adott konfi-
gurációban az 〈S,P,x,x(0)〉 négyessel adható meg, ahol S a jelfolyamhálózat primitív mate-
matikai műveletekre lebontott kiterített formája5, P az együtthatókészletet, x az állapotváltozó-
kat, és x(0) az állapotváltozók kezdeti értékeit reprezentálja. Ezenkívül az újrakonfigurálható
jelfeldolgozó rendszernek vannak u vektorba rendezhető bemenetei, és y vektorba rendezhető
kimenetei.

S megadja a futási idejű számítás algoritmusát, és egyértelműen megfeleltethető egy számí-
tógépes programnak vagy hardver leírásnak, de a megvalósítás belső részleteinek leírása miatt
több annál, mintha egy rendszerelméletben megszokott y = f (P,x,x(0),u) differenciaegyen-
lettel adnánk meg a rendszer leírását. A P együtthatókészlet tartalmazza az S működéshez
szükséges, az algoritmusban nem megadott szabad paramétereket6.

A P az S-hez kapcsolódó 〈Σ,Π〉 kettőssel megadható méretezési algoritmussal az adott
konfigurációhoz tartozó rendszerspecifikációból számítható. Mivel az újrakonfigurálható rend-

szerekben felmerül a futási idejű rendszerméretezés, valamint egyes újrakonfigurálási módsze-
rek is használhatják a méretezési algoritmust, ezért annak szerepeltetése szükséges a modell-
ben. Σ a méretezési algoritmus jelfolyamhálózatát reprezentálja, a Π a méretezési algoritmus
paraméterei – vagyis a számszerű formában megjelenő specifikációt – reprezentálja. Ennek
megfelelően a méretezési algoritmus bemenete az újrakonfigurálások közötti rendszerspecifiká-
ció, kimenete a P együtthatókészlet. A méretezési algoritmus szinte kivétel nélkül egy statikus
leképzés, és ezért ha van is belső állapota, mert például az rekurzív, azt a továbbiakban nem
használjuk fel.

5Diszkrét idejű lineáris rendszerekre a konstanssal szorzás, összeadás és késleltetés primitív matematikai műve-
leteket feltételezve ez megfelel a jelfolyamgráfnak.

6Ez jellegzetesen egy C/C++ struktúra jellegű komplex adattípussal adható meg, és az újrakonfigurálás során az
inkonzisztenciák elkerülésére atomikusan kell kezelni.
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Az x állapotváltozók és az y kimenet futási időben kerülnek kiszámításra az u gerjesz-
tés és az x(0) kezdeti állapot ismeretében. Az x állapotváltozók hozzáférhetősége az újra-
konfigurálható digitális rendszer más komponensei számára vizsgálandó. Itt a hozzáférhetőség
fogalma megvalósítási szempontból kerül alkalmazásra, nem a rendszerelméleti vezérelhető-
ség/megfigyelhetőség szempontjából. Lehetséges az, hogy az x állapotváltozók:

• Nem hozzáférhetők, mivel azt valamilyen implementációs korlát nem teszi lehetővé7.

• Csak olvashatók, mivel azt az implementáció „kimenetként” elérhetővé teszi.

• Írhatók és olvashatók, mivel azt az implementáció bemenetként és kimenetként is elérhe-

tővé teszi.

Ebben a tekintetben nagyon komoly különbség van a fizikai rendszerek és a vizsgált digitá-
lis jelfeldolgozó rendszerek között , mivel a fizikai rendszerek esetén szinte kizárólagosan azzal
kell szembenéznünk, hogy a folytonos idejű rendszermodell állapotváltozói nem hozzáférhetők,
vagy csak olvashatók (megfelelő szenzor rendelkezésre állása esetén). Ezzel szemben a digi-
tális jelfeldolgozó rendszereknél az állapotváltozók akár drasztikus, hirtelen megváltoztatása
lehetséges, jelentősen növelve a tranziensmenedzsment eszköztárát, hacsak ezt valamilyen imp-
lementációs részlet nem korlátozza. Ennek megfelelően az x(0) kezdeti állapot vagy beállítható
az algoritmus inicializálása során tetszőleges értékre, vagy az x(0) ≡ 0 kezdeti érték állítódik

be automatikusan.

3.2.2. Újrakonfigurálási módszerek

Az újrakonfigurálási módszer (Reconfiguration or Transition Method az angol nyelvű terminoló-
giában) azt adja meg, hogy a rendszer aktuális régi konfigurációjából milyen lépéseken keresztül
– algoritmikusan és időben – térünk át a rendszer új konfigurációjára. Az újrakonfigurálási mód-
szerek eltérő implementációs és tranziens tulajdonságokkal rendelkeznek [SWK+93, VL98], és
még egy adott módszer megvalósítása is alkalmazásfüggő. Ennek megfelelően azok leírására a
tervezési minta8 [GHJV95] megközelítés a megfelelő [GCW+03].

Az újrakonfigurálási módszer a 2.5.1. alfejezetben a 2.7. ábrán bemutatott rendszer archi-
tektúra konfigurációmenedzsment rétegében kerül megvalósításra, és pontosan leírja az időbeli
lefolyását annak, hogy az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszer régi konfiguráció-
jának megfelelő 〈So,Po,xo,uo,yo〉 modellt hogyan váltjuk le a 〈Sn,Pn,xn,xn(0),un,yn〉 új

modellre h ≥ 1 lépésben úgy, hogy a h. lépésben már az új konfiguráció működik, ahogy ez
a 3.3. ábrán is megfigyelhető. Az újrakonfigurálási módszer felhasználhatja a 〈Σ,Π〉 mérete-
zési algoritmust is. A h ≡ 1 esetén az újrakonfigurálás lezajlik két számítási lépés között (k− 1
és k között), egylépéses módszerként, ha h > 1, akkor többlépéses módszerről beszélünk.

7Még ebben az esetben is azt egy megfigyelővel becsülni lehet (ha az megfigyelhető, itt a rendszerelméleti ér-
telemben), vagy alkalmas bemeneti gerjesztéssel adott állapotba vihető (ha a rendszer rendszerelméleti értelemben
vezérelhető.)

8A tervezési minta (Design Pattern) egy gyakran előforduló probléma egy általánosan, széles körben alkalmaz-
ható megoldásának a leírása. A tervezési minta egy félkész megoldás, amelyet a konkrét probléma ismeretében,
annak specialitásait figyelembe véve kell megvalósítani.
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3.3. ábra. Az újrakonfigurálási módszer alkalmazásának általános időbeli lefolyása.

A 3.3. ábrának megfelelően9 az újrakonfigurálási módszer általános esetben a régi és az új
rendszerben megtalálható minden információt felhasználhat, és az alapján végzi el az újrakon-

figurálást. Az újrakonfigurálható rendszereket a felhasznált információ jellege alapján többféle
módon osztályozhatjuk:

1. Az újrakonfigurálási módszerek az alapján, hogy felhasználnak-e csak futási időben elér-

hető információt – vagyis a bementek, kimenetek és az állapotváltozók értékét – lehetnek
passzívak, vagy aktívak. A passzív módszereket csak az So, Sn, Po, és Pn paraméterezi,
míg az aktív módszerekben felhasználásra kerülhet az u(n), y(n), és x(n) is.

2. Az újrakonfigurálás strukturális, ha a jelfolyamhálózat változik az újrakonfigurálás során,
vagyis abban új blokkok jelennek meg, vagy abban szereplő kapcsolók állítása történik10,
ellenkező esetben az újrakonfigurálás parametrikus. A digitális szűrők fokszámának vál-
tozását alapesetben strukturális újrakonfigurálásnak tekintjük.

Nemcsak az újrakonfigurálási módszerekre, hanem magára a tranziens menedzsmentre is
használhatjuk ezeket az osztályozási fogalmakat. Ennek megfelelően egy tranziensmenedzs-
ment-módszer akkor passzív, ha alkalmazása során csak tervezési időben elérhető információt

9Az újrakonfigurálási módszerek szemléletes leírására a Välimäki és Laakso [VL98] által alkalmazott formaliz-
must kiegészítve és módosítva használom.

10A kapcsoló felfogható lenne extrém paraméterváltozásnak is, mert implementálható olyan beállítható szorzóval,
amely 1 (ON) és 0 (OFF) értékek között változtatja a szorzótényező értékét a kapcsoló állásának megfelelően, de itt
a fent megadott definíciót használjuk.
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3.4. ábra. A kimenetek átkapcsolásával végzett újrakonfigurálás időbeli lefolyása.

használunk, míg ha futási időben elérhető információ is szükséges alkalmazásához, akkor azt
aktívnak nevezzük.

A jelfolyamhálózat szintjén az alábbi újrakonfigurálási módszereket vizsgálom részleteseb-
ben:

• Az együtthatók egy- vagy többlépéses átkapcsolása, ahol Po változik Pn-re az újrakonfi-
gurálás alatt, S változatlanul hagyása mellett.

• Az xn(k) állapotok alkalmas inicializálása.

• Bemenet és/vagy a kimenet egy- vagy többlépéses átkapcsolása vagy átúsztatása párhu-

zamosan létező 〈So,Po,xo,uo,yo〉 és 〈Sn,Pn,xn,un,yn〉 rendszerek között.

Felhasználva ezeket az alaptípusokat, nagyon nagy számú különböző újrakonfigurálási mód-
szer konstruálható.

Bemenet és/vagy a kimenet átkapcsolása

Ezen módszercsoportba olyan strukturális változásokat végző módszerek tartoznak, amelyek a
be- és kimenetek alkalmas átkapcsolásával, vagy átúsztatásával oldják meg az újrakonfigurá-
lást az állandóan vagy csak ideiglenesen párhuzamosan működő régi és az új rendszer között.
Az ilyen módszerek közül a legszélesebb körben használt a kimeneti átkapcsolás módszere,
a 3.4. ábra szerinti időbeli viselkedéssel. A kimeneti átkapcsolás felmerül az újrakonfigurálási
módszerekkel foglalkozó alapcikkek mindegyikében [SWK+93, VL98, GCW+03], alkalmaz-
zák a 2.4.3. fejezetben bemutatott Swithing System témakörben, vagy például ennek fogható fel

a hibatűrő rendszerekben gyakran alkalmazott melegtartalékra történő átkapcsolás is.
Ez a módszer a 3.1.1. fejezetben megadott tranziensdefiníció szerint ideális, mivel abban a

párhuzamosan futó alternatív konfigurációt megvalósító rendszerek kimenetének átkapcsolása
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3.5. ábra. A bemeneti jel átkapcsolásával végzett újrakonfigurálás időbeli lefolyása.

miatt az újrakonfigurálás után azonnal az új alternatív konfigurációt megvalósító rendszer ál-
landósult állapotának megfelelő kimenet figyelhető meg. Ugyanakkor erőforráskorlátok, vagy
futási időben generált konfigurációk miatt sok esetben az új konfiguráció futtatását csak nem
sokkal az újrakonfigurálás előtt indítjuk. Ez azzal jár, hogy az állandósult állapotot csak megkö-
zelíteni tudjuk, tehát a rendszerben mégis lesznek újrakonfigurálási tranziensek (az ideálishoz

képest).

A párhuzamosan futtatott alternatív konfigurációk kezelésére jelenthet megoldást egyes ese-
tekben a Sztipanovits és szerzőtársai által [SWK+93] bemutatott bemeneti jel átkapcsolását
végző módszer (lásd a 3.5. ábra). A módszer működése azon alapul, hogy a régi rendszer ki-

kapcsolási tranziense és az új rendszer bekapcsolási tranziense átlapolódik az újrakonfigurálás
során. Ekkor az új rendszernek elégséges az újrakonfigurálás időpontjában elindulnia, vagyis az
alternatív konfigurációknak nem kell folyamatosan futnia, a régi rendszer lekapcsolását annak a
kimeneti jeleire megadott kritériummal oldhatjuk meg.

Sok esetben a kimeneti átkapcsolás módszere hirtelen jelváltozásokat okoz, ami nem en-
gedhető meg. Ekkor a kimenet h lépésben történő átúsztatása merül fel [SWK+93, VL98,
GCW+03] az új és a régi rendszer kimeneteire ható

fb,n(n) =





0 , ha n < k

1 > fb,n(n) > 0 , ha k ≤ n < k + h

1 , ha n ≥ k + h

(3.6)



34 3. FEJEZET. TRANZIENSMENEDZSMENT

k-1

k

� � � � � � � � � 	 � �

 � � �  o � � � � � � � � � �


 � � � � � � 	 � �
k+h

youo 〈〈〈〈So ,Po ,xo 〉〉〉〉
u y

y�u� 〈〈〈〈S� ,P� ,x� 〉〉〉〉
youo 〈〈〈〈So ,Po ,xo 〉〉〉〉

u y

y�u� 〈〈〈〈S� ,P� ,x� 〉〉〉〉 b� o
youo 〈〈〈〈So ,Po ,xo 〉〉〉〉

u y

ynu� 〈〈〈〈S� ,P� ,x� 〉〉〉〉
b� �

3.6. ábra. A kimeneti jel átúsztatásával végzett újrakonfigurálás időbeli lefolyása.

és

fb,o(n) =





1 , ha n < k

1− fb,n(n) , ha k ≤ n < k + h

0 , ha n ≥ k + h

(3.7)

átúsztató függvényekkel, a 3.6. ábrának megfelelő időbeli lefolyással. Az fb,n(n) szinte kizáró-
lagosan monoton növekvő, és ebből következően fb,o(n) monoton csökkenő a k ≤ n < k + h

intervallumban. Az ilyen függvények közül gyakran használjuk a

fb,n(n) = (n− k + 1)/(h + 1), k + h > n ≥ k (3.8)

lineáris függvényt átúsztató függvényként. A lineáris átúsztató függvény használatát annak egy-
szerűsége és számításának alacsony erőforrásigénye indokolja. A kimeneti átúsztatás a 2.4.4. al-
fejezetben bemutatott kimeneti átúsztatást végző Gain Scheduling módszerek esetén is felmerül,
szintén lineáris átúsztató függvény alkalmazásával. Ugyanakkor h megválasztására nem lelhető
fel módszer az irodalomban, azt többnyire ad hoc módon „elég nagyra” állítják be kísérletek
alapján.

Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás

Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás során S és x változatlanul ha-
gyása mellett a régi Po együtthatókat cseréljük le egy lépésben a Pn új együtthatókra (lásd
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3.7. ábra. Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás időbeli lefolyása.

3.7. ábra). A csere a k − 1. időlépéshez tartozó számítások elvégzés után történik, vagyis a k.
lépésben már az új Pn együtthatókészlettel történnek a számítások.

Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás egyszerűen megvalósítható
– például az általános célú processzorokon, mikrovezérlőkön, vagy DSP-ken az együtthatókat
megadó adatstruktúrákra mutató referenciák cseréjével – és ebből következően kis erőforrásigé-
nyű. Széles körben alkalmazott más területeken is, például:

• Az adaptív digitális szűrők szinte kivétel nélkül ezt a módszert alkalmazzák az együttha-
tók módosítására,

• A 2.4.4. fejezetben bemutatott Gain Scheduling során, ha a digitális szabályozó együttha-
tóit állítják, akkor lényegében ezt az újrakonfigurálási módszert alkalmazzák,

• A 3.2.2. fejezetben ismertetett állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigu-
rálás és más újrakonfigurálási módszerek is tartalmazzák ezt mint primitív operációt.

Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás ugyanakkor tranziens tulajdon-
ságai szempontjából egyes esetekben [SWK+93, VL98] negatív értékelést kapott, míg más ese-
tekben kedvezően viselkedik [sp5], ennek megfelelően részletes vizsgálata elkerülhetetlen, és az
értekezés egyik fontos részét fogja képezni. Vizsgálata azért is érdekes, mivel a befogadó fizikai

környezetben lezajló változások leginkább ezzel az újrakonfigurálási módszerrel írhatók le.

Az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás

Az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás az egylépéses módszer egyes

tranziens problémáit kiküszöböli ki. Például a 2.4.4. alfejezetben bemutatott, együttható-
interpolációt végző Gain Scheduling módszerek, valamint [SWK+93] is ezen az úton jut el ezen
módszer alkalmazására. A 3.8. ábrának megfelelően ez a módszer felfogható úgy, hogy S és x
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3.8. ábra. Az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás időbeli lefolyása.

változatlanul hagyása mellett a régi Po együtthatókat cseréli le h lépésben a Pn új együtthatókra
úgy, hogy eközben a köztes h−1 darab Pt,m együtthatókészletet – ahol t jelöli annak ideiglenes
voltát, m pedig a futóindex – alkalmas módon számítja ki a tranziensek csökkentésére.

A h és a Pt,m együtthatókészletek meghatározása fontos kérdés ezen újrakonfigurálási mód-
szer működése során. Ugyanakkor az irodalomban h meghatározására nem lelhető fel alkalmas
megközelítés, azt ad hoc módon állítják be egy elég nagynak tartott értékre, hogy egy lépésben
„kicsi” változás történjen. A Pt,m együtthatókészletek számítására jellegzetesen együttható-
interpolációs módszereket adnak, többnyire lineáris együttható- vagy lineáris pólus-zérus in-
terpoláció formájában, esetleg spline interpoláció is felmerül (lásd a 2.4.4. fejezet, valamint
[SWK+93]).

A kezdeti állapotok alkalmas inicializálásával végzett újrakonfigurálás

A kezdeti állapotok alkalmas inicializálásával végzett újrakonfigurálás strukturális változásokat
feltételez, mint ahogy a módszert bemutató 3.9. ábrán az látható, ahol az 〈So,Po,xo,uo,yo〉
régi rendszer egy lépésben lecserélésre kerül az 〈Sn,Pn,xn,xn(0),un,yn〉 új rendszerre, úgy
hogy egy alkalmas algoritmussal kiszámítjuk xn(0) egy megfelelő értékét, és azzal mint kezdeti
értékkel indítjuk el az új rendszert. A számítási algoritmus a régi és az új rendszer leírását,
valamint a régi rendszer be- és kimeneteit és állapotváltozóit használhatja fel.

A 3.9. ábra szerint a számítások az újrakonfigurálás során a k − 1. és k. időlépések között
egy lépésben zajlanak le, de a gyakorlatban elképzelhető, hogy a számítások rekurzív jelleggel,
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3.9. ábra. Az állapotok alkalmas inicializálásával végzett egylépéses újrakonfigurálás időbeli
lefolyása.

folyamatosan zajlanak11, vagy a tényleges újrakonfigurálás előtt adott időponttal az újrakonfi-
gurálásról történő döntés meghozatala után megkezdődnek12. Ha a számítások folyamatosan az
újrakonfigurálható jelfeldolgozó rendszer kiértékelésével párhuzamosan zajlanak akkor az újra-
konfigurálást egylépésesnek kell tekintetni, és az a k. időlépésben történik meg az alapesethez
hasonlóan.

Ugyanakkor, ha a rekurzív számítások csak az újrakonfigurálásról hozott döntés után kez-
dődnek el, és azok adott számú időlépést igényelnek, többlépésesnek kell a módszert tekinteni.
Ekkor k a számítások elindításának időpontja, és h lépéses az újrakonfigurálás, vagyis először a
k+h. lépésben fog a rendszer az új 〈Sn,Pn,xn,xn(0),un,yn〉 konfigurációban működni, tehát
ekkor xn(k + h) számítását fogja a rekurzív algoritmus elvégezni, és ezzel inicializálódik az új
rendszer. Mivel a (3.1) tranziensdefiníció szerint a tranziens a k. lépéstől számítandó, ezért a k

és k + h intervallumban a régi konfigurációnak megfelelően működő rendszer jelentős tranzi-

enst okoz az állapotok számítását rekurzívan végző módszerek esetén (a (3.1) tranziensdefiníció
szerint).

3.3. Összefoglalás

A fejezetben az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek tranziensmenedzsmentjé-
nek fontosabb fogalmait és a tranziensmenedzsment alapjául szolgáló újrakonfigurálási mód-
szerek főbb típusait mutattam be.

• Megadtam a 3.1.1. alfejezetben a (3.1) összefüggéssel az újrakonfigurálási tranziens defi-

11Felkészülve az ismert konfigurációkra történő esetleges újrakonfigurálásra.
12Például erőforráshiány miatt nem lehetséges azokat folyamatosan számítani, vagy a konfiguráció kidolgozása

futási időben történik, így az csak az újrakonfigurálás során válik elérhetővé.
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nícióját, és egy hozzá kapcsolódó mérési összeállítást.

• A 3.1.2. alfejezetben definiáltam a (3.2) összefüggéssel a tranziens energiát, az érteke-
zésben ezt használom leggyakrabban tranziens mérőszámként. A szimulációs és mérési
feladatokban a (3.3) közelítő összefüggéssel számolunk.

• A 3.2. alfejezetben felsorolt módon három lehetőségünk van a tranziensek kézbentartá-
sára, ezek:

– A megadott specifikációt teljesítő alternatív implementációjú digitális jelfeldolgozó
rendszerek közötti tudatos választás azok tranziens tulajdonságainak összehasonlító
elemzése alapján.

– Újrakonfigurálási módszerek közül tranziens szempontból a legkedvezőbb tudatos
kiválasztása azok tranziens tulajdonságainak összehasonlító elemzése alapján.

– Az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszer működésébe való tudatos be-
avatkozás futási időben a tranziensek csökkentésére vagy elnyomására.

• A tranziensmenedzsment folyamatát passzívnak nevezzük, ha az nem vesz figyelembe
futási időben elérhető információt, és aktívnak nevezzük, ha figyelembe vesz ilyen in-
formációt. A tranziensmenedzsment erőforrásigényeit – és ezzel összefüggésben a va-
lós idejű beágyazott rendszerekben történő alkalmazhatóságát – a tranziensmenedzsment
passzív/aktív volta direkt módon befolyásolja.

• Az alábbi újrakonfigurálási módszerek vizsgálatával foglalkozom az értekezésben:

– A kimenetek átkapcsolásával végzett újrakonfigurálás,

– A kimeneti jel átúsztatásával végzett újrakonfigurálás,

– Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás,

– Az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás,

– A kezdeti állapotok alkalmas inicializálásával végzett újrakonfigurálás.



4. fejezet

A tranziensmenedzsment passzív
módszerei

Ebben a fejezetben a tranziensmenedzsment tervezési időben rendelkezésre álló információt
felhasználó passzív módszereinek vizsgálatára kerül sor. Az általános ismeretek, a vizsgálatok
hátterének, és az alkalmazott rendszerelméleti alapoknak a bevezetés jellegű bemutatása (4.1.
alfejezet) után a 4.2.1. alfejezetben a kimeneti átkapcsolás és a 4.2.2. alfejeztben a kimeneti
átúsztatás módszerét vizsgálom. Az állapotok újrakonfiguráláskor történő nullázása is passzív
módszernek tekinthető, amelynek tárgyalása a 4.3. alfejezetben történik meg. Ezt követi az
állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás módszerének a részletes vizsgálata
a 4.4. alfejezetben. A 4.5. alfejezetben a bemutatott eredmények kiterjesztésére teszek kísér-

letet zárt hurkú rendszerekre. Ebben az alfejezetben egyszerű zárt hurkú szabályozási körökre
– digitális PID szabályozó és folytonos lineáris szakasz digitális szimulációja – és elsősorban
szimulációs eredményekre szűkítjük a vizsgálatokat. A 4.6. alfejezetben az állapotok megtartá-
sával végzett egylépéses újrakonfigurálás módszer egymás után több lépésben, köztes rendszere-
ken keresztüli alkalmazásának lehetőségeit mutatom be. A fejezetet a bemutatott eredményeket
összefoglaló 4.8. alfejezet zárja le.

4.1. Bevezetés

Vizsgálatainkat olyan esetekre korlátozzuk a továbbiakban, ahol az újrakonfigurálások között
időinvariáns, lineáris, diszkrét idejű (LTI-D, Linear, Time-Invariant, Discrete time) rendszerek
kerülnek felhasználásra nyílt hurokban, szűrő jelleggel, egy bemenettel és kimenettel (SISO,
Single Input Single Output). A feladat az újrakonfigurálások között alkalmazott konfigurációk
tervezése során legtöbbször valamilyen input-output leírás – mint például átviteli függvény, át-
viteli karakterisztika, pólus-zérus kép, impulzusválasz, vagy például frekvencia- vagy időtarto-
mányban megadott toleranciaséma – formájában megadott specifikáció kielégítése.

A továbbiakban csak olyan esetekkel foglalkozunk, ahol az újrakonfigurálások között alkal-
mazott konfigurációt definiáló input-output leírás mindig egy H(z) átviteli függvény formájában

39
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4.1. ábra. A differenciaegyenlethez és az átviteli függvényhez kapcsolódó realizáció (1. típusú
direkt struktúra).

kerül megadásra, a

H(z) =
b0 + b1z

−1 + . . . + bNz−N

a0 + a1z−1 + . . . + aNz−N
=

∑N
l=0 blz

−l

∑N
l=0 alz−l

; a0 = 1 (4.1)

alakban. A (4.1) szerinti z-tartományban definiált átviteli függvény átírható időtartományba,
amikor is a

y(n) = −
N∑

l=1

aly(n− l) +
N∑

l=0

blu(n− l) (4.2)

differenciaegyenletet kapjuk, amely egyben egy módszert is ad tetszőleges H(z) átviteli függ-
vény realizálására. A (4.2) differenciaegyenletből direkt módon származtatható jelfolyamgráf

a 4.1. ábrán kerül bemutatásra, amely az 1. típusú direkt struktúra nevet viseli1. Ez a megvaló-
sítás ugyanakkor nem egyedi [Sim84, PMP96, CP96, RM87], egy adott H(z) átviteli függvény-
nek számos alternatív megvalósítása is létezik. Ezen alternatív megvalósítások – szűrőstruk-
túráknak vagy realizációs struktúrának nevezik őket a szakirodalomban – jelentősen eltérnek
másodlagos tulajdonságaik tekintetében, például véges pontosságú aritmetikai elemeket alkal-
mazva különböző viselkedésűek [PMP96, CP96, RM87].

Az átviteli függvény nem képes ezen alternatív megvalósítások között meglévő eltérések le-
írására [RM87], az implementációhoz kötődő 〈S,P〉 rendszermodellhez pedig nem kapcsolódik

megfelelő matematikai formalizmus. Lényegesen több lehetőséget kínál az

x(n + 1) = Ax(n) + Bu(n)
y(n) = Cx(n) + Du(n)

(4.3)

alakban megadható állapotváltozós leírás használata. Az állapotváltozós leírás egyértelműen
megadható az 〈A,B,C,D〉 mátrixkészlettel. Az állapotváltozós modellhez szorosan kötődik
a 4.2. ábrán bemutatott jelfolyamgráf, amely egyben egy implementációs sémát is ad. Ezt

1A szűrők realizálására kifejlesztett speciális jelfolyamgráfokat struktúráknak nevezik.
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4.2. ábra. Az állapotváltozós leíráshoz kötődő jelfolyam-gráf.

a realizációt azonban ritkán használják nagy erőforrásigénye miatt, mivel az általában N2 +
2N + 1 szorzást igényel, vagyis O(N2) komplexitású, ahol N a rendszer fokszáma, míg a
legtöbb szűrőstruktúra O(N) komplexitású.

4.1.1. Az input-output leírások és az állapotváltozós leírás kapcsolata

Az állapotváltozós alakból a kimenetre vonatkozó átviteli függvény számítható a

H(z) = C(zI−A)−1B + D (4.4)

összefüggéssel. Ha az állapotváltozókra vonatkozó átviteli függvényekre van szükség, akkor
azok a

Hx(z) = (zI−A)−1B (4.5)

alakban számíthatók.

A kimenetre vonatkozó impulzusválasz a

h(n) =





0, n < 0
D, n = 0
CAn−1B, n > 0

(4.6)

összefüggéssel adható meg, míg az állapotváltozókra vonatkozó impulzusválaszok a

hx(n) =

{
0, n ≤ 0
An−1B, n > 0

(4.7)

alakban számíthatók.

Az input-output leírások – így például a kimenetre vonatkozó impulzusválasz és a kimenetre

vonatkozó átviteli függvény – invariánsak az 〈A,B,C,D〉 mátrixkészlet

〈Â, B̂, Ĉ, D̂〉 ← 〈T−1AT,T−1B,CT,D〉 (4.8)

szerinti T nemszinguláris mátrixszal végzett transzformációjára. Tehát végtelen számú azo-
nos h(n) impulzusválaszt vagy H(z) átviteli függvényt realizáló 〈A,B,C,D〉 mátrixkészlet
létezik. A szűrőstruktúrákhoz ennek megfelelően speciális szerkezetű 〈A,B,C,D〉 mátrix-
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készletek rendelhetők, amelyek a struktúra és annak együtthatói ismeretében szisztematikusan
előállíthatók. Ugyanazzal a T mátrixszal az állapotváltozó is transzformálható az

x̂ ← T−1x (4.9)

összefüggést alkalmazva, amely lehetővé teszi az 〈Â, B̂, Ĉ, D̂〉 rendszer x̂ állapotának számí-
tását az 〈A,B,C,D〉 rendszer x állapotából azonos gerjesztést és

x̂(0) ≡ T−1x(0) (4.10)

transzformálható kezdeti értéket feltételezve. Triviálisan transzformálható az x(0) = 0 kez-
deti állapot, valamint a rendszer állandósult állapota. Ha a (4.10) kezdetiérték-feltétel nem
teljesül, akkor azonos gerjesztőjelet feltételezve a két azonos H(z)-t megvalósító, de eltérő
〈A,B,C,D〉 mátrixkészletet használó rendszer kimenete nem lesz azonos, de ez az eltérés le-
cseng, ahogy a két rendszer közeledik az állandósult állapotához.

Más szempontból megközelítve, a (4.8) és a (4.9) transzformációk megfelelő alkalmazásával
úgy lehetséges az állapotteret az 〈A,B,C,D〉 mátrixkészlet transzformációjával befolyásolni,
hogy közben a realizált input-output leírások (például h(n) impulzusválasz, H(z) átviteli függ-
vény) nem változnak.

4.1.2. A kimeneti és az állapottranziens

Az újrakonfigurálási tranziensek analitikus vizsgálata gyakran (például lásd 4.3. és 4.4. alfe-
jezetek) visszavezethető egy olyan feladatra, amelyben a vizsgálat eredménye szempontjából
fontos kimeneti újrakonfigurálási tranziens a vizsgált rendszer újrakonfiguráláskor meglévő ak-
tuális belső állapota és ideális belső állapota közötti különbségből származik. Vagyis egy belső
állapottranziens zajlik le az 〈An,Bn,Cn,Dn〉 mátrixkészlettel jellemezhető új rendszerben, és
ennek a hatását figyeljük meg a rendszer kimenetén.

Ilyen esetekben az állapottranziens kezdeti értéke az

xtr(k) = xa(k)− xid(k) (4.11)

alakban adható meg, ahol xtr(k) a kezdetiállapot-tranziens, xa(k) az újrakonfigurált rendszer
aktuális belső állapota az újrakonfiguráláskor, és xid(k) az ideális (tranziensmentes) viselkedés
esetén az akkor tapasztalható belső állapot. Ennek megfelelően a (4.11) jelentése az, hogy
ezekben az esetekben az újrakonfigurálás eredményeképpen az aktuális és az ideális rendszer

állapotváltozói közötti azonos gerjesztés hatására létrejövő különbségből származik az állapot-
és kimeneti tranziens. A (4.11) egyenletnek másodfokú rendszer esetén megfeleltethető a 4.3.
ábra, amely megmutatja xid(k), xa(k) és xtr(k) viszonyát az újrakonfiguráláskor.

Az újrakonfiguráláskor előálló állapottranziens ismeretében, az állapotegyenlet homogén
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4.3. ábra. A tranziens állapot geometriai reprezentációja másodfokú rendszer esetén a k. időlé-
pésben.

részének megoldóképlete alapján, számítható az állapottranziens más időlépésekben az

xtr(n) =

{
0 n < k

An−k
n xtr(k) n ≥ k

(4.12)

formában, valamint a kimeneti tranziens az

ytr(n) =

{
0 n < k

CnAn−k
n xtr(k) n ≥ k

(4.13)

formában. Vagyis az 〈An,Cn〉 mátrixkészlettel jellemezhető autonóm rendszerben zajlik le az
xtr(k) állapottranziens lecsengése. A kimeneti tranziens láthatóan függ az újrakonfiguráláskor
kialakuló kezdetiállapot-tranzienstől, és az új rendszer által meghatározott autonóm rendszer
tulajdonságaitól.

A tranziensek lecsengése szempontjából meghatározó az új rendszer impulzusválaszának
jellege, mivel (4.13) alapján, ha van kezdeti állapottranziens (azaz, ha xtr(k) 6= 0):

• FIR típusú új rendszer esetén a tranziens véges sorozat.

• IIR típusú új rendszer esetén a tranziens végtelen sorozat, és ezen sorozat lecsengésének
jellegét az új rendszer állapot-átmeneti mátrixának sajátértékei direkt módon befolyásol-
ják.

A továbbiakban elsősorban rekurzív IIR rendszerek vizsgálatára szorítkozom, mert ezek újra-
konfigurálható rendszerekben történő alkalmazhatóságát a tranziensek erősen korlátozzák az
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irodalmi adatok [SWK+93, VL98] alapján.

A kimeneti tranziens energiája

Ha az állapottranzienssel járó újrakonfigurálás eredményeképpen előálló kiemeneti tranziens
mérőszámaként a tranziens energiát válaszjuk a (3.2) összefüggésnek megfelelően, akkor a ki-
meneti tranziens energiája (4.13) és (3.2) alapján

∞∑

l=0

y2
tr(l) =

∞∑

l=k

(CnAl−k
n xtr(k))T (CnAl−k

n xtr(k)) (4.14)

formában írható fel. Az első tagban elvégezve a transzponálást és kiemelve a futóindextől nem
függő tagokat, az összegzésből a

∞∑

l=0

y2
tr(l) = xT

tr(k)
∞∑

l=k

(CnAl−k
n )T (CnAl−k

n )

︸ ︷︷ ︸
Wn

xtr(k) (4.15)

alakot kapjuk. Ebben a belső tagok éppen az új rendszer Wn megfigyelhetőségi Gram-mátrixát

(observability Grammian) adják meg [RM87], amelynek definíciója a 〈A,B,C,D〉 mátrix-
készlettel megadott rendszerre

W =
∞∑

l=0

(CAl)T (CAl) = ATWA + CTC. (4.16)

W-re a (4.8) transzformáció hatása a

Ŵ ← TTWT (4.17)

formában adható meg [RM87]. Wn-t a (4.16) összefüggés szerint behelyettesítve (4.15)-be,

∞∑

l=0

y2
tr(l) = xT

tr(k)Wnxtr(k) (4.18)

alakra hozhatjuk a kimeneti tranziens energiájának a kifejezését. Mivel Wn valós szimmetrikus
mátrix és xtr a praktikus esetekben valós, ezért a (4.18) kifejezés egy kvadratikus alak [Róz91],
amely azonos átalakítással a

∞∑

l=0

y2
tr[l] =

N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijxtr,i(k)xtr,j(k) (4.19)

alakra hozható, ahol wn,ij az új rendszer megfigyelhetőségi Gram-mátrixának (Wn) adott
eleme.

A megfigyelhetőségi Gram-mátrix csupán az állapotváltozós alak 〈A,B,C,D〉mátrixkész-
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letétől függ, ezért a továbbiakban az xtr,i(k)xtr,j(k) kifejezést kell meghatároznunk a tranziens
energia számításához az állapottranzienssel járó konkrét esetekben. Az xtr,i(k)xtr,j(k) kife-
jezés függ a gerjesztőjeltől is, ennek megfelelően a kimeneti tranziens energiáját különböző
gerjesztőjel-osztályokra külön-külön kell kidolgozni.

4.1.3. A rendszerleírások alkalmazása a vizsgálatok során

Az eddigieknek megfelelően a tranziensmenedzsment passzív módszereinek vizsgálata során az
alábbi rendszerleírások használatára kerül sor azok felhasználási körét is megadva:

Az átviteli függvény szolgál, a H(z) formában, az újrakonfigurálások között használt 〈S,P〉
kettőssel jellemezhető rendszerek specifikációjának megadására.

A jelfolyamgráf alapú modell használatára kerül sor a szimulációkban, vagyis az 〈S,P〉 ket-
tősöknek (struktúra és együtthatók) megfelelő Matlab-programok kerülnek futtatásra.

Az állapotváltozós alak alkalmazásával történnek az analitikus vizsgálatok, amely alak az
〈S,P〉 kettősökből származtatott 〈A,B,C,D〉 mátrixkészlet formájában jelenik meg (a
struktúrának és az együtthatóknak megfelelő 〈A,B,C,D〉 mátrixkészlet kerül kiszámí-
tásra).

A rendszerleírások alkalmazási sorrendje és módja a vizsgálatok során, valamint a rendszerter-
vezés során is az alábbi:

1. A specifikációk alapján meghatározzuk az újrakonfigurálások között realizálandó H(z)
átviteli függvényeket, vagyis ebben a lépésben az approximáció folyamata zajlik le.

2. A realizálandó H(z) átviteli függvények alapján meghatározzuk a használni kívánt jelfo-
lyamgráfok (struktúrák) együtthatókészleteit, vagyis P-t (szintézis).

3. A jelfolyamgráfok (struktúrák) és az adott H(z) átviteli függvényhez tartozó együtthatók
〈S,P〉 kettőseit használva vizsgáljuk az újrakonfigurálási tranzienseket szimulációval.

4. A jelfolyamgráfokból (szűrőstruktúrákból) és azok együtthatóiból meghatározzuk az ál-
lapotváltozós alakok 〈A,B,C,D〉 mátrixkészleteit, amelyeket az újrakonfigurálási tran-
ziensek analitikus vizsgálata során alkalmazunk.

4.1.4. További feltételezések

Szintén feltételezzük vizsgálataink során, hogy az újrakonfigurálások között az újrakonfigurálási
tranziensek lecsengenek. Ez a feltételezés többnyire teljesül, mert az újrakonfigurálható rend-

szerek jellegzetesen hosszú ideig egy bizonyos konfigurációban maradnak a 2.5.2. fejezetben
megadottak szerint, így a konfigurációváltások közötti idő a rendszer domináns időállandóihoz
képest nagyon nagy, ezért a tranziens le tud csengeni.
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Itt kell megemlíteni azt, hogy az újrakonfigurálás tárgyalása során konzekvensen a régi kon-
figurációról az új konfigurációra váltásról beszélünk, de az újrakonfigurálható rendszer vizs-
gálata során mindenképpen a konfigurációváltozásokat reverzibilisnek kell tekintenünk. Ezért
vizsgálnunk kell az elnevezési konvenciónk szerint új konfigurációról régi konfigurációra váltás
esetét is – vagyis a visszatérést a régi konfigurációhoz –, és a rendszer tranziens tulajdonsá-
gait mindkét konfigurációváltást együttesen figyelembe véve kell értékelnünk, többnyire a leg-
rosszabb esetet tekintve a rendszert jellemző tranziens mérőszámnak.

4.2. A kimeneti átkapcsolás és átúsztatás vizsgálata

4.2.1. A kimeneti átkapcsolás tranziens tulajdonságai

A 3.4. ábrán bemutatott kimeneti átkapcsolás módszerét folyamatosan párhuzamosan működ-
tetett alternatív konfigurációk esetén a 3.1.1. fejezetben megadott módon ideálisnak tekintjük
vizsgálataink során az értekezésben, és minden egyéb tranziensmenedzsment-módszert ehhez
viszonyítunk. Ennek az az oka, hogy ez a módszer az újrakonfigurálástól kezdve az új rend-
szernek megfelelő jeleket produkálja, mivel a folyamatosan működő új rendszerre kapcsolunk
át benne egy lépésben. Ugyanakkor egyes gyakorlati esetekben nem lehetséges folyamatosan
párhuzamosan működtetni az összes alternatív konfigurációt, mivel:

1. Nem feltétlenül áll rendelkezésre elégséges erőforrás az összes alternatív konfiguráció fo-
lyamatos párhuzamos futtatására, vagyis azok közül valamilyen szempontrendszer alapján
ki kell választani a rendelkezésre álló erőforrásokkal párhuzamosan futtatható lehetséges
következő konfigurációkat2, és azok közül a még nem futókat alkalmas időpontban el kell
indítani3.

2. Ha az újrakonfigurálható rendszer lehetővé teszi új konfigurációk futási idejű létrehozását,
akkor az új konfiguráció a 2.5.2. alfejezetben megadott módon nem sokkal az újrakon-
figurálás megkezdése előtt kerül kidolgozásra, vagyis azt nem lehet „hosszú” ideig pár-
huzamosan futtatni a tranziensek csökkentésére, mivel a konfiguráció kidolgozása után

azonnal meg kell kezdődnie a 2.8. és a 2.9. ábrák alapján az újrakonfigurálásnak és a
tranziensmenedzsmentnek.

Tehát mind a két esetben dinamikusan, futási időben változik az éppen futtatott alternatív konfi-
gurációkészlet, amelyekből egy állítja elő a kimeneti jelet, a többi melegtartalék jelleggel várja,
hogy annak a kimenetét felhasználjuk, vagy leállítsuk őket.

Az első esetben az aktuálisan működő konfigurációt követő lehetséges alternatív konfigurá-

ciókat az aktuális konfigurációra történő áttérés után kiválaszthatjuk és el is indíthatjuk. A 4.1.4.
fejezetben megadott okok miatt feltételezhetjük, hogy a konfigurációváltások közötti idő a rend-
szer domináns időállandóihoz képest nagyon nagy, és az éppen működő aktuális konfiguráció

2A legegyszerűbb esetben a felügyeleti rendszerben az aktuális állapotot követő állapotokat, vagy ha azok száma
is nagy, az aktuális állapotot nagyobb valószínűséggel követő állapotokat tekinthetjük ilyennek.

3Előtte természetesen leállítva a nem szükséges futó alternatív konfigurációkat.
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és az azt követő konfigurációk domináns időállandói között többnyire nagy különbség nem vár-
ható. Ezért az elindított követő konfigurációk a rájuk történő későbbi esetleges újrakonfigu-
ráláskor már nagyon jó közelítéssel állandósult állapotban lesznek, vagyis a rendszer nagyon
jó közelítéssel az ideális kimeneti átkapcsolásnak megfelelően fog működni. Ha ez a feltéte-
lezés nem áll fenn, vagy azért mert a következő konfiguráció domináns időállandói jelentősen
eltérnek, vagy azért mert azt nem lehetett közvetlenül az aktuális konfigurációra történő áttérés
után, hanem csak később – t lépéssel az arra történő újrakonfigurálás előtt – elindítani, akkor az
újrakonfigurálási tranziens vizsgálata szükséges.

A második esetben az újrakonfigurálás kezdetének k időpontja az új alternatív konfiguráció
futtatásának megkezdése, és valójában egy h lépéses újrakonfigurálási módszerről van szó, ahol
h lépésben futtatjuk párhuzamosan a régi rendszerrel a frissen kidolgozott új konfigurációt az
átkapcsolás előtt. Ennek megfelelően ebben az esetben a (3.1) összefüggésben megadott tranzi-
ensdefiníció szerint a tranziens a k. lépéstől számítandó, ezért a k és k+h intervallumban a régi

konfigurációnak megfelelően működő rendszer jelentős tranzienst okoz, majd további tranziens
észlelhető, ha h lépésben az új rendszer nem éri el állandósult állapotát.

Mivel az új alternatív követő konfigurációk nulla kezdeti értékkel kerülnek elindításra, így
azok impulzusválaszának vizsgálatával juthatunk olyan kritériumra, amely alapján lehetséges a
h és a tranziens energia összefüggésének a vizsgálata, és az alapján tervezési módszerek konstru-
álása [VL98]. A h(n) impulzusválasz energiája

∑∞
l=0 h(l)2 alakban számítható, akkor a t-edik

lépésig az impulzusválasz energiája számítható a
∑t

l=0 h(l)2 formában. A tervezés során az
alábbi feltételt kell kielégíteni [VL98]:

t∑

l=0

h(l)2 ≥ (1− P )
∞∑

l=0

h(l)2, (4.20)

ahol P a megengedett újrakonfigurálási tranziens energia és a kimeneti jel átlagos energiájának
az aránya, vagyis jellegzetesen egy kis szám (például 0.01 vagy 0.001). Az impulzusválasz és
annak energiája számítható, ezért tervezési időben a várható alternatív konfigurációkra megha-
tározható a hozzájuk tartozó t minimális párhuzamos futtatási lépésszám. Ha az új alternatív
konfiguráció egy véges impulzusválaszú (FIR) rendszert ad meg, akkor természetesen az impul-
zusválasz hosszánál nagyobb értéket választva t-nek, a tranziens teljesen eliminálható.

Ha futási időben létrehozott konfigurációról van szó, akkor a (4.20) összefüggés futási idejű
kiértékelésére lenne szükség, h → t helyettesítéssel, valamint a k és k + h intervallumban
fellépő tranzienssel is számolni kell. Ha h kicsi, akkor a k és k + h intervallumból származó
újrakonfigurálási tranziens energiája kicsi, de az új konfiguráció által okozott újrakonfigurálási
tranziens energia nagy lehet. Ellenkező esetben, ha h nagy, akkor a k és k + h intervallum-
ból származó újrakonfigurálási tranziens energiája várhatóan nagy, de az új konfiguráció által

okozott újrakonfigurálási tranziens energiája kicsi. Tehát egy optimalizációs feladattal állunk
szemben, amelyet a rendszerparaméterek ismeretében futási időben kell megoldani (hiszen az
új konfiguráció csak akkor érhető el).
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4.2.2. A kimeneti átúsztatás tranziens tulajdonságai

A kimeneti átúsztatás módszerét a 3.2.2. alfejezetben a (3.6)-(3.8) összefüggésekben megadott
lineáris átúsztató függvényekkel vizsgáljuk, feltételezve, hogy a folyamatosan párhuzamosan
futó alternatív konfigurációk a rendszer futása során nem változnak dinamikusan4. Ebben az
esetben az újrakonfigurált rendszer egy idővariáns átviteli függvényt fog megvalósítani, amely

H(z, n) =





Ho(z) , ha n < k

(1− (n−k+1
h+1 )Ho(z) + (n−k+1)

h+1 Hn(z) , ha k + h > n ≥ k

Hn(z) , ha n ≥ k + h

(4.21)

alakú. Fontos megjegyezni, hogy a H(z, n) idővariáns átviteli függvény fokszáma NH(z,n) =
No +Nn, ahol No a régi alternatív rendszer fokszáma, és Nn az új alternatív rendszer fokszáma.

A lineáris átúsztató függvény alkalmazásához meg kell határozni a h lépésszámot. Mivel
a kimeneti átúsztatás módszerének alkalmazása azokban az esetekben merül fel, amikor a ki-
meneti átkapcsolás módszerével előálló kimenőjel nagymértékű ugrása az újrakonfiguráláskor
nem megengedhető, ezért a kimeneti tranziens jel változási sebességének ∆ymax felső korlátja
ismeretében lehetséges h minimális értékének meghatározása. Ekkor azt kell biztosítani, hogy a

∣∣∣yn(n)− yo(n)
h + 1

∣∣∣ ≤ ∆ymax (4.22)

feltétel teljesüljön minden n-re az újrakonfigurálás során (k ≤ n < k +h), ahol az yo(n) a régi,
és yn(n) az új konfigurációt megvalósító rendszer kimenete a kimeneti átúsztatással újrakonfi-
gurált rendszeren belül a vizsgált újrakonfigurálás során.

Ebben az alfejezetben bemutatott eredmények alapján fogalmazom meg az 3. tézis 1. alté-
zisét.

A lépésszám tervezési idejű konzervatív meghatározása

Egy konzervatív, a realizált átviteli függvényeket figyelembe nem vevő, a gerjesztőjeltől füg-
getlen összefüggés adható h minimális értékére, ha a kimenetek átúsztatásával újrakonfigurált
rendszer kimeneti engedélyezett jeltartománya [−A,A], feltételezve, hogy 2A > ∆ymax. Ekkor
a

h ≥ ceil
(

2A

∆ymax
− 1

)
(4.23)

összefüggés alapján megválasztva h-t, ahol a ceil() függvény felfelé kerekítést jelent, biztosan

teljesül a kimeneti jelváltozás sebességére előírt korlát, mivel a régi és az új konfigurációt meg-
valósító rendszer kimenete legrosszabb esetben sem térhet el 2A értéknél többel5. Ugyanakkor
a (4.23) összefüggés nem veszi figyelembe azt, hogy a két átúsztatott, párhuzamosan futó al-

4Vagyis nem foglalkozunk a 4.2.1. alfejezetben ismertetett futási idejű dinamikus indítás/leállítás lehetőségével.
5Ekkor például az egyik A, a másik −A, amely többnyire a vizsgált LTI rendszerek körében nem megengedett,

mert a rendszer dinamikatartományának teljes kihasználását, minden bizonnyal erősen nemlineáris működést jelenti.
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ternatív konfigurációt megvalósító rendszer kimenete nem feltétlenül tér el drasztikusan, sőt,
nagyon hasonló lehet, vagyis lényegesen kisebb h-t választva is biztosítható a kimenetre vonat-
kozó (4.22) feltétel az újrakonfigurálás során.

A lépésszám tervezési idejű pontosabb meghatározása

A régi és az új konfigurációt megvalósító rendszer, valamint a gerjesztőjelosztály ismeretében
ennél természetesen sokkal pontosabban határozható meg h minimális értéke tervezési időben,
felhasználva azt, hogy a régi és az új alternatív konfigurációt megvalósító rendszer kimenetei
közötti maximálisan előálló (worst case) különbséget szeretnénk h lépésben áthidalni a módszer
alkalmazása során. Például szinuszos gerjesztőjeleket feltételezve az u(n) = Umax cos(Θn+ϕ)
formában, ahol Umax maximális amplitúdó, Θ a körfrekvencia, és ϕ a fázis, h minimális értéke

számítható a
h ≥ ceil

(
Umax

∆ymax
max

Θ
|Hne

j%n −Hoe
j%o | − 1

)
(4.24)

alakban, ahol Hoe
j%o a régi, és Hne

j%n az új konfigurációt megvalósító rendszer átviteli karak-
terisztikája (H és % Θ függvénye), és a ceil() függvény ismét felfelé kerekítést jelent. Hasonló
elvek alapján meghatározható például h minimális értéke az |u(n)| ≤ 1 alakú korlátos bemenő
jelekre, ekkor

h ≥ ceil

(
1

∆ymax

∞∑

l=0

|hn(l)− ho(l)| − 1

)
, (4.25)

választással garantálhatjuk, hogy a (4.22) feltétel biztosan teljesüljön az újrakonfigurálás során.
Az összefüggésben ho(l) a régi, és hn(l) az új konfigurációt megvalósító rendszer impulzusvá-
lasza.

Fehérzajgerjesztés esetén csupán az új és a régi konfigurációt megvalósító rendszer kimene-
teinek várható értékére lehet felső korlátot adni, a ténylegesen előálló különbségek tetszőleges
értéket felvehetnek (természetesen különböző valószínűséggel). Vagyis szükséges az 1 < δ

biztonsági faktor bevezetésére, amely értékének 2 és 5 (konzervatív) közötti értékre történő be-
állítása javasolható. Ekkor a

h ≥ ceil


 δ

∆ymax

√√√√
∞∑

l=0

(hn(l)− ho(l))2 − 1


 , (4.26)

összefüggés adható h meghatározására. (4.26) alkalmazásával h számítására δ kis értékénél
a (4.22) feltétel nagyobb valószínűséggel lesz megsértve, de az átúsztatás gyorsabb, mint δ nagy
értékénél.

Ennél kedvezőbb becslés adható h értékére futási időben a kimenetek tényleges eltérésének
figyelembevételével, de az ilyen módszerek nem tekinthetők passzívnak, ezért bemutatásuk az
aktív tranziensmenedzsment-módszerekkel foglalkozó 5. fejezet 5.2. alfejezetben történik meg.
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A lépésszám meghatározására alkalmas módszer tervezési és futási idejű alkalmazása

A lépésszám meghatározására adott a (4.23) konzervatív módszer esetén A és ∆ymax ismereté-

ben a konfigurációktól függetlenül a kimeneti átúsztatással újrakonfigurált rendszerre meghatá-
rozhatjuk h értékét. Ezek után ez a h érték a realizációban tárolásra kerül a kimeneti átúsztatás-
sal újrakonfigurált rendszerrész konfigurációmenedzsment rétegének globális paramétereként,
és azt futási időben az újrakonfigurálás során a konfiguráció menedzsment használja minden
egyes konfigurációváltásnál.

A régi és az új konfigurációt megvalósító rendszer tulajdonságait és a gerjesztőjel-osztályt
is figyelembe vevő összefüggések alkalmazása esetén minden egyes konfigurációpárhoz (i. és
j.) meg kell határozni a rendszerre jellemző bemeneti jelosztályra a hi,j értékeket. Ezek után az
egyes konfigurációváltásokhoz tartozó hi,j értékek felhasználása két módon lehetséges:

1. Meghatározzuk a maxi,j(hi,j) maximális h értéket, amely a realizációban tárolásra kerül
a kimeneti átúsztatással újrakonfigurált rendszerrész konfigurációmenedzsment rétegének
globális paramétereként, és azt futási időben az újrakonfigurálás során a konfiguráció me-
nedzsment felhasználja minden egyes konfigurációváltásnál.

2. Minden egyes hi,j tárolásra kerül a kimeneti átúsztatással újrakonfigurált rendszerrész
konfiguráció menedzsment rétegében az adott konfigurációváltozáshoz tartozó állapotát-
menet6 paramétereként.

Az első eset implementációs szempontból egyszerűbb, de a globális h választás miatt a leg-
több állapotátmenetnél kevésbé optimális az újrakonfigurálási tranziens szempontjából, mint a
2. eset. Természetesen a két megoldás közötti választás során figyelembe veendő az, hogy a
hi,j-k milyen mértékben térnek el egymástól, ha az eltérések kicsik, akkor a globális maxi,j(hi,j)
érték használata javasolható (egyszerűbb implementáció, kevésbé optimális tranziens viselke-
dés), míg ha az eltérések nagyok, akkor kedvezőbb tranziens tulajdonságok érhetők el minden
egyes hi,j tárolásával és használatával (de komplexebb megvalósítást igényelve).

4.3. A kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás

A kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás során az új konfigurációnak megfelelő
rendszert egy lépésben lecseréljük az új rendszerre a 3.9. ábrának megfelelően úgy, hogy az új

rendszer kezdeti állapotvektorát nullára állítjuk be7 (x(k) = 0). Ez a módszer azért passzív, mert
a kezdeti állapot „kidolgozása” során nem használunk fel futási időben elérhető információt,
hanem azt egyszerűen a triviális kezdeti állapotnak állítjuk be, egy tervezési idejű döntés alapján.



4.3. A KEZDETI ÁLLAPOTOK NULLÁZÁSÁVAL VÉGZETT ÚJRAKONFIGURÁLÁS 51

Ho(z)

u(n)

n=k yid(n)

Hn(z)

y(n)

ytr(n)
-1

kimeneti

átkapcsolás

a kezdeti állapot 

nullázása

yo(n)

yn(n)

Ho(z)

n=k

Hn(z),x(k)=0

yo(n)

yn(n)

n=k

4.4. ábra. Kísérleti összeállítás a kezdeti állapotok nullázásával végzett egylépéses újrakonfigu-
rálás vizsgálatára

4.3.1. Kísérleti összeállítás

A kezdeti állapotok nullázásával végzett egylépéses újrakonfigurálás vizsgálatára megkonstru-
álható a 4.4. ábrán bemutatott kísérleti összeállítás, amely felhasználásával ezen módszer tranzi-
ens tulajdonságai vizsgálhatók a kimeneti átkapcsoláshoz (részletes bemutatását lásd 3.4. ábra)
képest azonos bemenőjel esetén. A két összehasonlított rendszer ugyanazt a H(n, z) idővariáns
átviteli függvényt – Ho(z) a bekapcsolástól a közel állandósult állapotban történő újrakonfi-

gurálásig, majd Hn(z) az újrakonfigurálástól – valósítják meg, csupán a tranziensmenedzsment
módjában térnek el. Ennek megfelelően az állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás során
az új rendszerben ekkor a gerjesztőjel hatására egy bekapcsolási tranziens jelenség fog lezajlani,
amely, mivel az input-output leképzések invariánsak a 4.1.1. fejezetben ismertetett T nemszin-
guláris mátrixszal végzett transzformációra, független lesz a realizációs struktúrától.

A további vizsgálatokat fehérzaj és szinuszos gerjesztőjel osztályokra végezzük el a 4.1.2.
alfejezetben ismertetett általános megközelítés alapján.

4.3.2. Tranziens energia kifejezése fehérzaj-gerjesztés esetén

Fehérzaj gerjesztés esetén a kimeneti tranziens energia várható értékének alkalmazása lehetsé-
ges mint tranziens mérőszám a (3.2) összefüggésnek megfelelően. Ekkor éppen a (4.19) kifeje-

6Minden konfigurációváltásnak megfelel a konfigurációmenedzsment réteget megvalósító állapottérképben (lásd
a 2.5.1. alfejezet) egy állapotátmenet.

7Legtöbbször a kezdeti értékek nullára történő beállítása nem is szükséges, az az újonnan létrehozott rendszerben
automatikusan teljesül.
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zés várható értékét kell kiszámítani, amely az

E[
∞∑

l=0

y2
tr(l)] = E[

N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijxtr,i(k)xtr,j(k)] (4.27)

alakban írható fel. Figyelembe véve azt, hogy a várhatóérték-operátor lineáris, és azt, hogy wn,ij

konstans, a kifejezés az

E[
∞∑

l=0

y2
tr(l)] =

N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijE[xtr,i(k)xtr,j(k)] (4.28)

alakra hozható, amelyben a továbbiakban az E[xtr,i(k)xtr,j(k)] kifejezéseket kell meghatároz-
nunk fehérzaj-gerjesztés esetén, ahol E[xtr,i(k)xtr,j(k)] elemek az E[xtr(k)xT

tr(k)] mátrix ele-
mei az állapottranziens a (4.11) összefüggés alapján számított xtr(k) esetén.

A 4.4. ábra szerinti kísérleti összeállítás vizsgálata alapján éppen a kimeneti átkapcsolás-
sal újrakonfigurált rendszerrészben lévő Hn(z) átviteli függvényt megvalósító blokk xn(k) ál-
landósult állapota a (4.11) összefüggésben szereplő xid(k), és ugyanabban az összefüggésben
xa(k) = 0. Ennek megfelelően az

xtr(k) = 0− xn(k), (4.29)

ahol xn(k) az új rendszer állandósult állapota fehérzaj-gerjesztés hatására. Vagyis az

E[xtr(k)xT
tr(k)] = E[xn(k)xT

n (k)] (4.30)

összefüggés írható fel. Mivel fehérzaj-folyamat esetén a rendszer állandósult állapotában a belső
állapotokban lezajló folyamatok ergodikusak, ezért a sokaság szerinti átlagolás felcserélhető az
idő szerinti átlagolással, vagyis

E[xn(k)xT
n (k)] = E[xn(n)xT

n (n)]. (4.31)

A (4.31) kifejezés éppen az új rendszer állapotváltozóinak kovarianciamátrixa, amely mát-
rix a szűrők elméletében fontos szerepet játszik vezérelhetőségi Gram-mátrix (controllability
Gramian) néven, a

K = E[x(n)xT (n)] (4.32)

formában megadott definícióval. K számítása az 〈A,B,C,D〉 mátrixkészlettel jellemezhető
rendszerben a

K =
∞∑

l=0

(AlB)(AlB)T = AKAT + BBT (4.33)

módon oldható meg [RM87].

Vagyis a (4.28) összefüggésbe behelyettesítve a (4.31) összefüggést, és az eredményt mátrix
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alakban felírva az

E[
∞∑

l=0

y2
tr(l)] = Tr(WnKn). (4.34)

összefüggést kapjuk a kezdeti állapot nullázásával végezett újrakonfigurálás esetén a kimeneti
újrakonfigurálási tranziens energiájaként, ahol Wn és Kn az új rendszer megfigyelhetőségi és
vezérelhetőségi Gram-mátrixa. A mátrix nyom operátor tulajdonságát figyelembe véve (4.34)
átírható az

E[
∞∑

l=0

y2
tr(l)] =

N∑

i=1

λi(WnKn) (4.35)

alakra, ahol a λi(WnKn) a WnKn mátrix i-edik sajátértéke. A K-ra a (4.8) transzformáció
hatása a

K̂ ← T−1KT−T (4.36)

formában adható meg [RM87], ahol T−T = TT−1 = T−1T . Vagyis felhasználva a (4.17)
összefüggést, a ŴK̂ ← TTWKT−T összefüggést kapjuk, amely egy TT nemszinguláris
mátrixszal végzett hasonlósági transzformáció, vagyis ŴK̂ és WK sajátértékei azonosak, ami
a (4.35) alapján (mivel a kimeneti tranziens WK sajátértékeinek összege) is megerősíti8 az
újrakonfigurálási tranziens és energiájának struktúrafüggetlenségét fehérzaj gerjesztés-esetében.

A (4.34) kifejezés alkalmazása

A (4.34) kifejezés alkalmazásával jelentősen csökkenthető az újrakonfigurálási tranziens energia
várható értékének számításához szükséges idő a szimulációs alapú meghatározásához képest;
azaz a különböző tranziensmenedzsment-módszerek összehasonlítása során a kezdeti állapotok
nullázásával végzett újrakonfigurálási tranziens értékelésének csökken a számítási komplexi-
tása. A szimulációs alapú meghatározás során nagyszámú kísérletet kell elvégeznünk a 4.4. áb-
rának megfelelő kísérleti összeállításban különböző fehérzaj példányokra, és ezek alapján kell
számítanunk a kimeneti tranziens energia várható értékét. A (4.34) kifejezés alapján a kimeneti
tranziens energia várható értékének a számításához elég a Kn és a Wn mátrixok meghatározása

és az összefüggés kiértékelése.

A (4.34) kifejezés kiszámítása

A (4.34) kifejezés kiértékeléséhez először meg kell határoznunk a Kn és a Wn mátrixokat,
amire két módszer adható:

1. Meghatározzuk az adott Hn(z) átviteli függvényt realizáló tetszőleges 〈A,B,C,D〉mát-

rixkészletet, és abból az irodalomban megadott módon [Kai80] számítjuk a Kn és a Wn

mátrixokat. Erre például Matlab alkalmazása esetén9 a K = GRAM(SYS,’c’), és a

8Bár egy rendszerelméleti alapkoncepció megerősítéséről van itt szó, de a későbbiekben az itt bemutatott lépések
felhasználásra kerülnek az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás tárgyalása során, amiért itt
ezen összefüggések jelenlétét fontosnak tartom.

9Feltételezve a Matlab Control System Toolbox meglétét.
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W = GRAM(SYS,’o’) függvények szolgálnak, ahol SYS az 〈A,B,C,D〉mátrixkész-
let segítségével konstruált diszkrét idejű LTI rendszer. Mivel a Matlab lehetővé teszi
LTI rendszer létrehozását direkt módon az átviteli függvény együtthatóiból, ezért
ebben az esetben az 〈A,B,C,D〉 mátrixkészlet megkonstruálására sincs szükség.

2. A Kn mátrixokat számíthatjuk a bemenetről az állapotváltozókra vonatkozó f(n) impul-
zusválaszokból a

K =
∞∑

l=0

f(l)fT (l) (4.37)

kifejezéssel [RM87] (közelítőleg elegendően nagy L-re összegezve a tagokat). A Wn

hasonló módon kapható meg az állapotváltozókról a kimenetre vonatkozó g(n) impul-
zusválaszokból a

W =
∞∑

l=0

g(l)gT (l) (4.38)

alakban [RM87] (közelítőleg elegendően nagy L-re összegezve a tagokat). Ezzel a szá-
mítási móddal az állapotváltozók hozzáférhetősége esetén tetszőleges implementáció ren-
delkezésre állása esetén számítható Kn és Wn, és azokból a kimeneti tranziens energia
várható értéke.

A Kn és a Wn mátrixok ismeretében ki lehet értékelni a (4.34) összefüggést. Ennek számí-
tása során ki lehet használni azt, hogy a WnKn szorzatmátrix diagonális elemeire van csak
szükségünk, mivel a teljes kifejezés kiértékelése során ennek a szorzatmátrixnak a nyomát,

vagyis diagonális elemeinek összegét kell csak meghatároznunk, tovább csökkentve a számí-
tási komplexitást.

4.3.3. Tranziens energia kifejezése szinuszos gerjesztés esetén

Ebben az esetben a tranziens jel (3.2) összefüggésben megadott energiáját alkalmazzuk az újra-
konfigurálási tranziens minősítésére szolgáló mérőszámként. A szinuszos gerjesztőjel felírható
az

u(n) = U cos(Θn + ϕ) (4.39)

alakban, U az amplitúdó, Θ a körfrekvencia és ϕ a kezdőfázis.

Lineáris, diszkrét idejű, időinvariáns rendszerek állandósult állapota vizsgálható a rendszer

átviteli karakterisztikája H = Hej% és a gerjesztés komplex amplitúdója U = Uejϕ ismereté-
ben, vagyis a kimeneti jel komplex amplitúdója

Y = Hej%Uejϕ (4.40)

módon számítható. H és % Θ függvénye, de ezt csak ott jelöljük, ahol annak elhagyása félreér-
tésre adhat okot. Ebből a valós kimenet az n. lépésben az

y(n) = Re(Y ejΘn) = HU cos(% + ϕ + Θn) (4.41)
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alakban adható meg.

Mivel a (4.29) összefüggés a gerjesztőjeltől függetlenül adja meg a belső állapotok viszonyát
az újrakonfiguráláskor, így a szinuszos vizsgálatnál a kimeneti átkapcsolással újrakonfigurált
rendszerben lévő Hn(z) átviteli függvényt megvalósító rendszerrész xn(k) állandósult állapo-
tát kell meghatároznunk a kimeneti újrakonfigurálási tranziens energiáját az állapot tranziens
függvényében megadó a (4.19) összefüggés alkalmazásához. Vagyis a fentieknek megfelelően

Htr,xi = −Hn,xi . (4.42)

Az xtr,i(k) tranziens állapot (4.42) és (4.41) alapján

xtr,i(k) = −Hn,iU cos(%n,i + ϕ + Θk). (4.43)

A (4.19) kifejezésbe behelyettesítve xtr,i(k) (4.43) szerinti kifejezését i-re és j-re a

∞∑

l=0

y2
tr(l) =

N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijHn,iHn,jU
2 cos(%n,i + ϕ + Θk) cos(%n,j + ϕ + Θk) (4.44)

kifejezést kapjuk.

Kihasználva azt, hogy 2 cos A cosB = cos(A−B)+cos(A+B) az A = cos(%n,i+ϕ+Θk)
és B = cos(%n,j + ϕ + Θk) helyettesítéssel a

∞∑

l=0

y2
tr(l) =

N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijHn,iHn,jU
2 1
2
(cos(%n,i−%n,j)+cos(%n,i+%n,j +2ϕ+2Θk)) (4.45)

alakra hozható.

A (4.45) kifejezés átalakítható a

∞∑

l=0

y2
tr(l) =

N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijHn,iHn,jU
2 1
2

cos(%n,i − %n,j)+

+
N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijHn,iHn,jU
2 1
2

cos(%n,i + %n,j + 2ϕ + 2Θk)

(4.46)

alakra, amely azt mutatja, hogy a kimeneti tranziens energia komponensekből áll, amelyeknek
van egy ϕ-től nem függő állandó része (1. tag), valamint egy 2Θ frekvenciájú ϕ-től és k-tól
függő része (2. tag).

A (4.46) kifejezés kiszámítása és alkalmazása

A passzív tranziensmenedzsment-módszerek körében a (4.46) összefüggés – a wn,ij elem kiszá-
mítására a 4.3.2. alfejezetben megadott összefüggéseket felhasználva – az alábbi alkalmazási
lehetőségek merülnek fel:
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1. (4.46) kiértékelésével Θ és ϕ függvényében, felhasználva a (4.5) összefüggést a z = ejΘ

behelyettesítéssel Hn,xi számítására, meghatározhatjuk a legnagyobb kimeneti tranziens
energiát a maxΘ,ϕ

∑∞
l=0 y2

tr(l) formában, amely felhasználásával az állapotok nullázá-
sával végzett újrakonfigurálás módszere egy adott konfigurációváltás esetén összehason-
lítható más módszerekkel. (4.46) kiértékelésével csökkenthető a legnagyobb kimeneti
tranziens energia számítási komplexitása Θ és ϕ függvényében szimulált rendszerekkel
végzett megoldáshoz képest10, valamint a (4.46) összefüggés analitikusan is vizsgálható.

2. A gerjesztőjelet egyenletes eloszlású véletlen fázisú szinusznak tekintve, (4.46) 1. tag-
jának kiértékelésével, felhasználva a (4.5) összefüggést a z = ejΘ behelyettesítéssel
Hn,xi számítására, meghatározható a maxΘ E[

∑∞
l=0 y2

tr(l)]; ugyanis a 2. tag cos(2ϕ)
függvénye, és ez a tag a 0 ≤ ϕ < 2π értékkészlet esetén 0 várható értékű. Ezért a
maxΘ E[

∑∞
l=0 y2

tr(l)] összefüggés szimulációs úton történő meghatározása jelentősen na-
gyobb számítási komplexitású, mint a (4.46) 1. tagjának kiértékelése, valamint a (4.46) 1.
tagjának analitikus vizsgálata is lehetséges.

3. Ha az újrakonfigurálás időpontja késleltethető, vagyis a tényleges újrakonfigurálás vala-
milyen mértékben szabadon megválasztható (k + h választással), akkor, kihasználva azt,
hogy a kimenti tranziens energiának a minimuma k +h függvényében futási időben meg-
határozható (a kifejezés 2. tagja C cos(2Θ(k + h) + ρ) alakra hozható), minimalizálható
a kimeneti tranziens energia. Az így származtatott tranziens menedzsment módszer ak-
tívnak tekintendő, ezért vizsgálatára az 5.1. alfejezetben kerül sor.

4.4. Az állapotok megtartásával végzett egylépéses
újrakonfigurálás

Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás az újrakonfiguráláskor egy lé-
pésben a rendszer S jelfolyamgráfjának P együtthatókészletét cseréli ki az x belső állapot mó-
dosítása nélkül. Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás alkalmazása

esetén a vizsgált rendszerosztályokra a tranziens menedzsment passzív módszereinek további
lehetőségei az 〈S,P〉 kettősből S megfelelő megválasztására korlátozódnak, mivel annak isme-
retében az újrakonfigurálások közötti rendszerspecifikáció alapján P számítható.

Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás azon a feltételezésen alapul,
hogy a régi rendszer állapotváltozóival az új rendszer kisebb tranziensekkel tudja folytatni a
működését, mint a belső állapotok 0-ra lettek volna állítva. Ezen feltételezés alapja az, hogy
a régi és az új rendszer között az állapotváltozók pillanatértékében azonos gerjesztés esetén
hasonlóság lehet. Ezen alfejezet ezért ennek a hasonlóságnak a vizsgálatát tűzi ki célul, valamint
olyan tervezési módszerek kidolgozását, amelyek alkalmazásával ez a hasonlóság biztosítható.

10A szimulációs vizsgálat során az újrakonfigurált rendszert gerjesztjük a Θ, ϕ paraméterekkel megadott szinusz-
jelekkel, azok adott finomságú értékeinél a teljes értelmezési tartományban, majd az így előálló újrakonfigurálási
tranziensekből számoljuk a tranziens energiát, majd azok közül kiválasztjuk a maximumot, vagy vonunk le más
következtetéseket.
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4.5. ábra. Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás strukturális változá-
sokkal is járó implementációja.

4.4.1. Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás megvaló-
sításai

Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás lépései az újrakonfigurálás idő-
pontjának környezetében megfigyelhetők a 3.7. ábrán a 3.2.2. alfejezetben, az ábra egyben
megadja az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás egy megvalósítását is.
Ugyanakkor a 4.5. ábrán bemutatott strukturális változásokkal járó újrakonfigurálási módszer
szintén egy lehetséges megvalósítás, és ez a megvalósítás szemléletesen mutatja be az állapotok
központi szerepét, valamint a tranziensmenedzsment szempontjából történő matematikai leírás
kidolgozását is megkönnyíti.

4.4.2. Az állapotváltozók szerepe

Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálási tranziens tulajdonságainak
meghatározásakor az állapotváltozók rendkívül fontos szerepet játszanak, mivel ezek közvetíte-
nek információt a régi és új rendszer között. Az információ közvetítését a 4.5. ábrán bemutatott
ekvivalens implementációban lejátszódó állapotöröklés szemléletessé is teszi. Lényegében az új
rendszer a régi rendszer állapotváltozóival mint kezdeti állapotokkal kezd üzemelni az újrakonfi-
gurálás után. Ennek megfelelően az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás
esetén a tranziens tulajdonságok vizsgálata két részre osztható:

1. az első részben azt vizsgáljuk, hogy milyen állapotváltozók alakulnak ki a régi rendszer-
ben az újrakonfigurálás időpontjában, lényegében ezeket fogja az új rendszer módosítás
nélkül örökölni az állapotváltozók kezdeti értékeként,

2. a második részben azt vizsgálhatjuk, hogy az örökölt állapotváltozókat mint kezdeti érté-
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4.6. ábra. Kísérleti összeállítás az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás
vizsgálatára

keket használva az új rendszerben milyen tranziensek zajlanak le egy ideális, tranziens-
mentes rendszerhez képest.

Ezek alapján ki lehet mondani azt, hogy az állapotok megtartásával végzett egylépéses újra-
konfigurálás esetén a tranzienseket alapvetően az fogja meghatározni, hogy a régi rendszertől
örökölt állapotváltozók mennyire felelnek meg az ideális, tranziensmentes új rendszert megva-
lósító rendszer állapotváltozóinak.

Kísérleti összeállítás

Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás vizsgálatára összeállítható
a 4.6. ábrán bemutatott kísérleti összeállítás, amelyben ezen módszer tranziens tulajdonságai
vizsgálhatók a kimeneti átkapcsoláshoz (részletes bemutatását lásd a 3.4. ábra) képest azonos
bemenőjel esetén. A két összehasonlított rendszer ugyanazt a H(n, z) idővariáns átviteli függ-
vényt – Ho(z) a bekapcsolástól az állandósult állapotban történő újrakonfigurálásig, majd Hn(z)
az újrakonfigurálástól – valósítják meg, csupán a tranziensmenedzsment módjában térnek el.

A kimeneti átkapcsolással újrakonfigurált rendszer egyik konfigurációja a Ho(z) átviteli
függvényt (régi) realizálja az 〈Ao,Bo,Co,Do〉 mátrixkészlettel. A rendszer másik konfigurá-
ciója a Hn(z) átviteli függvényt (új) realizálja a 〈An,Bn,Cn,Dn〉 mátrixkészlettel. Az újra-
konfigurálás időpontjában a kimeneti kapcsoló átkapcsolásra kerül a régi rendszerről az újra.
Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálást alkalmazó rendszer először az

〈Ao,Bo,Co,Do〉 mátrixkészlettel valósítja meg a Ho(z) átviteli függvényt, majd az újrakonfi-
guráláskor a mátrixkészlet 〈An,Bn,Cn,Dn〉 készletre való cseréjével a Hn(z) megvalósítására
tér át, miközben az állapotváltozói változatlanok maradnak.
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A kimeneti tranziensen kívül a kísérlet során vizsgáljuk a kísérleti összeállításban az éppen
használt rendszerrészek állapotváltozóinak tranziensét is a (3.1) definíciónak megfelelően, így
követhetővé válik az állapotváltozók szerepe is az egylépéses újrakonfigurálásban. Az xo és
az xn a kimeneti átkapcsolással újrakonfigurált rendszerben folyamatosan üzemelő rendszerek
állapotváltozói, ezekből a kimeneti kapcsoló állásának megfelelően kiválasztjuk az

xid(n) =

{
xo(n) n < k

xn(n) n ≥ k
(4.47)

ideális állapotváltozót. Ezen ideális állapotváltozóhoz képest vizsgáljuk az állapotok megtar-
tásával végzett egy lépésben újrakonfigurált rendszer x állapotváltozóját. Ennek megfelelően
definiálható a

xtr(n) =

{
0 n < k

x(n)− xid(n) n ≥ k
(4.48)

állapotváltozókban lezajló tranziens folyamat, amely az állapottranziens a 4.1.2. alfejezet alap-
ján.

4.4.3. Az állapot- és kimeneti tranziens

A kísérleti összeállítás részletes vizsgálata alapján, kihasználva azt, hogy x(k) = xo(k), az
újrakonfiguráláskor előálló állapottranziens az

xtr(k) = xo(k)− xn(k) (4.49)

alakra hozható. (4.49) jelentése az, hogy az egylépéses újrakonfigurálás eredményeképpen a
régi és az új rendszer állapotváltozói közötti azonos gerjesztés hatására létrejövő különbségből
származik az állapot- és kimeneti tranziens. A (4.49) egyenletnek másodfokú rendszer esetén
megfeleltethető a 4.7. ábra, amely megmutatja xo(k), xn(k), xid(k), x(k) és xtr(k) viszonyát

a kísérleti összeállításban az újrakonfiguráláskor.

Az újrakonfiguráláskor előálló állapottranziens ismeretében, az állapotegyenlet homogén
részének megoldóképlete alapján, számítható az állapottranziens más időlépésekben a (4.12) és
a kimeneti tranziens a (4.13) összefüggés alapján.

Tehát a régi és az új rendszer ismeretében lehetséges bizonyos jellegzetességeket felfedezni
az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálási tranziens tulajdonságainak te-
kintetében. A tranziensek létezése szempontjából alapvető az állapotok képzésének módja:

• Ha a vizsgált rendszerünk nem tárol köztes számítás eredményeképpen létrejövő állapot-
információt, azaz nem rekurzív, akkor rendszerünkben nem lesz állapottranziens. Tipi-
kusan ilyen rendszer a klasszikus FIR szűrők realizációjára használt transzverzális szűrő

[Sim84, 123. o.], amelyben a kimenet a bemenet késleltetett értékeinek lineáris kombiná-
ciójaként képződik. Erre a rendszerosztályra tehát a kimeneti átkapcsolás és az állapotok
megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás a kimeneti tranziens tulajdonságainak
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4.7. ábra. A tranziens állapot geometriai reprezentációja másodfokú rendszer esetén a k. időlé-
pésben.

tekintetében ekvivalens.

• Ha a rendszer tárol ilyen állapotinformációt, vagyis rekurzív algoritmusról van szó, ak-
kor az állapottranziens megjelenhet, vagyis vizsgálata elkerülhetetlen. FIR szűrő esetén
például a transzponált direkt formájú FIR szűrő [Sim84, 124.o.], és a rekurzív IIR szű-
rők mindegyikének alkalmazása elkerülhetetlenül felveti az újrakonfigurálási tranziensek
kérdését.

Az újrakonfigurálási tranziensek lecsengése szempontjából alapvető az új rendszer impul-
zusválaszának jellege, mint ahogy az állapot- és a kimeneti tranziens általános vizsgálata során

a 4.1.2 alfejezetben már megadásra került. Vagyis FIR rendszerek újrakonfigurálási tranziense
véges hosszú, míg IIR rendszereknél az újrakonfigurálási tranziens végtelen hosszú.

A kezdeti állapot tranziensének ismeretében a (4.19) összefüggés felhasználásával megha-
tározható a kimeneti tranziens energia az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfi-
gurálás esetén. A kezdeti állapot tranziense pedig meghatározható a (4.49) összefüggés alapján
adott gerjesztőjel osztályokra.

4.4.4. Az újrakonfigurálási tranziens struktúrafüggése

A struktúrafüggés, és ezen belül is az állapotváltozók vizsgálatánál kezdő lépésként szemléle-
tes, ha elsőfokú rendszereket vizsgálunk, mert ebben az esetben a rendszereket leíró egyenletek
egyszerűek és áttekinthetőek. A vizsgálatok ezen szakaszában a 2. típusú direkt struktúra (lásd
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4.8. ábra (a) jelfolyam-gráf), a 2. típusú transzponált direkt struktúra11 (lásd 4.8. ábra (b)
jelfolyam-gráf), és a rezonátoros struktúra [Péc89] (lásd 4.8. ábra (c) jelfolyam-gráf) összeha-
sonlítására kerül sor. Ezenkívül vizsgáljuk a kezdeti állapot nullázásával végzett újrakonfigu-
rálást is, amely a 4.3. alfejezetében megadott módon nem függ a realizáció során alkalmazott
struktúrától. Részben az ebben az alfejezetben bemutatott eredmények alapján fogalmazom meg
az 1. tézis 2. altézisét (egyszerű példa).

Állapotegyenletek és az állandósult állapot elsőfokú rendszerben

Első lépésként, demonstrálva a struktúra hatását az újrakonfigurálási tranziensekre, csupán azt
vizsgáljuk, hogy u(n) ≡ 1 gerjesztés esetén12 mi az állandósult értéke az állapotváltozónak
egy az elsőfokú aluláteresztő szűrők egy olyan osztályának a megvalósítása során, amelyeknek
törésponti frekvenciája a 0 < fc < fs/4 között van13, ahol fs a mintavételi frekvencia.

Az elsőfokú 2. típusú direkt struktúra állapotegyenlete az

x(n + 1) = −a1x(n) + u(n)
y(n) = b0x(n + 1) + b1x(n)

(4.50)

formájú, ahol a belső állapot végértékét u(n) ≡ 1 gerjesztés esetén limn→∞ x(n) = 1
1+a1

alakban lehet megadni, ahol −1 < a1 < 0 közötti értéket vesz fel a törésponti frekvenciától
függően, vagyis x(n) állandósult állapotbeli értéke 1 < x(n) < ∞ között van, és ez az érték
csak a1-től függ a szűrő együtthatói közül.

Az elsőfokú 2. típusú transzponált direkt struktúra állapotegyenlete az

x(n + 1) = −a1x(n) + (b1 − a1b0)u(n)
y(n) = x(n) + b0u(n)

(4.51)

alakú, ahol a belső állapot végértékét u(n) ≡ 1 gerjesztés esetén limn→∞ x(n) = b1−a1b0
1+a1

alak-
ban lehet megadni. Ezek alapján, figyelembe véve a1, b0 és b1 függését fc-től, x(n) állandósult
állapotbeli értéke 0.5 < x(n) < 1 között van, és függ a szűrő összes együtthatójától.

A rezonátoros struktúra állapotegyenlete az

x(n + 1) = (1− r0)x(n) + r0u(n)
y(n) = (w0 − d)x(n) + du(n)

(4.52)

alakú, ahol az állandósult állapotban az u(n) ≡ 1 gerjesztés esetén az állapotváltozó állandósult
állapotban limn→∞ x(n) ≡ 1, vagyis az állapotváltozó állandósult állapotbeli értéke nem függ
a szűrő együtthatóitól.

11A 2. típusú transzponált direkt struktúra használata széles körben elterjedt, például a Matlab filter függvénye
is ezt a számítási módot alkalmazza.

12Ez a korábbi szinuszos gerjesztőjelekre végzett vizsgálatok során a Θ = 0 speciális esetnek tekinthető.
13A 0 < fc < fs/4 választás az együttható értékek hatásának vizsgálatát egyszerűsíti.
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4.8. ábra. Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás struktúrafüggésének
vizsgálata során használt szűrőstruktúrák elsőfokú szűrők megvalósítására. (a) a 2. típusú direkt
struktúra, (b) a 2. típusú transzponált direkt struktúra, (c) a rezonátoros struktúra.

Struktúrafüggés demonstrációja elsőfokú rendszerben

Az egyes struktúrák együtthatóértékei fc = 0.1fs/2 és fc = 0.2fs/2 törésponti frekvencia ese-
tén megtalálhatók a 4.1. táblázatban. Az adott együtthatóértékek alkalmazásával a 4.2. táblázat
szerinti állandósult állapotok állnak elő u(n) ≡ 1 gerjesztés esetén az állapotváltozókban. A 2.
típusú direkt struktúra és a 2. típusú transzponált direkt struktúra állandósult állapotú állapot-
változói különbözőek a két eltérő törésponti frekvenciájú konfigurációban, míg a rezonátoros
struktúra esetén az előbb leírtaknak megfelelően a két konfigurációban azonos az állandósult
állapotban az állapotváltozó.

A 4.9. ábrán megfigyelhető az y(n) kimeneten és az x(n) állapotváltozókban lezajló be-

kapcsolási és az újrakonfigurálási tranziens (k = 40) a 4.1. táblázatban megadott együtt-
hatójú szűrők és az fc = 0.1fs/2 → fc = 0.2fs/2 konfigurációváltás esetén, míg az
fc = 0.2fs/2 → fc = 0.1fs/2 konfigurációváltásnál előálló jelalakokat a 4.10. ábra mutatja be.
Az ábrákon látható, hogy a megadott irányú konfigurációváltásnál a 4.2. táblázatban megadott
állandósult állapotbeli állapotváltozóknak megfelelően, a különbségükkel arányos tranziens áll
elő. Ha az új konfigurációban kisebb az állandósult állapotban az állapotváltozó értéke, mint
a régiben, akkor a kimeneti tranziens növeli a kimeneti jelet (lásd 4.9. ábra), míg ellenkező
esetben csökkenti (lásd 4.10. ábra).

A 4.10. ábrán megfigyelhető, hogy az állapotok megtartásával végzett újrakonfigurálások
eredményeképpen létrejövő tranziens jellegre hasonló az ábrákon a kezdeti állapotok nullázásá-

val végzett újrakonfigurálás által produkált bekapcsolási tranzienshez, ugyanis „minél kisebb”
a régi rendszerből örökölt régi állapot az új rendszer állandósult állapotához képest, „annál in-
kább” a bekapcsolási tranzienshez hasonló lesz az újrakonfigurálási tranziens.
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4.9. ábra. A kimeneti és az állapottranziens a k = 40 lépésnél végzett fc = 0.1fs/2 → fc =
0.2fs/2 törésponti frekvenciájú szűrőre történő újrakonfigurálás esetén. DF2: 2. típusú di-
rekt struktúra, DFT2: 2. típusú transzponált direkt struktúra, RB: Rezonátoros struktúra, SON:
Kezdeti állapotok nullázása
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4.10. ábra. A kimeneti és az állapottranziens a k = 40 lépésnél végzett fc = 0.2fs/2 →
fc = 0.1fs/2 törésponti frekvenciájú szűrőre történő újrakonfigurálás esetén. DF2: 2. típusú
direkt struktúra, DFT2: 2. típusú transzponált direkt struktúra, RB: Rezonátoros struktúra, SON:
Kezdeti állapotok nullázása
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Vizsgált struktúrák Együtthatók
fc = 0.1fs/2 fc = 0.2fs/2

Direkt struktúrák a1 = −0.7265 a1 = −0.5095
b0 = 0.1367 b0 = 0.2452
b1 = 0.1367 b1 = 0.2452

Rezonátoros struktúra r0 = 0.2734 r0 = 0.4904
w0 = 1.0000 w0 = 1.0000
d = 0.1367 d = 0.2452

4.1. táblázat. Az egyes struktúrák együtthatói aluláteresztő elsőfokú szűrő megvalósítására fc =
0.1fs/2 és fc = 0.2fs/2 törésponti frekvencia esetén.

Vizsgált struktúrák Állandósult állapot x(n)
fc = 0.1fs/2 fc = 0.2fs/2

DF2 3.6569 2.0388
DFT2 0.8632 0.7547

RB 1.0000 1.0000

4.2. táblázat. Az egyes struktúrákban az állapotváltozók állandósult értékei a 4.1. táblázatban
megadott együtthatóértékek esetén. DF2: 2. típusú direkt struktúra, DFT2: 2. típusú transzpo-
nált direkt struktúra, RB: Rezonátoros struktúra.

Mindkét irányú konfigurációváltásnál az állapotok megtartásával végzett egylépéses mód-
szerrel újrakonfigurált rendszerek közül a 2. típusú direkt struktúra produkálja a legnagyobb
tranzienst (a legrosszabb minden esetben a kezdeti állapotok nullázásával újrakonfigurált rend-
szer), kisebb méretű tranziens figyelhető meg a 2. típusú transzponált direkt struktúra esetén,
míg a rezonátoros struktúra esetén nem figyelhető meg újrakonfigurálási tranziens. A 2. típusú
transzponált direkt struktúra a 2. típusú direkt struktúránál kedvezőbb viselkedése arra vezethető
vissza, hogy annak a kedvezőbb 0.5 < x(n) < 1 jeltartományban van limitálva a lehetséges ál-
landósult állapotbeli állapottere a vizsgált szűrő és bemeneti jel osztályban, míg a másiknak ez
az 1 < x(n) < ∞ tartományban. Vagyis az állapotok lehetséges aránya lényegesen kisebb a 2.
típusú transzponált direkt struktúráénál, ami kisebb állapot- és kimeneti tranzienseket eredmé-
nyez.

A rezonátoros struktúra kedvező viselkedése arra vezethető vissza, hogy az megfigyelő jel-
leggel szinuszos jelek lineáris kombinációjára kísérli meg felbontani a bemenőjelet, majd ezen
szinuszos jelek lineáris kombinációjaként állítja elő a kimenetet [Péc91]. Ebben az egyszerű
esetben speciálisan Θ ≡ 0 konstans komponens van jelen csupán a jelmodellben, vagyis a jel-
modell megfelel a konstans u(n) ≡ 1 bemeneti jelnek, és a megfigyelő tranziensének lezajlása
után a szűrőegyütthatók értékétől függetlenül a jelmodell nem változik a vizsgált szűrők osztá-

lyában. Ez a kedvező, tranziensmentes viselkedés csak akkor áll fenn, ha a rezonátoros szűrő
által alkalmazott jelmodellnek megfelelő a gerjesztés, vagyis például Θ 6= 0 szinuszos gerjesztés
esetén ennél a szűrőnél is tapasztalható lesz újrakonfigurálási tranziens.
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4.4.5. A kimeneti tranziens energia várható értékének kifejezése fehérzaj-ger-
jesztőjelre

Fehérzaj-gerjesztés esetén a kimeneti tranziens energia várható értéke kerül felhasználásra tran-
ziens mérőszámként a (3.2) kifejezésnek megfelelően, és éppen a (4.19) kifejezés várható értékét

kell kiszámítani, amely

E[
∞∑

l=0

y2
tr(l)] = E[

N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijxtr,i(k)xtr,j(k)] (4.53)

formájú. Kihasználva a várhatóérték operátor linearitását és a wn,ij kifejezések konstans voltát
az

E[
∞∑

l=0

y2
tr(l)] =

N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijE[xtr,i(k)xtr,j(k)] (4.54)

alakra jutunk, amelyben az E[xtr,i(k)xtr,j(k)] kifejezéseket kell a továbbiakban meghatároz-
nunk.

Definiáljuk az állapottranziens kovarianciamátrixát az újrakonfiguráláskor (n = k időlépés-
ben) a

Ktr = E[xtr(k)xT
tr(k)] (4.55)

formában, melynek elemei éppen a E[xtr,i(k)xtr,j(k)] kifejezések. A (4.55) kifejezésbe behe-
lyettesítve az állapottranziens (4.49) kifejezését, és kihasználva a várhatóérték-operátor disztri-
butív tulajdonságát, a

Ktr = E[(xo(k)− xn(k))(xo(k)− xn(k))T ]

= E[xo(k)xo(k)T ] + E[xn(k)xn(k)T ]−E[xn(k)xo(k)T ]−E[xo(k)xn(k)T ] (4.56)

alakra jutunk.

Mivel a kísérleti összeállításban a kimeneti átkapcsolással újrakonfigurált rendszerben a régi
és az új rendszert megvalósító részek ergodikusak, ezért a (4.56) összefüggés első két tagja
éppen a régi és az új rendszer állapotváltozóinak kovarianciamátrixa, mivel a ergodicitás miatt
a sokaság szerinti átlagolás felcserélhető az idő szerinti átlagolással. Ez a kovarianciamátrix a
régi és az új rendszer a (4.32) összefüggés szerinti vezérelhetőségi Gram-mátrixa. Ezért a (4.56)
kifejezésbe behelyettesítve a megfelelő K-kat a

Ktr = Ko + Kn −E[xo(k)xT
n (k)]− E[xn(k)xT

o (k)] (4.57)

alakot kapjuk.

A Ktr mátrix elemei éppen a (4.54) egyenletben szereplő E[xtr,ixtr,j ] kifejezések, ezért
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a (4.54) kifejezés további átalakítása lehetséges az

E[
∞∑

l=0

y2
tr(l)] = Tr(WnKtr). (4.58)

formára. A mátrix nyom operátor tulajdonságát figyelembe véve (4.58) átírható a

E[
∞∑

l=0

y2
tr(l)] =

N∑

i=1

λi(WnKtr). (4.59)

alakra, ahol λi(WnKtr) a WnKtr mátrix i-edik sajátértéke.

A struktúrafüggés vizsgálata

A kimeneti újrakonfigurálási tranziens energia (4.58) kifejezéssel adott várható értékének struk-
túrafüggését vizsgálva felhasználjuk W (4.17) és K (4.36) összefüggéssel megadott transzfor-
mációját, de ebben az esetben a To régi rendszerre, és a Tn új rendszerre vonatkozó transzfor-

mációs mátrixszal. A megfelelő behelyettesítésekkel a struktúrafüggetlenség feltételének a

E[
∑∞

l=0 y2
tr(l)] = Tr(ŴnK̂tr) =

Tr(TT
n WnTn(T−1

o KoT−T
o + T−1

n KnT−T
n +

−T−1
o E[xo(k)xT

n (k)]T−T
n −T−1

n E[xn(k)xT
o (k)]T−T

o ))

(4.60)

kifejezést kapjuk. Elvégezve a lehetséges egyszerűsítéseket, a

Tr(ŴnK̂tr) =
Tr(TT

n WnTnT−1
o KoT−T

o + TT
n WnKnT−T

n +
−TT

n WnTnT−1
o E[xo(k)xT

n (k)]T−T
n −TT

n WnE[xn(k)xT
o (k)]T−T

o ))

(4.61)

alakra jutunk. Az egyenlőség általános esetben nem áll fenn, ellentétben a 4.3.2. alfejezet vé-
gén a kezdeti állapotok nullázásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetéhez képest, vagyis
általános esetben az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás függ a realizá-
cióra használt szűrőstruktúrától.

Speciálisan, ha Tn = To = T, vagyis a különböző struktúráknak megfelelő állapotváltozós
leírás közötti kapcsolatot megteremtő hasonlósági transzformáció mátrixa független a realizált
átviteli függvénytől14, akkor a (4.61) feltétel teljesül, mivel ekkor

Tr(ŴnK̂tr) = Tr(TTWnKtrT−T ), ha Tn = To = T (4.62)

vagyis az egyenlőség jobb oldala egy TT nemszinguláris mátrixszal végzett hasonlósági transz-

formációt tartalmaz, ezért ŴnK̂tr és WnKtr sajátértékei azonosak (4.59) alapján, ami egyben
a sajátértékek összegének egyenlőségét is jelenti.

14Azonos fokszámot feltételezve.
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Ugyanakkor a széles körben használt szűrőstruktúrák esetén a Tn = To = T feltétel nem
teljesül, vagyis itt a szűrőstruktúra megválasztása passzív tranziensmenedzsment módszerként
alkalmazható, ahogyan azt a 4.4.4. alfejezetben bemutatott egyszerű példában már bemutattam.
A struktúrafüggést a C Függelékben fehérzaj- és szinuszos gerjesztésre magasabb fokszámú
szűrők esetén is demonstrálom két kiválasztott tesztkonfiguráció mellett. Jellegre hasonló ered-
ményeket kaptam a terjedelmi korlátok miatt az értekezésben be nem mutatott további tesztkon-
figurációknál is.

A (4.58) kifejezés vizsgálata

Mivel Tr(A + B) = Tr(A) + Tr(B), ezért a (4.58) összefüggésbe behelyettesítve a (4.57)
összefüggést, és megváltoztatva a tagok sorrendjét15 a

E[
∞∑

l=0

y2
tr(l)] = Tr(WnKn) + Tr(WnKo)+

−Tr(Wn(E[xo(k)xT
n (k)] + E[xn(k)xT

o (k)]))

(4.63)

kifejezést kapjuk. A (4.63) kifejezés egyes tagjainak egy lehetséges értelmezése az alábbi:

• Az első Tr(WnKn) a 4.3. alfejezetben vizsgált, kezdeti állapotok nullázásával végzett
újrakonfigurálás és fehérzaj-gerjesztés esetén tapasztalt (4.34) összefüggés szerinti kime-
neti tranziens energia várható értékével azonos (ebből következően biztosan pozitív), tehát
ebben az új rendszer bekapcsolási tranziense és az ideális rendszer viselkedése közötti kü-
lönbség jelenik meg, és ezért ez a tag csak a realizált új Hn(z) átviteli függvénytől függ
(szűrőstruktúra-független).

• A második Tr(WnKo) tag a régi rendszerből örökölt állapot lecsengéséből származó
kimeneti energia várható értékét reprezentálja, vagyis ez is biztosan pozitív, ennek meg-
felelően ez biztosan növeli a kimeneti újrakonfigurálási tranziens energiájának várható

értékét.

– Általános esetben jelentősen eltérő Ho(z) és Hn(z) megvalósítása során az előálló
első Tr(WnKn) és a második Tr(WnKo) tagok jelentősen eltérhetnek, kedvezőt-
len esetben akár nagyságrendi eltérés jelentkezhet a régi és az új szűrő állapotainak
kovarianciamátrixában, és ez a jelentős méretbeli különbség megjelenik a Wn hatá-
sára a kimeneten is.

– Ha a megvalósított Ho(z) és Hn(z) közötti eltérés kicsi, akkor az 1. és a 2. tag ha-
sonló nagyságú, és a 3. tag kerül előtérbe a tranziens viselkedés meghatározásában.
Ez a tag függ az alkalmazott szűrőstruktúrától (4.61) alapján.

Itt meg kell említeni, hogy az úgynevezett ortogonális struktúrákra (mint például a norma-
lizált Lattice-struktúrák [CP96], vagy a következő alfejezetben származtatott, fehérzajra

15A sorrend felcserélésével az egyes tagok jelentésének és jelentőségének a tárgyalása áttekinthetőbb.
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skálázott ortogonális rezonátoros struktúrák) K = E a realizált átviteli függvénytől füg-
getlenül, vagyis ezen struktúráknál a második tag pontosan egyenlő az első taggal a (4.63)
összefüggésben, és azoknak az értéke 2Tr(Wn) a kifejezésben, vagyis ebben az esetben
a harmadik tag határozza meg a pontos tranziens viselkedést.

• A harmadik Tr(Wn(E[xo(k)xT
n (k)] + E[xn(k)xT

o (k)])) tagban a E[xo(k)xT
n (k)] +

E[xn(k)xT
o (k)] komponens a két rendszer állapotai közötti keresztkorreláció (először a

régi és az új rendszer között, majd az új és a régi között). Azt mutatja meg, hogy a régi és
az új rendszer állapottere mennyire hasonló. Ez a tag akkor játszik jelentős szerepet a ki-
meneti tranziens energia meghatározásában, ha Ko ≈ Kn. Ez a tag is függ az alkalmazott
szűrőstruktúrától (4.61) alapján.

Ha a két rendszer állapota erősen korrelált (hasonló), akkor ez a tag csökkenti, ha korrelá-
latlan, akkor nem változtatja meg, ha azok inverz korreláltak (hasonlóak egy −1 szorzás-
tól eltekintve), akkor növeli a kimeneti újrakonfigurálási tranziens energia várható értékét.
Az utóbbi inverz korrelált eset a gyakorlatban ritkán fordul elő, és ezen belül is a digitális
szűrők körében mindig elkerülhető megfelelő tervezési módszerek alkalmazásával, mert
az inverz korrelált állapotváltozók az azokba be- és kicsatoló együtthatók−1-gyel történő
szorzásával korrelálttá válnak.

Azon szélsőséges esetben, amikor a régi és az új rendszer azonos (valójában nem történt
újrakonfigurálás), és ezért xo(k) = xn(k) = x(k) és Ko = Kn = K, akkor

Ktr = K + K− E[x(k)xT (k)]︸ ︷︷ ︸
K

−E[x(k)xT (k)]︸ ︷︷ ︸
K

= 0, (4.64)

vagyis nincs újrakonfigurálási tranziens16. Bár az a tény trivialitás, de jól mutatja azt, hogy
minél inkább „hasonló” a régi és az új rendszer állapottere az állapotok megtartásával
végzett egylépéses újrakonfigurálás során, annál kisebb újrakonfigurálási tranziens lesz
megfigyelhető a kimeneten.

A (4.63) összefüggés egyes tagjainak itt bemutatott jelentése alapján érthető, hogy a 3.2.2.
alfejezetben már említett módon miért írtak le olyan drasztikusan elérő tranziens viselkedést az
állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálást vizsgáló munkák. A nagy, még a
kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás eseténél is nagyságrendekkel nagyobb
tranziensek akkor jelennek meg, ha a második tag jelentősen nagyobb, mint az első tag, és eb-
ből következően a harmadik tag kicsi. Kicsi tranzienst akkor tapasztalhatunk, ha a régi és az
új rendszer állapota erősen korrelált, ekkor egyébként Ko ≈ Kn a K definíciójából követke-

zően, és éppen ezt csökkenti a velük hasonló nagyságú negatív harmadik tag, a kimeneten kis
újrakonfigurálási tranzienseket produkálva.

16A Wn pozitív definit mátrix a gyakorlati szempontból érdekes megfigyelhető rendszerek esetén (lásd
a (4.18), ahol

P∞
l=0 y2

tr[l] > 0, ha (x) 6= 0), ezért az újrakonfigurálási tranziens energiájának várható értéke
E[
P∞

l=0 y2
tr(l)] = 0 , akkor és csakis akkor, ha Ktr = 0. Vagyis elégséges vizsgálni fehérzaj gerjesztés esetén

azt, hogy mikor teljesülhet a Ktr = 0 feltétel.
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A (4.63) kifejezés egyes tagjainak itt bemutatott értelmezése megjelenik a C Függelékben
bemutatott példában. A C.2.2 Függelékben szereplő ábrák a két eltérő irányú, nagymértékű
konfigurációváltozásra erősen eltérő, míg a C.2.3 Függelékben kismértékű változásra bemutatott
eredmények hasonló jellegű tranzienseket mutatnak.

Szemléletes geometriai megközelítés

Az újrakonfigurálási tranziens meghatározásában Ko és Kn szerepének a megértését segíti egy
olyan geometriai megközelítés, amelyhez az elérhető állapotok készlete vezet el. Az elérhető ál-
lapotok készlete a vizsgált rendszer azon belső állapotainak a készlete, amely egy adott gerjesz-
tőjel osztályra előállhat a szűrőben [RM87]. Fehérzaj esetén ez valószínűségi megközelítésben
értelmezhető csak, amely esetben az elérhető állapotok készlete az

{x : xTK−1x ≤ 1} (4.65)

formában adható meg [RM87], amely egy N-dimenziós ellipszoid.
Egyes szűrőstruktúráknál, mint például a direkt struktúra 4 különböző verziója, a régi rend-

szer Ko és az új rendszer Kn mátrixaira semmilyen megkötést nem tudunk tenni, ezek erősen
függenek a megvalósított Ho(z) és Hn(z) átviteli függvényektől. Ebből következően a hozzá-
juk tartozó elérhető állapotok készlete jelentősen eltérő nagyságú és alakú ellipszoid lehet, mint
ahogy azt a 4.11. ábrán láthatjuk is az xi és xj állapotokra két dimenzióban. Az xi állapot esetén
az ellipszoid xi irányú maximális kiterjedését

√
Kii adja meg, míg az ellipszoid az xi tengelyt a

1/
√

(K−1)ii helyen metszi, ahogy ez szintén látható a 4.11. ábrán. Az újrakonfigurált rendszer
viselkedését ebben az esetben az alábbiakkal lehet jellemezni:

• Ha jellegzetesen minden i-re
√

Ko,ii À
√

Kn,ii, akkor a kimeneten a kezdeti állapo-
tok nullázásával végzett újrakonfigurálás esetén tapasztalható újrakonfigurálási tranziens

energia várható értékénél lényegesen nagyobb értékeket fogunk kapni, mert mint ahogy
a 4.11. ábrán az látható, az örökölt xo(k) állapot többszöröse lesz az új rendszerben
ideálisnak tekinthető xn(k) belső állapotnak, és ezért a xtr(k) tranziens állapot lénye-
gesen nagyobb lesz az új rendszer által elérhető állapotoknál, ami a kimeneten lényege-
sen nagyobb várható értékű tranziens energiát fog eredményezni (xtr(k) irányába mutató
cxtr(k) vektorhoz tartozó kimenet a jellemző a rendszerre).

• Ha jellegzetesen minden i-re
√

Ko,ii ¿
√

Kn,ii, akkor a kimeneten a kezdeti állapo-
tok nullázásával végzett újrakonfigurálás esetén tapasztalható újrakonfigurálási tranziens
energia várható értékéhez hasonló17 értékeket fogunk kapni, mert ekkor a régi rendszer-
ben elérhető állapotok készlete lényegesen kisebb, mint az új rendszerben elérhető ál-
lapotok készlete, vagyis az örökölt állapot lényegében közelítőleg az x(k) = 0 kezdeti
állapotnak tekinthető. Ez az eset a 4.11. ábrán az új rendszerről a régire történő újrakon-
figurálásnál fordulna elő.

17A (4.63) összefüggés 3. tagjának hatásaitól függően, amely kis mértékben csökkentheti vagy akár növelheti a
tranzienst.
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4.11. ábra. Jelentősen eltérő állapotterű szűrők közötti újrakonfigurálás kedvezőtlen voltának
szemléletes magyarázata fehérzaj esetén.

Vagyis ebben az esetben a régi és az új rendszer között újrakonfigurálva nagy, a kezdeti álla-
potok nullázásával végzett újrakonfigurálás esetén tapasztalhatónál lényegesen nagyobb várható
értékű kimeneti tranziens energiát kapunk, míg az új rendszerről a régire újrakonfigurálva kez-
deti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás esetén tapasztalhatóval összemérhető vár-
ható értékű kimeneti tranziens energiákat kapunk. Mivel mindkét irányú konfigurációváltás
előfordulhat a gyakorlatban, ezért ilyen esetben az állapotok megtartásával végzett egylépéses
újrakonfigurálás alkalmazása nem javasolható, mert annak tulajdonságai az összes lehetséges
konfigurációváltásra rosszabbak, mint a kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás
tulajdonságai18. Ez jelenik meg a C.2.2 Függelékben nagymértékű változásra bemutatott szi-
mulációs eredményeken is, ahol a 2. típusú transzponált direkt struktúra tranzienseinek menete
demonstrálja azt. Kisebb mértékben, de ez figyelhető meg a rezonátoros struktúra esetén is.

A digitális szűrők fixpontos realizációja esetén nagyon fontos szerepet kap az állapotvál-
tozók skálázása [RM87]. A skálázás során az állapotváltozók nagyságát úgy módosítjuk egy
alkalmasan megválasztott T = D diagonális mátrixszal a (4.8) transzformációt kihasználva,

hogy az állapottér optimálisan töltse ki a numerikus reprezentáció által megadott N dimen-
ziós kockát (feltételezve az egyes állapotváltozók azonos numerikus reprezentációját), ebben az
esetben fehérzaj gerjesztésre, és |xi| ≤ 1 numerikus reprezentációt feltételezve.

Ha a régi és az új szűrőt egyformán skálázzuk19, azok ko,ii és kn,ii elemei azonosak lesznek
(ko,ii = kn,ii = 1), de a kn,ij és ko,ij i 6= j elemek tetszőleges, a struktúrától és a realizált átviteli
függvénytől, valamint a skálázó D mátrixtól függő értéket vehetnek fel. A skálázás természe-
tesen Wn-t is befolyásolja a (4.17) összefüggésnek megfelelően. Vagyis az elérhető állapotok

18Vagyis azt kell alkalmazni, ha arra lehetőség van ebben az esetben.
19Alkalmas Do és Dn skálázó mátrixokat választva.
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4.12. ábra. Egyformán skálázott állapotterű szűrők közötti újrakonfigurálás szemléletes bemu-
tatása fehérzaj esetén.

készlete a régi és az új rendszer egyforma skálázása esetén hasonlóbb lesz (
√

Ko,ii =
√

Kn,ii,
vagyis pontosan elférnek ugyanabban az N dimenziós kockában), de jellegükben el fognak térni

(többnyire 1/
√

(Ko
−1)ii 6= 1/

√
(Kn

−1)ii, vagyis az ellipszoidok eltérő kiterjedésűek (de nem
lehetnek például 90◦-kal elforgatva). Ezt mutatja be a 4.12. ábra (

√
Kii = 1 értékére), ahol az

ellipszoidokat befoglaló fekete pontozott vonallal rajzolt négyszöggel jelöljük a kvantálás során
alkalmazott numerikus reprezentáció határait.

Ennek megfelelően ki lehet azt mondani, hogy az újrakonfigurálható rendszerekben az álla-
potok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén digitális szűrők alkalmazásakor
a realizáció során a szűrők egyformán skálázása ajánlható a kedvező tranziens viselkedés el-

érésére. Mivel a skálázás függ a gerjesztőjel osztálytól, ezért a tranziens menedzsment során
is figyelembe kell venni a rendszer jellegzetes gerjesztőjeleit, és azoknak megfelelő gerjesztő-
jelre kell egyformán skálázni az alkalmazásra kerülő szűrőket. Ha a régi és az új rendszer által
realizálandó átviteli függvény „kicsit” tér el, akkor a közel egyforma skálázás közelítőleg auto-
matikusan teljesülni fog, ellenkező esetben az egyforma skálázásról gondoskodni kell a tervezés
során passzív tranziensmenedzsment-módszerként20.

A skálázás hatása a C.2.2 Függelékben nagymértékű változásra bemutatott szimulációs ered-
ményeken úgy jelenik meg, hogy a 2. típusú direkt struktúra erősen skálázatlannak tekinthető.
Vagyis állapotterének nagysága erősen függ a megvalósított átviteli függvénytől, és ennek meg-
felelően a kétirányú konfigurációváltás során az nagyon eltérően viselkedik. Az első esetben

20Itt meg kell jegyezni azt, hogy tényleges fixpontos realizáció esetén bár maga a tényleges állapottranziens nem
mutat ki a numerikus reprezentáció által megadott N dimenziós kockából, de maga a tranziens lecsengése során
megnöveli a túlcsordulás kockázatát, tehát az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén
konzervatívabb skálázás szükséges a túlcsordulások kezelésére, mint időinvariáns digitális szűrők, vagy más nem
struktúrafüggő újrakonfigurálási módszerek esetén.



72 4. FEJEZET. A TRANZIENSMENEDZSMENT PASSZÍV MÓDSZEREI

xtr(k)

cxtr(k)

xo(k)=x (k)

xi

xj

xtr(k)

xtr(k)
xo(k)=x (k)

xn(k)=xid(k)

xi

xj

Régi rendszer Új rendszer

coxtr(k)

1)(/1 1
n,n ==
−

iiii KK1)(/1 1
o,o ==
−

iiii KK

4.13. ábra. Ortogonális szűrők közötti újrakonfigurálás szemléletes bemutatása fehérzaj esetén.

gyakorlatilag bekapcsolási tranzienst, míg a másik esetben annál nagyságrendekkel nagyobb
tranzienst tapasztalhatunk. A rezonátoros struktúra nem skálázott fehérzajra, de az állapottere
kismértékben függ a megvalósított átviteli függvénytől, ennek megfelelően annak tranziensei
kismértékben függenek a konfigurációváltás irányától. A két másik struktúra skálázott, és azok
tranziensei ezért minimális mértékben függenek a konfigurációváltás irányától.

A 4.4.5. alfejezetben már említett módon léteznek speciális szűrőstruktúrák, amelyekre
K = E a realizált átviteli függvénytől függetlenül. Ezen szűrőkre az elérhető állapotok készlete
egy N dimenziós egységsugarú gömb, ahogy ez a 4.13. ábrán látható, amelynek a 4.4.5. alfe-
jezetben már említett következménye az, hogy ezen struktúráknál a (4.63) összefüggés második
tagja pontosan egyenlő az első taggal, és azoknak értéke 2Tr(Wn). Vagyis ebben az esetben
csak a harmadik tag határozza meg a tranziens viselkedést, és az azt adja meg, hogy pontosan
a tényleges állapotok hogyan viszonyulnak egymáshoz a megadott gömbön belül. Mivel a gya-
korlati esetekben digitális szűrőkre mindig elérhető, hogy a harmadik tag csak csökkenteni tudja
a kimeneti tranziens energia várható értékét, ezért ebben az esetben ez egy felső korlát is, vagyis
ortogonális struktúrákra

max

(
E[

∞∑

l=0

y2
tr(l)]

)
= 2Tr(Wn) (4.66)

tetszőleges realizált átviteli függvényre. Ez a felső korlát éppen kétszerese a kezdeti állapotok
nullázásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén tapasztalt kimeneti tranziens várható
értékének, mivel az éppen Tr(WnKn), és Kn = E. Tehát még az alkalmazott szűrőstruktúrák
ortogonalitása sem garantálja az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás
kedvezőbb viselkedését, az függ a realizált Ho(z) és Hn(z) átviteli függvényektől.

Az ortogonalitás hatása egyértelműen kimutatható a C.2.2 Függelékben nagymértékű vál-
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tozásra bemutatott szimulációs eredményeken, mivel az ortogonális módosított rezonátoros és
a fordított normalizált Lattice-struktúrával megvalósított szűrőknél a tranziens energia várható
értéke a konfigurációváltás irányától közelítőleg független, és a (4.66) összefüggésnek megfe-
lelő tranziens energia várható értéket produkál a C.5-(a) ábrán a kezdeti állapotok nullázásával
végzett újrakonfiguráláshoz képest.

A (4.58) kifejezés alkalmazásai

A (4.58) kifejezésnek az alábbi alkalmazásai vethetők fel:

1. A (4.58) kifejezésből származtatott (4.61) kifejezés alapján kimondható, hogy az álla-
potok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás módszerének alkalmazásánál a
kimeneti újrakonfigurálási tranziens energia várható értéke függ a realizációs struktúrá-
tól, ennek megfelelően a realizációs struktúra alkalmas megválasztása ebben az esetben
passzív tranziensmenedzsment-módszerként alkalmazható. A struktúra megválasztásához

meg kell határozni a realizálandó átviteli függvények esetén minden egyes alternatívaként
felmerülő struktúrára az egyes újrakonfigurálásokhoz tartozó kimeneti újrakonfigurálási
tranziens energia várható értékét, és annak ismeretében ki kell választani a kedvezőbb
tranzienseket produkáló struktúrát.

2. Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás módszerének alkalma-
zásánál a kimeneti újrakonfigurálási tranziens energia várható értéke függ a realizá-
ciós struktúra skálázottságától. Ha a régi és az új szűrő egyformán skálázott (például

ko,ii = kn,ii = 1 a skálázás hatására biztosítható minden 1 ≤ i ≤ N i-re), akkor (4.63)
elemzése alapján kimondható, hogy a tranziens viselkedés kedvezőbb lesz, de magában a
skálázás nem garantálja a kezdeti állapotok nullázásával végzett egylépéses újrakonfigu-
rálásnál kedvezőbb tranziens viselkedést.

3. Az úgynevezett ortogonális struktúrák közül valamelyik kiválasztása automatikusan biz-
tosítja az egyforma skálázást, és ezen struktúrákra a (4.66) felső korlát adható a kimeneti
tranziens energia várható értékére. Önmagában az ortogonális szűrőstruktúra alkalmazása
nem garantálja a kezdeti állapotok nullázásával végzett egylépéses újrakonfigurálásnál

kedvezőbb tranziens viselkedést. Ugyanakkor a 4.4.4. alfejezetben és a C.2 Függelékben
bemutatott, valamint az értekezésben terjedelmi korlátok miatt nem közölt további teszt-
konfigurációk vizsgálati eredményei alapján a nagy realizált átvitelifüggvény-változásra
kis fokszám esetén, valamint a realizált átviteli függvények kis változására fokszámfüg-
getlenül kedvezőbbek mint más vizsgált nem ortogonális struktúrák, és a kezdeti állapotok
nullázásával végzett egylépéses újrakonfigurálásnál jelentősen jobb eredményeket is lehet
velük elérni.

4. A 4.4.4. alfejezetben bemutatott elsőfokú példában a legjobb teljesítményt (tranziensmen-
tes) nyújtó rezonátoros struktúra esetén K = D tetszőleges átviteli függvény megvalósítá-
sakor, aholD egy diagonális mátrix. A rezonátoros struktúra jelfolyamgráfja a C.2. ábrán
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4.14. ábra. A módosított rezonátoros struktúra jelfolyamgráfja.

található meg. A D mátrix dii elemei a realizált átviteli függvénytől függenek. Skálázás-
sal viszont ez a struktúra ortogonálissá tehető, amellyel K = E biztosítható a módosított
struktúrára. A szimulációs vizsgálatok (a C Függelék) alapján is ez a módosított struktúra
fehérzaj-gerjesztés esetén kedvezőbb viselkedésű, ezért fehérzaj-gerjesztés esetén ennek
az alkalmazása javasolható.

A skálázáshoz nem szükséges a K = D számítása az eredeti rezonátoros struktúrára,
hanem az ri becsatoló tagokból azok direkt módon számíthatók a

dii =
√

1
ri

(4.67)

alakban, amelyek alapján a többi együttható az

r̂i =
√

ri, ŵi = wi
√

ri, ŵi,fb =
√

ri (4.68)

módon számítható. A módosított rezonátoros struktúra zi rezonátor póluspozíciói nem
változnak. A módosított jelfolyamgráf a 4.14. ábrán található meg, amelyen a vissza-
csatoló ágban megjelent egy súlyozott összegzés ŵi,fb együtthatókkal, míg korábban a
visszacsatolás egyszerűen az állapotok összege volt.

A módosított rezonátoros struktúra nagy realizált átviteli függvény változásra a C.2.2 Füg-
gelékben bemutatott eredmények alapján legrosszabb esetben a C.4. ábra alapján kicsit
nagyobb kimeneti tranziens energiát produkál, mint a kezdeti állapotok nullázásával vég-
zett újrakonfigurálás. Viszont kis változásokra a C.2.3 Függelékben bemutatott eredmé-
nyek szerint kedvező tranziens tulajdonságokkal rendelkezik.

Részben az itt bemutatott eredmények alapján fogalmazom meg az 1. tézis 3. altézisét.

5. A (4.58) kifejezés alkalmazásával jelentősen csökkenthető az újrakonfigurálási tranziens

energia várható értéke meghatározásához szükséges idő a szimulációs alapú számításhoz
képest. Szimuláció esetén az előzetesen kiválasztott alternatívaként felmerülő struktúrára
külön-külön nagyszámú kísérletet kell elvégeznünk a 4.6. ábrának megfelelő kísérleti
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összeállításban különböző fehérzaj példányokra, és ezek alapján kell számítanunk a ki-
meneti tranziens energia várható értékét. A (4.58) összefüggés vagy az azokból származ-
tatott (4.63) alapján a kimeneti tranziens energia várható értékének a számításához elég
a Ko, Kn, Wn, és a E[xo(k)xT

n (k)] + E[xn(k)xT
o (k)] mátrixok meghatározása minden

egyes alternatívaként felmerülő struktúrára, és az összefüggés kiértékelése.

• Ortogonális struktúrák esetén elég az Wn, és a E[xo(k)xT
n (k)] + E[xn(k)xT

o (k)]
mátrixok meghatározása.

• Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás kimeneti tranziens
energia várható értékének meghatározása során a (4.63) összefüggés alapján az ál-
lapotok nullázásával végzett egylépéses újrakonfigurálás kimeneti tranziens energia
várható értéke is meghatározható minimális további erőforrásigénnyel, mivel Kn és
Wn kiszámításra került, amelyeket felhasználva csupán a (4.34) összefüggést kell
kiértékelni.

A C.2.4 Függelék C.8. ábrája a szimuláció és a (4.58) összefüggés alapján történő szá-
mításokhoz szükséges futási idő arányát mutatja be. A (4.58) összefüggés kiértékelése
során a számításokat a 4.1.3. alfejezetnek megfelelően, az állapotváltozós alakból szár-
maztattam, és nem használtam ki az ortogonális struktúrákra vonatkozó egyszerűsítéseket
sem.

6. A (4.58) kifejezés alkalmazásával lehetséges digitális jelfeldolgozó rendszerek és foly-
tonos idejű rendszerek ekvivalens diszkrét idejű modellje újrakonfigurálási tranziens tu-
lajdonságainak vizsgálata fehérzaj-gerjesztés esetén. Például fizikai rendszerek tranzi-
ensérzékenységének analízise képzelhető el ezen a módon, vagyis az, hogy egyes rend-
szerparaméterek/együtthatók hirtelen megváltozására mennyire érzékeny – vagyis milyen
nagyságú/energiájú – kimeneti tranzienssel reagál a rendszer. Folytonos idejű rendsze-
rek vizsgálatára kidolgozható lenne a (4.58) kifejezés folytonos idejű megfelelője is az itt
bemutatott gondolatmenetet követve.

A (4.58) kifejezés kiszámítása

A (4.58) kifejezés kiértékeléséhez először meg kell határoznunk Ko, Kn, Wn mátrixokat min-
den egyes alternatívaként felmerülő struktúrára:

1. Az egyik számítási módszer során szisztematikus módon a jelfolyamgráf alapján megha-
tározzuk az adott Ho(z) és Hn(z) átviteli függvényt realizáló minden egyes alternatíva-
ként felmerülő struktúrához tartozó 〈A,B,C,D〉mátrixkészlet, és abból az irodalomban
megadott módon [Kai80] számítjuk a Ko, Kn és a Wn mátrixokat. Erre például a Matlab
alkalmazása esetén21 a K = GRAM(SYS,’c’), és a W = GRAM(SYS,’o’) függvé-
nyek szolgálnak, ahol SYS az 〈A,B,C,D〉mátrixkészlet segítségével konstruált diszkrét
idejű LTI rendszer.

21Feltételezve a Matlab Control System Toolbox meglétét.
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2. A Ko és a Kn mátrixokat számíthatjuk a bemenetről az állapotváltozókra vonatkozó fo(n)
és fn(n) impulzusválaszokból a (4.37) összefüggés alapján, ha rendelkezésre állnak rea-
lizációk (amelyek megfelelnek a struktúráknak), és az azokhoz tartozó Ho(z) és Hn(z)
átviteli függvényhez tartozó együtthatókészletek. A Wn hasonló módon kapható meg az
állapotváltozókról a kimenetre vonatkozó gn(n) impulzusválaszokból a (4.38) összefüg-
gés alapján.

Itt meg kell jegyezni azt, hogy az ortogonális struktúrák alkalmazása esetén Ko és Kn megha-
tározása nem szükséges, mivel azok értéke E definíciószerűen, amely tény is számítási komple-
xitást csökkentő tényező.

Második lépésként meg kell határoznunk az E[xo(k)xT
n (k)]+E[xn(k)xT

o (k)] kifejezést, itt
a második tag transzponáltja az elsőnek, vagyis E[xn(k)xT

o (k)] = (E[xo(k)xT
n (k)])T , kihasz-

nálva a várhatóérték-operátor linearitását és a szorzat transzponáltjának képzésére vonatkozó
szabályt, tehát elégséges az elsőt kiszámítani, amely kiszámítható za

E[xo(k)xT
n (k)] =

∞∑

l=0

fo(l)fT
n (l) (4.69)

kifejezés kiértékelésével (közelítőleg elegendően nagy L-re összegezve a tagokat), vagyis a Ko,
Kn, Wn kiszámítási módszerei közül az 1. módszer alkalmazása esetén is meg kell határoznunk
a bemenetről az állapotváltozókra vonatkozó fo(n) és fn(n) impulzusválaszokat. Mivel (4.63)
kiszámítása során az első két tag összegét csökkenti a harmadik tag, ezért, ha az első két tag szá-

mítására az ebben az alfejezetben megadott 1. módszert alkalmazzuk, míg a 3. tag számítására
a (4.69) közelítő módszert, akkor jelentős numerikus hiba jelenhet meg. Ezért az első két tag
kiszámítására is a 2. módszer javasolható.

A Ko, Kn, Wn, és E[xo(k)xT
n (k)] + E[xn(k)xT

o (k)] mátrixok ismeretében ki lehet érté-
kelni a (4.58) összefüggést. Ennek számítása során ki lehet használni azt, hogy a szorzatmátri-
xok diagonális elemeire van csak szükségünk, mivel a teljes kifejezés kiértékelése során ennek a
szorzatmátrixnak a nyomát, vagyis a diagonális elemeinek összegét kell csak meghatároznunk,
tovább csökkentve a számítási komplexitást.

4.4.6. A tranziens energia kifejezése szinuszos gerjesztőjelre

A szinuszos gerjesztés esetén a tranziens energiáját választjuk tranziens mérőszámként a (3.2)
kifejezésnek megfelelően. A 4.6 ábra alapján a (4.39) összefüggéssel megadott szinuszos ger-
jesztés esetében kifejezhetjük a régi és az új rendszer belső állapotokra vonatkozó átviteli té-
nyezőit a Θ diszkrét körfrekvencián az xi állapotváltozókra Ho,xi a régi, és Hn,xi formában az
új rendszerre (4.5) alapján az állapotváltozós alakból. A tranziens rendszer átviteli tényezője

a Θ diszkrét körfrekvencián az xi állapotváltozóra Htr,xi éppen e két rendszer átvitelének a
különbsége, vagyis

Htr,xi = Ho,xi −Hn,xi . (4.70)
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Az xtr,i[k] tranziens állapot (4.70) és az itt is érvényes (4.40) alapján az

xtr,i(k) = Htr,iU cos(%tr,i + ϕ + Θk) (4.71)

formában adható meg. A (4.19) kifejezésbe behelyettesítve xtr,i(k) (4.71) szerinti kifejezését
i-re és j-re az

∞∑

l=0

y2
tr(l) =

N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijHtr,iHtr,jU
2 cos(%tr,i + ϕ + Θk) cos(%tr,j + ϕ + Θk) (4.72)

kifejezést kapjuk.

Kihasználva azt, hogy 2 cos A cosB = cos(A−B)+cos(A+B), az A = cos(%tr,i+ϕ+Θk)
és B = cos(%tr,j + ϕ + Θk) helyettesítéssel a

∞∑

l=0

y2
tr(l) =

N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijHtr,iHtr,jU
2 1
2
(cos(%tr,i − %tr,j) + cos(%tr,i + %tr,j + 2ϕ + 2Θk))

(4.73)
alakot kapjuk. A (4.73) kifejezés átalakítható a

∞∑

l=0

y2
tr(l) =

N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijHtr,iHtr,jU
2 1
2

cos(%tr,i − %tr,j)+

+
N∑

j=1

N∑

i=1

wn,ijHtr,iHtr,jU
2 1
2

cos(%tr,i + %tr,j + 2ϕ + 2Θk)

(4.74)

alakra, amely azt mutatja, hogy a kimeneti tranziens energia komponensekből áll, amelyeknek
van egy ϕ-től nem függő állandó része (1. tag), valamint egy 2Θ frekvenciájú ϕ-től függő része
(2. tag).

A kimeneti energia kifejezése alapján végzett számítás szignifikánsan gyorsabb, mint a szi-
mulációval végzettek, a C Függelékben bemutatott példánál a futási idők aránya a C.17. ábrán
található meg. Még a legnagyobb fokszám esetén is többszörös idő szükséges a szimuláció-
hoz, mint a (4.74) alapján történő számításokhoz22. A C.2.5 Függelékben (nagymértékű válto-
zásra) a C.2.6 Függelékben (kismértékű változásra) bemutatott szimulációs eredmények alapján
a struktúrafüggés is megjelenik (a jelenség nem függ a gerjesztőjeltől, csak annak jellege),ahogy
azt már fehérzaj gerjesztés esetére megmutattuk a 4.4.5. alfejezetben.

A (4.74) kifejezés kiszámítása és alkalmazása

A (4.74) kifejezés teljesen megegyezik az állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás mód-
szerének szinuszos gerjesztőjel esetére kidolgozott (4.46) összefüggéssel a Hn,i → Htr,i,

22A fokszám növekedésével azért tapasztalható a számítási komplexitás növekedése, mert a MATLAB a (4.74)
összefüggésben szereplő kétszeres összegzést és az azzal járó mátrixelem-indexelést nem tudja hatékonyan végre-
hajtani.
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Hn,j → Htr,j , %n,i → %tr,i, és %n,j → %tr,j behelyettesítés mellett, ahol (4.70) alapján ha-
tározható meg különbségi tranziens rendszer átviteli függvénye. Ennek megfelelően az ott, az
összefüggés kiszámítására és alkalmazására tett megállapítások itt is megállják a helyüket, ezért
azokat nem ismétlem meg.

A C Függelékben bemutatott szinuszos gerjesztésre vonatkozó eredmények, valamint a ter-
jedelmi korlátok miatt az értekezésben nem közölt, de jellegre hasonlóan viselkedő egyéb teszt-
konfigurációk vizsgálata alapján a tranziens viselkedés az alábbiak szerint összegezhető:

• Magasabb fokszámú átviteli függvények realizálása és nagymértékű konfigurációváltás
során struktúrától függetlenül az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigu-
rálás kimeneti tranziensei legrosszabb esetben (mindkét irányú konfigurációváltást feltéte-
lezve) nagyobbak a kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás tranzienseinél.

• Kisebb fokszámokra (a szimulációknál 4 alatt) az ortogonális struktúrák kedvezőbb újra-
konfigurálási tranzienseket produkálhatnak az állapotok megtartásával végzett egylépéses
újrakonfigurálás alkalmazásával a legrosszabb esetre felkészülve még nagyméretű konfi-
gurációváltozás esetén is, mint a kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás.

• Kis változásokra az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás kedve-
zőbb tulajdonságú, és az ortogonális struktúrák nyújtják a legkedvezőbb tranziens tulaj-
donságokat, ezért azok alkalmazása javasolható.

• A tranziens energia maximumát a frekvencia függvényében nagymértékű konfiguráció-
váltás esetén bemutató C.11. és C.12. ábrák és kismértékű változás esetén bemutató

C.15. és C.16. ábrák alapján a tranziens energia azokon a frekvenciákon nagy, ahol az
állapotváltozókba és kimenetre azokon frekvenciákon mutató átviteli tényező változása
nagy.

Ezenkívül a (4.74) kifejezés alkalmazásával lehetséges, mind digitális jelfeldolgozó rend-
szerek, mind diszkrét idejűvé transzformált folytonos idejű rendszerek újrakonfigurálási tranzi-
ens tulajdonságainak vizsgálata szinuszos gerjesztés esetén. Itt a 4.4.5. alfejezetben fehérzajra
megadottakhoz hasonlóan azt vizsgálhatjuk, hogy szinuszos gerjesztés esetén a rendszerparamé-

terek/együtthatók hirtelen változására egyes gerjesztőjel frekvenciákon milyen érzékeny a rend-
szer, vagyis a változásra az milyen nagyságú/energiájú kimeneti tranzienssel reagál. Folytonos
idejű rendszerek vizsgálatára kidolgozható lenne a (4.74) kifejezés folytonos idejű megfelelője
is az itt bemutatott gondolatmenetet követve.

A rezonátoros szűrő speciális tulajdonságai

A rezonátoros szűrő speciális tulajdonságokkal rendelkezik szinuszos gerjesztésekre, mivel az
megfigyelő jelleggel a rezonátor póluspozícióknak megfelelő zi komplex frekvenciájú, az álla-

potváltozókban megjelenő komponensek lineáris kombinációjaként bontja fel a bemenőjelet, és
ezen az állapotváltozók lineáris kombinációjaként állítja elő a kimenetet. Ennek megfelelően az
alábbi megállapítások tehetők meg a rezonátoros struktúrával kapcsolatban:
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• A rezonátoros struktúra állapotváltozóira Hx,i(zj) = 1, ha i = j, és Hx,i(zj) = 0, ha
j 6= i. Vagyis a zi komplex frekvenciájú gerjesztés, valamint állandó zi póluspozíció
esetén a (4.74) kifejezésben Htr(zi) = 0, amiből következően a rezonátoros szűrő konfi-
gurációját tranziens nélkül tudjuk megváltoztatni.

• Ebben a speciális esetben a rezonátoros szűrő megfigyelőként tökéletesen előállítja a ger-
jesztőjelet. A globális visszacsatolás ennek megfelelően tökéletesen kioltja a bemenőjelet,

vagyis az r együtthatók tranziens nélkül megváltoztathatók, mivel 0 bemenő jel van a be-
menetükön, és ennek megfelelően a kimenetükön az r értékektől függetlenül szintén 0
van. A zi rezonátor póluspozíció nem változik, vagyis a rezonátor belső visszacsatolása
hatására a rezonátorban nincs tranziens. A többi rezonátorban 0 (Hx,j 6=i(zi) = 0) érté-
ket találunk, vagyis azok póluspozíciója szabadon megváltoztatható tranziens nélkül. A
kicsatoló w értékek egy lépésben történő megváltoztatásának hatására pedig a kimeneti
átkapcsolással azonosan egy lépésben az új rendszerre jellemző kimeneti érték jelenik
meg.

• A viselkedés nem változik, ha a bementi gerjesztés akár több a szűrő különböző rezoná-
tor póluspozíciójának megfelelő szinuszjelből áll, ekkor minden egyes ilyen rezonátorra

biztosítani kell a hozzá tartozó rezonátor póluspozíció változatlanságát.

Ugyanakkor ennek a feltételnek a biztosítása következményekkel jár:

– A kiválasztott z rezonátor póluspozíciókra (praktikusan az összes z rezonátor pó-
luspozíció állandó értéken tartása ajánlható) az r, w, és d további együtthatók a
[Péc91]-ben megadott módon számíthatók Ho(z) és Hn(z) ismeretében.

– A rezonátoros struktúra esetén az IIR szűrőkre kidolgozott optimális méretezési al-
goritmus a megvalósítandó H(z) pólusai alapján határozza meg a z rezonátor pó-
luspozíciókat. Ennek megfelelően a régi és új konfigurációban speciális Ho(z) és
Hn(z) esetektől eltekintve a megvalósított átviteli függvénytől független rezonátor
póluspozíciók kiválasztása következtében a rezonátoros struktúra kedvező struktu-
rális tulajdonságainak feltételei [Péc88] nem állnak fenn.

– Ezen viselkedést speciálisan z1 = 1, vagyis Θ = 0 konstans gerjesztés esetére de-
monstrálom a 4.4.4 alfejezetben. Konstans gerjesztésre a z1 = 1 rezonátor póluspo-
zíció megléte mindig garantálható páratlan fokszámú alacsony törésponti frekven-
ciájú (fc ¿ fs/2) aluláteresztő átviteli függvény megvalósítása során, mert ekkor
mindig kidolgozható olyan együttható készlet [Péc91], amelynek van z1 = 1 rezo-
nátor póluspozíciója. Hasonlóan tervezhető ilyen alacsony törésponti frekvenciájú
(fc ¿ fs/2) páratlan fokszámú felüláteresztő rezonátoros szűrő.

A többi zi,i6=1 rezonátor póluspozíció ebben az esetben a H(z) realizálandó átviteli

függvény pólusai ismeretében optimálisan megválasztható, és ekkor a rezonátoros
struktúra kedvező strukturális tulajdonságai megmaradnak, és az értekezésben be-
mutatott tranziens viselkedéssel kapcsolatos eredmények alkalmazhatók.
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Ez a tulajdonság kedvező, mivel így lehetséges jelek egyenkomponensének mérése
[sp5], vagy szűrése újrakonfiurálható módon, például a beállási idő csökkentésére
extrém alacsony törésponti frekvenciák megvalósítása esetén alkalmas módon újra-
konfigurálásokkal csökkentve a törésponti frekvenciát.

Részben az itt bemutatott eredmények alapján fogalmazom meg az 1. tézis 4. alté-

zisét.

A rezonátoros szűrőben a párhuzamos rezonátor blokkok felcserélhetőek a megvalósított
H(z) átviteli függvény változása nélkül. A Ho(z) átviteli függvényt a rezonátoros szűrő zo,i,
1 ≤ i ≤ N rezonátor póluspozíciókkal valósítja meg. A párhuzamos rezonátor blokkok felcse-
rélhetősége miatt a Hn(z) átviteli függvényhez tartozó zn,i rezonátor póluspozíciók sorrendje,
és ezzel a régi rendszerből az állapotok megtartásával ahhoz rendelt állapotváltozó, szabadon
megválasztható23. Az így előálló alternatív megvalósítások, vagyis hogy a zo,i rezonátor pó-
luspozíciót megvalósító alaptaghoz tartozó állapotváltozót melyik zn,j rezonátor póluspozíci-
óval fogjuk felhasználni az újrakonfigurálás után, eltérő tranziens viselkedéssel rendelkeznek.
A [Péc91]-ben megadott méretezi algoritmus a rezonátor póluspozíciók sorrendjét nem adja
meg, az az együttható számító algoritmus implementációs részleteitől függ. Ennek megfelelően
ezt a méretezési algoritmust ki kell egészíteni a rezonátor póluspozíciók alkalmas sorrendjét
kiválasztó algoritmussal.

• Általános esetben mindig vizsgálható a (4.58) vagy a (4.74) kifejezések felhasználásával,
hogy egy adott régi konfigurációról melyik zn rezonátor póluspozíció sorrendre áttérve
lesz kisebb a kimeneti tranziens energia várható értéke. A lehetséges permutációk száma
N ! rögzített zo sorrendnél, vagyis nagy fokszám esetén a módszer alkalmazása jelentős
számítási komplexitással jár24.

• Kisebb mértékben eltérő konfigurációkra a rezonátor póluspozíciók sorrendje beállítható
a rezonátor pólusok |ϕ| szögének növekvő sorrendjébe, a komplex-konjugált póluspárok
alkalmas sorrendbe állításával (például a pozitív képzetes részűt követi a negatív kép-
zetes részű). Ez a kedvező tulajdonság visszavezethető a rezonátoros struktúra kedvező
paraméter érzékenységére25.

Ezt a blokk-felcserélhetőségi problémát minden blokkos párhuzamos26 vagy soros27 szűrő-
struktúránál kezelni kell a gerjesztéstől függetlenül.

23Elsőfokú komplex rezonátorok esetén bármelyik zn,i a zn,j 6=i rezonátor póluspozícióval felcserélhető, míg valós
rezonátorok esetén az azonos fokszámú alaptagok cserélhetők fel, és ezen kívül alaptagon belül a komplex konjugált
párok is felcserélhetőek.

24Az N = 10 tekinthető IIR szűrők esetén a gyakorlatban alkalmazott fokszám felső határának, amelyre 10! =
3628800. Minden bizonnyal a keresési tér csökkenthető alkalmas algoritmusokkal.

25Az együtthatók kismértékű megváltoztatása kismértékű változást okoz a realizált H(z) átviteli függvényben a
[Péc91]-ben megadott méretezési algoritmussal meghatározott együtthatókkal működtetett rezonátoros a struktúrá-
ban. Ez például nincs így a direkt struktúrákban, amelyek által megvalósított H(z) átviteli függvény érzékeny az
együtthatók kismértékű megváltozására. A paraméterérzékenység elsősorban a fixpontos realizációkban az együtt-
ható kvantálás hatására előálló hibák minimalizálása szempontjából érdekes tulajdonság.

26Például az A mátrix spektrálfelbontásából származtatható párhuzamos struktúra esetén.
27Például a első és másodfokú szűrők kaszkád kapcsolásával megvalósított magasabb fokszámú szűrők esetén.
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Újrakonfigurálható
szabályozó Szakasz
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v
yZOH

S/H

Cco,xco(0)/Ccf,xcf(0) Cpo/Cpf

4.15. ábra. Kísérleti összeállítás a digitális szabályozó és a folytonos idejű szakasz újrakonfigu-
rálási tranzienseinek vizsgálatára

4.5. Passzív módszerek zárt hurkú rendszerekben

A 4.3. alfejezetben tárgyalt, a kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás, és a 4.4.
alfejezetben vizsgált, az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás alkalmaz-

ható szabályozó rendszerekben a digitális szabályozó újrakonfigurálására. Az értekezésben csu-
pán egy példával demonstrálom az eredmények alkalmazhatóságát ebben az esetben.

4.5.1. Példarendszer bemutatása

A példarendszert a 4.15. ábrának megfelelő kísérleti összeállításban vizsgáljuk, ahol a szabá-
lyozott szakasz 3 időállandóval rendelkező folytonos idejű rendszer, a szabályozó pedig egy
digitális implementációjú PID szabályozó. A kísérleti rendszerben az alábbi eseménysor törté-
nik a késleltetett újrakonfigurálás (késleltetett szabályozó javítás28) esetében:

1. A Cpo konfigurációjú szabályozott szakasz koncepcionális meghibásodása egy lépésben,
az állapotok megtartásával a t = 100s időpontban, amely megfelel a szakasz Cpf konfi-
gurációra történő újrakonfigurálásának (Cpo → Cpf ).

2. A meghibásodás eredményeképpen előállt Cpf konfigurációjú szakasz identifikációját kö-
vető szabályozó-újrakonfigurálás a Ccf konfigurációra az új szakasznak megfelelően a
t = 200s időpontban (Cco → Ccf ) a vizsgált újrakonfigurálási módszerekkel és a vizsgált
struktúrákkal (az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén).

3. A szakasz javítása, amely az állapotok megtartásával a kezdeti Cpo konfigurációra történő
váltással történik a t = 300s időpontban (Cpf → Cpo).

4. A szabályozó újrakonfigurálása a javított szakasznak megfelelő eredeti Cco konfiguráci-
óra a t = 400s időpontban (Ccf → Cco) a vizsgált újrakonfigurálási módszerekkel és
a vizsgált struktúrákkal (az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás
esetén).

Egy másik lehetséges eseménysor azonnali újrakonfigurálás esetét írja le, amikor a szakasz ja-
vításával egy időben történik meg a szabályozó javítása is, ekkor az alábbi lépésekkel kell szá-
molnunk:

28A szakasz javítása után késleltetve történik meg a szabályozójavítása.
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4.16. ábra. A konfigurációváltások idődiagramja a példában.

1. A szabályozott szakasz koncepcionális meghibásodása egy lépésben, az állapotok meg-
tartásával a t = 100s időpontban (Cpo → Cpf ).

2. A meghibásodás eredményeképpen előállt rendszer identifikációját követő szabályozó új-
rakonfigurálása az új szakasznak megfelelően a t = 200s időpontban (Cco → Ccf ) a
vizsgált újrakonfigurálási módszerekkel és a vizsgált struktúrákkal (az állapotok megtar-
tásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén).

3. A szakasz és a szabályozó egyidejű javítása a t = 300s időpontban (Cpf → Cco és Ccf →
Cco). A szakasz esetén az újrakonfigurálás az állapotok megtartásával történik, míg a
szabályozó esetén a vizsgált újrakonfigurálási módszerekkel és a vizsgált struktúrákkal
(az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén)

A pontos konfigurációváltásokat szemléletesen a 4.16. ábra mutatja be. Nyilvánvaló, hogy mind
a szakasz meghibásodása vagy javítása, mind a szabályozó újrakonfigurálása tranzienseket fog
kiváltani. A szakasz újrakonfigurálása az állapotok megtartásával történik29, míg a szabályozó
esetén 3 eltérő módon végzett újrakonfigurálást vizsgálunk, amelyek az alábbiak:

• A kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás (SON rövidítéssel jelölve az áb-
rákon.).

• Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás a digitális PID szabályozó
2. típusú direkt struktúrával történő megvalósításával (DFT2 rövidítéssel jelölve az ábrá-
kon.). A digitális PID szabályozó jelfolyamgráfja a 4.17-(a) ábra tekinthető meg.

• Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás a digitális PID szabályozó
egységnyi kicsatolásokkal rendelkező párhuzamos struktúrával történő megvalósításával

29Ez felel meg legjobban a fizikai rendszerekben lezajló változásoknak a 3.2.2. alfejezet alapján.
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4.17. ábra. Az alkalmazott szűrőstruktúrák PID szabályozó jellegű átviteli függvény realizálá-
sára. (a) 2. típusú transzponált direkt struktúra, (b) párhuzamos struktúra egységnyi kicsatolá-
sokkal.

(SS rövidítéssel jelölve az ábrákon.). A digitális PID szabályozó jelfolyamgráfja a 4.17-
(b) ábra tekinthető meg.

A szabályozó a szakasz paraméterei alapján úgy lett méretezve, hogy:

• A nominális Cpo konfigurációjú szakaszhoz méretezett Cco szabályozó hatására kritikusan
csillapított módon, túllövés nélkül áll be a rendszer alapjelbemeneten (r a 4.15. ábrán)
történő egységugrás gerjesztésre.

• A meghibásodás hatására a nominális szakasz a Cpf konfigurációba megy át, a nominá-
lis szakaszhoz méretezett Cco szabályozó hatására a zárt rendszer túlcsillapított, nagy a
fázistartalék. A rendszer ebben az esetben túl lassú, annak újrakonfigurálása szükséges.

• A meghibásodott szakasz Cpf konfigurációjában a Ccf konfigurációjú szabályozó bizto-
sítja a kritikusan csillapított, túllövésmentes beállást. Ugyanakkor ebben a konfiguráció-
ban a szakasz hibás, vagyis azt meg kell javítani, ami újrakonfigurálásként fogható fel.

• A szakasz javítása után a nominális Cpo konfigurációban a meghibásodott szakaszhoz
tartozó Cpf konfigurációjú szabályozó hatására a rendszer alulcsillapított, a fázistarta-
lék kicsi, és ezért a zárt hurkú rendszer túllövéssel áll be az alapjelbemeneten történő
egységugrás gerjesztés hatására. A rendszer ebben az esetben túl gyors, vagyis annak
konfigurációját meg kell változtatni.

A szakasz és szabályozó konfiguráció kombinációk hatására előálló zárt hurkú rendszer tulaj-
donságai megtalálhatók a 4.3. táblázatban is.

4.5.2. Az eredmények értelmezése

A késleltetett szabályozó-újrakonfigurálás eseménysorának hatására a szabályozó és a szakasz
kimenetén előálló tranziensek a különböző szabályozó-újrakonfigurálás esetén a 4.18 ábrán te-
kinthetők meg, és az ábrákkal kapcsolatban az alábbi megállapítások tehetők meg:
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Cpo Cpf

Cco kritikusan csillapított túlcsillapított,
nagy fázistartalék

Ccf túllövés, kritikusan csillapított
kis fázistartalék

4.3. táblázat. A zárt hurkú rendszer paraméterei a különböző konfigurációkombinációkban.

• Minden esetben a t = 100s időpontnál előálló, a szakasz meghibásodásából következő, és
a t = 300s időpontnál előálló, a szakasz javításából következő újrakonfigurálási tranziens
elkerülhetetlen, és mind a három vizsgált rendszer esetén azonos. A meghibásodás hatását
a PID szabályozó kompenzálja, és a t = 200s és t = 400s időpillanatnál bekövetkező
szabályozó-újrakonfiguráláskor a rendszer állandósult állapothoz közeli helyzetbe kerül,

a szakasz kimenete a nominális y ≈ 1.

• A kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás minden esetben a vizsgált jelek
csökkenését okozza a t = 200s és t = 400s időpontokban, amely visszavezethető arra,
hogy a PID szabályozó állapotváltozójának nullázása bekapcsolási tranzienst produkál a
zárt hurkú rendszerben, amivel kimozdítja a szakaszt egyensúlyi állapotából.

• Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén, a 4.4.4. fejezetben
nyílt hurkú elsőfokú rendszerekben leírtakhoz hasonlóan a 2. típusú transzponált direkt
struktúrával megvalósított PID szabályozó jelentős újrakonfigurálási tranzienst produkál
a t = 200s és t = 400s időpontokban. Ennek oka az, hogy az együtthatóváltás hatására
a 2. típusú transzponált direkt struktúrával megvalósított PID szabályozó korábbi állapot-
változói nem felelnek meg az állandósult állapotnak az új konfigurációban, ezért a 4.1.2.
alfejezetben leírt állapot- és kimeneti tranziens játszódik le a zárt hurkú rendszerben.

• Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén, amikor az egy-
ségnyi kicsatolásokkal rendelkező párhuzamos struktúrát vizsgáljuk, a 4.4.4. fejezetben
nyílt hurkú elsőfokú rendszerekben rezonátoros struktúránál tapasztalt tranziensmentes
viselkedés figyelhető meg a t = 200s és t = 400s időpontokban. Ennek oka az, hogy
állandósult állapotban az alapjel és a szabályozott jellemző eltérése 0. Mivel a PID sza-

bályozó kimenetei egységnyiek, így a konfigurációváltozás a becsatoló tagokban (k0-k2),
valamint a p2 differenciáló tagban reprezentálódik, amelyek 0 bemenet esetén nem be-
folyásolják a kimenetet, azt az integráló tag konfigurációtól függetlenül állítja elő. Ez a
kedvező viselkedés csak állandósult állapotban áll fenn.

A PID szabályozó egységnyi kicsatolásokkal rendelkező párhuzamos struktúrával történő
megvalósítása ezen kedvező tulajdonsága felfogható a rezonátoros struktúra általánosításának,

mivel itt a rezonátoros szűrő globális visszacsatolása nem direkt módon, az állapotok lineáris
kombinációjaként történik meg, hanem a szakaszon keresztül annak kedvező működését is biz-
tosítva.
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4.18. ábra. Szabályozó és szakasz kimeneti jelalakok a javítás után késleltetett szabályozó-
újrakonfigurálás esetén. SON: Kezdeti állapotok nullázása, SS: Egységnyi kicsatolásokkal ren-
delkező párhuzamos struktúrájú szabályozó, DFT2: 2. típusú transzponált direkt struktúrájú
szabályozó.

A szakaszjavítással egy időben végzett szabályozó újrakonfigurálás eseménysorának ha-
tására a szabályozó és a szakasz kimenetén előálló tranziensek a különböző szabályozó-
újrakonfigurálás esetén a 4.19 ábrán tekinthetők meg, és az alábbiakban térnek el a korábban
ismertetett késleltetett szabályozó-újrakonfigurálás eseménysorának vizsgálata során tapasztal-

taktól a t = 300s időpillanatban:

• A tapasztalt tranziensek erősen függenek a szabályozó újrakonfigurálásának módjától és
a szabályozó megvalósításától.

• A legkedvezőbb tranzienst ebben az esetben a 2. típusú transzponált direkt struktúrával
megvalósított PID szabályozó biztosítja.

• Ebben az esetben a legkedvezőtlenebb (de a különbség kismértékű) az egységnyi kicsa-
tolásokkal rendelkező párhuzamos struktúrával megvalósított PID szabályozó. Ekkor a
tranziensmentes újrakonfigurálás nem biztosítható, mert a szakasz nem marad állandó-
sult állapotban, annak erősítése is megváltozik, vagyis a zárt hurokban elkerülhetetlen az
újrakonfigurálási tranziens.

Részben az itt bemutatott eredmények alapján fogalmazom meg az 1. tézis 4. altézisét.

4.6. Az állapotok megtartásával végzett többlépéses
újrakonfigurálás

A 3.2.2. alfejezetnek megfelelően ezen módszer alkalmazása során a 3.8. ábra szerint S és x

változatlanul hagyása mellett a régi Po együtthatókat cseréljük le h lépésben a Pn új együtt-
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4.19. ábra. Szabályozó és szakasz kimeneti jelalakok a javítással együtt végzett szabályozó-
újrakonfigurálás esetén. SON: Kezdeti állapotok nullázása, SS: Egységnyi kicsatolásokkal ren-
delkező párhuzamos struktúrájú szabályozó, DFT2: 2. típusú transzponált direkt struktúrájú
szabályozó.

hatókra úgy, hogy eközben a köztes h − 1 darab Pt,m együtthatókészletet 30 alkalmazzuk.
Ehhez meg kell határoznunk a h lépésszámot és a Pt,m köztes együttható készleteket (átme-
neti konfigurációkat). Ezen feladat megoldását az alkalmazási környezettől, követelményektől
és a rendelkezésre álló erőforrásoktól függően eloszthatjuk tervezési és futási időben elvégzett
feladatokra.

• Szélsőségesen, ha nem hozhatók létre új konfigurációk futási időben, akkor az átmeneti

konfigurációkat teljes mértékben meghatározhatjuk tervezési időben az alkalmazásnak
megfelelő gerjesztőjel osztályokra optimalizálva a tranzienseket. Majd az így meghatá-
rozott átmeneti konfigurációkat tárolhatjuk a konfigurációmenedzsment rétegben az adott
konfigurációváltáshoz tartozó állapotátmenet paramétereként31, amely konfigurációkat a
rendszer futási időben a konfigurációváltás során egyszerűen a megadott sorrendben al-
kalmazza.

• Másik szélsőségként az átmeneti konfigurációkat meghatározhatjuk teljes mértékben fu-
tási időben, lehetővé téve futási időben létrehozott konfigurációk alkalmazását, még a
passzív tranziensmenedzsment-módszerek körén belül maradva. Sőt, futási időben kidol-
gozva a köztes konfigurációkat, lehetséges a működő rendszerben ténylegesen előálló be-
és kimenetek és a belső állapotok figyelembevétele is, így kiterjesztve az állapotok meg-

tartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás módszerét a tranziensmenedzsment aktív
módszerei felé.

30Ahol t jelöli annak ideiglenes voltát, m pedig a futóindex.
31Esetleg direkt módon az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerben is tárolhatjuk az összes konfigu-

rációt, és a konfigurációmenedzsment rétegben azokat csak kiválasztjuk.
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Vagyis az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás nem egy
tranziensmenedzsment-módszer, hanem egy módszercsoport, és annak vizsgálata csak a h − 1
lépésszám és a Pt,m köztes együtthatókészlet meghatározására használt algoritmus ismereté-
ben lehetséges. A továbbiakban olyan köztes együtthatószámítási módszerekkel foglalkozom,
amelyek lehetővé teszik az együtthatók futási idejű számítását, de nem aktívak.

Az E Függelékben megadom az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigu-
rálás módszerének alkalmazásával az újrakonfigurált rendszerben kialakuló belső állapotokat
az (E.1) összefüggéssel, az ideálisnak tekinthető, a kimenetek átkapcsolásával végzett rendszer-
hez képest kialakuló állapottranzienst az (E.4) összefüggéssel, és az annak eredményeképpen
előálló kimeneti tranzienst az (E.6) összefüggéssel. Ezen összefüggések függetlenek a köztes
együtthatókészletek számítási módjától, és bár felhasználásukkal felírható lenne adott gerjesz-
tőjel osztályokra és együtthatókészlet-számítási módszerek esetén a kimeneti újrakonfigurálási
tranziens energiája (fehérzaj-gerjesztés esetén annak várható értéke), azt az eredmények komp-
lexitása, és gyakorlati alkalmazhatóságának hiánya miatt nem adom meg. Ugyanakkor az ismer-

tetett eredmények alapján állításokat lehet megfogalmazni az egyes köztes együtthatószámítási
módszerekről, emiatt is az összefüggések ismertetése indokolt.

4.6.1. A szűrőstruktúra szerepe

A 3.2.2. alfejezetben említett módon elsősorban a direkt struktúra valamelyik típusa együttha-

tóinak lineáris interpolációja, a pólusok és a zérusok lineáris interpolációja, majd az azokból
visszaszámolt direkt struktúra együtthatóinak alkalmazása merül fel az irodalomban. A szűrő-
struktúra tranzienst befolyásoló hatásának felvetésére nem találtam irodalmi adatot, ugyanakkor
az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás esetén az alábbi két úton ke-
resztül befolyásolja az az újrakonfigurálási tranzienseket:

1. A köztes újrakonfigurálások során előálló újrakonfigurálási tranziens függ az alkalmazott
szűrőstruktúrától a 4.4. alfejezet alapján az állapotok megtartásával végzett egylépéses új-
rakonfigurálásnál, és az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás ezek
sorozata, tehát a struktúrafüggés szükségszerűen itt is jelentkezik. Vagyis azt kell vizsgál-

nunk, hogy a lépések sorozatának végrehajtása során hogyan változik az egyes lépésekben
az állapotok megtartásával végzett újrakonfigurálások tranziense, és olyan struktúrákat
keresünk, amelyeknél a lépések sorozata eredményeképpen kedvezőbb tranziens várható.

2. A Po és Pn együtthatókészlet a struktúrához tartozó 〈Σ,H(z)〉 kettőssel megadható mé-
retezési algoritmussal kerül kiszámításra a realizálandó Ho(z) és Hn(z) alapján, amely
általános esetben egy nemlineáris leképzés. Vagyis azt vizsgálhatjuk, hogy az egyes
lépésekben meghatározott Pt,m köztes együtthatókészlet milyen tulajdonságú átmeneti
rendszereket eredményez. Ebben az értelemben azokat a struktúrákat keressük, amelyek
együtthatóinak lineáris interpolációja eredményeképpen létrejövő átmeneti rendszerek tu-
lajdonságai kedvezőbbek, vagy egy más megközelítésben ezen vizsgálatnak az eredmé-

nyei elvezethetnek új, struktúrához rendelhető kedvező interpolációs módszerekhez.
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A tranziens alakulása

Az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás digitális szűrők esetén történő
alkalmazása során a vizsgált újrakonfigurálható rendszert egy olyan idővariáns lineáris szűrőnek

tekinthetjük, amelynek együtthatói jellegzetesen hosszú időintervallumokban állandóak (lásd
a 4.1.4. alfejezet), és egy stabil rendszert határoznak meg32. Ennek megfelelően a rendszer
stabilnak tekinthető mind aszimptotikus mind exponenciális értelemben az (E.4) alapján, de
a stabilitás magában nem mond semmit az újrakonfigurálás alatt kialakuló tranziensekről. A
rendszer stabilitása alapján csupán azt mondhatjuk, hogy ezek újrakonfigurálási tranziensek ex-
ponenciálisan le fognak csengeni az újrakonfigurálások közötti hosszú ideig tartó időszakokban.

Lineáris idővariáns rendszerekre az időinvariáns esetben adott stabilitási kritériumok nem
terjeszthetők ki, az összes konfigurációra vonatkozó pólusok egységsugarú körön belüli elhe-
lyezkedése sem nem szükséges sem nem elégséges feltétele a stabilitásnak. Tehát kedvezőtlen
esetben a többlépéses újrakonfigurálás során egy köztes m lépés hatására létrejövő xtr,m álla-
pottranziens nem feltétlenül cseng le azonnal, hanem a következő újrakonfigurálások hatására
tovább nőhet, vagyis legkedvezőtlenebb esetben az állapotok megtartásával végzett többlépéses
újrakonfigurálás során fennállhat az állapottranziens újrakonfigurálás közbeni növekedésének a
veszélye.

Ugyanakkor Regalia [Reg92] megmutatta, hogy a normalizált Lattice-struktúrákra az egyes

lépésekben alkalmazott együtthatókészletre vonatkozó pólusok egységsugarú körön belüli elhe-
lyezkedése (a realizált időinvariáns rendszer stabilitása) elégséges feltétele az idővariáns rend-
szer exponenciális stabilitásnak, vagyis ebben az esetben az egyes lépésekben előálló állapot-
tranziens csak csökkenhet a következő újrakonfigurálási lépésekben. Ugyanezzel a kedvező
tulajdonsággal rendelkezik a rezonátoros szűrő is [PMP96]. Ennek a kedvező, struktúrához
kötődő tulajdonságnak a következménye az, hogy:

• Az (E.4) összefüggésben a régi rendszer xo(k) állapotából származó (
∏h−l

i=1 At,ixo(k)
alakú) tagok kimenetre gyakorolt hatása az (E.6) összefüggés alapján szigorúan monoton
csökkenő.

• A gerjesztés hatására az (E.4) összefüggésben szereplő minden egyes lépésben létrejövő
tagok kimenetre gyakorolt hatása az (E.6) összefüggés alapján szigorúan monoton csök-

kenő.

Vagyis az ilyen struktúrákban a kimeneti tranziens összefüggés viselkedése is kedvező lesz (hi-
szen az összes többi, a kimeneti tranziens kifejezésében megjelenő tag is csak csökkenni tud a
tranziens folyamán).

Általánosságban ezzel a kedvező, strukturális stabilitásnak nevezett tulajdonsággal minden
olyan szűrőstruktúra rendelkezik, amely strukturális kötöttségekből következően nem képes túl-
csordulásból származó határciklus oszcillációra33 [RM87], amely feltételt minden olyan struk-

32A gyakorlatban stabil rendszerek megvalósítására törekszünk a digitális szűrők alkalmazási körében.
33Az angol terminológiában a „free of overflow oscillation” kifejezést használják.
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túra teljesít, amelyre K = E, vagyis az úgynevezett ortogonális struktúrák rendelkeznek ezzel
a kedvező tulajdonsággal.

A köztes együtthatók hatása a rendszerre

A Pt,m köztes együtthatókészlet által meghatározott időinvariáns rendszerre értelmezett átvi-
teli függvény, pólus és zérus, és egyéb időinvariáns rendszerekre vonatkozó rendszerjellemző
elemzése direkt módon nem használhatók idővariáns rendszerekben. Ugyanakkor, ha lassú vál-
tozások zajlanak le a rendszerben, akkor ezek az időinvariáns jellemzők jól írják le a rendszer
viselkedését az adott időintervallumban, vagyis például a Pt,m köztes együtthatókészlet által
meghatározott időinvariáns rendszer átviteli függvényének sajátosságai megjelenek az újrakon-
figurált rendszer jeleiben, ezen kívül szélsőségesen a köztes rendszerek instabilitása nagy jelek
kialakulásához vezet, stb.

Bár számos matematikai módszer létezik idővariáns rendszerek idő-frekvencia terekben
[Grö01] történő az átvitelifüggvény koncepcióhoz hasonló leírására (pl. Wiegner terek, short-
time Fourier-transzformáció, Gábor idő-frekvencia terek [FR94]), valamint a pólus és zérus
fogalmának idővariáns rendszerekre történő kiterjesztése is lehetséges [vdKNK+97, OBJI01],
ezek alkalmazása komplexitásuk miatt nehézkes, és ennél egyszerűbb, heurisztikus módszerek-

kel is eredményt érhetünk el a Pt,m köztes együtthatókészletek a rendszerre gyakorolt hatásának
megítélése során. Ennek megfelelően az alábbiakat mondhatjuk34:

1. A Pt,m köztes együtthatókészlet által meghatározott időinvariáns rendszerek stabilitása
lassú változások esetén elengedhetetlen a kedvező tranziens tulajdonságok elérése érde-
kében, mert ha a rendszer ideiglenesen több lépésre elveszti a stabilitását, abban az álla-
potváltozók és ennek megfelelően a kimenet is növekedésnek indul, ami az újrakonfigu-
rálási tranzienst lerontja. Gyors változások esetén az ilyen jellegű „instabilitás” ugyanúgy
megjelenik, csak többnyire hatása kisebb, mert nincs ideje akkumulálódni a kisebb számú
ilyen tulajdonságokkal bíró lépésben. Vagyis biztosítani kell azt, hogy a köztes konfigu-
rációk stabil időinvariáns rendszert határozzanak meg az állapotok megtartásával végzett
többlépéses újrakonfigurálás során.

2. Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás és szinuszos gerjesztés
esetén a kimeneti tranziens energiájára adott (4.74) összefüggés alapján a tranziens ener-
gia erősen függ az állapotváltozókba mutató átviteli függvények változásától. Ennek
megfelelően többlépéses újrakonfigurálás alkalmazásakor fehérzaj jellegű vagy ismeret-

len gerjesztésre az állapotváltozókba mutató átviteli függvények egyenletes megváltoz-
tatása ajánlható az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás alkalma-
zása során. Általánosságban azt lehet mondani, hogy azon frekvenciák környezetében,
ahol a gerjesztőjelben jelentősebb teljesítmény található, az állapotváltozókba mutató át-

34Ezek a megjegyzések ajánlások, nem elégséges feltételei a kedvező viselkedésnek. Ugyanakkor olyan elfogad-
ható és teljesíthető követelményekről van szó, amelyek a gyakorlatban is kedvezően viselkedő rendszereket eredmé-
nyeznek a tapasztalatok szerint.
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viteli függvények lassabb változtatásával tudunk jobb tranzienst elérni, míg ahol nincs
teljesítmény, ott gyors változások lehetségesek35.

3. Egyes struktúrák az együtthatókra strukturális kötéseket adnak meg. Például a rezonátoros
szűrő esetén |zi| = 1, vagyis a rezonátor póluspozícióknak az egységsugarú körön kell
lenniük a komplex síkon, valamint a

∑
i ri ≤ 1 összefüggések adhatók meg strukturális

kötésként, amelyeknek nem teljesítése károsan befolyásolja a szűrő működését. Ezen
strukturális kötéseket a Pt,m köztes együtthatókészletek meghatározása során figyelembe
kell venni.

4.6.2. Lineáris együttható-interpoláció

Az együtthatók lineáris interpolációja a Pt,m köztes együtthatókészletek előállítására egyszerű,
kis erőforrásigényű megoldás36, amely mint módszer származtatható az analóg elektronikában
gyakran alkalmazott együttható-hangolás módszeréből37. Ez a módszer függ a realizációs struk-
túrától.

A direkt struktúra kedvezőtlen lineáris együttható-interpoláció esetén, mivel jellegzetesen
nagyméretű tranzienst produkál (például lásd a 4.21-(a). ábrát), ahol elsősorban az új-

rakonfigurálás után jelentkezik ez), ennek az okai az alábbiak:

• Az átviteli függvény tulajdonságai erősen függenek ez együtthatóktól, ugyanis a
direkt struktúrának nagy az együttható-változásokra vonatkozó paraméterérzékeny-
sége [RM87]. A bemutatott kísérleti rendszerben a 4.21-(c). ábra szerint a 100 lépé-

ses együttható-interpoláció során az átviteli karakterisztika jelentősen nem változik
az első 50 lépésben, majd rövid időre elveszti a rendszer a stabilitását, és csupán az
utolsó néhány lépésben változik a végleges Pn által meghatározott jellegűre, vagyis
az átmenet nem folyamatos, és ebből következően a nagy tranziens az utolsó lépé-
sekben történő nagy változás eredménye.

• A stabil rendszereket meghatározó együttható altér konkáv harmadfokú és annál na-
gyobb fokszámú rendszerekre (lásd a 4.20. ábrán harmadfokú rendszerre a stabil
konfigurációk alterét 3 dimenzióban ábrázolva), vagyis két stabil rendszert megha-
tározó együtthatókészlet között lineárisan interpolálva instabil rendszert meghatá-
rozó régiók is előfordulhatnak. A bemutatott kísérleti rendszerben a 4.21-(e). ábra
alapján az egyes konfigurációknak megfelelő időinvariáns rendszerek nem stabilak,
de ennek a hatása a kis lépésszám, valamint az egységsugarú körön kismértékben
kívülre kerülő pólusok miatt nem szignifikáns.

35Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén a szinuszos gerjesztésre felírt (4.74)
összefüggést és a fehérzajra felírt (4.58) összefüggést összekapcsolja a régi és új rendszer különbségi rendszerére
felírható Parseval-egyenlőség jellegű összefüggés.

36Komplexitása jellegzetesen azonos az interpolált együtthatókat felhasználó szűrő komplexitásával, mivel mind-
két esetben azonos számú szorzást és összeadást kell elvégezni.

37Amikor változtatható ellenállású, kapacitású és induktivitású passzív alkatrészekkel állítjuk be az az analóg
rendszer kívánt tulajdonságait, gondoljunk például precíziós mérőerősítők offszetkompenzálására és erősítésének
beállítására, analóg szűrők, analóg rádiórendszerek hangolására.
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4.20. ábra. 3. fokú polinomra (x3 + a2x
2 + a1x + a0) az együttható tér stabil rendszert megha-

tározó altere 3 dimenzióban.

A rezonátoros struktúra a direkt struktúráknál kedvezőbb tulajdonságú tranzienseket produ-
kál (lásd a 4.21-(b). ábrát), mivel:

1. A rezonátoros struktúra együttható-érzékenysége kedvező [Péc88]. A bemutatott
példában a zi rezonátor póluspozíciókat az egységsugarú körön, poláris koordi-
náta rendszerben szög szerint lineárisan interpolálva az átviteli karakterisztika (lásd
a 4.21-(d). ábrát) az áteresztőtartományban kedvezőnek tekinthető módon, kismér-
tékű ingadozással megy át a régi konfigurációból az újba. Ez az ingadozás meg is
jelenik a kimeneti jelben, amelynek amplitúdója az újrakonfigurálás alatt lecsökken.
A zárótartományban az újrakonfigurálás során a szelektivitás csökkenése figyelhető

meg.

2. A rezonátor póluspozíciókat az egységsugarú körön belül vagy azon tartva, vala-
mint a

∑
i ri ≤ 1 összefüggést betartva (ezeket a lineáris interpoláció garantálja),

az egyes köztes konfigurációknak megfelelő időinvariáns rendszerek stabilitása biz-
tosítható (lásd például a 4.21-(f) ábrát). Ennek megfelelően a rezonátoros struktúra
együtthatóira olyan egyszerű kötéseket tudunk megadni, amelyek betartása esetén a
megvalósított időinvariáns rendszer stabilitása automatikusan teljesül, vagyis ezek a
szűrőstruktúrákkal foglalkozók terminológiáját használva strukturálisan stabilak. A
Lattice-szűrők például ugyanezzel a kedvező tulajdonsággal rendelkeznek.

A strukturálisan stabil struktúrák esetén többnyire a teljes együtthatótér egy konvex
alterét adja meg a stabil rendszereket magába foglaló térrész, és ennek megfelelően
a lineáris interpoláció nem okozhat stabilitási problémát.

Ennek megfelelően az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálásnál álta-
lában, és ezen belül az együtthatók lineáris interpolációjánál különösen, olyan struktúrák alkal-
mazása javasolható, amelyek:
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• Strukturálisan passzívak,

• Kicsi az együttható-érzékenységük,

• Strukturálisan stabilak.

Ilyen például a rezonátoros struktúra, vagy a különböző normalizált Lattice-struktúrák.

4.6.3. A szűrőtervezés folyamatában történő magasabb szintű interpoláció

Az együtthatók lineáris interpolációjánál a várható újrakonfigurálási tranziens még kedvező ese-
tekben sem képes egyes igényes alkalmazásban megadott követelmények teljesítésére. Kedvező
struktúra alkalmazásával az elsődleges probléma a 4.6.2. alfejezetben bemutatott eredmények
alapján az együtthatók lineáris interpolációja során előálló köztes konfigurációkhoz tartozó idő-
invariáns átviteli függvények torzulása, amely megjelenik a kimeneti jelben.

Ennek elkerülésére felvethető a szűrőtervezési folyamat magasabb szintjén történő interpo-
láció alkalmazása, amellyel kézbentarthatók a köztes konfigurációkhoz tartozó időinvariáns átvi-
teli függvények jellegzetességeiből származó kedvezőtlen újrakonfigurálási tranziensek. A 4.22.
ábrán megtekinthetők a digitális IIR szűrők egy széles körben alkalmazott tervezési eljárásának
lépései, amely során a megadott toleranciasémának megfelelő folytonos idejű szűrők amplitúdó-
karakterisztikájának approximálásán keresztül jutunk el az alkalmazott digitális szűrőstruktúra
együtthatóihoz. Azokban az alkalmazásokban, ahol az újrakonfigurálás során a C.2 Függelék-
ben bemutatott példához hasonlóan tulajdonképpen a toleranciaséma változik meg (ott például a
sávszélesség), a toleranciaséma szinten végzett interpoláció (például törésponti frekvenciákra és
sávszélességekre, és az interpolált toleranciasémára a teljes tervezési folyamat elvégzése min-
den egyes Pt,m köztes együtthatókészlet meghatározására) garantálja a köztes konfigurációkhoz
tartozó időinvariáns átviteli függvények folyamatos átmenetét.

A toleranciaséma ilyen módon történő interpolációja lényegesen kedvezőbb tulajdonságú
újrakonfigurálási tranzienseket eredményez (lásd 4.23. ábra) megfelelő – például rezonátoros
– szűrőstruktúra alkalmazása esetén a C.2.1 Függelékben bemutatott tesztkonfigurációban, míg
például a 2. típusú transzponált direkt struktúra esetén ez a megoldás sem ad elfogadható ered-
ményt (a bemutatott példánál kedvezőtlenebb tranzienst tapasztalunk, mint az együtthatók li-
neáris interpolációjánál). A bemutatott példa jól jellemzi a tesztkonfigurációk széles körében
elvégzett kísérletek eredményeit, ahol a 4.4. fejezetben ismertetett kedvező tulajdonságú szűrő-
struktúrák és az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás kedvező újrakon-
figurálási tranziensek elérését tette lehetővé.

A 4.22. ábra lépései közül az egyes lépések futási idejű számítási komplexitása az alábbiak-
kal jellemezhető:

• A referens aluláteresztő szűrő paraméterei adott approximációs módszer (például But-
terworth, Csebisev, inverz Csebisev, vagy például elliptikus) mellett adott fokszám és
ingadozás-paraméterek mellett állandóak, tehát ezt/ezeket meghatározhatjuk tervezési
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4.21. ábra. Együttható-interpoláció példák a C.2.1. mellékletben ismertetett BIG teszkonfigu-
ráció és 100 lépéses, az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás esetén. A
gerjesztő szinuszjel frekvenciája 0.1 fs/2.
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4.22. ábra. A digitális IIR szűrők tervezésének egy széles körben alkalmazott lépéssorozata.

időben. A referens aluláteresztőt többnyire pólusaival, zérusaival és erősítésével adjuk
meg.

• A frekvenciatranszformációk (aluláteresztó - aluláteresztő, aluláteresztő - felüláteresztő,
aluláteresztő - sáváteresztő, aluláteresztő - sávzáró) a referens aluláteresztő szűrő pólusai,
zérusai és erősítése ismeretében O(N) komplexitású [Sim84].

• A folytonos-diszkrét transzformáció, amelyet például bilineáris transzformációval végez-
hetünk el. A bilineáris transzformáció O(N) komplexitásúak [Sim84].

• Ezek után következik a kiválasztott szűrőstruktúra együtthatóinak meghatározása, ami-
nek számítási komplexitása függő a szűrőstruktúrától, sajnos a kedvező tulajdonságokkal
rendelkező rezonátoros struktúra esetén ez polinom gyökeinek meghatározását is tartal-
mazza, vagyis általános esetben annak futási idejére nem lehet felső korlátot adni. Ugyan-
akkor egyes Lattice-struktúrákra ezen approximációs módszerrel előállított szűrőegyütt-
hatók zárt alakban előállíthatók [RK84], még akkor is, ha általános esetben itt is polinom
gyökeit kell meghatároznunk az együtthatók számítása során.

4.7. Passzív tranziensmenedzsment-módszerek megvalósítása
TransMan blokk-készlettel

A passzív tranziensmenedzsment-módszerek digitális szűrők alkalmazási környezetében történő
megvalósításához és vizsgálatához az alábbi funkcionális blokktípusok állnak rendelkezésre a
TransManban:
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4.23. ábra. Toleranciaséma-interpoláció példák a C.2.1. mellékletben ismertetett BIG teszkonfi-
guráció és 100 lépéses, az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás esetén.
A gerjesztő szinuszjel frekvenciája 0.1 fs/2 volt.

• Digitális szűrő realizációk különböző szűrőstruktúrákkal megvalósítva, a 2. típusú direkt
struktúra, a rezonátoros struktúra, valamint a Lattice-struktúra formájában. Ezenkívül
rendelkezésre állnak nemlineáris kvadratikus direkt és rezonátoros szűrők is egyes újra-
konfigurálható nemlineáris szűrők megvalósítására [sp19].

• Az egyes szűrőstruktúrákhoz tartozó méretezési algoritmusok, kiegészítve a kedvező tran-
ziens viselkedést garantáló kiegészítő algoritmusokkal, mint például a rezonátoros szűrő
esetén a rezonátorok sorrendjét meghatározó algoritmus.

• Interpolációs blokk, amely konfigurálhatóan képes a lineáris és más jellegű, például
komplex együtthatók esetén polárkoordináta-rendszerben, interpolációra. A blokknak
alkalmazhatónak kell lennie felvázolt összes – kimeneti átúsztatás, lineáris együttható-
interpoláció, toleranciaséma-interpoláció – ilyen jellegű funkciót igénylő újrakonfigurá-
lási módszer esetén.

• Konverziós blokkok, amelyek a TransMan belső adatformátumai és a Matlab/Simulink
között megteremtik a kapcsolatot.

A Simulink tartalmaz megfelelő kapcsoló blokkokat a különböző átkapcsolások megvalósí-
tására a Switch és a Multiport Switch blokkok formájában. A megvalósított digitális
szűrőt realizáló blokkok konzisztens módon lehetővé teszik az együtthatók futási idejű megvál-
toztatását, valamint elérhetővé és megváltoztathatóvá teszik a belső állapotokat. Itt két példával
demonstrálom a TransMan alkalmazását.

4.7.1. Kimeneti átúsztatás Simulink-modell

A 4.24. ábrán megtalálható Simulink modell egy kimeneti átúsztatással újrakonfigurált digitális
szűrőt mutat be. A modell működési módját a Pulse Generator blokk határozza meg,
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ex_blrnding: Example for the operation of the Output Blending 
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4.24. ábra. A kimeneti átúsztatás módszerének bemutatása TransMan felhasználásával.

amely egy négyszögjelet előállító pulzusgenerátor. Ennek az aktuális értéke (0 vagy 1) adja meg
az aktuális működési módot, és a négyszögjel értékének változása indítja az újrakonfigurálás
folyamatát. Ennek megfelelően a modell futtatása alatt a szűrők periodikusan újrakonfigurálásra
kerülnek, a periódus idő a Pulse Generator blokk paramétereivel adható meg.

Az újrakonfiguráláskor a Blender blokk az akkor beolvasott h lépésben úsztatja át a kime-
neteket az általa előállított átkapcsoló jellel. Ebből következően a kimeneti átúsztatás h hossza
a példában a Blending time konstanssal állítható be, egy a megvalósított rendszerektől füg-
getlen, állandó értékre. A modell tervezési időben megadott konfigurációkat használ fel, és a
konfigurációmenedzsment-feladatok megvalósítására ebben az esetben nincs szükség a modell
egyszerűsége miatt.

4.7.2. A struktúrafüggést bemutató Simulink-modell

A 4.6. ábrán bemutatott, az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálási mód-
szer vizsgálatára szolgáló kísérleti összeállításnak megfelelő Simulink modell megkonstruálható
a TransMan felhasználásával a struktúrafüggés demonstrálására. A 4.25. ábrán a modell felső
részén találhatók az állapotok megtartásával végzett egylépéses módszerrel újrakonfigurált 2.
típusú transzponált direkt struktúrával és a rezonátoros struktúrával megvalósított digitális szű-
rők, a hozzájuk tartozó tervezési módszerekkel. Az ábra alsó felében az ideálisnak tekintett
tranzienst produkáló kimeneti átkapcsolás módszere kerül megvalósításra.

A modell tervezési időben megadott konfigurációk közötti váltást alkalmaz, de mind az álla-
potok megtartásával végzett egylépéses módszerrel, mind a kimeneti átkapcsolással újrakonfigu-
rált rendszerrész a hozzá tartozó konfigurációmenedzser állapottérképekkel képes kezelni futási
időben létrehozott konfigurációkat is. Az állapotok megtartásával végzett egylépéses módszer-
nél ezt a feladatot az OSR RM, a kimeneti átkapcsolással újrakonfigurált rendszerrésznél pedig
a OS RM Stateflow blokkok végzik el.

A modell működési módját a Pulse Generator blokk határozza meg a kimeneti átúsz-
tatásnál bemutatott 4.24. ábrához hasonlóan.
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ex_onestep: Example demonstrating the Structure dependence of the One Step Reconfiguration with State Preservation.
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4.25. ábra. A 4.6 ábrán bemutatott kísérleti összeállítás megvalósítása TransMannal a 2. tí-
pusú transzponált direkt struktúra és a rezonátoros struktúra összehasonlítására sávkorlátozott
fehérzaj gerjesztésre.
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4.8. Összefoglalás

A fejezetben a tranziensmenedzsment passzív módszereinek újrakonfigurálási tranzienseit vizs-
gáltam, azokat hasonlítottam össze, módosított és új tervezést módszereket mutattam a vizsgá-
latok eredményeiből származtatva azokat. Az eredményeket az alábbiakban lehet összefoglalni:

• Vizsgálataimat a konfigurációváltások között lineáris, idővariáns rendszerekre korlátoz-
tam, ezen belül is elsősorban IIR digitális szűrők megvalósítását feltételeztem.

• Megadtam a 4.1.2. alfejezetben az állapottranziens (4.13) és kimeneti tranziens (4.12)
alakját, valamint a kimeneti tranziens energiájának zárt alakú (4.18) kifejezését olyan
esetekre, amikor az újrakonfigurálás után az új konfigurációban egy adott xtr(k) kezdeti
állapottranziens cseng le.

– FIR rendszer esetén az állapot- és kimeneti tranziens egy véges sorozat.

– IIR rendszer esetén az állapot- és kimeneti tranziens egy végtelen sorozat.

• A 4.2.1 alfejezetben megmutattam, hogy az újrakonfigurálási tranziensekre a párhuza-
mosan futtatható alternatív konfigurációk száma, valamint konfigurációk futási idejű lét-
rehozása hatással van, és ezekben az esetekben a kimeneti átkapcsolás módszere nem
tekinthető ideálisnak. Tervezési módszert adtam a tranziensek hatásának kézbentartására
[VL98] alapján.

• A kimeneti átúsztatás módszerének alkalmazása során a legfontosabb kérdés az átúsztatás
h lépésszámának meghatározása, amely problémát a 4.2.2. alfejezetben vizsgáltam:

– Tervezési idejű konzervatív összefüggést dolgoztam ki (4.23) h meghatározására
a rendszer dinamikatartománya és maximális megengedett jelváltozási sebessége
felhasználásával.

– Pontosabb, a konfigurációkban megvalósított átviteli függvények és a gerjesztőjel
osztályok tulajdonságait is felhasználó, összefüggéseket mutattam be a h meghatá-
rozására szinuszos (4.24), |u(n)| ≤ 1 alakú korlátos (4.25) és fehérzaj (4.26) ger-
jesztőjelekre.

– Megadtam a konfiguráció párokra kidolgozott hi,j lépésszámok gyakorlati alkalma-

zásának lehetőségeit.

• Vizsgáltam a kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás tranziens tulajdon-
ságait a 4.3. alfejezetben:

– A 4.4. ábrán bemutattam a vizsgálatoknál használt kísérleti összeállítást.

– Levezettem a kimeneti tranziens energia várható értékének zárt alakú kifejezését
fehérzaj gerjesztőjelre a (4.34) összefüggés formájában, felsoroltam a kifejezés al-
kalmazási lehetőségeit, és ismertettem kiszámításának gyakorlati módját.
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– Megadtam a kimeneti tranziens energia zárt alakú kifejezését szinuszos gerjesztő-
jelekre a (4.46) összefüggéssel, valamint a kifejezés alkalmazási lehetőségeit, és
kiszámításának gyakorlati módját.

• Részletesen elemeztem az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás
tranziens tulajdonságait és azt összehasonlítottam a kezdeti állapotok nullázásával végzett
újrakonfigurálás tranziens tulajdonságaival.

– A 4.6. ábrán bemutattam a vizsgálatoknál használt kísérleti összeállítást.

– A 4.4.4. alfejezetben egy egyszerű példával demonstráltam az állapotok megtartá-
sával végzett egylépéses újrakonfigurálás struktúrafüggését. A struktúra megválasz-
tása ennek megfelelően passzív tranziensmenedzsment-módszerként alkalmazható
[sp5,sp30].

– Levezettem a kimeneti tranziens energia várható értékének zárt alakú kifejezését
fehérzaj gerjesztőjelre a (4.58) összefüggés formájában [sp4,sp30].

∗ Analitikus eszközökkel vizsgáltam a kifejezést, megadtam a kifejezés tagjainak
jelentését, és azok hatását, továbbá megmutattam annak struktúrafüggését is.

∗ Felsoroltam a kifejezés alkalmazási lehetőségeit.

∗ Szemléletes geometriai megközelítést mutattam be, amelyen keresztül egy-
forma skálázás, valamint az ortogonalitás fontosságára hívtam fel a figyelmet.
Megmutattam, hogy ortogonális szűrőkre az újrakonfigurálási tranziens energi-
ájának várható értékére konfigurációtól függetlenül a (4.66) felső korlát adható.

∗ A rezonátoros szűrő egy olyan módosított variánsát származtattam alkalmas
skálázással, amelynek tranziens tulajdonságai kedvezőbbek.

∗ Ismertettem a kifejezés kiszámításának gyakorlati módját, és az alkalmazható
egyszerűsítéseket.

– Megadtam a kimeneti tranziens energia zárt alakú kifejezését szinuszos gerjesztője-
lekre a (4.74) összefüggéssel [sp6,sp17,sp30].

∗ Ismertettem a kifejezés kiszámításának lehetőségeit, és alkalmazásait.

∗ A rezonátoros szűrő egy olyan módosítására tettem javaslatot, amely tranziens-
mentes újrakonfigurálást tesz lehetővé speciális szinuszos vagy akár multiszinu-
szos gerjesztés esetén. Megmutattam, hogy DC gerjesztés, páratlan fokszámú
szűrő, és alacsony törésponti frekvenciájú alul- vagy felüláteresztő szűrők ese-
tén a tranziensmentes újrakonfigurálás az eredeti együttható számítási módszer
alkalmazása esetén is elérhető.

∗ Megmutattam, hogy párhuzamos blokkokat tartalmazó struktúrák esetén a pár-
huzamos blokkok felcserélése befolyásolja a tranziens tulajdonságait, algorit-
must javasoltam a rezonátoros struktúránál ennek a problémának a megoldá-
sára.
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– A C Függelékben futtatási eredményekkel demonstráltam az állapotok megtartá-
sával végzett egylépéses újrakonfigurálási tranziens tulajdonságait és azt összeha-
sonlítottam a kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálási tranziens tu-
lajdonságaival, valamint a számítási komplexitást is vizsgáltam a szimuláció és a
kidolgozott zárt alakú kifejezések esetén. A zárt alakú kifejezések jelentősen kisebb
számítási komplexitás mellett teszik lehetővé a tranziens jellemzők számítását, mint
a szimuláció alapú vizsgálatok.

– Zárt hurkú szabályozó rendszerben demonstráltam a struktúrafüggés hatását a 4.5.
alfejezetben [sp3,sp11,sp30].

• Az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálást vizsgáltam a 4.6. alfe-
jezetben [sp5,sp22,sp23,sp30].

– A 4.6.1. alfejezetben bemutatott eredmények alapján kimondható, hogy a struktúra-
függés ebben az esetben is hatást gyakorol a tranziens tulajdonságokra, megadtam
ezen hatások mechanizmusát, és a kedvező viselkedés strukturális jellemzőit.

– Vizsgáltam az együtthatók lineáris interpretációjának módszerét a 4.6.2. alfejezet-
ben. Megmutattam, hogy a szűrőstruktúrák megfelelő megválasztása fontos szerepet
játszik a tranziens tulajdonságainak kézbentartásában.

– A 4.6.3. alfejezetben felvetettem a szűrőtervezés folyamatában történő magasabb
szintű interpolációját végző módszerek alkalmazásának lehetőségét, és ezen belül
példával vizsgáltam a toleranciaséma interpolációjának tranziens tulajdonságait, va-
lamint lépéseinek számítási komplexitását.

• Példákkal demonstráltam a TransMan Simulink blokk-készlet alkalmazhatóságát passzív
tranziens menedzsment módszerek megvalósítására a 4.7. alfejezetben [sp7,sp31,sp32].



5. fejezet

Aktív újrakonfigurálási módszerek

Az aktív tranziensmenedzsment-módszerek figyelembe vesznek csak futási időben rendel-
kezésre álló információt is a tranziensek csökkentésére. Ennek megfelelően az aktív
tranziensmenedzsment-módszerek jellemzésére az alábbiakat mondhatjuk:

• Az aktív tranziensmenedzsment-módszerek a passzív módszerekkel elérhető tranziensek
további csökkentésére kerülnek alkalmazásra, elsősorban akkor, ha a passzív módszerek-

kel a kívánt tulajdonságú újrakonfigurálási tranzienseket nem tudjuk biztosítani.

• Az aktív tranziensmenedzsment-módszerek a 3.2.1. alfejezetben bemutatott modellnek
megfelelően az x állapotváltozók, az u bemenetek, valamint az y kimenetek futási időben
előálló értékeinek figyelembevételével működnek.

• Az újrakonfigurálás során a tranziens csökkentése elképzelhető:

– Az újrakonfigurálás k időpontjának, és többlépéses újrakonfigurálás esetén annak h

hosszának alkalmas megválasztásával,

– A tranziens csökkentésére, esetleg kioltására (Anti-Transient Signal Injection, ATSI)
szolgáló uATSI bemeneti jel becsatolásával.

– A P együtthatókészlet csak futási időben elérhető információkat figyelembe vevő
többlépéses megválasztásával1.

– Az új konfiguráció xn(k) kezdeti állapotának a triviálistól2 eltérő futási idejű meg-
határozásával3.

• Az aktív tranziensmenedzsment-módszerek futási idejű számítási komplexitása széles ha-
tárok között mozog, elsősorban attól függően, hogy megengedjük-e futási időben új kon-
figurációk létrehozását, vagy nem. Ha futási időben létrehozhatók új konfigurációk, akkor

1Ezt a lehetőséget a továbbiakban nem vizsgálom terjedelmi okok miatt.
2Triviálisnak tekinthetjük xn(0) = 0 és a xn(0) = xo(k) választást.
3Ezt a lehetőséget a továbbiakban nem vizsgálom terjedelmi okok miatt. Az érdeklődő olvasó az [sp3,sp16,sp30]

publikációkban találhatja meg ilyen módszerek leírását.

101
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többnyire a számítási komplexitás nagyobb (sokszor nagyságrendekkel) a passzív mód-
szerek futási idejű számítási komplexitásánál, ennek megfelelően azok alkalmazása erő-
forráskorlátokba ütközhet. Ha minden konfiguráció ismert tervezési időben, akkor a futási
idejű számítási komplexitás többnyire kisebb, ugyanis leggyakrabban tervezési időben el-
végezhetőek a legkomplexebb számítások, és futási időben az előre kiszámított részered-
mények ismeretében csupán kisebb erőforrásigény merül fel.

Ebben a fejezetben olyan aktív tranziensmenedzsment-módszereket ismertetek, amelyek a
passzív módszerek vizsgálata során az ottani eredmények aktív elemekkel történő kiegészítésé-
vel kerülhetnek származtatásra, elsősorban azok megvalósítási kérdéseit vizsgálom, azok tran-

ziens tulajdonságait kvalitatív jelleggel elemzem vagy csupán példákkal illusztrálom. Az 5.1.
alfejezetben a késleltetett újrakonfigurálás tranziensre gyakorolt hatását vizsgálom az állapotok
megtartásával és a kezdeti állapotok nullázásával végzett egylépéses újrakonfigurálás, valamint
szinuszos gerjesztés esetében. Ezt követően bemutatom a kimenetfüggő átúsztatás módszerét
az 5.2. alfejezetben, majd a tranzienscsökkentő jel becsatolásának lehetőségeit az 5.3. alfejezet-
ben. A fejezetet a TransMan Simulink blok-készlettel megvalósított aktív tranzienscsökkentő
módszerek demonstrációja, illetve az összefoglalás zárja le az 5.4. és az 5.5. alfejezetben.

5.1. Az újrakonfigurálás időpontjának megválasztása szinuszos
gerjesztőjel esetén

A kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálás (lásd 4.3.3. alfejezet) esetén a (4.46),
az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás (lásd a 4.4.6. alfejezet) esetén
pedig a (4.74) összefüggés adja meg a kimeneten az újrakonfigurálás eredményeképpen létre-
jövő tranziens energiáját az U , Θ, ϕ, wn,ij , Ho(z)4, és Hn(z) függvényében.

Mindkét újrakonfigurálási módszer esetén, ha az újrakonfigurálás időpontja késleltethető,
vagyis a tényleges újrakonfigurálás időpontja valamilyen mértékben szabadon megválasztható
(k + h választással), akkor kihasználva azt, hogy a kimenti tranziens energiának a minimuma
k+h függvényében futási időben meghatározható (a kifejezések 2. tagja a C cos(2Θ(k+h)+ρ)
alakra hozható mindkét esetben), csökkenthető a kimeneti tranziens energia. Az így származ-

tatott tranziensmenedzsment-módszer aktívnak tekintendő. Ugyanakkor a módszer vizsgálata
során fontos figyelembe venni azt, hogy ekkor az újrakonfigurálás többlépéses, vagyis az a k

időpontban kezdődik, és az új rendszer a k + h időpontban kerül bekapcsolásra, vagyis a kime-
neti tranziens energiát ekkor k-tól kezdve kell számítani, vagyis a h megválasztása negatívan is
befolyásolja a kimeneti tranziens energiát, ezért egy optimalizációs feladatot kell megoldanunk
futási időben.

A módszer használhatóságát az alábbi szempontok befolyásolják egy egyszerű kvalitatív
leírásban:

• Ha a bemenőjel Θ körfrekvenciája kicsi, akkor egy periódusból sok mintát veszünk,
4Csak az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén szerepel Htr(z) kifejezésben.
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vagyis a kimeneti tranziens energia egy periódusidő alatt kétszer előforduló minimumá-
nak helye jól meghatározható, de ekkor átlagosan nagy kimeneti tranziens energiát kapunk
h átlagosan nagy értéke miatt, mert a bemenő szinuszjelet egyenletes eloszlású véletlen
fázisúnak tekintve (ϕ a fázis) átlagosan π

Θ lépést kell várnunk a minimumhelyre, vagyis
h nagy lesz.

• Ha a bemenőjel Θ körfrekvenciája nagy, akkor egy periódusból kevés mintát veszünk. Ez
azt jelenti, hogy a kimeneti tranziens energia az adott periódus mintavételi időpontjaiban
elért minimuma a bemenőjel körfrekvenciájától és véletlen fázisától függ. Ekkor átlago-
san akár több periódust is kell várnunk egy a kimeneti tranziens energiát a megadott spe-
cifikációknak megfelelő mértékben csökkentő minimumhelyre egyes speciális esetektől
eltekintve (pl. koherens mintavételezés). Vagyis a h értéke ebben az esetben is átlagosan
nagy lesz, mivel átlagosan több periódust kell várnunk egy alkalmas minimumhelyre.

Ezért ennek a módszernek, bár az a (4.46) és a (4.74) összefüggések alapján perspektivi-
kusnak tűnik, alkalmazása egyszerű esetektől eltekintve általában nem javasolható. Ebben a
tekintetben szoros összefüggés fedezhető fel az ebben a fejezetben felvetett módszer és a nagy-

feszültségű rendszerekben történő nullátmeneti kapcsolás között [Bán86], amely éppen a be-
és kikapcsolási tranziensek minimalizálását tűzi ki célul, de ott ezt a feladatot egy lényegesen
egyszerűbb követelményeket felvető, és folytonos idejű környezetben kell megoldani.

Ha az újrakonfigurálás következmények nélkül késleltethető (egy megadott felső korlátig)
az alkalmazási környezetben, vagyis a h késleltető lépés alatt létrejövő tranzienst nem kell fi-
gyelembe venni, akkor a módszer perspektivikus.

5.2. Kimenetfüggő átúsztatás

A 4.2.2. alfejezetben a kimeneti átúsztatásnál az átúsztatás h lépésszámának meghatározására
bemutatott tervezési idejű módszerek konzervatívak, azoknál többnyire kisebb h lépésszámmal
is biztosítható a (4.22) feltétel teljesítése a tényleges gerjesztéstől függő h érték kiszámításával.
A pontos h érték kiszámításához ugyanakkor tudnunk kellene az újrakonfigurálás alatt (k ≤
l < k + h) előálló yn(l) és yo(l) értékeket, amelyekhez tudnunk kellene h-t, és az ismeretlen h

lépésben a jövőbeli gerjesztéseket5.

Feltételezve, hogy az alternatív konfigurációk kimenetének különbségére a gerjesztőjel sa-
játosságaiból következően s lépésben meghatározott korábbi maximumára teljesül a

max
s−k<l<k

|yn(l)− yo(l)| ≥ max
k≤l<k+h

|yn(l)− yo(l)| (5.1)

5Itt felvethető, hogy ha kilépünk a lineáris átúsztató függvények köréből, akkor, ismerve |yn(n)− yo(n)| értékét,
az újrakonfigurálás alatt dinamikusan változtatva az yn(n) és az yo(n) súlyait a kimenetben, a (4.22) feltétel telje-
sülése minden lépésben biztosítható megfelelő súlyok választásával. Ez a módszer minimális számú lépésben tér át
a régi konfigurációról egy adott kimeneti dinamikakorlát mellett, és futási időben csak a tényleges régi és az új kon-
figurációra kell az algoritmust alkalmazni, tehát erőforrásigény szempontjából is kedvező. Ugyanakkor terjedelmi
korlátok miatt a módszert nem vizsgálom.
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5.1. ábra. A kimenetfüggő átúsztatás blokkdiagramja aluláteresztő szűrőt alkalmazó felejtő át-
lagolással.

feltétel, akkor a korábbi kimenetek alapján a h lépésszám meghatározására a

hk,o,n ≥ ceil




max
s−k<l<k

|yn(l)− yo(l)|
∆ymax

− 1


 (5.2)

összefüggés használható, ahol a ceil() függvény felfelé kerekítést jelent.

Ugyanakkor a legutolsó s kimeneti különbség abszolút maximumának számítása erőforrás-
igényes, mivel az s méretű kimeneti minta ciklikus buffer jelleggel történő tárolását, és azok
maximumának a megkeresését jelenti minden egyes időlépésben és minden egyes konfigurá-
ció párra futási időben. Ennek megfelelően ezt a véges ablakra értelmezett abszolútmaximum-
számítást valamilyen megfelelő, kevésbé erőforrásigényes számítási módszerrel kell közelíte-
nünk. A célnak az aluláteresztő szűrés jellegű felejtő átlagolás megfelel alkalmas időállandó
megválasztásával, amikor is a rendszer blokkdiagramja az 5.1. ábra szerint adható meg.

Szinuszos gerjesztésekre ekkor az abszolút középérték mérését végezzük aluláteresztő szű-
rővel, és azt a megfelelő c = π/2 tényezővel kell korrigálni (növelni ebben az esetben) a szá-
mított h-t. Fehérzaj-gerjesztés esetén valószínűségi megközelítést tudunk csak adni a 4.2.2.
alfejezetben megadottaknak megfelelően, és a különbségi kimeneten előálló színes zaj abszolút
értékének várható értékét mérhetjük meg, valamint be kell vezetnünk az 1 < δ biztonsági fak-
tort, amely az 5.1. ábrán a c = δ beállítással vehető figyelembe. Általános esetben a jelekre
megadott (az 5.1) feltétel teljesülését az alkalmazásban előforduló gerjesztésekre vizsgálni kell,
és a jelek ismeretében határozható meg a c együttható is. A módszer működését az 5.4.1. alfe-
jezetben egyszerű példával illusztrálom fehérzaj gerjesztésre.

Ebben az alfejezetben bemutatott eredmények alapján fogalmazom meg az 3. tézis 2. alté-
zisét.
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5.2. ábra. Az aktív tranzienscsökkentő jel becsatolásának architektúrája.

5.3. Tranzienscsökkentő jel becsatolása

Sok alkalmazásban az újrakonfigurálási tranzienseket olyan körülmények között kell csökken-
teni, ahol csupán a rendszer bemenetein tudunk abba beavatkozni, többnyire ilyenek például a
fizikai rendszerek. Az eddig ismertetett tranziensmenedzsment-módszerek nem alkalmazhatók
ilyen körülmények között, de a bemenetre adott tranzienscsökkentő6 jel becsatolásával (Anti-
Transient Signal Injection, ATSI) csökkenthetők az újrakonfigurálási tranziensek még ebben az
esetben is az 5.2. ábrán bemutatott módon. A továbbiakban feltételezzük, hogy az újrakonfigu-
rálási tranzienseket létrehozó rendszer a klasszikus szabályozáselméleti értelemben vezérelhető

és megfigyelhető, valamint ismerjük annak egy megfelelő részletességű modelljét az újrakonfi-
gurálás folyamata alatt.

5.3.1. Tranzienscsökkentő jel tervezése inverz rendszerrel

Tökéletes tranzienskioltó jel számítható az újrakonfigurálás után Hn(z) átviteli függvényt meg-
valósító újrakonfigurált rendszerhez az

uATSI(n) = Hn(z)−1ytr(n), n ≥ k (5.3)

inverz rendszerrel egy bemenet és kimenet (SISO rendszer) esetén, ahol az uATSI(n) a becsa-
tolt tranzienscsökkentő jel, az ytr(n) a csökkentendő kimeneti tranziens, és Hn(z)−1 az újra-
konfigurálás után megvalósított rendszer átviteli függvényének inverze. A gyakorlatban mind
ytr(n) számítása, mind a Hn(z)−1 inverz meghatározása számos megválaszolandó kérdést vet
fel, ugyanis:

• Az ytr(n) számítása feltételezi a (3.1) összefüggésben megadott tranziens definíciónak
megfelelően az ideális rendszer yid(n) kimenetének ismeretét. Ez számítható, mivel a
kiindulási feltételeknek megfelelően rendelkezünk az újrakonfigurált rendszer egy meg-

6Kedvező esetben az újrakonfigurálási tranziens teljes kioltása is lehetséges.
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felelő részletességű modelljével7, feltételezve a megfelelő számítási erőforrások meglétét.

• Az inverz Hn(z)−1 a gyakorlatban előforduló Hn(z) átviteli függvényekre dinamikájá-
ban és a zajok szempontjából kedvezőtlen uATSI tranzienscsökkentő jelet állít elő. A
dinamika- és zajproblémák kezelésére az inverz átviteli függvény frekvenciatartomány-
ban történő regularizációja a

H−1
reg,n(e

jΘ) =
Hn(ejΘ)∗

|Hn(ejΘ)|+ λ
(5.4)

formában adhat megoldás [DK96], ahol H−1
reg,n(e

jΘ) a regularizált inverz átviteli függvény
és Hn(ejΘ) a rendszer átviteli függvénye a Θ körfrekvencián, valamint λ a regularizációs

konstans, ezen kívül az indexben lévő ∗ komplex konjugálást jelent.

Az így előállított tranzienscsökkentő jel hatékonysága csökken, teljes tranzienskioltás he-
lyett csupán az újrakonfigurálási tranziensek csökkenése várható. Kvalitatív meggondo-
lások alapján a dinamikatartomány és zajérzékenység, valamint a tranzienscsökkentési
képesség fordítottan arányos, vagyis minél kedvezőbb a zajérzékenység és a dinamika,
annál rosszabb a tranzienscsökkentési képessége az így előállított jelnek.

• Ha az újrakonfigurálás a 2.5.2. alfejezetben megadott módon a 2.9. ábra szerint előre nem
tervezett módon történik, vagyis azt identifikálni kell, akkor csak a sikeres identifikálás
után kezdődhet meg a tranzienscsökkentő jel becsatolása8, vagyis olyan jelet kell tervezni,
amely már az újrakonfigurálási tranziensben lévő rendszerbe avatkozik be.

5.3.2. Tranzienscsökkentő jel tervezése optimalizációs problémaként

A tranzienskioltó jel tervezése ugyanakkor felfogható egy optimalizációs problémaként is,
amelynek a célja a kimeneti újrakonfigurálási tranziens energiájának a minimalizálása. Ekkor
lehetővé válik olyan tranzienskioltó jel generálása a 2.5.2. alfejezetben megadott előre tervezett
újrakonfigurálás esetén (lásd 2.8. ábra), amely még az újrakonfigurált rendszer tényleges újra-
konfigurálása előtt megkezdi annak felkészítését az újrakonfigurálásra, így elosztva a tranzienst
egy hosszabb időintervallumban. Mivel az ilyen az újrakonfigurálást megelőző tranzienscsök-
kentő jel általánosabb, mint csak az újrakonfigurálás után becsatolt, ezért a továbbiakban ilyen
jelek generálására mutatok be egy módszert [sp12,sp30] alapján a következő alkalmazhatósági
feltételekkel:

1. Az újrakonfigurált rendszer lineáris, azt annak állapotváltozós leírásával adjuk meg az
〈Ao,Bo,Co〉mátrixkészlettel a régi rendszerre, és az 〈An,Bn,Cn〉mátrixkészlettel az új
rendszerre. A rendszer gerjesztése u(n), kimenete y(n), és állapotváltozói x(n) formában
adhatók meg. Mindkét rendszer megfigyelhető és vezérelhető.

7Valóságban csak közelítő jelleggel, a megfigyelési zajok és a rendszermodell pontatlanságai miatt, ezen hibák
elemzésével az értekezésben nem foglalkozom.

8Ez a kezdeti újrakonfigurálási tranziens szükséges az előre nem tervezett újrakonfigurálás identifikációjához.
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2. A rendszert az állapotok megtartásával végzett egylépéses módszerrel konfiguráljuk újra.
Ennek megfelelően a 4.4. alfejezetben leírt módon abban az állapot- és a kimeneti tranzi-
ens számítható.

3. Definiálhatunk egy az 1. pontban leírt módon állapotváltozós formában és mátrix kész-
letekkel megadott hibarendszert, amelynek bemenete az ũ tranzienscsökkentő jel, ỹ ki-
menete az újrakonfigurálási tranziens (az ideális és az 1. pontban megadott tényleges
rendszer kimenetének a különbsége), valamint állapotváltozói x̃ alakúak.

4. Az újrakonfigurálás előtt h1 számú, az újrakonfigurálás után h2 számú mintát csatolunk
be. Értelemszerűen, ha csak az újrakonfigurálás után csatolunk be tranzienscsökkentő
jelet, akkor h1 = 0.

5. A rendszert az újrakonfiguráláson kívül más külső hatás nem éri, az az ideális esetben
állandósult állapotban van konstans gerjesztés mellett.

A kimeneti hibaszekvencia kifejezhető az

y =

[
Ξo 0

0 Ξn

]
u +

[
Θo 0

Ψ Θn

][
x̃01

∆xid

]
(5.5)

alakban, amelyben

y =




ỹ(k − h1)
ỹ(k − h1 + 1)

...
ỹ(k)

ỹ(k + 1)
...

ỹ(k + h2)




,u =




ũ(k − h1)
ũ(k − h1 + 1)

...
ũ(k)

ũ(k + 1)
...

ũ(k + h2)




, (5.6)

Ξi =




CiBi

CiAiBi CiBi

CiA2
i Bi CiAiBi CiBi

...
. . .

CiA
hi−1
i Bi CiA

hi−2
i Bi CiA

hi−3
i Bi · · · CiBi




, (5.7)

Φ(j, l) = CnAj
nA

h1−l
o Bo, j = 1 . . . h2, l = 1 . . . h1 (5.8)

Θ(j) = CiA
j
i , j = 1 . . . hi (5.9)

Ψ(j) = CnAj
nA

h1
o , j = 1 . . . h2. (5.10)
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Az x̃01 kezdeti hibavektor tartalmazza az állapothibát a tranzienscsökkentő jel becsatolása
előtt, míg ∆xid az újrakonfigurálás előtti és utáni ideális rendszer állandósult állapotban előálló
állapotváltozóinak a különbsége. Az x̃01 és ∆xid megadható az

x̃01 = xid(k − 1)− x(k − 1) (5.11)

és
∆xid = xid(k)− xid(k − 1) (5.12)

formában, ahol xid(k−1) az ideális rendszer állapotváltozója az újrakonfigurálás előtt, és xid(k)
az újrakonfigurálás után, valamint x(k − 1) a tényleges rendszer állapota az újrakonfigurálás
előtt.

Az állapothiba a tranzienscsökkentő jel k + h2 lépésben kifejezhető az

x̃(k + h2) =
[
Ah2

n Γo | Γn

]
u +

[
Ah2

n Ah1
o | Ah2

n

] [
x̃01

∆xid

]
(5.13)

összefüggéssel, ahol

Γi =
[
Ahi−1

i Bi | Ahi−2
i Bi | . . . | AiBi | Bi

]
. (5.14)

A tranziens hatásának minimalizálására a kimeneti hibát, és a hibarendszer tranzienscsök-
kentő jel becsatolása befejezésekor előálló állapotváltozóit kell minimalizálni least-squares ér-
telemben, amely a

0 '
[

y

x̃k+h2

]
=




[
Ξo 0

Φ Ξn

]

Ah2
n Γo | Γn


u +




[
Θo 0

Ψ Θn

]

Ah2
n Ah1

o | Ah2
n




[
x̃01

∆xid

]
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egyenlet megoldását jelenti.

A megoldás
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, (5.16)

ahol X† X pszeudoinverze. Fontos megjegyezni az alábbiakat:

• Ha nem lehetséges futási időben új konfigurációt létrehozni, akkor az (5.16) összefüggés-
ben az S mátrix az adott konfigurációpárra tervezési időben számítható. Ekkor a tranzi-
enscsökkentő jel futási idejű számításának komplexitás azO(N(h1 +h2)) becslés adható
(mátrix szorzás).

• Ha tervezési időben lehetséges új konfigurációkat létrehozni, akkor az (5.15) egyenlet-
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ex_blrnding: Example for the operation of the Output Blending 
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5.3. ábra. Az aktív kimeneti átúsztatás módszerének szemléletes megvalósítása TransMannal.

rendszer kidolgozását és (5.16) megoldását futási időben kell elvégezni, aminek kiszá-
mítása exponenciális komplexitású, vagyis annak alkalmazása beágyazott rendszerekben
nem javasolható.

• A least-squares értelemben tervezett tranzienscsökkentő jel dinamikája nagyobb lehet,
mint a rendszer dinamikakorlátai. Ekkor további, késleltetett vagy szűrt inputok súlyozott
figyelembevételével a felírt egyenletekben a dinamika is kézben tarthatóvá válik, de ekkor
a megoldás tranziens tulajdonságai is leromlanak [sp30].

A módszer működését az 5.4.2. alfejezetben egyszerű példával demonstrálom.

5.4. Aktív tranziens menedzsment módszerek megvalósítása Trans-
Man blokk-készlettel

5.4.1. Kimenetfüggő átúsztatás Simulink-modell

Az 5.3. ábrán a kimenetfüggő átúsztatás demonstrációjára összeállított Simulink-modell szem-
léletesen mutatja be a módszer egy lehetséges megvalósítását. A modell a 4.7.1. alfejezetben
megvalósított passzív kimeneti átúsztatás Simulink modell módosítása, amelyben a Blender
blokk T átúsztatási idő bemenetét az 5.1. ábrának megfelelő jelfeldolgozó blokkok állítják elő
a két alternatív konfigurációt futtató szűrő kimeneteiből. A becslőben alkalmazott aluláteresztő

szűrő egy harmadfokú Butterworth IIR szűrő fc = 0.01fs/2 törésponti frekvenciával.
A modell futtatása során tapasztalható jelalakok megfigyelhetők az 5.4. ábrán a c/∆ymax =

100 értékre. Az alkalmazott szűrők specifikációja a C.2 mellékletben ismertetett BIG tesztkonfi-
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guráció szerint van beállítva, és a bemutatott szimulációban negyedfokú szűrők kerültek felhasz-
nálásra. Az ábrán az első két jel a két alternatív konfigurációt futtató szűrő kimenete, a harmadik
jel az újrakonfigurált rendszer kimenete, a negyedik jel az átúsztatási lépésszámra adott becslő
az idő függvényében, és az ötödik jel az alternatív rendszerek közül az 1. rendszerhez (MODE0)
tartozó tényleges átúsztató jel, amelyet a Blender blokk állít elő az újrakonfigurálás kezdete-
kor mintavételezve az átúsztatási lépésszámra adott becslést (negyedik jel).

5.4.2. Aktív tranzienscsökkentés Simulink-modell

Az 5.3.2. fejezetben ismertetett módszerrel tervezett tranzienscsökkentő jel tulajdonságainak
vizsgálatára alkalmas hierarchikus Simulink-modell az 5.5. ábrán bemutatott legmagasabb
szintje az alábbi fontos blokkokból áll:

• A Reconfiguration Manager Stateflow blokk vezérli a tranzienscsökkentő jel be-
csatolásával újrakonfigurált DSS System with ATSI, valamint az anélkül működő
DSS System without ATSI blokkokat. A megvalósított állapottérkép az F.3.ábrán
található meg az F Függelékben.

• A Designer blokkban lehet beállítani a régi és az új rendszer konfigurációját. Ez a
blokk megtekinthető az F.2. ábrán az F Függelékben.

• Az 5.7. ábrán bemutatott DSS System with ATSI blokk tartalmazza a tran-
zienscsökkentő jelet tervező Anti Transient Signal Injector blokk
mellett az állapotok megtartásával egy lépésben újrakonfigurált rendszert, va-
lamint a tranzienscsökkentő jel előállítását és az újrakonfigurálást vezérlő

Local Reconfiguration Manager Stateflow modellt is (lásd az F.4. ábra
az F Függelékben).

• A DSS System without ATSI blokk az állapotok megtartásával egylépésben újra-
konfigurált rendszert tartalmazza, és az F.1. ábrán az F Függelékben tekinthető meg.

Az 5.7. ábrán a modell futtatása során tapasztalható jelalakok kerülnek bemutatásra. A kon-
figurációváltások a C.2 mellékletben ismertetett BIG tesztkonfiguráció szerint történnek negyed-
fokú rendszerek között. Az első újrakonfigurálás az n = 200 időlépésben kezdődik (MODE0
→ MODE0), míg a második az n = 400 időlépésben történik meg (MODE1 → MODE0). Az
állapotok megtartásával egylépésben újrakonfigurált rendszerben azonnal, a tranzienscsökkentő
jel becsatolásával újrakonfigurált rendszerben h1 = 4 beállítás miatt 4 lépéssel később történik
meg a rendszer újrakonfigurálása. A példában h2 = 8 lépésben történik meg az újrakonfigurálás
után a tranzienskioltó jel generálása, így a teljes kioltójel 12 lépés hosszú. A tranzienscsök-
kentő jel dinamikája nem tekinthető extrémnek ebben az esetben, ezért itt a dinamikakorlátok
tervezésbe történő bevezetésére nincs szükség.
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-0.4-0.200.20.40.6 Az 1. rendszer kimenete (MODE0)
-0.4-0.200.20.40.6 A 2. rendszer kimenete (MODE1)
-0.4-0.200.20.40.6 Az újrakonfigurált rendszer kimenete

05101520
Átúsztatási lépésszám

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200000.20.40.60.81 Átúsztató jel
Time offset: 0               

5.4. ábra. Az aktív kimeneti átúsztatás módszerével újrakonfigurált rendszer jelei a C Függelék-
ben ismertetett BIG tesztkonfigurációban nyolcadfokú szűrőkre.
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loc_ss: Complex example for the operation of the Anti-Transient Signal Injector 

TransMan V2.0

The performance of the ATSI scheme is also compared to a system without ATSI
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5.5. ábra. A tranzienscsökkentő jel becsatolásának a vizsgálatára szolgáló Simulink-modell.
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5.6. ábra. A tranzienscsökkentő jel becsatolásával újrakonfigurált rendszer Simulink-blokkjának
belső felépítése (az 5.5. ábra DSS System with ATSI blokkja).
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00.20.40.60.81 Bemeneti jel

-0.4-0.200.20.40.6  Kimeneti jel tranzienscsökkentés nélkül

-0.4-0.200.20.40.6 Kimeneti jel tranzienscsökkentéssel

0 100 200 300 400 500 600-20-15-10-505101520
Tranzienscsökkentõ jel

Time offset: 0
5.7. ábra. A tranzienscsökkentő jel becsatolásával végzett újrakonfigurálás jellemző jelei a C
Függelékben ismertetett BIG tesztkonfigurációban nyolcadfokú szűrőkre.
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5.5. Összefoglalás

Ebben a fejezetben néhány aktív tranziensmenedzsment-módszert mutattam be. Az ismertetett
módszerekkel kapcsolatos megállapítások az alábbiakban foglalhatók össze:

• Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás késleltetése
tranziensmenedzsment-módszerként nem ajánlható általános esetben az 5.1. alfejezetben
bemutatott kvalitatív vizsgálat alapján. Ugyanakkor egyes speciális alkalmazásokban,
mint például koherens mintavételezés, a módszer alkalmazhatóságának vizsgálata
felvethető.

• Az 5.2. alfejezetben bemutatott kimenetfüggő átúsztatás módszere a megfogalmazott
feltételek teljesülése esetén, a megadott egyszerűsítésekkel, egyszerűen és kis erőforrás-
igénnyel megvalósítható jó tulajdonságú aktív tranziensmenedzsment-módszer. A mód-
szer megvalósítását és a tranziens tulajdonságait demonstráltam az 5.4.1. alfejezetben a
Transmannal felépített Simulink-modellel.

• Az 5.3. alfejezetben ismertetett, tranzienscsökkentő jel becsatolását végző aktív
tranziensmenedzsment-módszer azokban az esetekben merül fel, amikor olyan vezérel-
hető rendszerek tranzienseit kell csökkenteni, amelyek csak a bemenetein keresztül tu-
dunk hatást gyakorolni, az újrakonfigurálás időpontját ismerjük, valamint a rendszer ál-
landósult állapotban van.

– Ilyen tranzienscsökkentő jel tervezhető inverz rendszerrel az 5.3.1. alfejezet alapján,
amely esetben a rendszer dinamikakorlátai és zaja tekinthető az alkalmazást korlá-
tozó tényezőnek. A dinamika- és zajjellegű problémák kézbentartására az inverz át-
viteli függvény frekvenciatartományban történő regularizációja jelenthet megoldást,
amely viszont a tranziens-csökkentési képességet lerontja.

– Tranzienscsökkentő jel tervezése megközelíthető optimalizációs problémaként is,
amelyre egy példát adtam az 5.3.2. alfejezetben [sp12,sp30]. Ekkor lehetséges
olyan tranzienscsökkentő jel tervezése, amely még az újrakonfigurált rendszer tény-
leges újrakonfigurálása előtt megkezdi annak felkészítését az újrakonfigurálásra, ez-
zel kedvezőbb tranziens tulajdonságokat elérve. Az ismertetett módszert demonst-
ráltam a Transman alkalmazásával az 5.4.2. alfejezetben.



6. fejezet

Összefoglalás

Az értekezés 2.2. alfejezetében az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek újra-
konfigurálási tranzienseinek vizsgálatát és csökkentését jelöltem meg célként. A 2. fejezetben

ezenkívül az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek alkalmazási környezetének,
felépítésének, modellezési kérdéseinek és irodalmi hátterének ismertetésére kerül sor, valamint
az értekezés gerincét képező eredmények kidolgozását támogató FACT project az értekezés
szempontjából fontos részleteit mutatom be.

A 3. fejezetben a tranziensmenedzsment alapfogalmainak megadása, módszereinek általá-
nos bemutatása történik meg. Az újrakonfigurálási tranziens értekezésben alkalmazott definíci-

ója és mérőszámai a 3.1. alfejezetben kerültek ismertetésre, amelyet a tranziensmenedzsment
módszereinek általános bemutatása követ a 3.2. alfejezetben, ezenkívül ebben az alfejezetben
találjuk az ismert újrakonfigurálási módszerek felsorolását is.

Az értekezés legtöbb új tudományos eredményt tartalmazó része a tranziensmenedzsment
passzív módszereit vizsgáló 4. fejezet. A vizsgálataimat olyan rendszerekre korlátozom, ahol
az újrakonfigurálások között időinvariáns, lineáris, diszkrét idejű rendszerek kerülnek felhasz-

nálásra, leginkább nyílt hurokban, szűrő jelleggel. Az ilyen rendszerek input-output leírásai,
mint például az átviteli függvény vagy az impulzusválasz, általános esetben nem alkalmasak
az újrakonfigurálási tranziensek leírására, ezért az állapotváltozós alakot használom a vizsgála-
tok során. Ez egyben lehetővé teszi azonos input-output leíráshoz tartozó különböző realizációs
struktúrák újrakonfigurálási tranziensekre gyakorolt hatásának a feltárását is, amely az értekezés
egyik legfontosabb tudományos eredménye.

A 4.2. alfejezetben a kimeneti átkapcsolás és a kimenti átúsztatás módszerét elemzem. Bár a
kimeneti átkapcsolás módszerét tekintjük tranziensek szempontjából ideálisnak, a gyakorlatban
az erőforrások többnyire korlátozott voltából következő módosítások miatt ennél a módszernél
is megjelennek a tranziensek. A kimenetek átúsztatásával végzett többlépéses módszernél a h

lépésszám meghatározására adtam módszereket lineáris átúsztató függvények alkalmazásakor.

A kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálással kapcsolatos vizsgálatok ered-
ményei a 4.3. alfejezetben találhatók meg. Az ebben az alfejezetben bemutatott eredmények az
azt követő az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálási tranziens tulajdonsá-
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gait vizsgáló a 4.4. alfejezet eredményeivel összehasonlítva kerülnek bemutatásra, a fejezetben
található egyszerű és a C Függelékben bemutatott összetett példákon keresztül.

Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálási tranziens tulajdonságainak
vizsgálatával, és eredményeinek bemutatásával a 4.4. alfejezet foglalkozik. Ebben az alfeje-
zetben fehérzaj- és szinuszos gerjesztésre zárt alakú összefüggéseket adok meg, és az összefüg-
gések alapján elemzem a tranziensek tulajdonságait, valamint azokat példákkal demonstrálom.
Az eredményeket kiterjesztem egyszerű, zárt hurkú, PID szabályozót tartalmazó szabályozási
körre is. Vizsgálom a digitális rezonátoros szűrőstruktúra újrakonfigurálható rendszerekben tör-
ténő alkalmazásának lehetőségeit is, és több különböző célú módosítási javaslatot adok a szű-
rőstruktúrára, valamint annak méretezési algoritmusára a tranziensek tulajdonságainak javítása
céljából.

A 4. fejezetet az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálási tranziens
tulajdonságainak vizsgálata (4.6. alfejezet), valamint a tranziensmenedzsment-módszerek de-
monstrációjára kidolgozott TransMan Simulink blokk-készlet alkalmazásának lehetőségeit két

példával bemutató 4.7. alfejezet zárja le.
Az ezt követő, a tranziensmenedzsment aktív módszereit bemutató az 5. fejezet tekinthető

az értekezés utolsó tartalmi részének, amelyben a futási időben elérhető információkat is figye-
lembe vevő olyan módszereket mutatok be, amelynek kidolgozása összekapcsolható a FACT
projekttel. A fejezet végén ismertetem a bemutatott aktív tranziensmenedzsment-módszerek
közül kettőnek a TransMan alapú megvalósítását is.

6.1. Új tudományos eredmények

1. Tézis. Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén tapasztalható

kimeneti tranziensek struktúrafüggése újrakonfigurálható digitális szűrőknél és annak alkalma-

zása passzív tranziensmenedzsment-módszerként.

1. Megadtam az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén

fehérzaj-gerjesztésre a kimeneti tranziens energia várható értékének zárt alakú kifeje-

zését, és szinuszos gerjesztésre a kimeneti tranziens energia összefüggését, valamint a

kifejezések hatékony számítási módjait. Példákkal illusztráltam, hogy a szimulációs úton

történő tranziensjellemző-meghatározásnál kedvezőbb számítási komplexitásúak az álta-

lam adott kiszámítási módszerek.

2. Egyszerű példával, fehérzaj-gerjesztés esetére a kimeneti tranziens energia várhatóérték

analitikus vizsgálatával, valamint összetett példákkal megmutattam, hogy az állapotok

megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén a kimeneti tranziens függ az

alkalmazott realizációs struktúrától, és ennek megfelelően a realizációs struktúra megvá-

lasztása passzív, tervezési idejű tranziensmenedzsment-módszerként alkalmazható.

3. Szemléletes geometriai megközelítést adtam fehérzaj-gerjesztésnél a realizációs struk-

túra újrakonfigurálási tranzienst befolyásoló hatására. Megmutattam, hogy a realizációk



6.1. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 117

egyenletes skálázása kedvezően befolyásolja a tranziens tulajdonságait, és a realizáció

K = E értelembeni ortogonalitása pedig worst-case jelleggel a legkedvezőbb tranziens

tulajdonságokat nyújtja fehérzaj-gerjesztésre. Ezen szempontok alapján egy kedvezőbb

tranziens viselkedésű módosított, egyenletesen skálázott rezonátoros szűrőre tettem javas-

latot.

4. Megmutattam, hogy az fc ¿ fs/2 törésponti frekvenciájú, páratlan fokszámú, alul- vagy

felüláteresztő átviteli függvényeket rezonátoros szűrővel realizáló konfigurációk esetén

tranziensmentes újrakonfigurálás végezhető DC gerjesztésre beálló állandósult állapot-

ban. Szintén tranziensmentes szabályozó újrakonfigurálás hajtható végre digitális PID

szabályozóból és racionális átviteli függvénnyel jellemezhető szakaszból álló szabályo-

zási körben, megfelelő PID szabályozó struktúra választásával, konstans alapjelre beálló

állandósult állapotban.

2. Tézis. Az egylépéses újrakonfigurálási módszerek kimeneti tranziens tulajdonságainak szá-

mítása, a módszerek összehasonlítása.

1. Megadtam a kezdeti állapotok nullázásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén

fehérzaj-gerjesztésre a kimeneti tranziens energia várható értékének zárt alakú kifejezé-

sét, szinuszos gerjesztésre a kimeneti tranziens energia összefüggését, valamint a kifeje-

zések hatékony számítási módjait.

2. A kezdeti állapotok nullázásával végzett egylépéses újrakonfigurálás és az állapotok meg-

tartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás eseteire általam kidolgozott zárt alakú

összefüggések vizsgálata, valamint a bemutatott szemléletes geometriai megközelítés

alapján fehérzaj gerjesztésnél megadtam a két újrakonfigurálási módszer tranziens tu-

lajdonságainak viszonyát, amelyet példákkal is demonstráltam.

3. Tézis. A többlépéses újrakonfigurálási módszerek tervezési eljárásainak és megvalósításá-

nak kiegészítése és új módszerek származtatása.

1. Tervezési idejű módszereket adtam a kimeneti átúsztatással végzett többlépéses újrakon-

figurálásnál a h lépésszám meghatározására. Megadtam az így meghatározott, az összes

konfigurációra globálisan vonatkozó h, vagy a konfigurációpárokhoz tartozó hi,j lépés-

számok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.

2. Aktív tranziensmenedzsment-módszert dolgoztam ki a h lépésszám a valós gerjesztőjeleket

futási időben figyelembe vevő meghatározására a kimenti átúsztatással végzett többlépé-

ses újrakonfigurálási tranziens tulajdonságainak javítására.

3. Megmutattam, hogy a struktúrafüggés milyen hatásokon keresztül befolyásolja az ál-

lapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálási tranziens tulajdonságait

együttható-interpoláció esetén, és a tranziens viselkedést javító strukturális követelmé-

nyeket fogalmaztam meg. A megfogalmazott követelmények alapján a toleranciaséma in-

terpolációján alapuló, az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálási
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módszert származtattam, amely alkalmazásával, megfelelő realizációs struktúra válasz-

tása esetén, a szimulációs vizsgálatok alapján kedvezőbb tranziens viselkedés érhető el.



7. fejezet

Kitekintés

Az értekezésben az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek tranziensmenedzs-
mentjének egyes módszereit vizsgáltam a konfigurációváltások között lineáris idővariáns rend-

szerek, elsősorban digitális szűrők körében. Az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rend-
szerek tranziensmenedzsmentje viszonylag új terület, és bár az értekezésben bemutatott ered-
mények néhány korábban alapvetőnek tartott kérdés megnyugtató lezárását lehetővé teszik, a
tématerületen számos nyitott kérdés vethető fel az alábbi csoportosításban:

1. Az értekezésben vizsgált tranziensmenedzsment-módszerek egyes, az értekezésben nem
érintett alkalmazási kérdései digitális szűrőknél:

• A realizált átviteli függvények hatása az újrakonfigurálási tranziensekre a kezdeti ál-
lapotok nullázásával és az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigu-
rálás, valamint az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálásnál
nem tisztázott. Ezen belül is a fehérzaj- és szinuszos gerjesztésre adott összefüggé-
sek között a kapcsolat (Parseval-egyenlőség jellegű összefüggés), és annak követ-

kezményei érdekesek ebből a szempontból.

• A 4.4.4. alfejezetben és a 4.4.6. alfejezetben bemutatott rezonátoros szűrőnél ta-
pasztalható, valamint a 4.5. alfejezetben ismertetett PID szabályozónál tapasztal-

ható tranziensmentes viselkedésekre szükséges lenne a tranziens tulajdonságainak
vizsgálata kis perturbációk, mint például megfigyelési zaj vagy szabályozó rendsze-
rekben zavarás esetén. A jelenség paraméterérzékenysége is elemzésre vár.

• Hasonlóan nyitott kérdés az 5.3. alfejezetben ismertetett a tranzienscsökkentő jel
becsatolását végző módszerek érzékenysége a perturbációkra, valamint az újrakon-
figurált rendszer paramétereinek bizonytalanságára.

2. Az értekezésben vizsgált tranziensmenedzsment-módszerek alkalmazásának kérdései más
típusú vagy összetett újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek esetén.

• Ebben a tekintetben legelőször az állapottérben tervezett szabályozók, és a külön-
böző nemlineáris jelfeldolgozó rendszerek tranziensmenedzsmentje tekinthető fon-
tosnak. A nemlineáris rendszerek körében például a Volterra féle nemlinearitások,
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kvadratikus vagy magasabb fokszámú hatványokat is tartalmazó szűrők, neurális
vagy fuzzy rendszerek vizsgálata merül fel.

• Ezenkívül teljesen nyitottnak tekinthető az összetett, esetlegesen hierarchikus digi-
tális jelfeldolgozó rendszerek újrakonfigurálási tranzienseinek kezelése.

3. Az értekezésben nem vizsgált újrakonfigurálási és tranziensmenedzsment-módszerek
vizsgálata és új módszerek kidolgozása, a módszerek összehasonlító elemzése.

• A Sztipanovits és szerzőtársai által bemutatott bemeneti jel átkapcsolását végző
módszer ([SWK+93] , lásd 3.5. ábra) perspektivikus azokban az esetekben, amikor
a régi és az új rendszer „hasonló”, ugyanakkor az értekezésben ennek a módszernek
az elemzésére terjedelmi korlátok miatt nem tudtam kitérni.

• A gyakorlatban a digitális szűrők tervezése során mindig egy adott specifikációt kell
teljesíteni, és ez az adott specifikáció teljesítésére több átviteli függvény dolgoz-
ható ki (pl. Butterworth, Csebisev, elliptikus, stb. IIR szűrőknél), amelyek a tran-
ziensek tulajdonságait nyilvánvalóan befolyásolják, vagyis az azonos specifikációt
teljesítő átviteli függvények közül történő választás szintén tranziensmenedzsment-
módszernek fogható fel.

• Az aktív tranziensmenedzsment-módszerek körében a P együtthatókészlet csak fu-
tási időben elérhető információkat figyelembe vevő többlépéses megválasztása, va-
lamint az új konfiguráció xn(k) kezdeti állapotának a triviálistól eltérő megválasz-
tása csupán említésre került az értekezésben.

4. Az értekezésben használttól eltérő tranziensdefiníciók, ideális rendszerek, és tranziens-
mértékek vizsgálata.

5. Az értekezés eredményeinek felhasználása más területeken. Újrakonfigurálható digitális
jelfeldolgozó rendszernek tekinthető adaptív digitális szűrők, ezen belül adaptív lineáris
és nemlineáris IIR szűrők konvergencia tulajdonságai és a tranziensmenedzsment téma-
terület szoros összefüggése érdemel különös figyelmet. Ugyanis az adaptív szűrőkben az
együttható-módosítások hatására az értekezésben alkalmazott terminológia szerint tran-
ziensek jönnek létre, amelyek direkt módon befolyásolják a következő együtthatókész-
let kidolgozását. Vagyis itt is számolnunk kell a struktúrafüggés hatásaival, és alkalmas
struktúrát választva1 a konvergencia jelentősen javítható [sp19]. Ugyanez a gondolatme-
net felveti a rendszeridentifikáció, és azon belül is különösen a hibrid rendszerek identifi-
kációja területén az értekezés eredményeinek a felhasználhatóságát.

6. Az újrakonfigurálási módszerek hatékony megvalósítása és azok támogatása a fejlesztő-
rendszerekben.

1Itt a kedvező viselkedés elsősorban nem az újrakonfigurálási tranziensek kedvezőbb voltának köszönhető, de
azok szerepe sem hagyható figyelmen kívül.
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és Műszertechnika Konferencia, pp. 46-52, Siófok, Hungary, 1996.

Magyarországon megjelent idegen nyelvű konferenciacikkek
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A. Függelék

Alkalmazások és technológiai háttér

A.1. Technológiai háttér

Az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek a megvalósítás szempontjából olyan

beágyazott rendszereknek tekinthetők, amelyek főleg az elmúlt közel két évtizedben megjelent
és széles körben elterjedtté vált hardver- és szoftverkomponenseken, valamint technológiákon
alapulnak (enabling technologies). Ilyen komponensek és technológiák például az alábbiak:

Feldolgozó egységek: A digitális jelfeldolgozó processzorok, mikrovezérlők, FPGA-k (Field-
programmable Gate Array), az általános célú processzorok számítási teljesítményének
gyors növekedése és áruknak csökkenése lehetővé teszi elosztott, nagy számítási teljesít-
ményű beágyazott rendszerek megvalósítását. Ezenkívül a nem felejtő, az alkalmazási

környezetben bizonyos határok mellett tetszőleges alkalommal üzemszerűen újraírható
memóriák (EEPROM, Flash RAM, vagy a jövőben a FeRAM, MRAM) megjelenése és
elterjedése, valamint általában a program és adat tárolására használt memóriák méretének
gyors növekedése is fontos szerepet játszik, mivel lehetővé teszik komplex működtető
programok tárolását és futtatását, valamint futási idejű cseréjét is.

Kommunikációs technológiák: A valósidejű, biztonságkritikus, ipari környezetben (beleértve
a járműipart) is alkalmazható alacsony szintű kommunikációs hálózatok, és az azokat

használó, a kommunikációt absztrakt szinten elérhetővé tevő middleware-ek (köztes szoft-
ver komponensek, amelyek elfedik a kommunikáció alacsony szintű részleteit, és egyéb
magas szintű szolgáltatásokat nyújtanak az alkalmazás számára) megjelenése alapvető a
többnyire elosztott elvek alapján működő, újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rend-
szerek területén. Ugyanis ezek a technológiák lehetővé teszik a komponensek közötti
információáramlás elfogadható költségek és szolgáltatásminőség melletti megvalósítását.

Szoftvertechnológia: Komplex szoftverrendszerek fejlesztési metodológiái, mint például a

modellalapú fejlesztés, tervezési minták, valamint a valósidejű biztonságkritikus körny-
zetben alkalmazható beágyazott operációs rendszerek és kommunikációs middleware-ek
elterjedése alapvetően fontos az ilyen rendszerek fejlesztése során, mivel azok szoftver-

1
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tartalma nagy1 (annak tekinthetjük az FPGA-k konfigurációját is). A szoftverkomplexitás
növekedése miatt a fejlesztési idő, a szoftverminőség, valamint a fejlesztési erőforrás-
igények kézbentarthatósága a szoftvertechnológia modern módszereinek alkalmazásával
könnyebben biztosítható.

A feldolgozó egységek gyors fejlődése a villamosmérnöki és informatikai területen nem igé-
nyel külön bemutatást, ezért az értekezésben erre nem térek ki, de a kommunikációs technológiai
és a szoftvertechnológiai kapcsolatok tisztázását szükségesnek tartom.

A.1.1. Kommunikációs technológiák

Jelfeldolgozó rendszerekben a kommunikációs feladatot valós időben (megadott szigorú késlel-
tetéssel) és magas rendelkezésre állással (a kommunikációs alrendszer meghibásodásait el kell
fedni) kell megoldani. Az adatok lehetnek mintavételezett jelek (idővezérelt működés), vagy
események (eseményvezérelt működés). A kommunikációs alrendszer jellegzetesen két alré-
tegre bomlik, az alsóbb réteg egy szabványos, alacsony szintű kommunikációs hálózati techno-
lógia, amely által nyújtott alacsony szintű szolgáltatásokat egy szintén szabványos szoftverkom-
ponens, az úgynevezett middleware teszi elérhetővé magas szinten a többi réteg számára2.

Az ilyen valós idejű, magas rendelkezésre állású, ipari környezetben is alkalmazható ala-

csony szintű kommunikációs technológiák széles körben még nem terjedtek el, azok elsősor-
ban kísérleti rendszerekben, prototípusokban kerülnek alkalmazásra. Például ilyen valós idejű
alacsony szintű kommunikációs technológia az elsősorban gépjárműipari alkalmazásokra ki-
fejlesztett TTP/C [PK98], FlexRay [BES+01] és Time Triggered CAN (TTCAN) [FMHH01];
a repülőgép-fedélzeti alkalmazási célú AFDX/ARINC 664 [SPC03]; vagy az elsősorban ipari
mérés- és irányítástechnikai alkalmazási célú fejlesztés alatt álló Time-Triggered Ethernet (TTE)
[KAGS05]3.

A middleware tekintetében az Open Control Platform (OCP) [WSK+00] különleges fon-
tosságú, mivel az specifikációs szinten, célkitűzésszerűen vállalja fel az elosztott, hierarchikus,
újrakonfigurálható szabályozó rendszerek támogatását middleware szinten. Maga az OCP Real-
Time CORBA [SK00] alapokra épít, amely egy általános célú, valósidejű middleware széles-
körű alacsonyabb szintű kommunikációs támogatással, beleértve a valós idejűséget és magas
rendelkezésre állást garantálni nem képes TCP/IP-t. Az autóiparban hasonló kommunikációs
middleware például az AUTOSAR [HSF+04].

1Az ilyen rendszerek fejlesztési erőforrásigénye jelentős részben a szoftver elkészítésével, validációjával és veri-
fikációjával kapcsolható össze.

2Analógiaként azt mondhatjuk, hogy a klasszikus számítógép hálózatokban az alacsony szintű kommunikációs
hálózati technológia például az Ethernet, és a middleware pedig a TCP/IP protokollcsalád beleértve annak az alkal-
mazási réteg protokolljait – mint például a HTTP, stb. – is.

3Lényegében az összes említett alacsony szintű kommunikációs technológia mérés- és irányítástechnikai felhasz-
nálására van példa.
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A.1.2. Szoftvertechnológia

A szoftvertechnológia fejlődése két úton segíti elő a komplexnek tekinthető, elosztott, beágya-
zott, és jellegzetesen nagy szoftvertartalmú újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek
tervezését és megvalósítását: egyik út az új fejlesztési metodológiák kidolgozása, a másik az
ezeket a metodológiákat támogató fejlesztőrendszerek kidolgozása.

A metodológiák területén talán legfontosabb a modell-integrált (Modell Integrated) – más
terminológiát használva modell-vezetett (Modell Driven) fejlesztési megközelítések megjele-
nése – ami tulajdonképpen az jelenti, hogy fejlesztés alatt álló rendszerről és annak befogadó
fizikai környezetéről a releváns információkat egy integrált, többnézetű (Multiple Aspect) mo-
dellel írjuk le, amely explicit módon reprezentálja azokat. Az így elkészített modell szoftver
eszközökkel vizsgálható, például verifikálható/validálható, úgy, hogy az ilyen célú analízisesz-
közök bemeneti formátumára a modell transzformálható. A modell feldolgozásával ezenkívül a
megcélzott szoftver vagy hardver platformra kód szintetizálható, és az direkt módon végrehajt-
ható.

A modell-integrált megközelítés egyik alapja maga a modellezési nyelv, amely többnyire a
modellezendő rendszer egy bizonyos nézetének vagy más néven aspektusának leírására képes.
Vagyis minden egyes rendszerosztály bizonyos nézetének megvan a saját modellezési nyelve,
vagyis sokféle doménspecifikus nyelv létezik, és ilyen új doménspecifikus nyelvek kidolgozása
része lehet a modell-integrált megoldásnak. Széles körben elterjedt modellezési nyelv például
az UML [RJB98], amely elsősorban szoftverrendszerek modellezésére szolgál, de más domén-
specifikus modellezési nyelv leírására is alkalmazzák. Az UML részleges újrafelhasználásával
és kiterjesztésével került kidolgozásra a SysML [Gro06] rendszermodellező nyelv, amely képes
fizikai rendszerek leírására is.

Szintén fontos a komponensalapú szoftverfejlesztés az újrakonfigurálható digitális jelfeldol-
gozó rendszerek területén, mert számos komplex problémát a felhasználásával el lehet fedni a
jelfeldolgozó algoritmusokat fejlesztő elől részben a modell-integrált megközelítéssel együtte-
sen alkalmazva azokat. Ilyen komponensek például a valós idejű, nagy megbízhatóságú, be-
ágyazott operációs rendszerek, amelyek képesek a hardver kezelésének legtöbb részletét abszt-
rakt, hardverfüggetlen módon elérhetővé tenni, egyéb más fontos szolgáltatásokat nyújtani az
alkalmazói programok számára, valamint védelmet nyújtani bizonyos meghibásodások ellen.
A kommunikáció területén hasonló feladatot látnak el a kommunikációs middleware-ek, ame-

lyek a kommunikációval kapcsolatos komplex feladatokat rejtik el, és egyszerű, absztrakt fe-
lületet nyújtanak a kommunikációs szolgáltatásokhoz, garantált szolgáltatásminőség mellett. A
komponensek felhasználása és a modellalapú fejlesztés ezenkívül jelentősen egyszerűsítheti és
megkönnyíti az egyre költségesebb és időigényesebb validációs és verifikációs követelmények
teljesítését, például a komponensek előzetes validációjával és verifikációjával, vagy a modell-
integrált fejlesztésből következő automatikus ellenőrzési lehetőségek kihasználásával.

Az újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerek területén az alábbi fejlesztőeszkö-
zök párhuzamos alkalmazása merül fel (többnyire valamilyen kombinációban):
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Matlab: A Matlab a tudományos számítások és ezen belül is a jelfeldolgozás területén is a
de-facto szabványos szimulációs környezetnek tekinthető. A modellalapú fejlesztést tá-
mogatja a jelfolyamhálózat megközelítést alkalmazó Simulinken keresztül, amely képes
folytonos és diszkrét idejű rendszerek együttes szimulációjára. A Simulink-modellekbe
integrálhatók állapottérkép alapú modellek is a StateFlow kiegészítő segítségével. A Mat-
labban megírt kódból, valamint a Simulink és StateFlow modellekből lehetséges külön-
böző hardver platformokra végrehajtható kódot generálni (pl. Matlab Real-Time Works-
hop, HDL Coder, vagy a dSPACE TargetLink segítségével), valamint különböző fejlesz-
tőeszközökkel együttműködve a validáció/verifikáció folyamatát is segíteni.

Telelogic Raphsody: A Telelogic Raphsody UML 2.1 és OMG SysML, és más domén speci-
fikus modellezési nyelveket támogató modellvezetett fejlesztő környezet. A Raphsody a
beágyazott rendszerek funkcionális és vizuális modellalapú csoportmunkás szoftverfej-
lesztését támogatja, beleértve a C/C++ és JAVA kód generálást, valamint a validációt és
verifikációt. A Raphsody elsősorban a kommerciális szektorban terjedt el, akadémiai és
kutatási környezetben ritkán kerül alkalmazásra.

Ptolemy II: A Ptolemy II[D+01] a University of California at Berkeley Center for Hybrid and
Embedded Software Systems kutatócsoportja által vezetett fejlesztés eredményeképpen
létrejött olyan nyitott fejlesztőrendszer, amely elsősorban a valósidejű, konkurens, hibrid
számítási elveken működő [LLL01] beágyazott rendszerek modellezését, szimulációját
és megvalósítását támogatja. A Ptolemy II fejlesztése során nagy figyelmet szenteltek
a többféle számítási modell (modell of computation) integrálhatóságának, ezért lénye-

gében az összes széles körben elterjedt számítási modell elérhető és integrálható benne.
Elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban, azon belül is elsősorban egyetemi kutató-
csoportok használják.

Generic Modelling Environment: A Generic Modelling Environment (GME) [LMB+01,
AKL03, LDNA03] a Vanderbilt University Institute for Software Integrated Systems do-
ménspecifikus modellezési, szimulációs és programszintézis környezete. Lehetővé teszi
domainspecifikus nyelvek megfogalmazását egy metamodellezési nyelven, és tetszőleges
kód generálását a megfogalmazott domainspecifikus nyelven leírt modellek alapján.

A felsorolt eszközök eltérő célúak, egyike sem képes a fejlesztés során felmerülő összes szem-
pontnak megfelelni, ezért a fejlesztési folyamat különböző fázisaiban különböző eszközök al-
kalmazása vethető fel, és ezt az eszközök maguk is támogatják többnyire különböző mechaniz-
musokkal.

A.2. Alkalmazások

Számos alkalmazási környezetben merül fel újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendsze-
rek alkalmazása, de napjainkban elsősorban a járműipar területén vetődnek fel olyan komplex
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problémák nagyobb számban, amelyeknek a megoldása során az újrakonfigurálás alkalmazása
perspektivikus. Ezenkívül az igényes robotirányítás (például [LAG06, CV99, Sco95]) és a kom-
munikációs technológiák (például [Rys05, SPRA03, DD01]) területén is felmerül az újrakonfi-
gurálható jelfeldolgozó rendszerek alkalmazása.

A.2.1. Járműipari példák

A járműipar korábban is alkalmazott újrakonfigurálható megoldásokat, gondoljunk itt például
arra, hogy az értekezésben bemutatott terminológia szerint a manuális (emberi felügyelet) és
az automata (robosztus, szuboptimális megoldás) sebességváltóval tulajdonképpen a gépjármű
hajtásláncát „konfiguráljuk újra” a környezetnek és a követelményeknek megfelelően. Repülő-
gépek eseten az orr-segéd szárnyak, féklapok alkalmazása, vagy szélsőséges esetben a változtat-
ható szárnynyilazás, a futóművek kiengedése/behúzása, esetleg valamilyen sérülés a repülőgép
sárkányszerkezetének „újrakonfigurálását” és ezzel repülési tulajdonságainak drasztikus meg-
változását jelenti. Az ilyen változásokra a járműnek reagálnia kell, mégpedig a napjainkban
teljesen digitális elven működő érzékelő és szabályozó rendszereinek az új körülményeknek
megfelelő újrakonfigurálásával, ami viszont újrakonfigurálási tranziensek megjelenését jelenti,

és azok kezelésének szükségességét veti fel.
Egyes személygépkocsikban és versenyautókban összehangoltan kezelik a kormányzást, a

hajtásláncot, valamint a fékrendszert, és egyre inkább a felfüggesztést is. Az elektronikus jár-
műstabilitást növelő rendszerek (Electronic Stability Program, ESP) [vZ02] a piacon lévő korai
formájukban is a vizsgálatok szerint kedvező hatással vannak a baleseti statisztikákra [Far04].
Ennek megfelelően az integrált, járműszintű járműstabilitást növelő rendszerek további kuta-
tások tárgyát képzik. Hazánkban a Pázmány Péter program keretein belül Elektronikus Jármű
és Járműirányítási Tudásközpont részben ezen a területen végez előremutató kutatásokat, és az
EU is komolyan támogatja az ilyen fejlesztéseket, például a SPARC - Secure Propulsion using
Advanced Redundant Control [AG] projekt keretében.

A repülőiparban szintén felmerül az, hogy ilyen összehangolt rendszerek növelhetik a tel-
jesítményt és a biztonságot. Például a repülőgépeket nem csupán az erre a célra elsődlegesen
szolgáló vezérsíkokkal, hanem számos más módon is lehet irányítani, még a vezérsík, a vezérlő
rendszer (hidraulika és elektronika) és a sárkányszerkezet egészen extrém sérülése esetén is. A
szakirodalomban az 1970-es évektől kezdve több olyan esetet írnak le, amikor súlyosan sérült
repülőgépek csupán a hajtóműveik tolóerejének szabályozásával folyamatosan repülni voltak
képesek, sőt, le tudtak szállni (American Airlines Flight 96 , United Airlines Flight 232, Philip-

pine Airlines Flight 434, vagy European Air Transport OO-DLL esete 2003-ban4). Az első jól
dokumentált eset után [NTS90] tudományos igényességgel is vizsgáltak a tisztán tolóerőn ala-
puló kormányzás lehetőségét utasszállító gépeknél, amelyet prototípussal is teszteltek [BBJ97].

A járműipar és az autonóm rendszerek határterületét képzik a vezető nélküli autonóm jármű-
vek (Unmaned/Uninhabited Air/Autonomous Vehicles, UAV). Ezen a területen az újrakonfigu-
rálhatóság a változó környezet és a valószínű hibajelenségek más módszerekkel történő kezelési

4Ez a repülőesemény a "2003 Baghdad DHL shootdown incident" néven kapott széles nyilvánosságot.
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nehézségei miatt aktív kutatás tárgya, és számos publikáció született a témában, mint például
[WMS99, YKP00, WSK+00]. Ennek elsősorban az az oka, hogy az autonóm járműnek algo-
ritmikusan tudnia kell reagálnia olyan környezet- és követelményváltozásokra, amelyeket nem
autonóm esetben mindenképpen a jármű vezetőjére bíznánk. Az ilyen rendszerekben az újra-
konfigurálási tranziensek megfelelő kézbentartása különösen fontos, mert hatásaikra az autonóm
rendszert külön fel kell készíteni.



B. Függelék

A FACT project résztvevői

A Fault Adaptive Control Technology project résztvevői az alábbiak voltak:

• Vanderbilt University, Institute for Software Integrated Systems, Nashville, Tennessee,
USA

• Vanderbilt University, Center for Intelligent Systems, Nashville, Tennessee, USA

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Méréstechnika és Információs
Rendszerek Tanszék,

• Boeing Corporation mint ipari partner,

• Xerox Palo Alto Research Center (PARC) mint ipari partner.

7
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C. Függelék

Passzív tranziensmenedzsment példa

C.1. A használt szűrőstruktúrák

A struktúrafüggés szimulációs vizsgálata során négy szűrőstruktúrát vizsgálunk. Ezek az aláb-
biak:

1. 2. típusú transzponált direkt struktúra, amelynek jelfolyamgráfja a C.1. ábrán figyelhető
meg. A struktúra együtthatói az átviteli függvény együtthatói. Ezen struktúrához tartozó
adatokat a DFT2 rövid azonosítóval jelölöm, ahol az szükséges.

2. A rezonátoros struktúra, amelynek jelfolyamgráfja a C.2. ábrán kerül bemutatásra el-
sőfokú alaptagokra (valós rezonátor póluspozíciók esetén valós, komplex póluspozíciók
esetén komplex együtthatókkal). A struktúra együtthatóit a [Péc91] leírt algoritmussal ha-
tározom meg. A szimulációk során a komplex rezonátor póluspozíciók mindig konjugált-
komplex párokban jelentkeznek, ezért a komplex konjugált elsőfokú rezonátorpárok he-
lyettesíthetők másodfokú rezonátor alaptagokkal. Ennek megfelelően a szimulációk során
alkalmazott valós együtthatójú másodfokú rezonátor is szerepel a a C.2. ábrán.

A 4.4.5. fejezetben megadott módon a rezonátoros struktúra esetén a párhuzamos rezoná-
tor alaptagok sorrendje befolyásolja a tranziens viselkedést, a szimulációk során a rezoná-
tor póluspozíciók sorrendjét mindig azok |ϕ| szögének növekvő sorrendjében1 állítottam
be.

Ezen struktúrához tartozó adatokat az RB rövid azonosítóval jelölöm, ahol az szükséges.

3. A módosított rezonátoros struktúra bemutatásra került a 4.14. ábrán, és a 4.4.5. alfejezet-
ben a rezonátoros struktúra skálázatlansága miatt került kidolgozásra. Erre a struktúrára
K = E a megvalósított átviteli függvénytől függetlenül.

A rezonátor póluspozíciók sorrendjét ebben az esetben is a rezonátoros struktúránál meg-
adott módon állítom be.

Ezen struktúrához tartozó adatokat az ORB rövid azonosítóval jelölöm, ahol az szükséges.
1Mindig előbb a pozitív képzetes résszel rendelkezőt

9



10 C. FÜGGELÉK. PASSZÍV TRANZIENSMENEDZSMENT PÉLDA

4. A fordított normalizált Lattice-struktúra, amelynek jelfolyamgráfja a C.3. ábrán kerül
bemutatásra, a szűrő méretezési algoritmusa [CP96] alapján került kidolgozásra. Erre a
struktúrára K = E a megvalósított átviteli függvénytől függetlenül.

Ezen struktúrához tartozó adatokat az NRLT rövid azonosítóval jelölöm, ahol az szüksé-
ges.

Ezenkívül vizsgálom a kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálást is, amelyhez
tartozó adatokat a SON rövid azonosítóval jelölöm, ahol az szükséges.
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C.1. ábra. A 2. típusú transzponált direkt struktúra jelfolyamgráfja.

-Imw
n

u(n) y(n)

-1

r
n

r
1

z
1

z
n

z-1

z-1 w
n

w
1

d

2r
n
cosϕ

n z-1

sinϕ
n z-1

Rew
n

cosϕ
n

-sinϕ
n

Bemenet

Kimenet

Közös visszacsatoláshoz

C.2. ábra. A rezonátoros struktúra (felül), és az alkalmazott másodfokú rezonátor alaptag (alul)
jelfolyamgráfja.



C.1. A HASZNÁLT SZŰRŐSTRUKTÚRÁK 11
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C.2. A használt tesztkonfigurációk és futtatási eredmények

A vizsgálat céljai az alábbiak:

• Az egylépéses passzív tranziensmenedzsment-módszerek tulajdonságainak demonstrá-
lása fehérzaj- és szinuszos gerjesztés esetén.

• Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás szűrőstruktúra-
függésének vizsgálata, kiterjesztve a vizsgálatokat a fokszámfüggésre is.

• A szimulációs és az értekezésben kidolgozott zárt alakú tranziens energia kifejezései2

számítási komplexitásának vizsgálata a végrehajtási idő mérésével.

• A nagymértékű és a kismértékű konfigurációváltás eltérő tranziens tulajdonságainak de-
monstrálása.

Ennek megfelelően a vizsgálat változói az alábbiak:

• Gerjesztőjel, amely lehet fehérzaj, vagy a Θ körfrekvenciaval és ϕ kezdőfázissal paramé-
terezett szinuszjel.

• Az újrakonfigurálási módszer, a vizsgálatok során a kimeneti átkapcsolás módszerét opti-
málisnak tekintve vizsgáljuk a kezdeti állapotok nullázásával végzett újrakonfigurálást és
az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálást.

• Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálás esetén vizsgáljuk a szű-
rőstruktúra hatását is, amely során a C.1. alfejezetben ismertetett négy szűrőstruktúrát (2.
típusú transzponált direkt struktúra, rezonátoros struktúra, módosított rezonátoros struk-
túra, fordított normalizált Lattice-struktúra) használjuk.

A vizsgálat egyéb paraméterei az alábbiak fehérzaj gerjesztés esetén:

• A tranziens mérőszáma a kimeneti tranziens energia várható értéke.

• A szimulációs vizsgálat során 10000 független fehérzaj-folyamat esetén előálló kimeneti
tranziens energia átlagolásával kerül kiszámításra a kimeneti tranziens energia várható
értékének becslője.

A vizsgálat egyéb paraméterei az alábbiak szinuszos gerjesztés esetén:

• A tranziens mérőszáma a kimeneti tranziens energia maximuma a maxΘ,ϕ
∑∞

l=0 y2
tr(l)

formában, amely a fokszám függvényében kerül ábrázolásra.

• Ezen kívül a maxϕ
∑∞

l=0 y2
tr(l) formában kerül ábrázolásra a frekvencia függvényében a

releváns frekvencia intervallumban egy adott fokszám esetén.

2A fehérzajra vonatkozó (4.58) és a szinuszos esetre vonatkozó (4.74) összefüggésről van szó.
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• A vizsgálat során, 1000 a 0 ≤ Θ ≤ fs/2 intervallumban egyenletesen elosztott bemeneti
körfrekvenciára, és 60 0 ≤ ϕ ≤ π intervallumban egyenletesen elosztott fázisra kerül
kiszámításra a kimeneti tranziens energia maximuma.

A vizsgálat egyéb paraméterei gerjesztéstől függetlenül:

• A vizsgált szűrők fokszáma rendre 2, 4, 6, 8 és 10.

• A BIG és a SMALL tesztkonfigurációkban minden fokszámra két átviteli függvényt meg-
valósító konfiguráció között történik az újrakonfigurálás.

– Vizsgáljuk minden egyes H1(z) átviteli függvényről a H2(z) konfigurációra történő
újrakonfigurálást,

– Vizsgáljuk minden egyes H2(z) átviteli függvényről a H1(z) konfigurációra történő

újrakonfigurálást,

– A két konfigurációváltás közül minden egyes struktúra- és fokszámpárra meghatá-
rozzuk a rosszabb tulajdonságú esetet, és azt az adott tesztkonfigurációra vonatkozó
worst case tranziens mérőszámként használjuk.

Mivel a szimulációs úton nyert valamint a fehérzajra vonatkozó (4.58) és a szinuszos esetre
vonatkozó (4.74) összefüggés alapján kiszámított eredmények eltérése nem volt szignifikáns
(mindenhol 1% relatív hiba alatt volt a két módszerrel számított érték eltérése), ezért hibadiag-
rammokat nem mutatok be.

C.2.1. Tesztkonfigurációk

A szűrők átviteli függvényei a MATLAB beépített BUTTER függvényével kerülnek megha-
tározásra a különböző fokszámokra és konfigurációkra, és az átviteli függvényekből a szűrő-
struktúrákhoz tartozó együttható-számító algoritmusokkal lettek meghatározva a futtatott szűrők
együtthatói.

A BIG tesztkonfiguráció

A BIG tesztkonfiguráció annak az esetnek felel meg, amikor nagymértékű az eltérés a realizált
H1(z) és H2(z) átviteli függvényekben.

Az 1. konfiguráció paraméterei:

• Butterworth sáváteresztő szűrő,

• középponti frekvencia fc = 0.1fs/2,

• sávszélesség B = 0.01fs/2.

A 2. konfiguráció paraméterei:

• Butterworth sáváteresztő szűrő,
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• középponti frekvencia fc = 0.1fs/2,

• sávszélesség B = 0.1fs/2.

A SMALL tesztkonfiguráció

A SMALL tesztkonfiguráció annak az esetnek felel meg, amikor kismértékű az eltérés a realizált

H1(z) és H2(z) átviteli függvényekben.
Az 1. konfiguráció paraméterei:

• Butterworth sáváteresztő szűrő,

• középponti frekvencia fc = 0.1fs/2,

• sávszélesség B = 0.01fs/2.

A 2. konfiguráció paraméterei:

• Butterworth sáváteresztő szűrő,

• középponti frekvencia fc = 0.1fs/2,

• sávszélesség B = 0.011fs/2.
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C.2.2. Struktúrafüggés magasabb fokszámú rendszerekben fehérzaj-gerjesztés
és BIG tesztkonfiguráció esetén

2 4 6 8 10
10

-2

10
0

10
2

10
4

10
6

10
8

10
10

Szűrő fokszáma

T
ra
n
z
ie
n
s
e
n
e
rg
ia

DFT2

NRLT

RB

ORB

SON

C.4. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranziens
energia várható értéke a BIG tesztkonfiguráció és fehérzaj-gerjesztés esetén a szűrők fokszámá-
nak függvényében legrosszabb esetben.
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C.5. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranziens
energia várható értéke a BIG tesztkonfiguráció és fehérzaj-gerjesztés esetén a szűrők fokszámá-
nak függvényében. (a) 1. konfigurációról a 2. konfigurációra történő váltás, (b) 2. konfiguráci-
óról az 1. konfigurációra történő váltás.
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C.2.3. Struktúrafüggés magasabb fokszámú rendszerekben fehérzaj-gerjesztés
és SMALL tesztkonfiguráció esetén
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C.6. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranziens
energia várható értéke a SMALL tesztkonfiguráció és fehérzaj-gerjesztés esetén a szűrők fok-
számának függvényében.
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C.7. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranziens
energia várható értéke a BIG tesztkonfiguráció és fehérzaj-gerjesztés esetén a szűrők fokszámá-
nak függvényében. (a) 1. konfigurációról a 2. konfigurációra történő váltás, (b) 2. konfiguráci-
óról az 1. konfigurációra történő váltás.
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C.2.4. Számítási komplexitás fehérzaj esetén
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C.8. ábra. A kimeneti tranziens energia várható értékének meghatározásához szükséges idő
aránya szimulációs és a (4.58) összefüggés alapján történő meghatározás esetén.
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C.2.5. Struktúrafüggés magasabb fokszámú rendszerekben szinuszos gerjesztés
és BIG tesztkonfiguráció esetén
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C.9. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranziens
energia maximális értéke a BIG tesztkonfiguráció és szinuszos gerjesztés esetén a szűrők fok-
számának függvényében legrosszabb esetben.
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C.10. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranzi-
ens energia maximális értéke a BIG tesztkonfiguráció és szinuszos gerjesztés esetén a szűrők
fokszámának függvényében. (a) 1. konfigurációról a 2. konfigurációra történő váltás, (b) 2.
konfigurációról az 1. konfigurációra történő váltás.
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Frekvenciafüggés szinuszos gerjesztés és BIG tesztkonfiguráció esetén
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C.11. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranziens
energia maximális értékének frekvenciafüggése a BIG tesztkonfiguráció, szinuszos gerjesztés
és különböző szűrőstruktúrák esetén tizedfokú szűrőre 1. konfigurációról a 2. konfigurációra
történő váltáskor
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C.12. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranziens
energia maximális értékének frekvenciafüggése a BIG tesztkonfiguráció, szinuszos gerjesztés és
különböző szűrőstruktúrák esetén tizedfokúfokú szűrőre 2. konfigurációról az 1. konfigurációra
történő váltáskor.



20 C. FÜGGELÉK. PASSZÍV TRANZIENSMENEDZSMENT PÉLDA

C.2.6. Struktúrafüggés magasabb fokszámú rendszerekben szinuszos gerjesztés
és SMALL tesztkonfiguráció esetén
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C.13. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranziens
energia maximális értéke a SMALL tesztkonfiguráció és szinuszos gerjesztés esetén a szűrők
fokszámának függvényében legrosszabb esetben.
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C.14. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranziens
energia maximális értéke a SMALL tesztkonfiguráció és szinuszos gerjesztés esetén a szűrők
fokszámának függvényében. (a) 1. konfigurációról a 2. konfigurációra történő váltás, (b) 2.
konfigurációról az 1. konfigurációra történő váltás.
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Frekvenciafüggés szinuszos gerjesztés és SMALL tesztkonfiguráció esetén
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C.15. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranziens
energia maximális értékének frekvenciafüggése a SMALL tesztkonfiguráció, szinuszos gerjesz-
tés és különböző szűrőstruktúrák esetén tizedfokú szűrőre 1. konfigurációról a 2. konfigurációra
történő váltáskor.
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C.16. ábra. A vizsgált újrakonfigurálási módszerek alkalmazásakor fellépő kimeneti tranziens
energia maximális értékének frekvenciafüggése a SMALL tesztkonfiguráció, gerjesztés és kü-
lönböző szűrőstruktúrák esetén tizedfokú szűrőre 2. konfigurációról az 1. konfigurációra történő
váltáskor.
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C.2.7. Számítási komplexitás szinuszos gerjesztés esetén
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C.17. ábra. A kimeneti tranziens energia maximumának meghatározásához szükséges idő ará-
nya szimulációs és a (4.74) összefüggés alapján történő meghatározás esetén.



D. Függelék

Szakasz és szabályozó együtthatók

A névleges szakasz paraméterei az alábbiak:

• Erősítés: A = 2

• Időállandók: Tn = 1s, 2s, 5s

A hibás szakasz paraméterei:

• Erősítés: A = 1

• Időállandók: Tn = 1s, 4s, 10s

Szabályozó Cco Ccf

H(z) 2.3884−4.7601z−1+2.3717z−2

1−1.959z−1+0.95899z−2
8.613−17.196z−1+8.5829z−2

1−1.9885z−1+0.98846z−2

D.1. táblázat. A szabályozó átviteli függvényei a különböző konfigurációkban

23
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E. Függelék

Az állapottranziens az állapotok
megtartásával végzett többlépéses
újrakonfigurálásnál

E.1. Az állapotváltozók kifejezése

Az állapotok megtartásával végzett többlépéses újrakonfigurálás esetén az ezzel a módszerrel
újrakonfigurált rendszer belső állapota az alábbiak szerint alakul:

x(k) = xo(k)
x(k + 1) = At,1xo(k) + Bt,1u(k)
x(k + 2) = At,2At,1xo(k) + At,2Bt,1u(k) + Bt,2u(k + 1)

...
x(k + h) = At,h−1 · . . . ·At,2At,1xo(k) + At,h−1 · . . . ·At,2Bt,1u(k) + . . .

. . . + At,h−1Bt,h−2u(k + h− 2) + Bt,h−1u(k + h− 1),
x(k + h + 1) = AnAt,h−1 · . . . ·At,2At,1xo(k) + AnAt,h−1 · . . . ·At,2Bt,1u(k) + . . .

. . . + AnAt,h−1Bt,h−2u(k + h− 2)+
AnBt,h−1u(k + h− 1) + Bnu(k + h),

...
(E.1)

ahol At,m és Bt,m, 1 ≤ m ≤ h−1, az egyes köztes Pt,m együtthatók esetén az adott struktúrára

szisztematikusan előállított állapotváltozós alak A és B mátrixai, valamint An és Bn az új Pn

együtthatók esetén az adott struktúrára szisztematikusan előállított állapotváltozós alak A és B

mátrixai.

25
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E.2. Az állapotváltozók az ideálisnak tekintett kimeneti átkapcso-
lásnál

Az ideálisnak tekinthető kimeneti átkapcsolással újrakonfigurált rendszer xid(n) állapotváltozói
az alábbiak szerint alakulnak:

xid(k) = xn(k)
xid(k + 1) = Anxn(k) + Bnu(k)
xid(k + 2) = A2

nxn(k) + AnBnu(k) + Bnu(k + 1)
...

xid(k + h) = Ah−1
n xn(k) + Ah−2

n Bnu(k) + . . .

. . . + AnBnu(k + h− 2) + Bnu(k + h− 1),
xid(k + h + 1) = Ah

nxn(k) + Ah−1
n Bnu(k) + . . .

. . . + A2
nBnu(k + h− 2)+

AnBnu(k + h− 1) + Bnu(k + h),
...

(E.2)

ahol An és Bn az új Pn együtthatók esetén az adott struktúrára szisztematikusan előállított
állapotváltozós alak A és B mátrixai.
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E.3. A tranziens állapot az állapotok megtartásával végzett többlé-
péses újrakonfigurálásnál

Mivel a kezdetiállapot-tranziens (4.49) kifejezéséből a kimeneti átkapcsolással újrakonfigurált
rendszer állapota megadható az

xn(k) = xo(k)− xtr(k) (E.3)

formában, és azt behelyettesíthetjük az (E.2) a kimeneti átkapcsolással újrakonfigurált rendszer
állapotait az újrakonfigurálás alatt leíró összefüggésbe, az így már xo(k) és xtr(k) értékektől
függő összefüggés és az (E.1) összefüggés különbségeként megkapjuk a két rendszer állapota
közötti eltérést az

xtr(k) = xo(k)− xid(k) = xo(k)− xn(k)
xtr(k + 1) = (At,1 −An)xo(k) + Anxtr(k)+

(Bt,1 −Bn)u(k)
xtr(k + 2) = (At,2At,1 −A2

n)xo(k) + A2
nxtr(k)+

(At,2Bt,1 −AnBn)u(k)+
(Bt,2 −Bn)u(k + 1)

...
xtr(k + h) = (At,h−1 · . . . ·At,2At,1 −Ah−1

n )xo(k) + Ah−1
n xtr(k)+

(At,h−1 · . . . ·At,2Bt,1 −Ah−2
n Bn)u(k)+

...
(At,h−1Bt,h−2 −AnBn)u(k + h− 2)+
(Bt,h−1 −Bn)u(k + h− 1)

xtr(k + h + 1) = (AnAt,h−1 · . . . ·At,2At,1 −Ah
n)xo(k) + Ah

nxtr(k)+
(AnAt,h−1 · . . . ·At,2Bt,1 −Ah−1

n Bn)u(k)+
...

(AnAt,h−1Bt,h−2 −A2
nBn)u(k + h− 2)+

(AnBt,h−1 −AnBn)u(k + h− 1)
...

(E.4)

formában. Az összefüggés vizsgálatával az alábbi megállapításokat tehetjük:

• Az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigurálással azonos módon számí-
tott xtr a többlépéses módszernél is az An állapot-átmeneti mátrixszal meghatározott au-
tonóm rendszerben cseng le1 az állapotok megtartásával végzett egylépéses újrakonfigu-
rálással azonos módon. Ezt reprezentálják az Al

nxtr(k) komponensek, ahol l = n − k,
n > k. Tehát az (E.4) kifejezésben adott lépésszám esetén megjelenő többi komponens a

1Feltételezzük az új szűrő stabilitását, és annak az újrakonfigurálás utáni eléggé hosszú idejű változatlan konfi-
gurációval történő üzemelését.
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két módszer közötti állapottérben megjelenő eltérést okozza.

• Az állapotok megtartásával végzett többlépéses módszerrel újrakonfigurált rendszer xo(k)
kezdeti állapotából származó komponens az újrakonfigurálás során a

(
h−l∏

i=1

At,i −Al
n)xo(k) (E.5)

összefüggéssel megadott módon alakul, majd az újrakonfigurálás után az az An állapot-
átmeneti mátrixszal meghatározott autonóm rendszerben cseng le.

• A gerjesztés hatására minden egyes lépésben létrejövő komponensek az xo(k) kezdeti
állapotából származó komponensekhez hasonlóan zajlanak le a (Bt,m − Bn)u(k + m)
formában az újrakonfigurálás utáni m-ik lépésben történő becsatolódásuk után.

• Az xtr(k+h+1) újrakonfigurálás utáni első lépéstől kezdve a gerjesztés nem befolyásolja
az (E.4) összefüggés által megadott állapottranzienst.

Ennek megfelelően a rendszer viselkedése szempontjából elsődleges annak vizsgálata, hogy
a köztes At,m állapot-átmeneti mátrixok szorzatai hogyan viselkednek, miként befolyásolják az
állapotteret az újrakonfigurálás során.

Ezek után a kimeneti tranziens pedig a

ytr(k) = Ct,1xtr(k)
ytr(k + 1) = Ct,2xtr(k + 1)
ytr(k + 2) = Ct,3xtr(k + 2)

...
ytr(k + h) = Cnxtr(k + h)
xtr(k + h + 1) = Cnxtr(k + h + 1))

...

(E.6)

alakban számítható, ahol Ct,m, 1 ≤ m ≤ h − 1, az egyes átmeneti Pt,m együtthatók esetén, a
Cn pedig az új Pn együtthatók esetén az adott struktúrára szisztematikusan előállított állapot-
változós alak C mátrixa.

A belső állapotok az (E.4) összefüggését felhasználva, a Pt,m együtthatók alapján az ál-
lapotegyenlet szükséges mátrixait szisztematikusan előállítva vagy azokat szimbolikusan az

együtthatók függvényében kifejezve, különböző gerjesztőjel osztályokra a kimeneti tranziens
energiája – vagy fehérzaj esetén annak várható értéke – felírható lenne. A kifejezés komplexi-
tása miatt arra kísérletet nem teszek, hanem a tranziens során kialakuló xtr(n) állapot tranziens
jellege alapján vonok le következtetéseket az állapotok megtartásával végzett egylépéses újra-
konfigurálás vizsgálata során.



F. Függelék

Aktív tranzienscsökkentés
Simulink-modell

Ebben a függelékben az aktív tranzienscsökkentés 5.4.2. alfejezetben bemutatott Simulink-
modelljének a működés szempontjából kevésbé fontos blokkjai találhatók meg.
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F.1. ábra. Az állapotok megtartásával végzett egylépéses módszerrel újrakonfigurált DSS
System without ATSI blokk felépítése.

1

Config

Mux

FP
Filter
Selector

Filter Selector (2)

FP
Filter
Selector

Filter Selector (1)

FP

calc

Filter
Designer

SM

Filter Designer (2)

FP

calc

Filter
Designer

SM

Filter Designer (1)

1

Design

FilterParam

FilterParam

double

StateMtcs

StateMtcs

StateMtcs (2)

F.2. ábra. A két konfigurációban megvalósított rendszerek tervezését végző Designer blokk
felépítése.

29



30 F. FÜGGELÉK. ATSI SIMULINK-MODELL

{Design:=0;Config_selector:=1;}

{Design:=1;}

{Design:=0;}

[Config_select ==2 && ATSI_ready==1]{Config_selector:=2;}

[Config_select ==1 && ATSI_ready==1]{Config_selector:=1;}

Step_one

Design

Config1

Config2

F.3. ábra. A tranzienscsökkentő jel becsatolásával újrakonfigurált rendszer vizsgálatára szolgáló
Simulink modell Reconfiguration Manager blokkjának állapottérképe.

{ATSI_START:=0;Recon_START:=1;Old_config:=1;New_config:=2;Ready:=1;}

[Recon_trigger > 1]{ATSI_START:=1;atsi_prestep:=0;Ready:=0;}

{atsi_prestep+=1;}

[Recon_trigger > 1 ]{ATSI_START:=1;atsi_prestep:=0;Ready:=0;}

[atsi_prestep == Pre_Delay]{Recon_START:=2;atsi_poststep:=0;}

{atsi_poststep+=1;}

[atsi_poststep == Post_Delay]{ATSI_START:=0;Old_config:=2;New_config:=1;Ready:=1;}

[Recon_trigger <= 1]{ATSI_START:=1;atsi_prestep:=0;Ready:=0;}

{atsi_prestep+=1;}

[atsi_prestep == Pre_Delay]{Recon_START:=1;atsi_poststep:=0;}

{atsi_poststep+=1;}

[atsi_poststep == Post_Delay]{ATSI_START:=0;Old_config:=1;New_config:=2;Ready:=1;}

Ready

Pre_Recon1

Post_recon1

Wait4_2

Pre_Recon2

Post_recon2

Wait4_1

F.4. ábra. A tranzienscsökkentő jel becsatolásával újrakonfigurált rendszer Local Reconfi-
guration Manager blokkjának állapottérképe.


