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1. Bevezetés 

A digitális jelfeldolgozás hardver és szoftver eszközei napjainkra olyan teljesítőképességűvé 
váltak, hogy reális célkitűzés a környezet változásait követni, ill. megtanulni képes ún. 
adaptíveljárások széleskörű alkalmazása. A témakör irodalma rendkívül gazdag, ráadásul a 
modellillesztési feladatokban, ill. a rendszer-identifikációban használt rekurzíveljárásokkal 
való közeli rokonság miatt rendkívül széles és szerteágazó az a alkalmazói kör, amely ezen 
módszerek közvetlen hasznosítására képes. A gazdag választékból a gyakorlati alkalmazások 
készítői azokat az eljárásokat preferálják, amelyek jól kézbentarthatók és a hatékonyság, 
valamint a "megbízhatóság" szempontjából egyaránt kedvezőek. Ez utóbbi követelmény 
jellegzetesen az eljárás stabilitás ával, ill. konvergenciájával kapcsolatos kérdéseket vet fel. 
Ezek a kérdések a témakör "nehéz" kérdései közé tartoznak különösképpen akkor, ha 
egyidejűleg a kisebb komplexitás érdekében olyan eljárásokat, ill. modelleket "használunk, 
amelyek a megoldandó probléma szempontjából közelítő jellegűek. 

A dolgozat stabilitási és konvergencia tulajdonságokat vizsgál kifejezetten azzal az igénnyel, 
hogy tervezést segítő megfontolásokat, ill. eljárásokat adjon két, a gyakorlat szempontjából 
fontosnak tekinthető modellillesztési, ill. jelkövetési probléma esetében. 

Az első problémakör az alulmodellezésből eredő, jellegzetesen multimodális hibafelülettel 
jellemezhető illesztési feladatok konvergencia kérdéseit öleli fel gradiens alapú algoritmusok 
esetére. 

lv. alulmodellezés problémája gyakran felmerül modellillesztési feladatok megoldása során. 
Egyes esetekben cél a modell fokszámának alacsonyan tartása, illetve ilyen peremfeltételek 
melletti optimális becslő előállítása, máskor az alulmodellezés egyszerűen fizikai kényszer 
(túl nagy, esetleg végtelen fokszámú rendszerek modellezése esetén). 1\1indkét esetben a 
becslőt előállító eljárás meg kell küzdjön a pontatlan modellezésből eredő problémákkal. 

Amodellillesztési feladatok kedvelt, alacsony számítási komplexitású, egyszerű és jól kézbentart
ható algoritmusai a gradiens alapú keresési módszereken alapulnak. A szemléletes fizikai 
tartalommal bíró, ún. Output Error megközelítés [SS82] egy olyan L2 térben definiált hibafe
lületen történő keresést valósít meg, melynek globális minimumhelye az adott fokszámú modell 
kimeneti hibateljesítményét minimalizáló paraméterkészletet szolgáltaija. Sajnos a hibafelület 
gyakran multimodális, így a gradiens keresés a kezdeti feltételektől fuggően más és más szub
optimális megoldásokat szolgáltathat. Egy másik kedvelt megközelítési mód, az ún. Equation 
Error módszer [Shy89] kiküszöböli ugyan a lokális minimumokat, de ennek becslője torzított. A 
dolgozatban tárgyalt gradiens alapú algoritmusok a fenti két alapvető módszer kombinálásával 
igyekeznek a hibafelület lokális minimumait elkerülve a globális optimumot szolgáltatni. 

A második problémakör a változó alapharmonikus frekvenciájú periodikus jelek méréstech
nikájához kapcsolódik. Ezek a módszerek kiemelt fontosságúak a legkülönfélébb rezgés
diagnosztikai vizsgálatokban, továbbá a nagypontosságú, kalibrációs célú ipari frekvenciás 
mérőrendszerekben. 

A hagyományos, Fourier transzformáción alapuló spektrumbecslő eljárások - a becslési 
eljárásokba épített jelmodell egyszerűsége miatt - nem képesek változó, ismeretlen 
frekvenciájú jelek spektrumának igen nagy pontossági igényeket kielégítő mérésére. A 
probléma megoldásának egy lehetséges módja olyan becslési eljárások tervezése, amelyek 
képesek az ismeretlen alapharmonikus frekvencia pontos meghatározására, valamint ennek 



2 Bevezetés 

alapján a Fourier transzformáció alkalmas pozíciókban való számítására. A feladat meg
oldására optimális eszköznek kínálkozik az adaptív rekurzív Fourier analizátor [Nagy92]. A 
dolgozat ezen módszer továbbfejlesztési lehetőségeit vizsgálja, valamint egyes struktúrák 
stabilitáselméleti vonatkozásait tárgyalja. 

Az értekezés mindkét témakör tárgyalása során olyan megoldási módszereket vizsgál, amelyek 
az eljárásokba épített modellek alkalmas változtatásával, adaptíven képesek a modellillesztés 
pontosabb elvégzésére. Az első problémakör tárgyalása a dolgozat második fejezetében, míg a 
második nagy tématerület vizsgálata a harmadik és negyedik fejezetekben foglal helyet. 

Az értekezés második fejezetében arra keresek választ, hogy egy (időben állandó vagy 
dinamikusan változó) fiktív hibafelület konstrukciójával hogyan növelhető a lokális 
minimumok elkerülésének esélye. A problémát alulmodellezett illesztési esetekre vizsgálom. 
A fiktív hibafelület fogalmának bevezetésével, ennek tükrében bemutatok néhány ismert 
eljárást, majd javasolok egy új, az Output Error és Equation Error hibafelületekből 

dinamikus fiktív hibafelületet előállító algoritmust, mely az ismert algoritmusokkal szemben 
globális konvergencia-tulajdonságokat mutat még erősen alulmodellezett esetekben is. 

Az értekezés harmadik fejezetében a változó alapharmonikus frekvenciájú periodiklls jelek 
mérésére szolgáló adaptív Fourier analizátorokat mutatom be, ill. új, további változatokat 
származtatok. Megvizsgálom a frekvenciatartománybeli ablakozás hatását, alkalmazásának 
lehetőségeit adaptív struktúrák esetén. Bemutatom a Lagrange alapú, egyszeres pólusokat 
tartalmazó jelmodell általánosításának lehetőségeit tetszőleges multiplicitású Hermite 
polinomok esetére, valamint ismertetem az elrendezésből származtatható adaptív algorit
must is. A véges beállású struktúrák az adaptáció blokkos végrehajtásának· lehetőségét 
kínálva elvezetnek az új blokk-adaptív struktúrákhoz, melyeknek konvergencia-analízisét 
részletesen a negyedik fejezet tartalmazza. 

Az értekezés negyedik fejezetében azokat a vizsgálataimat foglalom össze, amelyek eredmé
nyeként konvergencia tulajdonságokat garantáló tervezési összefuggések fogalmazhatók 
meg. lu adaptív Fourier-analizátorok konvergenciájának elméleti vizsgálata eddig nem járt 
eredménnyel az algoritmusok erős nemlineáris viselkedése miatt. A javasolt vizsgálati 
módszerek kihasználva az új blokk-adaptív struktúráknak az eddigieknél áttekinthetőbb 
adaptációs mechanizmusát, valamint felhasználva a bemenő jeIről alkotott a priori modellt, 
képesek .!"Orsl-case jelleggel megbecsülni az algoritmusok konvergencia-tartományát. 
Ennek segítségével konstruktív módszert adok az algoritmusok szabad paramétereinek 
beállítására a jel harmonikus-tartalma és frekvenciájának változása fuggvényében. Megvizs
gálom a blokk-adaptív struk"túrák stabilitásviszonyait zaj mentes és zavarokkal terhelt beme
nőjel esetén, valamint az utóbbi esetben becslést adok a paraméterbecslők pontosságára. 

Az ötödik fejezetben az elért eredmények összefoglalását, az új tudományos eredményeket, 
továbbá a tárgyalt témákhoz közvetlenül kötődő, további vizsgálatok alapjául szolgáló 
nyitott kérdések felsorolását adom meg. 

A Függelék a j elölés j egyzéket, a törzsszöveg megértéséhez nem feltétlenül szükséges elemeket, a 
hosszabb bizonyításokat és az elméleti eredményeket illusztráló példákat tartalmazza. 

Az értekezés által érintett tématerület szerteágazó és gazdag voltát a viszonylag terjedelmes 
irodalomjegyzék tükrözi, de a terjedelmi korlátozások miatt a tartalmi hivatkozásokat 
rendszerint nagyon rövidre kellett fogni. 

A 2-4. fejezeteket rövid bevezetés nyitja, amely a probléma felvetését és a kitűzött 
vizsgálati irányok bemutatását tartalmazza. A fejezeteket záró összefoglalásban röviden 
összegzem a fejezetben elért eredmények alapján megfogalmazható állításokat. 



2. 
2.1. Bevezetés 

Gradiens alapú algoritmusok 
multimodális hibafelületeken 

Ez a fejezet a lineáris rendszerek parametrikus identifikációjának problémakörén belül 
annak egyik érdekes megvalósítási lehetőségével és felmerülő problémáival foglalkozik: a 
kis számítási komplexitású, robosztus gradiens alapú eljárások jól használhatók rendszer
identifikációs célokra is, de ezen algoritmusok multimodális hibafelületeken jellegüknél 
fogva természetszerűen lokális minimumokba konvergálhatnak a kezdeti feltételektől 
fuggően. A problémakör tárgyalására a fiktív hibafelületek fogalmának bevezetésével nyílik 
lehetőség. Egy új fiktív hibafelület definiálásáv~1 új, globális konvergencia-tulajdonságokat 
mutató algoritmus létrehozása és elemzése válik lehetővé. 

A 2.2. fejezet áttekinti a parametrikus rendszer-identifikáció alapvető kérdéseit, módszereit, 
algoritmusait. Az alulmodellezés lehetséges leírási módozatait a 2.3 fejezet ismerteti. A 2.4 
fejezet a gradiens alapú algoritmusok fiktív hibafelületeken való alkalmazását tárgyalja. A 
2.4.1 fejezet definiálja a statik.-us és dinamikus fiktív hibafelületek fogalmát, valamint 
ismerteti az ideális fiktív hibafelületekkel szembeni elvárásokat. A 2.42-2.4.4 fejezetek az 
alkalmazott fiktív hibafelületek szempontjából tekintik át a leggyakrabban alkalmazott 
alapvető módszereket és ezek származtatott változatait. A 2.4.5 új algoritmust javasol 
dinamik.-us fik.1:Ív hibafelülettel, mely az ismert algoritmusoknál jobb tulajdonságokat mutat 
erősen alulmodellezett esetekben. Az algoritmus globális konvergenciájának bizonyítása egy 
alacsony fokszámú esetre az F.2.B. fuggelékben található. 

2.2. Parmnetrikus rendszer-identifikációs eljárások 

A rendszer-identifikációs eljárások célja az ismeretlen rendszer modellezése oly módon, 
hogy a modell valamilyen szempontból jól leírja az identifikálandó valódi rendszer 
működését. Az identifikáció logikai menetét a 2.1. ábra mutatja [Lju87], [Sch89]. A vázolt 
identifikációs eljárás egy iteratív módszer, azaz a validáció nem kielégítő eredménye esetén 
újabb mérés, más modell vagy más kritériumfuggvény alapján újabb becslés végezhető. A 
dolgozat alapját képező valós idejű, rekurzívan megvalósított algoritmusok esetén azonban 
az identifikáló algoritmusok már magukban foglalják az előzetes tervezés alapján beépített 
modellt és kritériumfuggvényt, az adatgyűjtés pedig valós időben, a modell számításával 
párhuzamosan történik. Így az identifikáció menete időben ketté oszlik egy futás előtti 
előkészítő fázisra, amely (i) a kísérlettervezést, (ii) a modell-osztály kiválasztását és (iii) a 
kritériumfuggvény kiválasztását tartalmazza, valamint egy futásidejű fázisra,ahol az 
adatgyűjtés (mérés) és a modell paramétereinek számítása történik. A fejezet a továbbiakban 
áttekinti az előkészítő fázis elemeit, az F.2. fuggelék pedig a különböző gradiens alapú 
paraméterbecslő algoritmusokat ismerteti. 

(i) Az identifikáció végrehajtásához szükséges adatok beszerzésének első lépése a kísérlet 
tervezése, amely magában foglalja a gerjesztőjel tervezését is. Hogy a mért adatok az 
ismeretlen rendszerről a lehető legtöbb információt szolgáltassák, a rendszer gerjesztését 
megfelelően kell megválasztani. Az ismeretlen rendszert ,jól letapogató" gerjesztőjel az 
adaptív identifikációs algoritmusok konvergenciájának alapvető követelménye, így a 
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2.1. ábra. Az identifikáció logikai menete. 

továbbiakban feltételezzük, hogyagerjesztőjel kielégíti a perzisztens gerjesztés feltételeit 
[Söd75], [Bit84], [AJ82]. 

(ii) _Az identifikáció következő logikai lépése a megfelelő modellosztály kiválasztása. Az 
ismeretlen rendszer közelíthető lineáris vagy nemlineáris, parametriklls vagy nemparamet
rikus modellekkel. A továbbiakban a dolgozat (diszkrét) lineáris parametrikus modellekkel, 
illetve ezen modellek paraméterbecslésével foglalkozik. 

A lineáris parametrikus rendszer-identifikáció egy adaptív szűrő vel való valós idejű 

megvalósítási lehetőségét mutatja a 2.2. ábra blokkdiagramja. Az ismeretlen H(z) rendszer 
x(k) bemenete és zajjal terhelt d(k) kimenete mérhető. Az adaptív szűrő paramétereit az 
adaptációs mechanizmus igyekszik úgy beállítani, hogy a beépített "költségfuggvény" 
minimális legyen. A valós rendszer d(k) kimenetének és a modell y(k) kimenetének 
különbsége az e(k) hibajel. Az adaptációs mechanizmus a fenti mérhető jelek bármelyikét, 
illetve ezek múltbeli értékeit felhasználhatja a paraméterek hangolása közben. 

A parametriklls lineáris rendszermodellek általános formája a következő alakban írható le 
[Lju87]: 

d(k) = H(q)x(k) +G(q)v(k), 
cc 

H(q) = 1 + "Lh(;)q-i, (2.1) 
i=J 

cc 

G(q) = 1 + L: g(;)q-i , 
i=J 

ahol x a rendszer bemenőjele, y a kimenőjel, v a zavaró fehér spektrumú jel, q-l pedig a 
késleltetés-operátor. A modell tovább alakítható a következő formába: 
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2.2. ábra Identifikáció adaptív szz/rőve!. 

B(q) C(q) 
A(q)d(k) = F(q)x(k)+ D(q) v(k). 
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(2.2) 

Az (2.2) szerinti forma A, B, C, D, Fátvitelei immár véges, nA, nB, ne, l1D, llF hosszú 
impulzusválaszú szűrők. Ez a komplex modell azonban ilyen formájában nem használatos, 
de belőle származtathatók a legismertebb identifikációs eljárások rendszermodelljei az 
egyszerű FIR szűrőtől a Box-Jenkins modellig [Lju87]. 

Az ún. Output Error (OE) modell a B és F paramétereket használja: 

B(q) 
d(k)= F(q)x(k)+v(k), (2.3) 

míg az Equation Error megközelítés modellje az A, B, C és D paramétereken keresztül 
igyekszik a rendszert leírni: 

C(q) 
A(q)d(k) = B(q)x(k)+ D(q) v(k). (2.4) 

A zavaró jellemző hatását (2.4)-ben fehérzajként modellezve adódik az klasszikus Equation 
Error (EE) modell: 

A(q )d(k) = B(q )x(k) + v(k). (2.5) 

Zajmentes esetben az OE és EE modellek ekvivalensek (A=F), zaj jelenlétében azonban a 
két modell kiilönbözik. 

Lineáris parametrikus identifikáció esetén a megfelelő modellosztály kiválasztása 
tartalmazza a modellben szereplő átviteli fuggvények fokszámának megválasztását is, amely 
a gyakorlatban nem mindig egyszerű feladat, hiszen egy ismeretlen rendszer fokszámának 
becsléséről van szó. Amennyiben az identifikálandó rendszer fizikai hátteréről pontos 
információk állnak rendelkezésre, a fokszámbecslés ez alapján elvégezhető. Kisebb 
fokszámú rendszerek esetén akár próbálkozással is meghatározható a modell optimális 
fokszáma [SP91], [LG94]. 

A modell fokszámának felülbecslése nem mindig szerencsés megoldás, hiszen egyrészt a 
nem egyértelmű megoldás miatt numerikus problémák adódhatnak, másrészt egyes 
identifikációs eljárások ilyenkor a rendszer helyett már a jelenlévő zajt igyekeznek 
feleslegesen - rendszer gyanánt - egyre pontosabban modellezni. 
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Léteznek olyan komplex fizikai rendszerek, amelyek viselkedése igen nagy, elméletileg 
esetleg csak végtelen fokszámú modellel írható le [MB92]. Más esetben a valódi fizikai 
háttér (tehát a fizikai tartalommal rendelkező paraméterek) ismerete nem szükséges, csak 
egy, a rendszert viselkedés-szinten jól leíró (fekete doboz jellegű), lehetőleg egyszerű 

modell keresett. 

A rendszer modellezése a valódinál alacsonyabb fokszámú modellel tehát a gyakorlatban 
valós és gyakran előforduló feladat. Természetes elvárás, hogy a modell a körülményekhez 
képest ilyenkor is a "legjobban" írja le a rendszert. Az alulmodellezés ténye azonban súlyos 
kérdéseket vet fel az algoritmusok konvergencia-tulajdonságait illetően: konvergens-e az 
algoritmus, és ha igen, akkor valóban a "legjobb" megoldást találja-e meg. 

(iii) Az identifikációs eljárások harmadik logikai lépése a megfelelő költségfuggvény 
kiválasztása, amely számszerű mértékét adja a modell és a valós rendszer illeszkedésének. 

A modell ,Jóságát" a leggyakrabban a kimeneti hiba nagyságával, (pontosabban annak 
négyzetével) jellemzik. A két leginkább használatos megközelítés az LS (Least Squares) és 
az MSE (Mean Square Error) kritérium. 

Az LS módszerek a kimeneti hiba négyzetösszegét minimalizálják: 

k 

V(k,8) = ~:Le2(i), 
1=1 

(2.6) 

ahol e(k) az ismeretlen rendszer kimenetének és a modell kimenetének a h.iilönbsége és a 
8(k) becslő tartalmazza a modell valamennyi ismeretlen paraméterét. Az optimális 8(k) 
becslő minimalizálja a Vköltségfuggvény értékét [Bel87], [Söd75]. 

Az MSE költségfuggvény a hiba négyzetes értékének várható értéke: 

(2.7) 

Az MSE kritériumon alapuló módszereket a hibakritérium jellege, illetve az ehhez 
kapcsolódó keresési eljárásokból adódóan sztochasztikus-gradiens, vagy Gauss-Newion 
algoritmusoknak is hívják. Az algoritmusok közös jellemzője, hogy a paraméterek 
meghatározása a hibafelület gradiensének segítségével történik: a negatív gradiens irányába 
haladva, a hibát lépésenként csökkentve az eljárások a hibaminimumot szolgáltató 
paraméterértékeket igyekeznek megtalálni. Ez a megközelítési mód nagyon egyszerű 

struktúrájú, kis számítási komplexitású és rekurzíven kiértékelhető algoritmusokra vezet, 
ami valós idejű alkalmazásoknál különösen nagy előnyt jelent. 

Az F.2.A. fuggelék tartalmazza a legismertebb gradiens alapú algoritmusok rövid 
bemutatását. A (2.7) szerinti kimeneti hibát minimalizáló Output Error (OE) módszer hiba
felületének globális minimuma torzításmentes becslőt eredményez, de a hibafelület az alul
modellezett esetekben multimodális lehet, így a paraméterek könnyen lokális minimumokba 
konvergálhatnak. Az Equation Error (EE) algoritmus nem a kimeneti hibát minimalizálja, 
így ennek becslője nem pontos modell esetén torzított lesz, a hibafelület viszont mindig 
unimodális. 

Az alulmodellezés jellemzésének módszereit a 2.3 fejezet mutatja be. A továbbiakban a 
dolgozat olyan algoritmusokkal foglalkozik, amelyek megőrizve a gradiens algoritmusok 
egyszerű struktúráját, igyekeznek kibiszöbölni az alulmodellezésből eredő hibákat: a 
torzítást és a lokális minimumba való konvergálást. Ehhez az OE és EE algoritmusok 
megfelelő kombinálása nyújt lehetőséget. 
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2.3. Alulmodellezett rendszerek 

A fejezet a modellek fokszámának csökkentésekor fellépő alulmodellezés mértékének 
számszerűsítésével, ennek lehetőségeivel foglalkozik. 

Az alulmodellezés mértéke kézenfekvő en definiálható a valódi rendszer és a modell 
fokszámának különbségével, amennyiben a modell IIR rendszerként leírható, amelynek 
számlálója B(z), nevezője A(=): 

lin = max(n A - nA ,modell ,nB - nB,modell) ' (2.8) 

ahol 11..1 és nB az ismeretlen rendszer, nA,modell és nB,modell pedig a modell nevező és számláló 
polinomjainak fokszámai. A Ón mennyiség egy fokszámkülönbség, ami természetesen nem 
adhatja vissza a rendszerek dinamih.'Us viselkedéséből adódó finomabb eltéréseket (Ón 
negatív értéke túlmodellezést mutat). 

Dinamikus rendszerek összehasonlításának kedvelt módszere a Hankel-mátrixon alapuló 
McMillan fokszám. 

Legyen az ismeretlen rendszer átviteli függvénye 

oc 

H(z) = Lh(i)=-t , (2.9) 
i=O 

amely átviteli függvényhez tartozó Hankel mátrix: 

hl ~ h3 

HH = ~ 
h3 h4 

h3 h4 hs 
(2.10) 

A H(=) átviteli függvény Hankel-szinguláris értékei legyenek definíció szerint HH mátrix 
szinguláris értékei [Rózs91]: 

(2.11) 

a H(=) átviteli függvény Hankel-normája pedig a HH mátrix spektrálnormájával egyezz en 
meg [Rózs91]: 

(2.12) 

A Hankel-norma, valamint az Ly. és Lo: normák között a következő egyenlőtlenség áll fenn: 

(2.13) 
ahol 

(2.14) 

(2.15) 

A Kronecker-tétel szerint HH rangja akkor és csak akkor véges N értékű, ha H(=) egy N
edfokú racionális törtfüggvénye = -l-nek. Ekkor (JI = 0, ha i :2: N+ l. 
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Legyen az identifikáló rendszer modellje 

Af 

Lbl=-i "" 
iI( =) = -'-;-3'-- = L hl =-i (2.16) 

i=O 

a hozzá tartozó Hankel mátrixszal: 
A 

0. h3 
A 

h3 h4 
h4 hs 

(2.17) 

amelynek p( H il) rangjára Igaz, hogy nem nagyobb, mint M. Ekkor a Hankel-norma 

szerinti hibára [AAK71] alapján igaz, hogy 

(2.18) 

valamint létezik egyetlen olyan Hankel-értelemben optimális becslő, amelyre teljesül a 

IIH il - HHII = (j.\/+) , (2.19) 

egyenlőség. A hiba Hankel-normája akkor és csak akkor tart zérushoz az M fokszám 
növelésével, ha HH kompakt, vagyis lim (j Af +1 = O. 

A,-tcr. 

A két rendszer közti hibára (2.13) szerint tehát igaz, hogy 

!pin f IH( ejS 
) - iI( ejS 

degH(x J=.\f 2 i! I 
-it 

dB = !pin IIH(=)-iI(=)11 ~(j\/+). (2.20) 
degHlx)=.\f' 2' 

Az alulmodellezés Hankel-normán alapuló becslője tehát az ideális rendszer dinamikus 
tulajdonságainak figyelembevételével (bár a modell dinamikájának figyelmen kivül 
hagyásával) ad korlátot a kimeneti hibára a modell fokszámának fuggvényében. Nem az 
alulmodellezés fokszámban mért k"Ülönbségét adja meg, hanem az alulmodellezettségből 
fakadó maximális hiba nagyságát használja, mint mérőszámot. 

2.4. Gradiens alapú algoritmusok fiktív hibafelületekkel 

A továbbiakban a 2.2. ábra szerinti identifikációs séma gradiens alapú megvalósításaival 
foglalkozunk multimodális hibafelületek jelenlétében. A minimalizálandó költségfuggvény 
(2.7) és (F2.34) szerint a kimeneti hiba négyzetének várható értéke, tehát az algoritmusnak 
az OE hibafelület globális minimumát kell megtalálnia. Az OE algoritmus azonban lokális 
minimumokba képes konvergálni, míg az egyetlen megoldást szolgáltató EE algoritmus 
általában torzított becslőt szolgáltat. 

A fejezet a továbbiakban bevezeti a fiktív hibafelület fogalmát, áttekint néhány ismert fiktív 
hibafelületet használó algoritmust, majd egy új algoritmust javasol, amely olyan esetekben is 
képes a globális optimum megtalálására, amikor az ismert algoritmusok nem az optimális 
eredményt szolgáltatják. 
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2.4.1. Fiktív hibafelületek 

A gradiens alapú algoritmusok valamely (időinvariáns) -;:?t hibafelület minimumát keresik oly 

módon, hogy a hibafelület V'-;:?t gradiense mentén, valamilyen lépésnagysággal haladnak a 
lejtő irányába. Amennyiben a hibafelület multimodális, a gradiens keresés könnyen egy 
lokális minimumban terminálhat (pl. OE algoritmus). A probléma kiküszöbölésének egy 
lehetséges módja olyan -;:?t' hibafelület használata, amelyen való gradiens keresés az eredeti-;:?t 
hibafelület globális minimumhelyére vezet. 

Definíció: A minimalizálandó -;:?t hibafelület fiktív hibafelületének nevezem azt a -;:?t' 

hibafelületet, amelyen való egyszerű gradiens keresés a -;:?t minimumába vezet. A fih.1:ív 

hib af eiül et lehet időben állandó (statikus) és időben változó (dinamik."Us) . 

. Az ideális statilms fih.1:ív hibafelülettel szembeni elvárások a következők: 

S 1. -;:?t' legyen unimodális, 

S2 -;:?t' minimumhelye egyezzen meg -;:?t minimumhelyével, 

S3 A V'-;:?t' gradiens könnyen származtatható legyen. 

Az S 1 feltétel biztosítja, hogy az egyszerű gradiens keresés a kezdeti állapottól fuggetIenül 
képes legyen megtalálni a minimum ot, ami S2 miatt torzítatlan becslőt eredményez. 

Az S3 feltétel biztosítja, hogy az algoritmus számítási komplexitása alacsony maradjon. A 
gradiens algoritmusok kis számításigénye éppen "rövidlátásuknak" köszönhető, amely kis 
számításigényt célszerű megőrizni. Így a hibafelület konstrukciója is célszerűen "rövidlátó" 
művelet lehet. Nyilvánvalóan készíthetők olyan eljárások, amelyek a hibafelületet mintegy 
feltérképezve képesek a globális minimum ot meghatározni, majd ehhez tetszőleges, S 1 és 
S2 feltételeket kielégítő hibafelületet konstruálni. Az ilyen "távollátó" algoritmusok azonban 
igen nagy számításigényűek, ami nagyobb fokszám esetén nem teszi lehetővé 

alkalmazásokat (pl. a hibafeIületek ábrázolása ilyen algoritmusokkal történt). 

Az ideális dinamik."Us fiktív hibafelülettel szembeni elvárások a következők: 

Dl -;:?t' = -;:?t '(K) változó, ahol K = O, 1, ... hangoló paraméter a k idő valamely monoton 

növekvő fuggvénye, és lim K (k) = x;, 
k-,>:t: 

D2 -;:?t'(K), K < Kl legyen unimodális, 

D3 A hibafelület úgy változzon, hogy -;:?t'(K)-nak mindig létezzen ún. Alp(K) principális 
minimuma és Mp(O) legyen -;:?t '(O) minimumhelye, 

D4 Mp(K), K> K2 egyezzen meg -;:?t globális minimumával, 

DS a V'-;:?t'(K) gradiens könnyen származtatható legyen, 

D6 a hibafelület (vagyis K) elég lassan változzon, hogy a gradiens keresés képes legyen 
a paramétereket a principális minimum t-p sugarú környezetében tartani, ahol 

a -;:?t '(K) dinamikus hibafelület Mp(K) principális minimumának nevezem az olyan minimum

helyet, amelyre igaz, hogy létezik olyan t-p, hogy az Mp(K) minimumhely t-p sugarú 
környezete unimodális és Mp( K-l) ebben a környezetben van. 

A Dl feltétel megengedi időben változó, gumiszőnyeg-szerűen alakját változtatni tudó felü
let definícióját. A paraméterek a gumiszőnyegen guruló golyó analógiájára a szőnyeg 
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valamely minimumának fogságában változtatják helyüket aszerint, ahogyan a szőnyeg 
minimuma vándorol. 

A D2 feltétel biztosítja, hogy az algoritmus indítása után egyetlen minimumhely létezzen, 
ahová a gradiens keresés bevezeti a paraméterbecslőt. A D3feltétel miatt a paraméterek 
ezen vándorló principális minimumhellyel együtt haladva a D4 feltétel miatt az eredeti -;:?I 

hibafelület globális minimumába konvergálnak. DS feltétel ismét az algoritmus számítási 
komplexitásának alacsony szinten tartását biztosítja. 

A fenti Dl-DS feltételek elégségesek, hogy egy egylépésben konvergáló gradiens kereséssel 
kiegészítve a paramétereket a globális minimumba vezesse. A gyakorlatban azonban a 
gradiens keresés sebességét is figyelembe kell venni a hibafelület változtatásánál (D6 
feltétel). A gumiszőnyegen guruló golyó analógiájánál a szőnyeg alakja nem változhat 
tetszőleges gyorsasággal, ha a golyónak tehetetlensége is van. 

A D6 feltétel teljesülése nagyon nehezen ellenőrizhető, hiszen a gradiens keresés sebessége 
magának a hibafelületnek a meredekségétől is fugg. Ezért célszerű a hibafelület változ á
sának sebességét alacsony szinten tartani, valamint a Kl értékét kellően nagyra választani, 
hogya paraméterbecslők a kezdeti principális minimumba konvergálhassanak. A gradiens 
keresés lépésközének megválasztása is nehéz technikai probléma, hiszen a gradiens zaja 
miatt nagy lépésnagyság estén a paraméterek esetleg kiszabadulhatnak a principális 
minimum környezetésből. 

Megjegyzések: 

: 1. A hibafelülettel szembenjogos elvárás lenne, hogy minél meredekebb legyen, ami a gyors 
I 

I konvenrencia biztosítéka. Ez a problémakör azonban kivezet a jelen dolgozat témaköréből. 
I ~ 

:2. A principális minimum nem szükségszerűen globális minimuma a -;:?I '(K) hibafelületnek. 
I 

: 3 .. Az. egyszerű származtathatóság miatt a fiktív hibafelületet használó algoritmusok 
I -

I célszerűen az OE és EE hibafelületek valamilyen egyszerű kombinációját, illetve ezek szűrt 
: változatait használják. 
I 

A fiktív hibafelület fenti tág definíciója szerint valamennyi olyan gradiens alapú algoritmus, 
amely pl. nem pontos gradiensbecslőt, nem pontos kimeneti hibát, stb. használ, model
lezhető (nem ideális) fiktív hibafelülettel. A lehetőségek széles tárházából a következőkben 
azon érdekes algoritmusokkal foglalkozunk, amelyek a fiktív hibafelületüket az OE és EE 
hibafelületek valamilyen kombinációjából állít ják elő (kompozit algoritmusok). 

Először három ismert, fiktív hibafelületet használó algoritmus: a statikus hibafelületet 
használó EE és Steiglitz-McBride, valamint a dinamikus kompozit-regresszor algoritmusok 
áttekintése következik, majd egy új, dinamikus hibafelületet használó kompozit-gradiens 
algoritmust ismertetek. 

2.4.2. Az Equation Error algoritmus 

A legegyszerűbb statikus fiktív hibafelületet használó algoritmus maga az (F2.20)-(F2.28) 
egyenletek által definiált Equation Error algoritmus. Az algoritmus magja az EE 
hibafelületen minimalizáló keresés, amely által meghatározott paraméterek esetleg az 
adaptív szűrő pólusainak realizálására felhasználhatók (F2.1. ábra). Az algoritmus fiktív 
hibafelülete az EE paraboloid, amely nyilván kielégíti az S l feltételt. Az S2 feltétel 
teljesülésének feltétele az F.2 fuggelékben ismertetettek szerint a modell kielégítő fokszáma. 
Így alulmodellezett rendszerek esetén az S2 feltétel általában sérül, az EE algoritmus 
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torzított becslőt szolgáltat. Az S3 feltétel nyilván teljesül, hiszen a gradiens (F2.27) szerint 
könnyen számítható. 

Az EE algoritmus tehát önmagában nem alkalmazható multimodális hibafelületeken való 
eredményes keresésre, viszont intelligensebb algoritmusok építőelemeként használható, 
mint pl. a Steiglitz-McBride módszer esetében is. 

2.4.3. A Steiglitz-McBride algoritmus 

A Steiglitz-McBride algoritmus eredeti off-line formájában [SM65] és adaptív szűrőként 
megvalósítva is a lineáris rendszerek népszerű identifikációs technikája [FJ86], [Reg92]. 

Az off-line algoritmus a (F2.24) szerinti 8 paraméterbecslő értékét iteratív módon határozza 
meg. A (F2.20) szerinti jelöléseket használva a n+ l-ik iterációs lépésben a 8(n+ l) 
paraméterbecslő minimalizálja az 

J
~ 

l x ,d(k) ,x(k)-
-2:((I-A(q,8(n,1))) ( ()) -B(q,8(k,1)) ( ()) 
Nk=l 1-Aq,8n, 1-Aq,8n 

(2.21 ) 

kifejezés értékét, ami nagy mintaszám és ergodiklls jelek esetén határértékben a 

E{(1-A(q,8(n+I))) ((k\ ))-B(q,8(k+I)) ((k\ ))}2 
1-Aq,8n 1-Aq,8n 

(2.22) 

kifejezés minimumát adja [FN90], ahol teljesül az 

E{ ~ ) <P EE (k)eoE(k)} = O 1-Aq,8 
(" ')") _._.) 

összefüggés [SS81]. A (2.23) egyenletben <PEE a (F2.25) szerinti EE regressziós vektor, míg 
az eOE hiba a (F2.34) szerinti kimeneti hibával egyezik meg. Az algoritmus adaptív szűrős 
változatában a paraméterek számítása lépésenként történik a (2.23) szerinti minimum 
keresésével: 

1 
8(k+ l) = 8(k) + a () <PEik) eoik). 

1- A q,k 
(2.24) 

Az S~1},,1 algoritmus és az OE algoritmus rekurzív sémája szembetűnően hasonlít azzal a 
különbséggel, hogy az SMM regressziós vektora az adaptív szűrő y kimenetének késleltetett 
mintái helyett a rendszer d kimenetének késleltetett mintáit tartalmazza, ami az EE 
algoritmus sajátossága. A két algoritmus e sajátos ötvözete okozza az algoritmus 
gyakorlatban tapasztalt, majd elméletben is igazolt érdekes "majdnem globális 
konvergencia" tulajdonságait [FN90], [FD93], [BR94], [Reg96]. 

Az SMM algoritmusról régóta ismert tény, hogy az adaptív szűrő elégséges fokszáma és 
fehér spektrumú zavarójel esetén (természetesen perzisztens geIjesztőjellel geIjesztve) a 
paraméterbecslő az ismeretlen rendszer paramétereihez konvergál [SS88], [SS81]. Az algo
ritmus azonban sok esetben akkor is közel a kimeneti hibafelület globális optimumát szol
gáltatja, ha a rendszer alulmodellezett [FN90]. A jelenséget a hibafelület meredekségén 
keresztül magyarázva [FD93] arra az eredményre jut, hogy minél nagyobb a kimeneti hiba
felületen a globális és lokális minimum különbsége, az SMM megoldás annál közelebb lesz 
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a globális optimumhoz. (A tétel bizonyítása azonban egy sejtést is tartalmaz, amelynek 
valódiságát csak a szimulációs tapasztalatok igazolják.) A "majdnem globális konvergencia" 
egy más megközelítésből kiinduló elméleti magyarázatát és kimeneti hiba egy priori becs
lőjét a [BR94] és a [Reg96] dolgozatok tartalmazzák. Ezek szerint ha a gerjesztés és a 
zavaró jel fehér spektrumúak és az adaptív szűrő fokszáma M, akkor a Steiglitz-McBride 
algoritmus stabilitási pont jaiban a kimeneti hiba nem lehet nagyobb, mint az ismeretlen 
rendszer Hankel-mátrixának M+ l-ik szinguláris értéke. Az ismeretlen rendszert "elég jól" 
leírni képes, vagyis nem túl alacsony fokszámú adaptív szűrőknél tehát a stabilitási pont 
közel esik a globális optimum kimeneti hibájához. Amennyiben a globális optimumhoz 
lényegesen kisebb kimeneti hiba tartozik, mint a lokális minimumhelyekhez, akkor a para
méterbecslő szükségszerűen közel kell essen a globális optimumhoz, ami igazolja az [FD93] 
eredményt is. 

A Steiglitz-McBride algoritmus (2.24) szerinti paraméter-számítási mechanizmusa 
felfogható úgy is, mint egy fiktív hibafelületen való gradiens keresés, ahol a fiktív hibafelület 
gradiense: 

(2.25) 

Az SMM fiktív hibafelületének tulajdonságai egyes esetekben jól közelítik az ideális statikus 
fiktív hibafelületektől elvárt tulajdonságokat: bizonyos feltételekkel unimodális, de erősen 
alulmodellezett esetben lehet multimodális is (S l), minimumhelye "közel" van a globális 
minimumhoz, de általában torzított (S2), a gradiens könnyen számítható (S3). 

Az S.MJ\1 fiktív hibafelületére mutat példát a 2.11. ábra. A 2.11.a ábrán egy unimodális 
hibafelület látható, ahol a (2.20) szerinti O)·H = 0.74, míg a 2.I1.b ábra egy multimodális 
hibafeWletet mutat (JM-j = 0.94-es alulmodellezettségi mutatóval [SP95a]. 

~: 

I ~~~~25 -1~ 1.5 2 

, o 

a. b. 

2.11. ábra. SA1A1fiktív hibafelületek. (a) Unimodális, O:\l-i =0. 74. (b) Bimodális, 0:\1-1 =0.94. 

2.4.4. A kompozit regresszor algoritmus 

A kompozit regresszor algoritmus (eRA) az OE és EE algoritmusok tulajdonságait ötvözi 
magába a regresszor vektor speciális megválasztása által [KR93], [KR88]: 

<)lCR4 (k) = [y(k -1),··· ,y(k -nA + 1),x(k),··· ,b(k -nB + l)f, (2.26) 
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ahol a regresszor vektor kimeneti jellegű y (k) komponense az ismeretlen rendszer d(k) 
kimenőjeiének és az adaptív szűrő y(k) kimenőjelének konvex összege: 

y(k) = (1- y(k ))y(k) +y(k )d(k). (2.27) 

Az adaptív szűrő kimenete 

(2.28) 

míg a paraméterek számítása a 

e(k + l) = e(k) + Il(k )<PCR4 (k )e(k) 
1+ Il(k )<P~R4 (k ) <P CR4 (k) 

(2.29) 

egyenlet szerint történik. 

A y(k) "kompozíciós paraméter" határozza meg az algoritmus viselkedésének jellegét: y = l 
esetén a eRA átmegy az EE algoritmusba, míg ay = O választás egy "OE-jellegű" 
algoritmusra vezet. Amennyiben a kompozíciós paraméter értéke O és l között van, az 
algoritmus viselkedése is természetesen ötvözi az OE és EE tulajdonságokat. 

A kompozit regresszor algoritmus konvergencia-tulajdonságait [KR93] tárgyalja kielégítő 
fokszámú esetre. Eszerint az algoritmus konvergenciájára zaj mentes környezetben a 
következő elégséges feltételek fogalmazhatók meg: 

Ha valamely O < 81 < l konstansra a 

HCR(q,k) = Il(k)· 

{]- A(q){ (]- y(k))(] + M(k )~~R' (k )~CR' (k)) + MU)~ - 6\) ~~R4 (k )~CR4 (k)} (2.30) 

átviteli függvényű rendszer u(k) bemenete és =(k) kimenete valamely véges K és pozitív a 
értékekre minden pozitív egész L eset én kielégíti a 

L L 

L u(k)=(k) + K ~ a Lu2 (k) 
k=O 

egyenlőtlenséget, valamint igaz, hogy 

k=O 

0<8 2 ::;~l(k)::;83 <x 

(2.31) 

(2.32) 

valamely 82 és 83 értékekre, valamint az ismeretlen rendszer BIBO stabil, akkor az adaptív 
szűrő konvergens: 

lim e(k) = O. 
k-7 OC 

(2.33) 

Zaj jelenlétében az algoritmus y nagyságától függő torzítást produkál [KR93]. 

A fenti algoritmus kiegészíthető a y paraméter időbeli hangolásával, így egy dinamikus fiktív 
hibafelületet használó algoritmus konstruálható. Ez a dinamikus hibafelület alulmodellezett 
esetben sérti a D4 feltételt, hiszen az algoritmus y O esetén nem a valódi OE hibafelületet 
használja. (A hibafelület azonban nyilvánvalóan kielégíti a Dl, D2, D5 feltételeket.) 

Az kompozit regresszor algoritmus mintájára definiálható az új kompozit gradiens 
algoritmus, amellyel a következő fejezet foglalkozik. 
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2.4.5. A kompozit gradiens algoritmus 

A kompozit gradiens algoritmus fiktív hibafelülete az EE és OE hibafelületek konvex 
összegeként definiált [SP95b]: 

(2.34) 

ahol O::; 'A ::; l a kompozíciós paraméter. 'A, = l esetén a kompozit gradiens algoritmus az 
EE, 'A = O esetén az OE algoritmusba megy át. A hibafelület definíciójából nyilvánvaló, 
hogy a gradiens értéke is az EE és OE gradiensek konvex összegeként számítható: 

l 
V'cGA=(1-'A)V'oE+'AV'EE=-2(1-A)eoE ( )<PoE-2AEE<PEE' (2.35) 

l-Aq,k 

A paraméterek számítása egyszerű gradiens kereséssel történik: 

e(k + l) = e(k) - öV' CGA' 

ahol Ö > O lépésnagyság. 

(2.36) 

A fiktív hibafelület dinamikus változtatása a kompozíciós paraméter segítségével történik. 
Az algoritmus indításakor a kompozíciós paraméter értéke l. Valamely Kl időpillanat után a 
paraméter értéke csökkenni kezd és valamely KJ. időpillanat után azonosan nullává válik. A 
kezdeti fiktív hibafelület az EE hibafelület, mely nyilvánvalóan kielégíti az ideális dinamikus 
hibafelülettel szemben támasztott D2 feltételt. A végső hibafelület maga az OE hibafelület, 
így a D4 feltétel is teljesül, amennyiben a végső principális minimum maga a globális 
minimum. D3 feltétel teljesülésének általános feltétele nem ismert, alacsony fokszámú 
rendszerek esetével az F.2.B fuggelék foglalkozik. A Dl és D5 feltételek nyilvánvalóan 
teljesülnek, a D6 feltétel pedig a ), paraméter kellően lassú változtatásával kielégíthető. 

i. = 1 (EE) f. = 0.25 

-0.5 "_ 875 l. - . 
0.5 -0.5 "_ 815 l. - . 

0.5 

-1 

-0.5 "_ o 5 0.5 
A- D. -0.5 j. = o O(OE) 0.5 

-1 

-0.5 o 0.5 -0.5 o 0.5 

2.15. ábra. A CGA fiktív hiba felületének alakulása a Ic kompozíciós paraméter 
függvényében. A vízszintes tengelyeken az a, afüggőlegeseken a b paraméter látható. 

A kezdeti unimodális hibafelület a kompozíciós paraméter változtatásával mintegy "átúszik" 
a végső, esetleg lokális optimum okat is tartalmazó hibafelületbe. A hibafelület változását a 
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2.15. ábra illusztrálja egy példán keresztül. A következőkben mindig fehér spektrumú 
gerjesztést és zaj mentes körülményeket feltételezünk. Az ismeretlen rendszer másodfokú: 

H*(z) = 0.1248-0.9981.:-
1 

'l' (2.37) 
1-0.l128.:-1 -O.0036z--

míg az adaptív szűrő egyetlen pólussal rendelkezik: 

b 
H(z) = 1-az-1 

(2.38) 

A 2.15. ábra kompozíciós paraméter fuggvényében mutatja a hibafelület alakulását. A 
kezdeti paraboloid a A paraméter csökkentésével egyre inkább torzul, de még A = 0.25 
eset én is unimodális. A paraméterek már ennek a (principális) minimumhelynek a foglyai, 
mikor a lokális minimumhely megjelenik és ezzel együtt a globális optimumba konver
gálnak. A principális minimumhely változását a 2.16. ábra mutatja a fenti példa esetére. 

2.16. ábra. A CGA fiA1il' hibafelüle! principális minimI/mának (x pontból induló) és a 
később felbukkanó minimumnak (-,- pontból induló) trajektóriái. 

A Kompozit Gradiens algoritmus paramétereinek konvergenciáját mutatja a 2.17. ábra. A 
kompozíciós paraméter a 2200-ik lépésben kezd csökkenni exponenciális jelleggel, értéke a 
7000-ik lépés után már gyakorlatilag nulla. Az (2.37) szerinti ismeretlen rendszerre az 
(2.38) szerinti adaptív szűrő a és b paramétere a 2.17. ábrán látható módon először az EE 
minimumhelyre konvergál, majd megtalálja a globális optimumot. 

·:f .~ 
00'---10:':-:00:--:2-:'::00:-0 -:3:-:':00'-:-0 -4-c-:'00:-:"O--::50'===00:::='SO""'00""""":7-:-::00:-0 -:S:-:':OO'-:-O -=-='90:-::-00--::-'10000 

l" --~~--~~--~--~~--~~--~ 
i 

"r 
Ol 

~J ~: 
O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 SOOO 9000 10000 

m:nta 

2.1 ':". ábra. A CGA paramétereinek konvergenciája. 
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A 2.18. ábra a CGA és az S"MM algoritmusok paramétereinek trajektóriáit mutatja a 
konvergencia során a (2.38) modellre, ahol az ismeretlen rendszer: 

H*(z) = 0.0925-0.7398z-
1 

. 

1- O. 0303z-1 
- O. 6642z-2 

(2.39) 

Jól látható, hogy a paraméterek fuggetlenül a kezdeti állapottól mindig megtalálják a 
globális minimumot. Ugyanerre a rendszerre az S"MM algoritmus hol a globális minimum 
közelébe, hol a lokális minimum közelébe konvergál a kezdeti állapottól fuggően. A 
rendszer valóban erősen alulmodellezett: RI 0.94, ami jelzi, hogy az S"MM algoritmus 
valószínűleg nem lesz globálisan konvergens. A CGA ebben az erősen alulmodellezett 
esetben is jól teljesített. 

0.8 

::1 
-1 '---<)-:.:-8 --<)-:-6=---<)-:,"-' --<)-:-.2:---:::0~":':0.2~~0.4~::=0.6~"'::O.8---' 

a 

a. b. 

2.18. ábra. A CGA (a) és az SA1JI.1 (bj paraméter-trajektóriái különböző kezdőpontok 
ese/én. 

Megjegyzések: 

: l. A kompozíciós paraméter változtatására a D6 feltétel irányadó. Mivel a konvergencia 
! sebessége az ismeretlen rendszer tulajdonságaitól fugg, így a paraméter változtatása a fenti 
I példákban nagyon lassan történt. 

! 2. A kompozíciós paraméter adaptív változtatása elképzelhető a konvergencia-sebesség, illetve a 
: gradiens értékek monitorozásán keresztül: a paraméterek markáns változása esetén Gól korrelált 
: gradiens értékek) még nem szabad a kompozíciós paramétert csökkenteni, míg nem változó 
: paraméterek esetén (zajos, nem korrelált gradiens értékek) a kompozíciós paraméter csök
: kenthető. Ezen módszer azonban nagyon lapos hibafelületek esetén nem működik kielégítően. A 
: kompozíció s paraméter hangolására álta1ánosan használható módszer eleddig nem ismeretes. 
I 

A kompozit gradiens algoritmus a szimulációk során globális konvergencia-tulajdonságokat 
mutatott. Általános esetben az algoritmus konvergenciájának feltételei nem ismeretesek, 
azonban az F.2.B fuggelékben egy egyszerű alacsony fokszámú esetre közlöm a globális 
konvergencia-tulajdonságok bizonyítását zajmentes körülményekre, fehér spektrumú 
gerjesztés esetén. 

2.5. Összefoglalás 
A 2. fejezet gradiens alapú algoritmusok konvergencia-tulajdonságaival foglalkozott multi
modális hibafelületeken. A témakör irodalmának áttekintése után bevezettem a fiktív 
hibafelületek fogalmát és megfogalmaztam az ezekkel kapcsolatos elvárásokat. Ennek 
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tükrében bemutattam néhány ismert, fiktív hibafelületet használó algoritmust, majd új 
algoritmust javasoltam dinamikus fiktív hibafelülettel. 

A fejezetben szereplő témakör kapcsán a következő megállapítások tehetök: 

- Ugyan a hagyományos gradiens algoritmusok (OE, EE) egyike sem biztosítja a globális 
torzításmentes konvergenciát, de a két algoritmus kombinálásából az előbbieknél kedvezőbb 
tulajdonságú algoritmusok származtathatók. 

- Az OE és EE hibafelületek alkalmas kombinálása megőrzi a gradiens algoritmusok 
vonzó an egyszerű struk"tÚráját, alacsony számítási komplexitását, azonban lehetőséget ad a 
konvergencia-tulajdonságok kedvező befolyásolására. 

- A fiktív hibafelület fogalma egységes és szemléletes keretet ad a gradiens alapú 
algoritmusok viselkedésének leírására. 

- A statik'Us fiktív hibafelületek kisebb teret engednek a hibafelület kedvező alakítására, 
\~szont változó rendszerek követésére alkalmasak. 

- Az ismert gradiens alapú algoritmusok által használt fiktív hibafelületek nem, vagy csak 
közelítően elégítik ki az ideális fiktív hibafelülettel szembeni elvárásokat. 

- A 2.4.5. fejezetben javasolt dinamikus fik'tÍv hibafelület egyszerű, alacsony fokszámú esetek
ben bizonyíthatóan globálisan konvergens algoritmusra vezet. A szimulációs eredmények szerint 
a kompozit gradiens algoritmus erősen alulmodellezett esetekben akkor is jól teljesít, amikor a 
"majdnem globális" konvergencia-tulajdonságokat felmutató S.rvfM algoritmus hibázik. 

- Magasabb fokszámok esetén csakúgy mint az ismert algoritmusoknál, a CGA algoritmus 
globális konvergenciájának feltételei sem ismertek. 

- Az algoritmus \~selkedésének jellemzése zaj jelenlétében, illetve színes spektrumú 
gerjesztés esetén további \~zsgálatokat igényel. 



3. 
3.1. Bevezetés 

Periodikus jelek mérésére szolgáló 
jelfeldolgozó eljárás ok 

A 3. fejezet egy, a periodik"Us jelek precíziós spektrummérésére szolgáló algoritmuscsalád 
bemutatására vállalkozik. Megvizsgálja a rekurzív Fourier-analízis ismert módszereinek 
kiterjesztési lehetőségeit egyrészt a hagyományos Fourier-analízisben használatos 
módszerek, másrészt az alkalmazott, implementációs szempontból kedvező tulajdonságokat 
mutató rezonátor-alapú struktúra által kínált speciális módszerek irányában. 

A spektrummérés problémakörének megoldására használatos módszerek áttekintése a 3.2 
fejezetben található. A feladat megoldásának egy vonzó alternatívája a rezonátoros 
struktúrán, valamint ennek továbbfejlesztett változatain alapul. A 3.3 fejezet ismerteti a 
rezonátoros struktúrát, valamint ennek a továbbiak szempontjából lényeges tulajdonságait 
mutatja be. 

A rekurzív diszkrét Fourier-transzformáció (RDFT) mérésére szolgáló rezonátor struktúra 
3.4 fejezetben ismertetett hangolható változata képes az ismert alapharmonik"Usú jelek 
spektrumának mérésére a hagyományos DFT hibái (tetőesés, szivárgás) nélkiil, valamint 
kézenfekvő módon kínálja fel a strukturális adaptivitás lehetőségét. Az ismeretlen 
alapharmonik"Us-frekvencia kinyerésére az adaptív Fourier analizátor iteratív algoritmusa 
nyújt megoldást (3.5 fejezet). 

A hagyományos DFT esetén alkalmazott ablakozási technikák alkalmazásának lehetőségeit 
a hangolt és strukturálisan adaptív rezonátoros struktúrákra a 3.6 fejezetben tárgyalom. 

A rezonátoros struktúra egyik lehetséges származtatási módját a Lagrange interpoláció 
nyújtja, amely alapján a véges beállású Lagrange struktúrák bemutatása a 3.7 fejezetben 
található. A gondolatmenet általánosításaként az Hermite interpoláción alapuló struktúra 
problémakörével a 3.8 fejezetben foglalkozom. 

Az Hermite-alapú megközelítés implementációs szempontból jobban kezelhető, egyszerű
sített változata a többszörös pólusokat tartalmazó, de nem véges impulzusválaszú 
rezonátoros struktúra, amelyet a 3.9 fejezet mutat be. 

A fenti struktúrák adaptív változatainak blokkos végrehajtásával is új algoritmusok 
származtathatók. A 3.10 fejezetben javasolt blokk-adaptív algoritmusok a konvergencia
tulajdonságok analizálhatóságát ajánlják, amellyel részletesen a 4. fejezet foglalkozik. 

3.2. Periodikus jelek mérésére szolgáló eljárások 

Méréstechnikai alkalmazásokban a periodikus jelek speh.1:rumának precíziós mérése gyakori 
feladat. A problémához jól illeszkedő jelmodell harmonilms pozíciókban álló, ismeretlen 
frekvenciájú komponenseket tételez fel. A feladat az egyes komponensek amplitúdóinak, 
valamint az ismeretlen alapharmonümsnak minél pontosabb becslése. 

A probléma visszavezethető egy rendszeridentifikációs feladatra, ahol a mérendő jel helyett 
a jelet generáló lineáris rendszer identifikációja a cél. Az ismeretlen rendszer kimenete maga 
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a mérendő jel, bemenete pedig legtöbbször egy fiktív fehér-zaj generátor. Az ismeretlen 
rendszer közelíthető egy autoregresszív (AR), mozgó átlagolású (MA), vagy 
általánosságban egy autoregresszív mozgó átlagolású (ARMA) rendszerrel [BK80], 
[GKM75], [TS67]. A paraméterek meghatározására szolgáló Yule-Walker egyenletek 
[Ger70] megoldására hatékonyan alkalmazhatók a Levinson-Durbin és a Burg 
algoritmusok, illetve ezek változatai [KM81], [Mar86], [Bur75], [Swi79]. A paraméterek 
ismeretében egy újabb lépésben kinyerhetők a jel spektrális információi (pl. frekvencia, 
amplitúdó) is. A modell (a struktúra, illetve a fokszámok) kiválasztása természetesen 
kritiklIS az eredmény pontossága szempontjából [Aka74], [KN80], [Ton75], [Ton77]. 
Mivel ezen modellek nem használják ki a jeIről rendelkezésre álló valamennyi információt, 
pontosságuk is korlátozott. 

A Fourier-alapú megközelítések közös j ellemzőj e, hogy a beépített jelmodellek kötöttebbek, 
erősen kihasználják a jelek periodiklls voltát. A jelmodellek ismert vagy ismeretlen 
frekvenciájú szinuszos (illetve komplex exponenciális) jelek súlyozott összegeként írhatók 
Ie. A gyors Fourier-transzformáció (FFT) megjelenésével ez a megközelítés igen 
népszerűvé vált [BM67], [Bri74b]. Az FFT jellegéből adódóan kötött alapharmonikus 
frekvenciájú - és így az esetek többségében pontatlan - jelmodellből adódó problémák 
kik'Üszöbölésére az ablakfüggvények adhatnak megoldást [Har78], [BT76], [Wel67], 
[Sch89], [Ran87]. 

A jelmodell ismeretlen alapharmonikusát beépíti modelljébe a Pisarenko-féle harmonikus 
dekompozíció (PHD) módszere. A jelmodell tetszőleges (nem csak harmonikus) pozíci
ókban álló szinuszos komponenseket tartalmaz additív fehérzaj jelenlétében [Pis73] (illetve 
színes zaj jelenlétében [SA78]). Az algoritmus elméletileg képes azonosítani a szinuszos 
összetevők frekvenciáit és amplitúdóit, valamint a zaj varianciáját, amennyiben pontosan 
ismert a jel autokorreláció-mátrixa [KT80], [Ows78], [Mar79], [KM81], [REK82]. Az 
elméleti szempontból nagyon érdekes és elegáns eljárás gyakorlati alkalmazhatósága 
azonban korlátozott egyrészt az autokorreláció-mátrix becslése [Bel87], másrészt 
algoritmus meglehetősen magas számításigénye miatt, ugyanis egy sajátérték-feladat 
megoldását [Rózs91] és egy polinom gyökeinek kiszámítását is igényli. 

Prony eredeti energia-sűrűség spektrum becslője csillapított szinuszos komponenseket 
tételezett fel [JS 78], [r78], [BM78], [BM80], ennek módosított változatai nem csillapított 
szinuszos komponensek paramétereinek becslésére használhatók [HiI56], [KM81]. A 
Prony-féle spektrumbecslő nem feltételezi akorrelációs mátrix ismeretét, valamint 
egyszerűbb apparátussal számítható, mint a PHD, de az algoritmus így is két lineáris 
egyenletrendszer megoldását és egy polinom gyökeinek kiszámítását igényli [Bel87], 
[Mar79]. 

Az ismeretlen frekvencia problémáját adaptív módon ragadják meg a színuszos 
komponensek detektálására és mérésére szolgáló real-time ALE (Adaptive Line 
Enhancement) algoritmusok [W~75]. Ezen algoritmusoknál a jelmodell zajjal fedett 
szinuszos komponensek összege, amely komponenseket az algoritmusok általában 
lyukszürő-csoportok adaptálásával igyekeznek szétválasztani [Neh85], [I-f86], [KM89], 
[PMS94]. A stabilitási tulajdonságok azonban csak egyszerű esetekben (másodfokú alaptag, 
egyetlen szinuszos komponens) ismertek [SN88], [PSM94]. Új eredmények mutatják, hogy 
van remény hiperstabil ALE létrehozására is, amellyel zaj mentes környezetben az adaptáció 
igen gyors lehet. Az egyetlen szinuszos komponens mérésére kifejlesztett algoritmus 
bizonyítottan hiperstabil, zajos közegben pedig a frekvenciabecslő torzítása alacsony 
[PM93]. A tetszőleges számú szinuszos komponens követésére szolgáló algoritmus 
hiperstabilitásához az elméleti eredmények eddig csak szükséges feltételeket állítottak 
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(amelyek két komponens esetén elégségesek is), d~ a kisérleti tapasztalatok bíztató ak. Az 
algoritmus zajos közegben is kedvező (bár természetesen lassabb) konvergencia
tulajdonságokat mutat, ezek elemzése azonban hiányzik. Nagy hátránya az algoritmus 
méréstechnikai alkalmazásának, hogy a spektrális információk kinyerése az algoritmus által 
használt paraméterekből polinom gyökhelyeinek meghatározását teszi szükségessé, 
amelynek pontossága preCÍziós alkalmazást nem tesz lehetővé [Pad 96] . 

Amennyiben a jel alapharmonikusának frekvenciája ismert, a diszkrét Fourier transzformált 
(DFT) diszkrét értékei közti interpolálással javítható az amplitúdó- és frekvenciamérés 
pontossága. Az interpoláló módszerek azonban csak zaj mentes és kevés számú (tipikusan 
egyetlen) harmonikus esetén valósíthatók meg gazdaságosan [SPV92]. A probléma más 
megközelítési módja az ún. order tracking analízis, ahol a mintavételi frekvencia hango
lásával a mérendő komponensek pontosan a transzformált vonalaira esnek, így a pontos 
amplitúdómérés lehetővé válik [Ran87]. A mintavételi frekvencia váltás a azonban sokszor 
nehezen megvalósítható rendszereket eredményez (pl. hangolható átlapolásgátló szűrő). 

A rezonátor alapú Fourier-analizátor jelmodellje kötött frekvenciájú komponenseket 
tartalmaz, így a DFT rekurzív megvalósítását ajánlja fel [Péc85]. A struktúra hangolható 
változata abemenőjel frekvenciájának ismeretében képes a jellmodellt módosítani. Az 
adaptív Fourier-analizátor már ismeretlen frekvenciájú harmonikus jel modelljét tartalmazza 
[Nagy92]. A módszer így lehetővé teszi egyrészt a frekvencia meghatározását, másrészt az 
amplitúdók nagypontosságú mérését az analizátor strukturális adaptivítása révén. A 
strukturális adaptivitás az order tracking-hez hasonló ráhangolást eredményez, azonban 
állandó mintavételi frekvencia mellett. A gyakorlati tapasztalatok szerint az algoritmus igen 
jó pontossági és sebességi tulajdonságokkal rendelkezik. A fejezet további része ezen 
algoritmus továbbfejlesztési lehetőségeivel foglalkozik, bemutatja a rezonátoros struktúrán 
alapuló adaptív algoritmus-családot. 

3.3. Rezonátor-alapú Fourier-analízis 

Ez a fejezet a rezonátoros struktúra széles irodalmának azon részleteit igyekszik röviden 
bemutatni, amelyek a következő fejezetek alapját képezik. A struk."túra részletes tárgyalása a 
hivatkozott irodalmakban található meg. 

A digitális rezonátorokból felépített struktúra igen hatékony eszköznek bizonyult mind 
digitális szűrők [Péc89], mind rek.llrzÍv transzformációk megvalósítására [Péc86],[PF90]. Itt 
most a diszkrét transzformációk (különösen a Fourier-transzformáció) megvalósításának 
lehetőségeire helyezzük a hangsúlyt [Péc85] eredményei alapján, mivel a dolgozat további 
része ezen struk."túra továbbfejlesztett, hangolható és adaptív változataival foglalkozik majd. 

A rezonátoros struktúra könnyen származtatható megfigyelő-elméleti alapon [Lu e 71]. 
Amennyiben a koncepcionális jelmodell egy (bázis-)oszcillátorok jeleit lineárisan kombináló 
struktúraként fogható fel, akkor az ennek megfelelő megfigyelő struk."túra tartalmazza a 
modellt a 3.1. ábra szerint. 

A jelmodell gerjesztetlen integrátorainak Xl (k) kimenetei a megfigyelendő állapotváltozók 

(pl. ismeretlen Fourier-együtthatók), amelyek a megfelelő c/(k) bázisokat (pl. harmonikus 

forrásokat) súlyozzák. 
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A megfigyelő Xi (k) állapotváltozói hasonlóan súlyozzák a beépített Ci (k) források jeleit, 

előállítva ezzel abemenőjel komponenseinek becslőit, ezek összegeként pedig magát a 
bemenőjel y(k) becslőjét. Abemenőjel komponensekre bontását a g (k) vektor végzi. 

Vezessük be a következő jelöléseket: 

X(k)=[Xo(k), X\(k), .. ', Xx-\(k)r 

X(k) = [Xo(k), X\(k), "', Xx-\(k)r 

c(kj=[co(kj, c/kj, "', cN-/kjf 

g(kj=[go(kj, g/kj, "', gx-/kjf. 

3.1. ábra. lntegrátorokat és keverőkettartalnza=ó koncepcionális je/modell, 
valamint a 11O==á tarto=ó megfigyelő. 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

Ekkor a megfigyelőt leíró egyenlet, illetve a megfigyelő követési hibája a következőképpen 
fejezhető ki: 

y(k) = cT(k)X(k), (3.5) 

X(k + 1) = X(k) + g(k )(y(k) - y(k)), (3.6) 

X(k + l) - X(k + l) = (E - g(k )cT(k ))(X(k) - x(k)) = 

(il (E - g(;)c f
(;))) X(O) - X(o)). (3.7) 

X-j 

A követési hiba akkor válik véges lépésben zérussá, ha a TI (E - g(i )cT (i)) mátrix véges 
i=O 

N-re nullává válik. Ez g(k) alkalmas megválasztásával biztosítható. Legyen ugyanis g(k) 

olyan, hogy c(k) és g(k) alkossanak bázis / reciprok-bázis rendszert. Ekkor 
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X-l 

L: (g(i)cT(i)) = E, míg g(i)cT(i)g(j)cT(j) = 0, ha i;t j. Így az N lépéses konvergencia 
1=0 

biztosított [Péc86] . 

A fenti eredmény egyenletes rezonátor elhelyezkedés esetén csúszóablakos DFT 
algoritmusra vezet a 

(k) = j(2n X)mk } Cm e , 
nl = 0, l, "', N - l 

(k) l - ;(2n/Slmk gm = Ne .' , 
(3.8) 

választássaL Az állapotváltozók ekkor az aktuális ablakon belül található jeldarabra 
értelmezett Fourier -sorfejtés együtthatóit tartalmazzák. 

Nem egyenletes rezonátor-elhelyezkedés esetén is biztosítható a véges beállás, amennyiben 
c(k) és g(k) megválasztása a következőképpen történik: 

ahol 

cm(k) = e}ffimk, } 
nl = 0, l, "', N - l, 

(k) -;ffi k gm = l~lle . m 

l 
'~Il=N-I ' 

TI ( l - Zi Z ~ l) 
1=0 
i:;:tm 

{CD J, i = 0, 1, "', l'l - 1 pedig a rezonátor-frekvenciák halmaza. 

(3.9) 

(3.10) 

A fenti beállítások mellett a struktúra FIR jelleggel reagál a megfigyelt rendszerben 
bekövetkező változásokra. Lehetőség van azonban a hibarendszer pólusainak zérustól 
h.rülönböző beállítására is. Ekkor 

N-l 

TI ( 1 - Pi Z ~ l) 
r - -':'I==0'c--__ _ 

III - ,\'-1 ' 

TI (1- ZIZ~I) 
i=O 
Í:;t:m 

ahol {pJ, i = 0, 1, . ", N -l a kívánt pólusok halmaza. 

A rendszer 717-ik csatornájának átvitele 

míg a teljes rendszer átvitele 

,
. __ -l 
m":"m":" 

l - _-l 

T. ( ) 
- ':'m-

m - - ,Y-I -l' 
1+ ~ 'jZI Z 

L. l __ -l 
i=O --i--

(3.11 ) 

(3.12) 
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(3.13) 

ami egyenletes rezonátor-elhelyezés és a (3.1 O)-ből ilyenkor adódó 'm = 1/ N esetén 
egyszerűen a 

(3.l4) 

alakban Írható fel. 

V éges beállású rendszer esetén (3.12) egy alternatív formája: 

N-I 

T ( -) -, - --ITI(l - _-I) nl ... - m":"m~ - ~1~ , (3.15) 
i=Ű 
i:r=m 

amely egyenletes rezonátor-elhelyezkedés esetén a következő alakot ölti: 

. N(rox-mro) 

( 
. ) l _jlS+I)ffiX-mffi szn 

T e lffix = -e· 2 2 
III N . ro. - mro Sll1 --,,-x __ 

2n 
ro = N' m=O,l, ... N-l. (3.16) 

.., 

A nem véges lépésben történő beállás érdekes alkalmazási lehetőségeket vet fel. Egyenletes 
rezonátor elhelyezkedés esetén I'm = 1 N helyett ennél kisebb értéket választva a struktúra 
egy exponenciális jelleggel átlagoló DFT algoritmust eredményez. 

T ermészetesen az IIR beállítás nem minden esetben kivánatos, bár egyéb (pl. 
implementációs) előnyök kedvéért alkalmazása indokolt lehet. A számítási komplexitás 
csökkentés ének érdekében a FIR beállásnak megfelelő együtthatók kiszámítása helyett 
valamely strukturális an stabil együtthatókészlettel (tipikLlsan l~n = I/N választással) 

működtethető a rendszer, fuggetlenül a rezonátorok pozíciójától. Ekkor természetesen 
semmi sem garantálja a véges beállást, így az eredmény általában IIR lesz. 

Az időtartománybeli ablakozó fuggvények használata helyett a struktúra - rekurzív 
jellegénél fogva - a kimeneti jelkomponensek súlyozásának lehetőségét kínálja fel; egy 
időben akár több ablakfuggvény párhuzamos használata is lehetséges. 

Az ablakfuggvények transzformált oldalon történő implementációjával analóg módon az 
integrálás, deriválás, vagy más lineáris transzformáció is megvalósítható egy mátrixszorzás 
segítségével. 

A 3.1. ábra szerinti struktúra könnyen átrajzolható egy másik koncepcionális jelmodellt 
tartalmazó struktúrává oly módon, hogy a keverés-integrálás-keverés funkció helyett 
sávszűrést alkalmazunk. A származtatott megfigyelő a 3.2. ábrán látható. A két struktúra 
teljesen ekvivalens, de látható, hogy míg az első esetben a szorzó együtthatók idővariánsok, 
a másodikban már időinvariánsok. 
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3.2. ábra. Időinvariáns megfigyelő stru/míra 

A gm együtthatók értéke az időinvariáns struktúrára: 

25 

(3.17) 

A különbség az implementációs kérdéseken túlmenően elméleti szempontból is jelentős: az 
időinvariáns rendszerről igen könnyen megmutatható, hogy szoros rokonság ot mutat a jól 
ismert Lagrange-interpolációs technikával. A gondolatmenetet megfordítva és általánosítva 
adódik az Hermite-alapú, többszörös rezonátorokat tartalmazó struktúrák megvalósításának 
lehetősége. 

Megjegyzés: 

: Amennyiben a koncepcionális jelmodellel való keveredés veszélye nem áll fenn, a 
: továbbiakban az egyszerűbb jelölés érdekében a megfigyelő állapotváltozóit X-vel jelöljük. 
I 

3.4. A hangolható rezonátoros struktúra 

A 3.2 fejezetben ismertetett rezonátor alapú struktúra képes a DFT rekurzív, csúszóablakos 
kiértékelésére. Természetesen az RDFT számítása is terhes a hagyományos DFT 
problémaitól (tetőesés és szivárgás), amelyek a mérendő jel nem adekvát modellezéséből, 
nevezetesen pontatlan frekvenciabecsléséből adódnak. Csakúgy, mint a hagyományos (nem 
rekurzív jellegű) DFT megvalósítások, a rezonátoros struktúra sem képes a bemenő jel 
komponenseinek amplitúdóját pontosan megmérni, amennyiben a mérendő jel harmo
nikusai nem esnek pontosan a rezonátor-pozíciókra. A tetőesés jelensége azért lép fel, mert 
a bemenő jel alapharmonikusa nem esik a Tm(z) fuggvény (3.12) maximumhelyére; míg a 
szivárgás oka az, hogya felharmonikllsok nem esnek Tm(=) nullhelyeire. 

A probléma megoldásának kézenfekvő módja a rezonátor-pozíciók állítása a bemenő 
frekvencia fuggvényében. Amennyiben a bemenő jel alapharmonikusának O < roo < n 
frekvenciája ismert, a rezonátorok a 

(3.18) 

pozíciókra állíthatók, ahol L a legnagyobb frekvenciájú felharmonikus indexe és Lroo < n. A 
struktúra most a (3.9) és (3.18) szerinti c(k) és g(k) választással működtethető. A 
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rezonátorok elhelyezkedése (3.18) szerint CDo fuggvényében legyezőszerűen változik, ahol a 
legyező középső ága, a DC rezonátor állandó helyen marad. 

Amennyiben az r m becsatoló együtthatók (3.11) szerinti értéh.iiek, a rendszer FIR jellegű 
lesz, míg a szokásos rm = I/N, vagy ennél kisebb érték választásával élve IIR jellegű 
beállást produkál. A struh.'túra a tranziens lezajlása után zaj mentes esetben, pontos 
frekvenciainformáció esetén elméletileg tetszőleges pontossággal képes a harmonikusok 
amplitúdójának mérésére. 

A struh."1Úra a fenti formájában is alkalmazható, azonban a rezonátorok egyszerű hangolása 
két hátránnyal is jár: 

- A jelmodell nem követi a frekvencia változásával a jel lehetséges felharmonikus
számának változását (ami állandó mintavételi frekvencia és állandó átlapolásgátló szűrő 
alkalmazása esetén természetszerűen fellép). 

- Az egyenletes rezonátor-elhelyezkedés esetén tapasztalt, az ortogonalitásból fakadó 
előnyök megszűnnek, a struh."1Úra kedvezőtlen tranziens viselkedést produkál, valamint 
zajjal szembeni érzékenysége megnő. Ennek magyarázata a következő: míg az 
egyenletes elhelyezkedésü struktúra esetén az egyes csatornák át\~teli fuggvénye a (3.16) 
szerinti digitális sinc fuggvény szerint csökken, addig a iC környékén rezonátorokat nem 
tartalmazó, erősen aszimmetrikus rendszer átviteli fuggvényei iC-hez közeledve a 
csökkenés helyett igen nagy értékeket vehetnek fel, ami mind a tranziens viselkedés, 
mind a zajérzékenység szempontjából kedvezőtlen hatású. 

A fentiek miatt célszerű a struh."1Úra adaptálása is a frekvencia fuggvényében. A hangolható 
rezonátoros struktúra strukturálisan adaptív változatában tehát az L = L(CDo) változó értéke 
legyen: 

L( CD o) egész. (3.19) 

A hangolható rezonátoros elrendezés eredményesen használható minden olyan esetben is, 
amikor a bemenő jel lassan változó, de ismert frekvenciájú harmonikus jel. A struktúra 
ilyenkor az order-tracking filozófiához hasonlóan a tulajdonképpeni alapharmonikus 
frekvenciától fuggetlenül a "vonalak" (harmonihlsok) amplitúdóját méri, kompenzálva a 
frekvencia változásait. 

Megjegyzés: 

: l. A fentiekhez hasonlóan természetesen a klasszikus DFT is kiértékelhető tetszőleges 
; frekvencia pozíciókban, azonban a gyors módszerek (FFT) csak egyenletes elhelyezkedés 
I esetére (CDo=2iC/N) alkalmazhatók. A rezonátoros struktúra műveletigénye viszont 
: tetszőleges elhelyezkedés esetén G(N) művelet mintánként. 

! 2. A 3. fejezet további része az itt ismertetett strukturális an adaptív hangolható rezonátoros 
; RDFT különböző változataival foglalkozik. 
I 
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3.5. Az adaptív Fourier-analizátor (AFA) 

Az adaptív Fourier-analizátor létrejöttében egy gyakorlati igény játszotta a döntő szerepet: 
periodikus jelek frekvenciájának és amplitúdójának egyidejű, preCÍziós (néhány ppm 
pontosságú) mérése alapvető követelmény egyes (pl. hitelesítésre használt) nagy 
pontosságot megcélzó készülékekben. Ezt a feladatot vállalta magára a rezonátoros DFT 
struh.'tÚra adaptív változata, az AF A [Nagy92]. 

Mint azt a 3.4. fejezetben láttuk, a hangolható rezonátoros struktúra képes a DFT rekurzív, 
csúszóablakos kiértékelésére tetőesés- és szivárgásmentesen, ha a jeIről pontos frekvencia
információ áll rendelkezésre. A frekvencia mérésére azonban ez a struktúra is alkalmatlan. 

Az AF A algoritmus alapötlete a rezonátorpozíciók adaptálásában rejlik, mégpedig oly 
módon, hogy a mérendő jel spektrumvonalai és a rezonátorpozíciók lehetőleg 
egybeessenek. Amennyiben ez megvalósítható, úgy a DFT számítása a megfelelő helyeken, 
pontosan a spektrumvonalakon történik, a szivárgás és tetőesés jelensége nem lép fel. 

Az adaptációs mechanizmus az idővariáns struktúra (3.1. ábra) segítségével követhető. A 
megfigyelő állapotváltozói a jelmodellben szereplő súlyozó együtthatókat követik -
amennyiben a beépített és a valós jelmodell megegyeznek. Ekkor az állapotváltozók a 
Fourier-együtthatókat tartalmazzák, a beállási tranziens után nem változnak. .Amennyiben a 
jelmodell nem megfelelő - például a vizsgált periodikus jel frekvenciája nem azonos a 
beépített jelmodell frekvenciájával -, a megfigyelő nem képes a "hibás" modellt azonosítani 
a mért jellel; jelen esetben az állapotváltozók nem állnak be, hanem forognak. Ha a bemenő 
jel egy tiszta komplex exponenciális, akkor az állapotváltozók forgási sebessége éppen az 
aktuális rezonátor-frekvencia és abemenőjel frekvenciájának különbsége lesz. Ezt a 
jelenséget használja fel az AF A a frekvencia-hiba becslésére: az alapharmonikus forgási 
sebességének segítségével korrigálja a rezonátorok elhelyezkedését. A rendszer 
blokkvázlata a 3.3. ábrán látható, ahol N=2L+l a rezonátorok számát, ú) az 
alapharmonikus frekvenciáját, cj (k) a jelmodellben alkalmazott harmonikus forrásokat, 

g/ (k) pedig a reciprok forrásokat jelöli (i = 0, 1, "', N-l). 

Az adaptációs algoritmus a következő [Nagy92],[Nagy93]: 

Az egyszerűség kedvéért rendezzük sorba a rezonátorokat frekvenciájuk szerint az alábbi 
módon: 

{O, ú), - ú), 2ú), "', Lú), - Lú) } , (3.20) 

és indexeljük őket a fenti sorrendben nullától N - l-ig. Tartalmazza a D segédváltozó a 
frekvenciák együtthatóit: 

D=diag{O, l, -1,2, -2,"',L, -L}. (3.21) 

A-O. lni cializálás: Legyen egy tetszőleges kezdeti alapharmonikus frekvencia ú)(l). 

Legyen k-l, N(O) pedig tetszőleges pozitív érték. Legyenek az X és c 

állapotváltozók az alábbi N( O) hosszúságú veh.10rok: 

° 1 

X(I) = ° , c(l) = 
1 

° l 
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A-l. Legyen L(k) egész úgy, hogy _(TI: ) -1::;; L(k) < ~( )' Legyen N(k) = 2L(k) + 1. 
cok cok 

A-2. A rendszer struktúrájának megváltoztatása úgy, hogy N(k) számú rezonátor legyen 

benne: 

A-3. 

A-4. 

A-5. 

A-6. 

Ha N(k)::;; N(k-l), akkor 

a régi rezonátorok közül megmarad N(k) darab, mégpedig a kis 

frekvenciájúak: {O, co (k), - co (k), 2co (k), ... , L(k)co (k), - L(k)co (k)}. 
Az állapotváltozók változatlanok maradnak. 

Ha N(k) > N(k -1), akkor 

a régi rezonátorok megmaradnak és a struktúrát a megfelelő számú új 

rezonátorral egészül ki a {pco (k)} frekvenciákon. Az új rezonátorok 

állapotváltozói legyenek: xp(k) = 0, cp(k) = l, ahol 

p=[L(k-I)+I, -L(k-l)+l, L(k-l)+2, .", L(k), -L(k)r. 

Legyen D=diag{O, 1. -1. 2. -2, "', L(k), -L(k)}. 

Legyen r(k)=_l I=OI ... N(k). 
'- I fl' , , 

Legyen gl(k) = l; (k)c;(k), i=O,l,.·.N(k). 

A rezonátoros struktúra adott időpillanathoz tartozó kimenete: 

A-7. Az adott időpiIlanathoz tartozó hiba: 

e(k) = d(k) - y(k). 

A-8. A rezonátoros struktúra következő időpillanathoz tartozó állapotváltozói: 

X(k+l) = X(k)+e(k)g(k). 

A-9. Az alapharmonikushoz tartozó Xl állapotváltozó szögelfordulása: 

.6.co (k) = angle(XI (k + 1), Xl (k)). 

A-IO. A frekvenciaadaptáció: 

.6.co (k) 
co (k + l) = co (k) + N( k) . 

A-ll. A következő időpillanathoz tartozó c vektor előállítása: 

c(k + l) = e)D(k)Cű(k+l) c(k), 

Legyen k-k-'-l. 

A-12. Go to A-l. 



3.5. Az adaptív Fourier-analizátor 

Adaplációs 
mechauizmus 

(!) 

3.3. ábra. A:: adaptív Fourier anali::átor blokÁ"vádata 
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Az algoritmus két érdekes lépése olyan kérdéseket vet fel, amelyek megválaszolása a 
továbbiakban javasolt algoritmusok szempontjából kulcsfontosságúak lesznek: 

Az A-4. lépésben az ri becsatoló eg:yütthatók értéke egységesen I/N. Erre a választásra a 
következő heurisztikus magyarázat adható: 

Amennyiben a rezonátorok elhelyezkedése az egységkörön egyenletes (azaz a rezonátorok 
az egységgyök-pozíciókra esnek), akkor a fenti választás éppen az N lépéses véges beállás 
feltételét teljesíti. Az adaptívalgoritmusnál természetesen az egyenletes elhelyezkedést 
semmi nem biztosítja, hiszen a rezonátorpozíciók a bemenő jeltől függnek. Az A-l. és az A-
2. lépés azonban úgy igyekszik a rezonátorokat elhelyezni, hogy leginkább közelítse az 
egyenletes elhelyezkedést. Minél több rezonátort sikerül elhelyezni (azaz minél kisebb ro), a 
közelítés annál jobb lesz. (Az egyenletesség a -1 pont környezetében sérül, de a fenti 
választással a felső és alsó félkör utolsó rezonátorainak távolsága az ideálistól maximum 
ro/2-vel térhet el.) Tehát a rezonátorok "közel egyenletesen" helyezkednek el, így a 
becsatoló együtthatók A-4. szerinti választása "közel véges" beállást biztosít. A gyakorlati 
tapasztalatok és szimulációs eredmények szerint ez valóban optimális választás, elméleti 
eredmény azonban még nem született ennek igazolására vagy cáfolatára. 

Az A-lO. lépésben a frekvenciabecslőt a becsült frekvencia-hiba N-edrészével változtatja 
meg az adaptáló algoritmus. Ennek pontos elméleti indoklása hiányzik, [Nagy93] alábbi 
heurisztriklls magyarázata azonban indokolja a választást: 

Mivel az rekurzív DFT algoritmus egy N lépéses késleltetést okoz a bemenet és az y 
kimenet között, a frekvencia-adaptáció hatása is csak N lépés múlva jelentkezik. Így az 
algoritmus mintegy szétosztja az a szükséges korrekciót N lépésre. 

Amennyiben a lépésenkénti változtatás nagyságát lIN-nél nagyobbra választ juk, a 
tapasztalatok szerint az algoritmus könnyen instabillá válik, I/N-nél kisebb együtthatók 
viszont lassabb beállást eredményeznek. 
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Az algoritmus fent ismertetett formájában számos készülékbe került már beépítésre, a 
gyakorlatban igen robosztusnak bizonyult. Olyan kitűnő sebességi és pontossági 
tulajdonságokat mutatott fel, amelyek feltétlenül indokolják igényes készülékekben való 
alkalmazását. Az elméleti eredmények azonban hiányosak, eleddig nem sikerült a 
konvergencia- és stabilitás-tulajdonságokat kielégítő módon elemezni. 

3.6. Ablakozás alkalmazása hangolt és adaptív struktúrák esetén 

A megfigyelő jelmodelljének nem megfelelő bemenő jel mérésekor (pl. zaj, vagy nem 
modellezett periodikus zavarok jelenléte esetén) felmerül az RDFT amplitúdóbecslőinek 
pontosságának kérdése. A probléma kézenfekvő kezelési módja lehet a DFT esetén 
használatos ablakozási technikák megfelelő alkalmazása, amellyel a szivárgás (és pontatlan 
frekvenciabecslő esetén a tetőesés) jelensége csökkenthető. 

Hasonló megoldásra vezet a következő felvetés is: Az adaptációt csak az Xl állapotváltozó 
jele vezérli; nem lehetséges-e a rendelkezésre álló többi állapotváltozó felhasználásával 
javítani az algoritmus tulajdonságain ') 

A frekvenciatartománybeli ablakozás alkalmazása a rezonátoros RDFT struktúrára 
lehetőséget ad a felmerült kérdések közös keretben történő megválaszolására. 

Az ablakozás eredeti, időtartománybeli végrehajtása során az N hosszúságú regisztrátumot 
egy ugyanilyen hosszúságú ablakfuggvénnyel beszorozva, majd a DFT -t a kapott szorzaton 
végrehajtva az eredményül kapott transzformálton mind a szivárgás, mind a tető esés 
csökkenthető [Sch89]. A nyereségnek természetesen ára is van, nevezetesen a transzformált 
felbontóképessége csökken [Sim84]. Különböző célokra az irodalomban számtalan 
"optimális" ablakot publikáltak, amelyek valamilyen módon igyekeznek kompromisszumos 
megoldást találni a felbontóképesség romlása, valamint a szivárgás és tetőesés csökkentése 
között. Léteznek nagy oldalelnyomású ablakok a szivárgás minimalizálására (Blackman, 
Kaiser-Bessel), kis tetőesésű ablakok (Fiat-top) az amplitúdómérés pontosságának 
növelésére, valamint ezek számos ötvözete [Har78],[BT76], [Tho95]. 

A klasszikus ablakfuggvények egy kedvelt osztálya koszínusz-fuggvények lineáris 
kombinácíójából építkezik: 

M '"> TCi 
w(k) = Lal cos-~ k, k = -N/2,···,N/2. 

1=0 

(3.22) 

Ezen ablakfuggvények Fourier transzformált ja: 

(" '">") J ._J 

ahol D( B) a Dírichlet-fuggvény: 

. NB 
Slll-

D(B) = . ~ . (3.24) 
Slll 

') 

Néhány közismert, (3.22) szerinti ablakfuggvény tulajdonságait foglalja össze a 3.1 táblázat 
[Har78]. 
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oldal- ekviv. max. 
Ablak <1{) al a2 a3 meredekség zajsávsz. oldal-

[vonal] hullám 
Négyszög 1 O O O -6 dB/okt l.00 li -13 dB 
Hahn 0.5 0.5 O O -18 dB/okt l.50 li -32 dB 
Hamming 0.54 0.46 O O -6 dB/okt l.36 li -43 dB 
B l ackrn an 0.42 0.50 0.08 O -18 dB/okt l. 73 li -58 dB 
Blackrnan- 0.35875 -0.48829 0.14128 -0.01168 -6 dB/okt 2.00 li -92 dB 
Harris 

3.1. táblá=at. Ablakfüggvények tulajdonságai 

Mivel az időtartománybeli szorzás a frekvenciatartományban konvolúciónak felel meg 
[Fod87], így az időtartománybeli ablakozás is leírható a frekvenciatartományban az 
ablakfuggvény transzformált jával való konvolúcióval. Amennyiben a transzformáció 
számítása blokkosan történik (pl. FFT), úgy célszerűbb az időtartományban elvégezni a 
szorzást, ez mintánként mindössze egy plusz művelettel jár. Ha a transzformáció 
kiértékelése csúszóablak-szerűen történik (pl. RDFT), akkor az időtartománybeli ablakozás 
gazdaságosan nem megoldható, ilyenkor célszerűbb az ablakozást a frekvencia
tartományban elvégezni. 

Az ablakfuggvények (3.22) szerinti osztályára a transzformált oldali ablakozás kedvező 
számítási komplexitással megoldható, hiszen a konvolúció számításához mintánként 
mindössze M szorzás szükséges (szemben egy általános ablakfuggvény esetén szükséges N 
szorzással). 

A rekLlrzív DFT esetén használható megoldást szemlélteti a 3.4. ábra A1=3 estére (pl. Hahn 
ablak), míg az ablakozás oldalhullám okat és tető esést csökkentő hatását a 3.5. ábra 
illusztrálja Hahn ablak esetén. 

",(kl 

3.4. ábra. Rekur=ív DFT kiegésdtése frekvenciatartománybeli ablako=ással 

Az ablakfuggvények az egyenletes elhelyezkedésű, "klasszikus" DFT alkalmazásokra lettek 
kifejlesztve, ahol a szimmetria miatt (3.23) teljesül. A frekvenciatartománybeli ablakozás 
alapgondolata azonban arra az esetre is általánosítható, amikor a transzformált számítása 
nem egységgyök-pozíciókban történik. A 3.5. ábra szerinti Dirichlet-fuggvények helyét a 

Tú),i (e Jv ) átviteli fuggvények veszik át (amelyek 13- = 2n / N esetén (3.16) alapján (a 

fázistolástól és az lIN konstanstól eltekintve) átmennek a Dirichlet-fuggvénybe): 
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Egyenletes elhelyezkedés: w = 21t / 25 

I i 

l 
! ::~r 
.~ -601. I 
:(5 

-SOl 

-10°1 
-120ul ,'--__ -'--__ -'-__ --'-___ "--__ -'--__ --L..! 

-3 -2 -1 O 2 3 
frekvencia (rad) 

3.5. ábra. A hagyományos (egységgyök pozÍciólo'a iiItetett) Hahn ablak 
oldalhullám- és tetőesés-csökkentő hatása. 

M 

Wúl,p ( 1'} ) = L bk Túl,p-k ( eFQ 
) 

>:=-.\1 

(3.25) 

ahol Ww.p ( 1'}) a p-ik spehrumvonal kiszámításához használt "általánosított ablakfuggvény" 
transzformált ja co rezonátor alapharmonikus frekvencia esetén, bk a súlyozó együttható, 

Túl .1 
(eju) pedig az i-ik transzformált-kimenet átviteli fuggvénye (3.12) szerint. 

Ahhoz, hogy (3.25) és (3.23) egyenletes rezonátor-elhelyezkedés esetén ugyanazt az átvitelt 
produkálja (a skálázástól és a lineáris fázistolástól eltekintve), (3.16) figyelembevételével a 
következő összefuggésnek kell fennállnia: 

bo = 2ao 
-{ ~I+r..i) . -i~j 

b
l 
=aje' x =(-lYaj,e 'N, ha i=-M ... M,i:;tO. 

(3.26) 

A fenti összefuggés úgy normálja (3.25) ablakfuggvényt, hogy annak COo= co pontbeli 
átvitele pontosan 1 legyen. A (3.26) szerinti összefuggések alkalmazása 3 elemű ablakokra a 
következő eredményt adja: 

b_l = _a
l
e}1ti

N 

bo = 2ao 
b_l = _ale-j1tiN. 

A hagyományos ablakfuggvényekkel ellentétben a (3.25) magfuggvények fuggnek 

(3.27) 

- a transzformált alapharmonikusának helyétől (vagyis az co rezonátor-frekvenciától), 

- valamint a nem teljes körszimmetria miatt attól is, hogy az ablakfuggvényt éppen 
hányadik spektrumvonal számítására használjuk (P). 
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Az általánosított Hahn-ablak alkalmazását nem egységgyök pozíciókban álló rezonátorok 
esetére a 3.6. ábra illusztrálja. Jól látható, hogy az ablak jellege hasonló a 3.5. ábrán 
láthatóhoz, jóllehet a rezonátor-elhelyezkedés nem szabályos. 

Nem egyenletes elhelyezkedés: ÚJ = 2rr / 24.3 

-100' 

I 
_120'lLJ'----'-----'------'----'---_....ll-__ --L..J 

-3 -2 -1 O 2 3 
frekvencia (rad) 

3.6. ábra. Ablakozás afrek-venciatartományban Hahn ablakkal, nem egységgyök 
po=ícióban lévő re::onátorok esetén. 

A 3.7. ábra példája illusztrálja az általánosított ablakfüggvény alakjának változását a 
transzformált alapharmonikusának fuggvényében. Az ábra a transzformált második 
harmonih.'Usára fektetett, (3.43) szerint számított általánosított Hahn-ablak abszolút értékét 
mutatja a -lO-ik spektrumvonaltól az 10-ik spektrumvonalig. A transzformált alapharmo
nikusa a O.Olrr értéktől (összesen 100 spektrumvonal) a O.lrr értékig (összesen 20 
spektrumvonal) változott. Egyes át\~teli fuggvényeken jól megfigyelhető a nem egyenletes 
elhelyezkedés okozta torzulás, ami különösen -rr és +rr környezetében okoz nagyobb 
eltérést az egyenletes elhelyezkedés esetén várhatótól - ami nagyobb alapharmonikus
frekvenciákra az ábra szélein látható . Jól látható, hogy a l8dB/oktávos oldalhullám
csökkenés itt is jól teljesül. Az általánosított ablakfüggvények ~selkedése kis rezonátor
számra tér el leginkább az eredeti ablakfüggvényekétől, hiszen az egyenletes elhelyezkedés 
ilyenkor nagymértékben sérülhet. 

.Az általánosított ablakfüggvények előnyösen alkalmazhatók a hangolt struh.'tÚra 
amplitúdóbecslőjének javítására zaj jelenlétében, illetve nem pontos frekvencia-információ 
esetén. 

Az adaptív Fourier-analizátor az általánosított ablakfüggvények alkalmazásával egyszeruen 
módosÍtható. Mivel az ablakfüggvények feladata kettős (konvergencia-tulajdonságok 
javítása és amplitúdómérés pontosságának ja\~tása), e két célra két különböző 
ablakfüggvény használható. Az adaptációt vezérlő jel ablakozását természetesen elegendő 
egyetlen komponensre elvégezni, míg az amplitúdóbecslők ablakozása minden 
komponensre szükséges. 

Az eredeti AF A algoritmus Xl jele helyett legyen most az adaptációt irányító XUi' jel (három 
elemű ablakot feltételezve) három kimenet lineáris kombinációja: 
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(3.28) 
i=-K 

i=-K 

ahol Will. l a (3.25) szermti ablakfüggvény. Az adaptációs mechanizmus megegyezik az 
eredeti AF A algoritmuséval. 

III =(0.01 ... 0.1)l! 

-80 

-100 

-120 L-L-L-L--'--_-L--_...L...-_-'--_--'-_-'-_-L-_--L_---1 

-10 -8 -6 -4 -2 o 2 4 6 8 10 
frekvencia(vonal) 

3. -. ábra. Egy Hahn ablak alkalmazása nem egységgyök-po::ícióra. Az átviteli függvény 
abszolút értéke különböző rezonátor-fi"eÁ"venciáATa. A szaggatott vonal a hagyományos 

Hahn-ablak burkolóját mutatja. 

Megjegyzés: 

: Az algoritmus a (3.28) szerinti ablakfüggvénnyel nem alkalmas tetszőleges periodikus jel 
: mérésére. Ugyanis a vezérlőjelet előállító Will. l C {}) átviteli fuggvény a {} = co pont mellett 
I 

I nem rendelkezik leszívásokkal a {} = O és a {} = 2co pontokban sem. Ez azt eredményezi, 
: hogy O vagy 2co frekvenciájú komponensek vannak jelenlétében az XIW vezérlőjel co = coo 
: esetén is forog, vagyis ilyenkor a feltételezett co = COo konvergenciapont nem stabil. 
I 

A fenti probléma kiküszöbölésére szolgáló ablakozott AF A algoritmus (W AF A) elrendezése 
a 3.8. ábrán látható. Az adaptációt most a második (ablakozott) csatorna jele irányítja: 

(3.29) 
i=-},: 

Az algoritmus a következő: 



3.6. Ablakozás alkalmazása hangolt és adaptív struktúrák esetén 

w-o. } 
: Megegyezik az A-O - A-8 lépésekkel. 

W-8. 

W-9. Az adaptációt vezérlő X2w jel számítása (3.29) szerint. 

Az X2wjel szögelfordulása: 

~W (k) = angle( X 2w (k + 1), X 2H ·(k)). 

Megegyezik az A-lO - A-ll lépésekkel. 

W-12. Go to W-l. 

Adaptációs 
mechanizmus 

cű 

Cik) 

x 
'C c:(k) ..... 
-c-:: 
E 
-o r;(k) 
N 
O 

..:.: ri lk ' c-:: 
:ö 
< r;(k) 

3.8. ábra. Ablakozott adaptiv Fourier-analizátor (WAFA): az AFA struktúra 
ablakfüggvénnyelldegés:ítve, dupla sürüségü rezonátorral 

Megjegyzések: 

35 

: 1. I\.1ivel a fázisinformáció most a 2w frekvenciájú kimenetből származik, ezért a struktúra 
I 

I az Wo = 2w pontba konvergál, vagyis ugyanolyan frekvenciájú bemenőjelre kétszer annyi 
: rezonátort tartalmaz, mint az eredeti BAF A. Amennyiben az ablakfuggvény 2M+ l egymás 
I 

I melletti csatorna lineáris kombinációjából áll össze (w, 2w, ... (2M+ l)w frekvenciájú 
: kimenetek), úgy nyilván az egyensúlyi állapot az Wo = (M+ l)w lesz, ami azt jelenti, hogy a 
: rezonátorok száma (M+ l )-szerese lesz a BAF A algoritmus esetén szükséges rezonátor
: számnak ugyanolyan frekvenciájú bemenőjelre. 

! 2. Az amplitúdóbecslők ablakozását természetesen elegendő azon kimenetekre elvégezni, 
: amelyek tényleges bemeneti komponensekhez tartoznak, ahogy az a 3.8. ábrán látható. 
I 
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: 3. Az adaptációs ablakfuggvény feladata az alapharmonikus és a többi zavaró harmonikus 
: komponens ,jel-zaj" viszonyának javítása (a konvergencia-analízis részleteivel a 4. fejezet 
: foglalkozik). Ezért nyilván olyan ablakot célszerű választani, amely 
1 
1 
1- minél keskenyebb (a rezonátorok számának csökkentése érdekében). 
1 
I 

1 - minél gyorsabban csökkenő oldalhullám okkal rendelkezik, 
1 
I 

1 - minél kisebb ekvivalens zaj sávszélességgel rendelkezik. 
1 

: A gyakorlatban az első feltétel miatt elsősorban a 3 elemű ablakok jöhetnek szóba (Hahn és 
: Hamming). A második feltétel szerint a Hahn, míg a harmadik szerint a Hamming ablak az 
l 

1 előnyösebb. 
1 

Az ablakfuggvények kedvező hatása a konvergencia sebességére jól megfigyelhető, 

amennyiben a bemenőjel nem tartalmaz DC és második harmonikus összetevőket, így az 
adaptáció az alapharmonikusra (3.28) szerint elvégezhető. Az általános esetben használható 
(3.29) szerinti ablakfuggvények kedvező hatása a konvergencia sebességére a kényszerű 
fokszámnövekedés miatt semlegesítődik, a WAF A algoritmus az AF A algoritmus éval kb. 
megegyező sebességet produkál. 

3.7. Lagrange-alapú F ourier-analizátorok 

A Lagrange-interpoláció nyílt vagy burkolt formában a digitális jelfeldolgozás számos területén 
megjelent és használatos. A digitális szűrők elméletéből ismert mintavételes szűrőtervezés 

ugyanúgy tárgyalható a Lagrange-interpoláció alapján, mint a diszkrét Fourier-transzformáció . 
. Az itt következő fejezet röviden áttekinti a rezonátoros struh.'tÚra és a Lagrange interpoláció 
kapcsolatát [Péc85] eredményei alapján, valamint bemutatja az adaptív struktúra kiegészítésének 
lehetőségét a Lagrange interpoláció alapján. 

A Lagrange interpoláció alapfeladata egy N különböző pontban ismert értékű Yk = Y(Xk), 
k = 0, l, ... , N - l fuggvény közelítése maximum N-I-ed fok.-ú P(x) polinommal úgy, hogy a 
polinom az alappontokban az ismert fuggvényértékeket vegye fel. :Mivel a polin omnak pontosan 
N szabad együtthatója van, a feladat mindig egyértelmű en megoldható. 

A feladat átfogalmazható a következő formába: 

Keressünk olyan Lk N-edfok.-ú polinomokat, amelyekre igaz, hogy 

Lk{xk) = l, Lk(x,) = 0, ha i :;t: k. 

A dekomponált feladat megoldása triviális, ha szorzat alakjában keressük a megoldást: 

N-j 

Lk (x) = IT a k (x - xJ, 
i=O 
i,tk 

ahol az at: együtthatók a k-ik Lagrange-polinom normálását hajtják végre: 

l 
ak = N-j 

IT(Xk - Xi) 

i=O 
i,tk 

Így a keresett P(x) polinom a következő alakban írható fel: 

(3.30) 

(3.31 ) 

(3.32) 
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X-I 

p(x) = LYkLk(X), (3.33) 
k=O 

A Lagrange polinomok a következő "rezonátoros" alakban is felírhatók: 

(3.34) 

Ebben a megközelítésben úgy is fogalmazhatunk, hogy minden Lk Lagrange polinom két 
tényező szorzatából áll: az első tényező közös minden polinomra, ennek tulajdonsága, hogy az 
alappontokban értéke zérus; a második tényező pedig minden polinomnál egyedi, értéke az xk 

alappontnál végtelenhez tart. A két tényező szorzata olyan, hogy kielégíti az (3.30) 
egyenJőségeket. 

Amennyiben az x változó helyébe a z változót képzeljük, a fuggvényértékek pedig egy H(z) 
átviteli fuggvény mintavett értékei, akkor a Lagrange-polinomok az 

(3.35) 

alakot öltik. Ez láthatóan egy akauzális rendszert eredményezne, így a továbbiakban a kauzális 
alak a következő: 

ahol 

. :Y-I ,\"-1 

() -(:Y - II TI ( ) 1 TI ( -I) 1 
Lk Z = Z· . Qk Z - ZI -=--=- = QI: 1- Z ZI _-1_' 

1=0 ---I: 1=0 1-_ -I: 

1=0 
1;:1: 

l\z eredő átviteli fuggvény ekkor a 

:\"-1 

H(z) = LH(zl:)Li;(z), 
i;=0 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

alakban írható fel, ami nem más, mint az ún. frekvencia-mintavételezési szűrőrealizálási eljárás 
[Sim84]. 

A kapott szűrőstruktúra kellemetlen tulajdonsága, hogy az alappontokon kívül \~selkedését 

semmilyen előírás nem korlátozza, így ellentétben az approximáló szűrőtervezési módszerekkel 
számított szűrőkkel, az átviteli fuggvény nem kézbentartott módon ingadozik. Viszont a 
módszer kétségtelen előnye, hogy az alappontokon átvitele teljesen pontosan az előírt H(zi;) 
értékű, a szűrő hangolása pedig egyszerűen a H(z!..) paraméterek segítségével, mindenfajta külön 
számítás elvégzése nélh.iil végrehajtható. 

A struktúra blokkvázlata (3.36) alapján könnyen származtatható, ahogy azt a 3.9. ábra mutatja. 

Látható, hogy a Lagrange-polinomok közös tényezője az egységkörön csak zérusokat 
tartalmazó hálózattal megvalósított "fésűs szűrő", a második tényező pedig minden polin omnál 
egy egységkörön elhelyezett pólussal realizálható. A pólusok természetesen pontosan fedik a 
megfelelő zérusokat, így minden pólus "kitöri" a fésű megfelelő fogát. 
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-7\1-=-1=0 H .... _I-_=_-I_=I ..... 

3.9. ábra. Kauzális Lagrange struÁ1lÍra 

Amennyiben az alappontok az N-ik egységgyökök pOZÍciókon helyezkednek el, úgy a fenti 
struk.1Úra éppen a Diszkrét Fourier Transzformáció rekurZÍv formáját (RDFT) valósít a meg. A 
párhuzamos ágak kimenetei ilyenkor az utolsó N minta transzformált jait szolgáltatják, amelyek 
csúszó ablak-szerűen kerülnek kiszárnitásra minden időpillanatban. 

A rezonátoros struk.1Úra aJ.9. ábrán látható struk.1Úrából könnyen származtatható a párhuzamos 
ágakba helyezett késleltető elemek segítségével. Ez természetesen már nem a hagyományos 
Lagrange-probléma, hiszen az N alapponthoz immár egy speciális N-edfokú polinomot kell 
illeszteni. JáIjunk el azonban itt is a Lagrange-polinomok analógiájára, azaz keressük azon bi 

együtthatókat, amelyekre a 

",'-1 -1 

L ,(-) - 'TIb (1 _-1_ )---'" :--
k - - i: - - -/ - _-1_ 

i=O 1- - -k 

módosított Lagrange-polinomok átvitele Zi: pontban 1. Nyilvánvalóan 

Megjegyzések: 

bi; = ;\'-1 . 

TI(I- ZZIZJ 
/=0 
i;t.!: 

(3.39) 

(3.40) 

: 1. A fenti bk együtthatóknak a hagyományos Lagrange-formulától (3.37) való eltérése mindössze 
: egy Zk szorzó, amely az eltérő struktúra hatását eliminálja a Zk pont felett, visszaállítva a hurokba 
: a kiszámíthatóság miatt beépített Z-l késleltető el em által elforgatott fázist. 
I 

: 2. A 3.9. ábra szerinti struk,1Úrában a Lagrange-polinomoktól megszokott 
I 

I X-l 

: 2: Lk(z) == 1 
I 
I k=O 

(3.41) 

: összefuggés természetesen fennáll, míg a módosított struktúrára ez nem igaz (hiszen Lk (z) nem 

! valódi Lagrange-polinom). Helyette az 
I 
I 
I 
I 
I 
I i=O 

: polinomról bizonyítható, hogy azonosan 1. Ugyanis 
I 

(3.42) 
1:=0 
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N-I {o ha .,.-1 = .,.-1 
rt. ( 1 - Z -I Zi) = ' - -j 

1=0 l, ha =-1 = ° (3.43) 

valamint 

X-I {1' ha =-1 = =i-
I 

L: Lk(=) = -I' 
k=O 0, ha:: = ° (3.44) 

tehát N(z) egy olyan N-edfok"Ú polinom, amely N + 1 különböző pontban az 1 értéket veszi fel, 
I vagyis N(=) nem lehet más, mint azonosan l. 
I 

A 3.9. ábra szerinti struktúra súlyos implementációs problémákat vet fel, ugyanis a megfelelő 
pólusok és zérusok pontosan egybe kell essenek, hogy a pólus-zérus kiejtés megtörténhessen. Ez 
a véges számítási pontosság, valamint a pólusok és zérusok különböző rea1izációja miatt valós 
körülmények között nyilván nem teljesül. Ekkor azonban a stabilitás határhelyzetében 
elhelyezkedő (nem pontosan semlegesített) pólusok stabilitás-problémákat vetnek fel. 

A probléma megoldására javasolja [Péc85] a visszacsatoIt rezonátoros struktúrát. A struktúra 
legfóbb előnye, hogy a visszacsatolás révén maguk a pólusok hozzák létre az átviteli fuggvény 
zérusait, amelyeknek eredményeképpen a pólus-zérus párok (fuggetlenül a pólus esetleges 
pontatlan megvalósításától) pontosan semlegesítik egymást. 

A módosított Lagrange struk1Úra fenti elvek szerinti rea1izációját mutatja a 3.10. ábra. 

A k-ik csatorna átvitele (3.39) és (3.42) figyelembevételével: 

b -1 _-I X-I 

k= l __ 1_ n (1- =-1 =J 
1 -- - 1 

- - - k = - - - k 1 =0 L' ( ) 
-1 _---:: ~-::-. -"--1 -bJ,.-'.:.. =--1- "nY -1 ( 1- = -1 =J + ,~I Lk (=) - i-: - , 

L., l _-1_ L., 
i=O -- ':'1: i=O 1=0 

(3.45) 

vagyis a 3.10. ábra és a (3.39) szerinti struk1Úrák az ideális átvitel szempontjából ekvivalensek, 
míg a rezonátoros elrendezés az említett implementációs előnyökkel rendelkezik. 

3.10. ábra. Re=onátoros módosított Lagrange struÁ1zíra 

Természetesen a 3.10. ábra szerinti rezonátoros struktúra sem a "valódi" Lagrange-polinomokat 
realizálja (a hurokba beépített, a kiszárníthatóságot biztosító késleltetés miatt), de a valódi 
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Lagrange-polinomok is könnyen kinyerhetők a rendszerből. Ekkor az újabb kicsatolások a 
párhuzamos ágakban elhelyezett késleltető elemek elől történnek a (3.3 7) szerinti aj 
együtthatókkal. 

A fentiek alapján az AF A algoritmus módosított Lagrange-polinomokat használó változata 
a következő: 

L-:.O. } 
Megegyezik az A-O - A-3 lépésekkel. 

L-3. 

L-4. Legyen l;(k) = bJk), i = O,l,···N(k), ahol blk) számítása (3.40) szerint történik. 

L-5. } 
I : Megegyezik az A-5 - A-ll lépésekkel. 

L-l 1. 

L-12. Go to L-l. 

A algoritmus fenti formájában a tapasztalatok szerint körülbelül az eredeti AF A algorit
mussal megegyező viselkedést produkál. Mivel az egyes csatornák átviteli fuggvényei nem 
lapos tetejűek, így az amplitúdóbecslés pontossága szempontjából sem jelent előnyt. Az 
algoritmus ezen formája gyakorlati jelentőséggel nem bír, azonban h.lllcsfontosságú eleme a 
3.10 fejezetben ismertetett blokk-adaptív algoritmusoknak. 

3.8. Hermite-alapú F ourier-analizátorok 

A Lagrange-struktúra általánosításának egy lehetőségeként [Péc85] javasolja az Hennite
interpolációs polinomok használatát, valamint másodfokú rezonátorok egységgyök-pozíciókon 
való elhelyezésének esetére bemutatja a struktúra származtatását. A továbbiakban az ott közölt 
eredményeket fogom általánosítani. Bemutatom a módosított Hennite-polinomoknak a 
rezonátoros struh.LÚra szempontjából kedvező alakját és az ebben szereplő paraméterek 
számítási módját az alappontok tetszőleges elhelyezkedése és az interpolációs polinomok 
tetszőleges fokszáma esetére, majd bemutatom a módosított Hermite-struktúrából 
származtatható új adaptív Fourier analizátor algoritmust. 

Az Hermite interpoláció legáltalánosabb alapfeladata a következő: Adottak egy ismeretlen y(x) 
fuggvénynek XI;, k = 0, l, ... ,N-I pontok feletti fuggvényértékei, valamint az XI; pontok feletti 
deriváltak értékei a vl;-l-ik deriválttal bezárólag: 

dl y(x) 
yfJ =--.-

dx' 

ahol VI; pozitív egész szám. 

N-j 

, i = 0, 1, "', VI; -1, k = 0, l, "', N-l, 

Keressük azt az G = L V k - l-edfokú P(x) polinomot, amelyre igaz, hogy 
k=O 

(3.46) 
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= Yki
) , i = 0, 1, . o', vk - 1, k = 0, 1, O", N-l, (3.47) 

Mivel a P(x) polinomnak pontosan G+ 1 számú szabad együtthatója van, a kényszerek száma 
,\'-1 

pedig L V k = G + 1, a feladat mindig egyértelmű en megoldható. 
k=O 

A feladat a Lagrange-interpolációnál bemutatottak analógiájára átfogalmazható a következő 
formába: 

Keressünk olyan Hk,m(x) G-edfoh.'Ú polinomokat, amelyekre igaz, hogy 

Ht~(xJ = B(m,p)B(k,i), k = 0, 1, .. o, N-l, 

m = 0, 1, o o o, v1 -1, i = 0, 1, o o o, N -1, P = 0, 1, . o o, Vi -1, 

ahol B a Kronecker-szirnbólum. 

A keresett P(x) polinom tehát a következő alakban írható fel: 
\,-1\',.-1 

p(x) ='L 't}f)Hk,m(x). 
k=O 111-0 

A Hk.m(X) polinomokat ismét szorzat alakjában célszerű keresni [pl. Rózs91]: 

Hk.m(x) = ~:(x)A1k,m(x), 

ahol 

1=0 

és l'vkm(x) egy olyan v.::-l-edfoh.'Ú polinom, hogy Hk,m(x) kielégitse az (3.48) feltételeket. 

Könnyen belátható, hogya Hk.m(X) polinomok konstrukciójukból adódóan teljesítik a 

H/;:';1(XJ = 0, ha i:;i: k, k = 0, 1, "', N-I, 

171 = 0, 1, "', Vi -1, i = 0, 1, o o', N -1, P = 0, 1, o o o, Vi -1 

feltételeket, így Aik.m(x) megválasztásánál csak a 

H!;:;~(xk)=B(m,p), k=O, 1, "', N-l, 

171 = 0, 1, . o', vk -1, P = 0, 1, "', v k -1 

követelményeket kell figyelembe venni. 

(3.48) 

(3.49) 

(3.50) 

(3.51) 

(3.52) 

(3.53) 

Eszerint az Mk,m(x) polinom meghatározása egy adott (k,171) párosra történhet az (3.53) szerinti 
Vk darab feltétel felirásával az Xk pont fölött és a kapott Vk -ismeretlenes lineáris egyenietrendszer 
megoldásával. A következőkben megmutatom, hogy Mk,m(x) alkalmas megválasztásával [PS96] 

- az együtthatókra felírt lineáris egyenietrendszer egyszerű és rekurzíven könnyen kiértékelhető 
alakra vezet, valamint 

- a kapott struh.1úra a rezonátoros realizációhoz optimálisan illeszkedő megoldást eredményez. 

Keresett tehát a Vk -l-edfokúMk,ml't) polinomokat a következő alakban: 
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Vk- 1 

Mk.m(x) = Lak.m.i(x-xkY, m=O, l, ... , vk-l (3.54) 
i=m 

Amennyiben az x változó helyére a = változót helyezzük, a Lagrange-interpolációnál tárgyaltak 
analógiájára létrehozható olyan átviteli fuggvénnyel rendelkező hálózat, amelynek bizonyos 
frekvenciákon nemcsak átvitelének értéke, de annak derivált jai is adottak: 

N-IVk-1 

H(=) = L LH?)Hk,m(=)' (3.55) 
k=O m-O 

ahol Hk') az átviteli fuggvény =k pont fölötti i-ik Gelen esetben = szerinti) derivál~a. 

Ez a hálózat azonban a fentebb származtatott Hk•m(=) polinomokkal nem kauzális. A kauzális 
változat a következő alakban keresendő: 

ahol 

és 

HI;.m (=) = ~: (= ) Ail; ,m ( = ) , 

X-I v 

PI;(=) = Il(l-=-\) 1 

i=O 
i",1; 

Vk- I . 

Jvfk.m(=) = Lal;.m.JI-=-I=J', m=O, l, ... , vl;-l 
I=m 

(3.56) 

(3.57) 

(3.58) 

Ezen hálózatra is meghatározhatók akicsatoló együtthatók értékei, erre azonban külön nem 
térünk ki, a számítások a következőkben tárgyalt, a rezonátoros struklÚrához· illeszkedő 
módosított Hermite struklÚrához hasonló módon végezhetők el. 

MódosÍtsuk tehát az Hermite interpoláló struklÚrát a Lagrange interpolációnál tárgyaltak 
analógiájára úgy, hogy egy késleltető elemet ik1atunk be a jel útjába (3.11. ábra). Erre a 
struklÚrára tehát igaz (3.56) és (3.58), míg (3.57) helyett most 

1=0 
Í;:;k 

A H k.m(=) (módosított Hem1ite-) polinomok1ól természetesen ebben az esetben is a 

Hi~:,,:(=J=8(m,p)8(k,i), k=O, l, "',N-l, 

m = 0, l, "', Vi - l, i = 0, l, "', N - l, P = 0, l, "', Vi - l, 

(3.59) 

(3.60) 

feltételek teljesülését várjuk el, ahol a deriválást az egyszerűbb formalizmus kedvéért a =-1 

változó szerint értelmezzük. 

A polinomok konstrukciója most is olyan, hogy 

Hk:,~(=J=O, hai:;t:k, k=O, l, "', N-l, 

III = 0, l, "', Vi - l, i = 0, l, "', N - l, P = 0, l, "', Vi - l 

feltételek teljesülnek, így a továbbiakban elegendő a 

Hk:'~(=I;)=8(m,p), k=O, l, "',N-I, 

777=0, l, "', vl;-l, p=O, l, "', vl;-1 

(3.61) 

(3.62) 
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követelményeket figyelembe venni. 
- - - --- -- --- - ------ - - - -- ---- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- ---.-

i-;..Hoo(=) 

(1_=-11=01'" Mo,(=). i=O.I,···\'o-1 1HOJ(=) 

______________________________________________________________ ~:...:,HG.v,-I(=) 
· · · - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- -- - - - --- -----------1 

L...-,,---lt---------------' -;. H"o(=) 

J.-...,..;---I+---------------,.-7H,.v,-I(=) 
, ' ______________________________________________________ --- ______ 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~HS-I0(=) 
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(I _II '1" ..... ,.1/ .... - 1)=;, i=O,I''''\'S-I-] ~H.'i-l.l(=) 
,-= =::-L I. 

l ~H""-1.V .... _:-I(=) l. _____________________________________________________________ _ 

3.11. ábra. Kazcális módositott Hermite struktlÍra 

Az. F.3A. fuggelékben közölt levezetés alapján a (3.58) egyenletrendszer ak.m.i együtthatóira a 
következő lineáris egyenletrendszer adódilc 

a i:. II1 .1I1 1 

a k .I11 •IIi+1 O 

Ak .1Ii ak .m.m+2 = O (3.63) 

ak'IIi'\'k-1 O 

ahol A k.nl (F3 .13) szerinti alak"Ú alsó háromszögmátrix, melynek kiértékelése rekurzíven 
történhet [Rózs91]. További számítási nyereséget okoz, hogy az Ak.m mátrixok az Ak,o mátrix 
jobb alsó (Vk-177):".(V,,-171) elemű minormátrixai . 

• A.z egyenletekben szereplő együtthatók a (F3 . 18)-(F3 .19) összefuggések segítségével 
számíthatók. 

Megjegyzések: 

1. A módosított struk'tÚra esetén a deriválásokat Z-l szerint kell érteni. Ebből adódóan 
természetesen a származtatott Hk,m(=) (m ~ 1) polinomok nem zérus derivált jának értéke is Z-l 

szerint lesz egységnyi. Ha más változó (pl. valós frekvencia, amplitúdó) szerinti interpolációra 
van szükség, célszerűbb az adott változó szerinti derivált értékeket egyre állitani. A fenti 
eredmények tetszőleges változó szerinti deriváltakra könnyen átszámithatók a [Péc85] által leírt 
módon. 

2. Az. Hermite interpolációra alkalmazott fenÜ struk'tÚra szemléletes jelentéssel bír. Az. 
I együtthatók kiszámításánál kapott háromszög alakú mátrixból jóllátható, hogy a Hk,m polinomok 
: előállítása felfogható a következő rekurzív módon is: 
I 
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: Pl. a Hk•O polinom konstrukciójánál induljunk ki a Pk polinomból, majd az aO együttható 
: segítségével állítsuk be a Io(x) = P~{x)ao polinom értéket Xk pontban egységnyire. Majd ehhez a 
polinomhoz adjunk hozzá egy, az Xk ponton átmenő egyenest, (ez Io(xk) értékét már nyilván nem 
befolyásolja), aminek meredeksége al = -Io(l)(xk) értékű: 11 = 10 + al(x Xk). A következő 
lépésben egy parabolával állítsuk be a második derivált értékét, nem változtatva a 
fuggvényértéket és az első derivált értékét: h. = Il + a2(x - xd', ahol a2 = -Il (2)(Xk). Az eljárás 
végén 1 "k -l éppen a keresett Hk,o polinomot adja. Hasonlóan bármely Hk,n1 polinomra. 

3. A 3.11. ábra szerinti struktúra módosított Hermite-polinomjaira már nem iga:: az Hermite
polinomok jól ismert 

N-l 

LHk,o(Z) == 1 (3.64) 
k=O 

I 
I 
I 
I 

I 
: összefuggése. Helyette most a 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

X-l 

N(=) = 'L. Hk,o(=) + p(z) == 1, 
k=O 

!=O 

(3.65) 

: egyenlőség áll fenn. A bizonyítás az F.3.B. fuggelékben található. 

A 3.11. ábra szerinti elrendezés természetesen a Lagrange interpolációnál tárgyalt súlyos 
implementációs problémákiól szenved a pólus-zérus kiejtés pontatlansága miatt. A Hermite
interpoláló strukiÚra azonban - hasonlóan a Lagrange-interpolációhoz - megvalósítható a 
[Péc85] és [PS96]-ban javasolt rezonátoros strukiÚrával is, amellyel a stabilitási problémák 
kikiiszöbölhetők. A 3.12. ábrán látható strukiÚra a Hk•O(=) polinomok generálását mutatja. A k-ik 
csatorna átvitele (3.65) felhasználásával: 

(3.66) 
",.-1 

Pk (=) 't (1- =-I=k Yak,o,1 
________ ~!=~o _______________ = 

!','_I ")-1 

P(=) +'L ~l(=) L (1- Z-IZ]Y aJ.o,! 

H~:~~Z) = Hk,o(z), 

P(=) + LHJ,o(z) 
j=O 1=0 j=O 

vagyis a 3.11. ábra és a 3.12. ábra szerinti strukiÚrák valóban azonos átvitellel rendelkeznek. 

Jóllátható, hogy a módosított Hermite polinomok szárn1álójának a (3.56), (3.58), (3.59) szerinti 
megválasztása a rezonátoros struktúra alkalmazása esetén azzal az előnnyel is jár - azon túl, 
hogy az együtthatók számítása egyszerűsödik -, hogy a számlálót nem kell külön rea1izá1ni, az a 
vk-ad fokú rezonátorok megfelelő kicsatolásával megvalósítható [pS96]. 
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j---------------------------------------------------' , ' , , , 

j---------------------------------------------------' 
, ' , 

, 
---------------------------------------------- ______ 1 

3.12. ábra. Hk.O polinomok előállítása re=onátoros Hermite struh1úrával 

45 

A Hk,m(=), m?: 1 polinomok megvalósítása szolgáló struh.1:Úra (3.58) és a 3.12. ábra 
figyelembevételével egyszeruen, újabb kicsatolások segítségével megvalósítható, mint az a 3.13. 
ábrán látható. 

, 
• 1 _______________________________________________________________________ 1 

3.13. ábra. A Hk.m, mc1 polinom ok előállítása re=onátoros sfruh1úrával 

Az Hermite-polinomok alapján konstruált adaptív Fourier-analizátor algoritmus (HAF A) 
működése során csak a 3.12. ábra szerinti Hk,o polinomot használja, az adaptáció az 
alapharmonikus csatorna Hk•O átvitelű kimenetéről nyert X1,o(k) jellel történik 

Az adaptációs mechanizmus hasonló az AF A esetében alkalmazott módszerhez, az alkalmazott 
idő-invariáns struh.1:Úra azonban megköveteli az állapotváltozó visszaforgatását (hiszen itt az X1,o 
állapotváltozó COo szögsebességgel forog, ha COo = co). Ezt a célt szolgálja a c változó. Az 
algoritmus a következő: 

H-O. Inicializálás: Legyen egy tetszőleges kezdeti alapharmonikus frekvencia ro (l). 
Legyen k=l, N( O) pedig tetszőleges pozitív érték Legyenek az állapotváltozók 

kezdeti értékei: X mJ = O, i = O, ... vm -1, c(O)=l; 

H-l. A rezonátorok számának és pozíciójának meghatározása, hasonlóan az A-1-A-3 
pontokhoz. 
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H-2. Az m-ik csatorna i-ik együtthatója, am.O.i az F2. fuggelékben közöltek szerint rekurzív 
módon számítható, mint a (3.63) lineáris egyenletrendszer gyökei a (F3. 6)-(F3. 7), 
(F3.13)-(F3 .14) és (3.20)6)-(F3.19) összefuggések felhasználásával. 

H-3. A rezonátoros struktúra adott időpillanathoz tartozó kimenete: 

L v-l 

y( k ) = 2: t am,o) (k) Xm,i (k ). 
m=-L i=O 

H-4. Az adott időpillanathoz tartozó hiba: 

e(k) = d(k) - y(k). 

H-5. A következő időpillanathoz tartozó állapotváltozók: 

Xm,v
m
-1(k + l) = =mX v

m
-l(k) + e(k) 

Xm.i(k + l) = =mXm.i(k) + X1+1(k + l), ha i = y- 2, y- 3, ... ,1. 

H-6. Az adaptációt vezérlő jel (visszaforgatott X 1•O állapotváltozó) szögelfordulása: 

L\,O) (k) = angle ( c(k )Xl,o(k + l), c(k -l)Xl,o(k)). 

H-7. Frekvenciaadaptáció: 

L\,O) (k) 
o) (k + l) = o) (k) + N( k ) 

H-8. Segédváltók frissítése: 

=m =mO)(k+1), c(k+l)=c(k)e- jZm 

H-9. Go to M-l. 

Megjegyzések: 

: 1 .. Az Hermite-polinomokon alapuló rezonátoros strul1Úra előnye, hogy az átviteli fuggvény 
: derivált jai is beállíthatók a rezonátor-pozíciókon, így a nyert lapos tető pontosabb 
: amplitúdómérést tesz lehetővé kissé pontatlan frek.--vencia-információ esetén, mint az egyszerű 
: rezonátoros vagy Lagrange-struktúrák. Az oldalhullámok csökkenésének meredeksége 
: decibelben kifejezve arányos a multiplicitással, tehát az oldalhullámokon a zajeInyomó képesség 
: is lényegesen jobb, mint egyszeres pólusok esetén. 

! 2. A HAF A algoritmus a tapasztalatok szerint nem nyújt gyorsabb konvergenciát, mint egyszeres 
: pólusú társai. Ugyan az átviteli fuggvény módosításával a konvergencia feltételei javulhatnak, de 
: a megnövekedett fokszám miatt a beállási idő arányosan megnövekedik, ami a rendszer 
: lelassulásához vezet. A két hatás körülbelül kiegyenlíti egymást. 

! 3. A polinomok együtthatóinak számítása minden adaptációs lépésben igen nagy számítási 
; komplexitás növekedéshez vezet, az eredeti lépésenkénti O(N) művelettel szemben most O(N 2

) 

: műveletre van szükség. 

! 4. A fenti hátrányok miatt a HAF A ebben a formájában nem nyújt gyakorlati előnyöket. Imple
: mentációs szempontból kedvezőbb, egyszerűsített változatát a következő fejezet mutatja be. 
I 

: 5. A számítási komplexitás növekedéséből származó hátrányok részben kiküszöbölhetők lesznek 
: az adaptációs mechanizmus blokkos végrehajtásával. . 
I 
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3.9. Adaptív Fourier-analizátor struktúra többszörös pólusokkal 

Az Hermite polinomokkal operáló Fourier-analizátorok a pólusok multiplicitásának 
növelésével változtatják meg az egyes csatornák átviteli fuggvényeit, és egyben FIR beálIást 
is előírnak. A FIR jellegű Lagrange-AF A és a hagyományos AF A analógiájára elképzelhető 
többszörös pólusokkal operáló, de nem FIR beállású analizátorok létrehozása is [PS96]. A 
költséges paraméterszámítás helyett az algoritmus valamilyen stabil viselkedést garantáló, de 
állandó paraméterkészlettel dolgozik. Az átviteli fuggvények vi.selkedése természetesen nem 
lesz kézben tartott. 

A struktúra blokkvázlatát az AF A struktúrájából származtatva dupla pólusokra a 3.14. ábra 
mutatja. Többszörös multiplicitásra a hálózat tetszőleges hosszúságig folytatható. A 
többszörös rezonátor pólusok természetesen minden egyes ágban visszacsatolás megvalósí
tását kívánják. Az adaptációt vezérlő jel most is az alapharmonik."Us csatorna kimenetéről 
származik, a stratégia megegyezik az AF A algoritmuséval. 

3.1-1. ábra. A= MPAFA blokA"'vá=fata v = 2 multiplicitásra 

Az algoritmus v",=v esetére a következő: 

M-O. Inicializálás A-0-hoz hasonlóan. Az állapotváltozók most: 

O 

O 
Xo(l) = ... = X\'_l(l) = 

O 

M-1. L(k) megválasztása A-l szerint. 

M-2. A struktúra adaptációja A-2 szerint. 

M-3. Mint A-3. 
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:M-4. 
l 

Legyen av_I (,Z;-) = N.' i = 0, l,' -- N(k), míg a többi ai együttható kellően kicsiny 

értékií [SuP96] szerint. 

M-5. Legyen gj(k) = cj*(k), i = 0,1,--- N(k) . 

M-6. A rezonátoros struktúra adott időpillanathoz tartozó kimenete: 

v-I 

y(k) = LaJk)cT(k)XJk). 
i~O 

M-7. Az adott időpillanathoz tartozó hiba: 

e(k) = d(k) - y(k). 

M-8. A következő időpillanathoz tartozó állapotváltozók: 

XV_I (k + l) = Xv_l(k) +e(k )g(k) 

XI (k + l) = Xi (k) + Xi+ l (k + 1), ha i = v-2, v-3, ___ , 1. 

M-9. Az alapharmonik-ushoz tartozó X1.0 állapotváltozó szögelfordulása: 

~CD (k) = angle( Xl.o(k + 1), X1.0 (k)). 

M-10. Frekvenciaadaptáció: 

~CD(k ) 
CD(k-'-l)=CD(k)+ (r 

2N k 

M-ll. A következő időpillanathoz tartozó c vektor előállítása A-ll szerint. 

M-12. Go to M-l. 

Az al/U együttható az m-ik (m = -L, ... , 0, 1, ... , L) ág i-ik ci = 0, 1, ... , vm-l) rezonátorának 
kimenetét csatolja vissza a struktúra bemenetére, hasonlóan a hagyományos rezonátoros 
elrendezéshez, ahol az m-ik ág multiplicitását Vm jelöli (a 3.14. ábrán vm = 2 valamennyi 
ágra). A visszacsatoló eg:yütthatók feladata kettős: egyrészt a struktúra adaptív jellege miatt 
biztositani kell a többszörös pólusú rezonátoros struktúra stabilitását tetszőleges rezonátor
elhelyezkedés esetére, másrészt célszerű a minél gyorsabb működés biztosítása. 

A stabilitás az egyszeres pólus ok esetére a visszacsatoló eg:yütthatók I/N értékével 
bármilyen rezonátor-eIhelyezkedésre biztosított. Ezen együttható-megválasztás egyenletes 
rezonátor-elhelyezkedés esetén a FIR viselkedést is biztosítja. Sajnos a többszörös 
pólusokkal rendelkező hálózatra az analógia nem működik, az eg:yütthatók fenti logika 
szerinti megválasztása instabil rendszert eredményez egyes rezonátor-elhelyezkedésekre. A 
stabilitás azonban mindig biztosítható az alábbi gondolatmenet alapján: A struktúra 
kétszeres multiplicitás esetén tekinthető egy egyszeres pólusokkal rendelkező visszacsatolt 
rezonátor-blokknak, melynek kimenetei újabb rezonátorokon keresztül ismét vissza vannak 
csatolva. A belső hálózat stabilitása biztosítható, pl. az említett am.! = I/N választással. A 
h.iilső körben az am.O paraméterek kellően kicsire választásával a struktúra mindig stabili
zálható [SuP96]. A gondolatmenet teljes indukcióval tetszőleges v-re folytatható. Az 
együtthatók "kellően kicsiny" voltát gyakorlati alkalmazások esetén kísérletezéssel, vagy 
elméleti úton a [SuP96] által ismertetett módon lehet megállapítani. A módszer egy adott 
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vísszacsatolási szint valamennyi együtthatóját azonos értékre állítja; ezen peremfeltétel 
mellett képes a leggyorsabb beállást produkáló rendszert meghatározni. 

A fenti paraméterválasztásnak hátránya, hogy a struktúra ugyan javítja a csatornák 
szelektivitását, de az egyes átvíteli fuggvények laposságát a rezonátor-frekvenciákon semmi 
nem biztosítja, így félrehangolás esetén az amplitúdóbecslés pontosságát ezen a módon nem 
lehet növelni. Ezen hátrány ellenére az algoritmust sikeresen alkalmazták gyakorlati 
esetekben, periodikus zavarok ak"tív kompenzációja során [SD95]. 

Megjegyzések: 

! 1. Az algoritmus - kiilönösen magasabb multiplicitás esetén - gazdaságosabban implemen
I tálható a 3.2. ábrán látható struktúra felhasználásával. 
I 

i 2. Az M-I O. lépésben a frekvencia-adaptáció lépésnagyságát Ji.'N helyett kisebb értékre is 

: lehet választani, ekkor a sebesség csökkenése árán jobb zajérzéketlenséget lehet elérni. 
I 

: 3. Az algoritmus a gyakorlati tapasztalatok szerint gyorsabb tranziens víselkedést produkál, 
: mint az AF A, míg a számítási komplexitás körülbelül kétszeresére nő. 
I 

3.10. Blokk-adaptív Fourier-analizátorok 

Az algoritmus alább javasolt változata megőrzi az AF A előnyös tulajdonságait, a számítási 
komplexitás kismértékű növekedése árán viszont lehetővé teszi a konvergencia- és 
stabilitás-tulajdonságok elemzését, azok becslését már a tervezési fázisban. Az alapötlet 
segítségével egy egész algoritmus-család hozható létre, melynek tagjaI egyes 
tulajdonságaikban túlmutatnak társaikon, így különböző jellegű feladatokra a 
legmegfelelőbb változat választható ki. 

A blokk-adaptív Fourier-analizátor [SP96] a hagyományos AF A-hoz hasonló struktúrát 
használ (3.3. ábra). A kiilönbség az adaptáló mechanizmusban rejlik. Mint láttuk, az AF A a 
frekvencia-adaptációt lépésenként végzi, aminek járulékos hatása az, hogy az adaptációt 
követő tranziens hatása is jelentkezik az elkövetkező lépések során a frekvencia-hiba 
becslésében. Ennek a jelenségnek a leírása és elemzése mindeddig nem járt sikerrel. Az itt 
javasolt blokkosítás célja, hogy az adaptációt követő tranziensek hatását elimináljuk, és így 
az algoritmus konvergencia-tulajdonságainak elemzése lehetővé válj on. Ennek érdekében 
az algoritmus 

- FIR beállású rezonátoros struktúrát használ, 

- a frekvencia-adaptációt nem lépésenként, hanem hosszabb blokkonként egyszer hajtja 
végre, 

- a frekvencia-hiba becslésére szolgáló méréseket a tranziensek lezajlása után végzi el. 

Az algoritmus a következő: 

B-O. Inicializálás. 

Legyen CD (az implementációs korlátokat figyelembe vevő) tetszőleges kiindulási 
rezonátor ( alapharmonikus) frekvencia. 

B-l. A rezonátorok számának (N) és pozíciójának meghatározása, hasonlóan az A-l, A-
2, A-3 pontokhoz. 
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B-2. Az {ri} becsatoló együtthatók értékének meghatározása úgy, hogy az adott 
rezonátor-elhelyezkedés esetén FIR beállást eredményezzen a (3.10) képlet szerint. 

B-3. A rezonátoros struk"túra működtetése N lépésen keres~l (az A-5, A-6, A-7, A-8, 
A-ll pontok szerint). 

(N.B. Mivel abecsatoló együtthatók véges beállást írnak elő, a B-3. lépés után a 
struktúra már stacionárius üzemmódban dolgozik.) 

B-4. A struk"túra működtetése újabb P lépésen keresztül. Az Xl állapotváltozó 
szögelfordulása ez idő alatt: 

t1cp(k)=angle(Xj(k),Xj(k-P)) . 

B-5. A frekvenciaadaptáció: 

t1cp 
co /Íj = co regi + p . 

Ha COl~1 < CO""1l akkor C041 = COmin. 

Ha COr{1 > COmax akkor C041 = COmax. 

B-6. Go to B-l. 

Mint látható, az algoritmus működése három fő fázisra bontható: 

A tranziens fázis (B-3) alatt az algoritmus nem gyűjt semmiféle információt a jeIről, csak a 
rezonátoros struktúra tranziensének lecsengésére vár. Természetesen ez egy oldalról az 
adaptációs sebesség lelassulásához vezet (hosszabb idő két adaptációs lépés között), de ez 
az időbefektetés a pontosabb frekvenciabecslés (és így hatékonyabb adaptáció) miatt 
megtérül. 

A mérési fázis során történik az információ gyűjtése, amely alapján a frekvencia-hiba 
becsülhető: t1cp/P. J\1ivel a rendszer már stacionárius módban dolgozik, a mért érték 
fuggetlen az előző adaptációs lépésektől, azt csakis az aktuális rezonátor-elhelyezkedés 
(vagyis az co frekvenciabecslő ) és a bemenő jel határozza meg. 

Az Xl állapotváltozó fázisszögének mérésére a következő általános metódus adható: 

Mérjük az állapotváltozó fázisát valamely {ko, kl, ... , k\f} időpillanatokban, ahol M::; P, 
k\f - ko = P + 1. A teljes fázisváltozás az egyes időpillanatok közötti fázisváltozások 
összege: 

.l.J 

t1cp = 'L,allgle(Xj(kJ, Xj(k,_l )) (3.67) 
i=l 

Nyilvánvalóan a legtakarékosabb módszer az M= 1 választás. Ekkor csak az első és utolsó 
időpillanatbeli fázisszögeket kell kiszámítani (sőt, a köztes időpillanatokban az állapot
változó értékére sincs szükség), ami nyilvánvaló számítási komplexitás csökkentést tesz 
lehetővé. 

Mint láttuk, a fázisszög változási sebessége átlagosan kb. arányos a frekvenciahibával. Tehát 
nagy frekvenciahiba eset én a fázisszög változása is nagy, ami könnyen arra vezethet, hogy 
két mérési pont között a fázisváltozás n-nél nagyobb mértékű lesz. Ekkor természetesen a 
mért értékből már nem lehet többé meghatározni a pontos fázisváltozás értékét, így a becslő 
hibás lehet. Ennek elkerülése érdekében olyan esetekben, amikor nagy frekvenciahibák is 
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előfordulhatnak, célszerű a fázist sűrűbben mintavételezni, akár minden időpillanatban is 
(M=P). A továbbiakban külön említés nélkül a BAF A algoritmus ezt a módszert használja. 

Az algoritmus harmadik fázisa az adaptáció (B-5, B-l, B-2). Az adaptációs stratégia alapja 
itt is az a feltételezés, hogy a fázis változási sebessége körülbelül egyenlő a 
frekvenciakülönbséggel. Ez a feltételezés csak két esetben teljesül pontosan: ha a 
gerjesztőjel egy tiszta (komplex!) harmonikus jel, vagy ha nagyon közel áll egymáshoz a 
valódi és a becsült frekvencia. Ha a fenti feltételezés igaz volna, akkor a konvergencia a 
javasolt algoritmussal egy adaptációs lépésen belül bekövetkezne. Mindazonáltal az 
algoritmus elemzése arra is választ fog adni, hogy valódi jelforrások esetén mikor és 
mennyire hatékony ez a stratégia. 

Megjegyzések: 
I 
I 1. A B-5 lépésben az algoritmus nem engedi a frekvenciabecslő értékét egy (j)min korlát alá 
I 

I csökkenni, illetve egy (j)max korlát fölé növekedni. Ezek a korlátok célszerűen megegyeznek 
: abemenőjel frekvenciájának minimum ával, illetve maximumával. A korlátozásra a 
I 

I következő okokból van szükség: 
I 

- Amennyiben (j) > 2(j)a, az algoritmus a frekvenciahiba csökkentésével akár negatív 
frekvenciabecslőt is előállíthatna. Ennek természetesen nincs fizikai tartalma. 

Amennyiben az (j) frekvenciabecslő igen kis értékeket venne fel, úgy a szükséges N 
rezonátorszám nagyon nagy lenne, ami implementációs gondokat okozna. 

- .Az algoritmus stabilitási tulajdonságai (abszolút monoton exponenciális konvergencia) az 
(j)a-(j) sík egy négyzet alah.'Ú területén biztosíthatóak, mint azt a konvergencia-analízis 
során a 4. fejezetben bemutat juk. A frekvenciabecslőt a B-5 lépés kényszeriti arra, hogy 

I a tartományt esetleges tranziensek során ne hagyja el. 

! 2. Az adaptáció során a BAF A algoritmus - az AF A-val ellentétben - egy átlagolt 
: fázisváltozás-információval dolgozik. (Az AFA-nál ezt a funkciót az időben elosztott, 
: egyszerre kisebb módosításokat végrehajtó működés biztosítja.) .Az átlagolás hangolására az 
: algoritmus egy szabad paramétert biztosít a tervező számára: ez a P, blokkhosszúságot 
: meghatározó változó. Ennek alkalmas beállításával a konvergencia-tulajdonságok 
: célirányosan javithatók. 
I 

: 3. A BAF A algoritmus számításigénye a B-2 lépés miatt blokkonként kb. 3N művelettel 
: magasabb, mint az eredeti AF A algoritmusé. Viszont a P blokkhosszúság kellően nagyra 
: választásával ez a többlet számításigény az algoritmus teljes műveletigényéhez képest 
: relatíve kicsivé tehető. 
I 

A 3.6 fejezetben ismertetett ablakozó eljárás kézenfekvő módon alkalmazható a BAFA 
algoritmus esetében is. Az ablakozás hatásai a konvergencia-tulajdonságokra a blokkos 
működés miatt pontosan analizálhatóvá válnak. 

Az ablakozott blokk-adaptív Fourier-analizátor (\VBAF A) algoritmus a következő: 

\VB-O. Inicializálás B-O szerint. 

\""':8-1. Rezonátorok számának és pozíciójának meghatározása B-l. szerint. 

WB-2. Becsatoló együtthatók számítása B-2 szerint. 

WB-3. Tranziens lezajlása B-3 szerint. 
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\X/B-4. A struktúra működtetése P lépésen keresztül X2W számításával (3.29) szerint. Az X2W 

jel szögelfordulásának mérése: 

~<p(k) = angle ( X 2w (k). X2w (k - p)) . 

WB-5. Frekvenciaadaptáció: 

~<p 
co új = co regi + 2P 

Ha C04i < COmin akkor C04i = COmm. 

Ha COúj > CO max akkor COli) = CO max. 

WB-6. Go to \\1B-1. 

Hasonlóan az Hermite-interpoláción alapuló rezonátoros struktúra blokk-adaptív változata 
(HBAFA) is származtatható a 3.12. ábrán látható struktúrára. Az adaptáló mechanizmus X 
bemenő jele legegyszerűbben az alapharmonik.'Us pozícióhoz rendelt Hl,o(z) polinom 
kimenetének "visszaforgatásával", azaz e:lffik_val való szorzással állítható elő, ahol co az aktuális 
frekvenciabecslő . 

A HB AF A algoritmus a következőképp definiálható: 

HB-O. Inicializálás H-O szerint. 

HB-l. A rezonátorok számának (A0 és pozíciójának meghatározása, hasonlóan az A-l, A-
2, A-3 pontokhoz. 

HB-2. /\7. ak,Oj kicsatoló együtthatók értékének kiszámítása a H-2 lépéshez hasonlóan. 
(Ekkor (3.66) szerint a rendszer véges beál1ású lesz.) 

;\'-1 

HB-3. A rezonátoros struktúra működtetése "L Vi lépésen keresztül H-3-H-5 szerint. 
1=0 

Ezután a struktúra már stacionárius üzemmódban dolgozik. 

HB-4. A struktúrát működtetése újabb P lépésen keresztül. Az adaptációt vezérlő jel 
szögelfordulása: 

~<p(k) = angle(c(k -1)X1,0(k ),c(k - P -1)X1,0(k - p)). 

HB-5. Frekvenciaadaptáció: 

~<p 
co ú. = co réoi +-

.I " P 

Ha CO Ú) < COmin akkor CO~f = COmin· 

Ha CO Ú) > COmax akkor CO~i = COmax. 

HB-6. Segédváltók frissítése H-8 szerint. 

HB-7. Go to HB-l. 

Látható, hogy a HB AF A algoritmus a BAF A algoritmus adaptációs mechanizmusát használja 
azzal a különbséggel, hogy a struk.'tÚra (véges beállást biztosító) együtthatóinak számítása 
tennészetesen k.iilönbözik (B-2 és HB-2 lépések). 
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Megjegyzések: 

: 1. A rezonátorok multiplicitásának változtatásával tág tér nyílik a HB AF A algoritmus 
I 

I tulajdonságainak állítására. Mivel az egyes rezonátorok multiplicitása egymástól fuggetlenül 
: állitható, így a feladat szempontjából kritikus pozíciókra (pl. alapharmonikus) magasabb, míg 
: más pozíciókra esetleg alacsonyabb fokszárnú rezonátorok elhelyezésével a számítási 
: komplexitás is megfelelően alacsony szinten tartható. 
I 
I 

12. A blokkos működés miatt a polinom-együtthatók frissítésére blokkonként csak egyszer van 
: szükség, így az algoritmus gazdaságosabban implementálható, mint a HAF A. 

! 3. A blokk-adaptív algoritmusok tulajdonságainak elemzésére a 4. fejezetben kerul sor. 
I 

3.11. Összefoglalás 

A 3. fejezet a periodiklls jelek spek1rumának és frekvenciájának rendszeres hibáktól mentes 
becslését ajánló, így nagypontosságú mérési elrendezések megvalósítását lehetővé tevő 

rezonátor-alapú adaptív Fourier-analizátorok problémakörével foglalkozott. A rezonátor-alapú 
algoritmus-család ismert tagjainak áttekintése után megvizsgáltam a frekvenciatartománybeli 
ablakozás lehetőségeit változó rezonátor-frek-venciák esetére. Megadtam a Lagrange-alapú 
rezonátoros struktúra kiterjesztésének módját Hermite-polinomok segítségével tetszőleges 

multiplicitású pólusok esetére. A fenti struktúrákra megadtam az adaptív algoritmus 
származtatási módját. A FIR struk1Úrákból az adaptációs mechanizmus blokkosításával 
létrehoztam a blokk-adaptív Fourier-analizátor családot. 

A fejezet témaköre kapcsán a következő megállapítások tehetők: 

- A hagyományos DFT mellett használatos frekvenciatartománybeli ablakozás gondolata 
kiterjeszthető az RDFT esetére akkor is, ha a frek-vencia-alappontok változnak. A módosított 
ablakfuggvények együtthatói a (3.26) összefüggés alapján számíthatók. 

- Az RDFT kiegészítése ablakozással változatlan felbontás esetén a struk1Úra fokszám
növekedésével jár, ami az ablakozófüggvény szélességével arányos. 

- Az módosított ablakfuggvények használata természetesen nem jár előnnyel, ha az RDFT 
struktúra pontos frekvencia-adatokkal dolgozik és abemenőjel zajmentes. Ellenkező esetben 
a hagyományos ablakozással megegyező előnyök várhatók: az alkalmazott ablakfuggvény 
típusától fuggően csökken az oldalhullám okból beszűrődő zaj- és harmonikus-komponensek 
hatása, valamint csökken a tetőesés is. 

- Az ablakozás gondolata az adaptív struk1Úra adaptáló jelére is átvihető: az alapharmonikus 
csatorna módosítása az adaptációt irányító komponens ,jeVzaj-viszonyának" javításán 
keresztül javítha~a a konvergencia-tulajdonságokat. (Az állítás blokk-adaptív struktúrák 
esetén igazolható a 4. fejezetben javasolt módszer segitségével). 

- Az ablakozás alkalmazása adaptív struk1Úra esetén a konvergencia sebességét ugyanolyan 
fokszám esetén javí~a, az adaptációs eljárás stabilitása szempon~ából szükséges kényszerű 
fokszárnnövelés azonban ezt a hatást leron~a, így az algoritmus konvergencia-sebessége nem, 
vagy csak kis mértékben javul. 

- .tv. egyszeres pólusokkal rendelkező hálózat az Hern1ite-polinomok analógiájára 
kiterjeszthetö a többszörös pólusok irányába. A 3.8 fejezetben ismertetett struktúra 
optimálisan abban az értelemben, hogy az Hermite-polinomok együtthatói rekllrzÍv módon 
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származtathatók és a számláló polinomokat nem kell külön realizálni, azok egyszerű 

kicsatolások segítségével megvalósíthatók. 

- Az Hennite-polinomok alapján működő struktúra adaptív változata is létrehozható. Ennek 
lépésenkénti műveletigénye azonban O(N2

) nagyságrendű, így gazdaságosan nem 
implementálható. A strukiÚra egyszerűsíthető a 3.9 fejezetben leírtak szerint. 

- Az Hennite-struktúra nagy számításigényének megoldására a blokk-adaptív módszerek 
adnak kompromisszumos megoldást, ahol is az együtthatók számítása csak blokkonként 
egyszer szükséges. 

- Az ablakozáshoz hasonlóan az Hennite-alapú elrendezés módosított alapharmonikus 
csatornája is javítja az adaptációt irányító komponens ,jel/zaj-viszonyát". Ez a konvergencia
tulajdonságok javulásához vezethet, különösen nagy felharmonÍh.'Us-tartalmú jelek esetén. (Az 
állítás blokk-adaptív strukiÚrák esetén igazolható a 4. fejezetben javasolt módszer 
segítségével). A konvergencia sebessége a fokszám növekedése miatt itt sem változik 
jelentősen. 

- A blokk-adaptív strukiÚrák az adaptációs mechanizmus blokkos működtetésével hozhatók 
létre a FIR strukiÚrákból (Lagrange és Hermite). A kedvezőbb számítási komplexitáson túl az 
blokk-adaptív algoritmusok a konvergencia-tulajdonságok analizálhatóságát nyúj~ák, amivel 
a 4. fejezet foglalkozik. 

A fejezetben ismertetett algoritmusok összefoglalása a 3.2. táblázatban található. 

IIR FIR FIR-BLOKK 

Rezonátoros strukiÚra X [x] -

Hangolható X [x] -

rezonátoros strukiÚra 

Adaptív hangolható Adaptív Fourier Lagrange AF A Blokk (Lagrange) AF A 
rezonátoros strukiÚra analizátor (LAFA) (BAFA) 

(AFA) 

Ablakozott struktúrák Ablakozott AF A [ablako=ott Lagrange Ablakozott blokk AF A 
(WAFA) AFA] (WBAFA) 

Többszörös pólusú Többszörös pólusú Hermite AFA Hennite blokk AF A 
strukiÚrák AFA (HAFA) (HBAFA) 

(MPAFA) 

3.2. táblá=at. Rezonátor alapú spektrum becslő eljárások 

A javasolt algoritmusokról a következő megállapítások tehetők: 

- Az ablakozás kis számítási komplexitással az amplitúdóbecslők pontosabb mérését ajánlja fel. 
Amennyiben a bemenöjel nem tartalmaz DC és második felharmonÍh.'Us összetevőket, úgy az 
ablakozás segítségével (nem növelt fokszárnmal) az adaptív algoritmus beállási sebessége 
javítható. Általános esetben a W AF A kényszerű fokszámnövekedése miatt azonban az 
algoritmus sebességi tulajdonságai nem javulnak. 
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A Lagrange AF A (LAF A) FIR jellege miatt nagy jelentőséggel bír a továbbfejlesztés 
szempontjából (B AF A). Viselkedése a tapasztalatok szerint körülbelül megegyezik az AF A 
viselkedésével (konvergencia-sebesség, pontosság). 

- A teljesség kedvéért a táblázat tartalmazza az ablakozott Lagrange AF A algoritmust, mint 
lehetőséget. Ennek viselkedése közel áll a W AF A algoritmusához, ám több számítást igényel. 
Blokkos változata a \VBAF A. 

- A Hermite alapú struktúra a Lagrange struktúra továbbfejlesztésének tekinthető. Az Hermite
polinomok kézbentartható és igen kedvező tulajdonságú csatorna-átviteli fu&,avényeket 
ajánlanak, ám a számítási komplexitás magas. A struk."1Úra azonban lehetővé teszi a 
rezonátorok többszörözését kizárólag a kritikus frekvencia-pozíciókon (pl. ha a mérendő 
jellemző csak az alapharmonikus, elegendő csak az ennek megfelelő rezonátorokat 
többszörözni). Adaptív változata a HAF A, amely nagy számításigénye miatt implementációs 
szempontból kedvezőtlen. 

- A többszörös pólusú AF A (MP AF A) az Hermite AF A egyszerűsített, IIR változatának is 
tekinthető, kedvező a számítási komplexitás szempontjából. Sikerrel alkalmazható periodikus 
jelekre felépített szabályozási körökben. 

- A blokk adaptív struh."1Úrák a FIR algoritmusok továbbfejlesztésével, az adaptáció blokkos 
végrehajtásával származtathatók. Számítási komplexitásuk az IIR megvalósítások és a FIR 
megvalósítások között foglalnak helyet: az egy mintára eső műveletigény kis blokkhosszúság 
esetén a FIR esethez áll közel, míg nagy blokkhosszúságra határértékben az IIR esethez tart. 

A blokk-adaptiv családból a Lagrange-alapú BAF A, az Hermite-alapú BAF A (HBAFA), 
valamint az ablakozott BAF A (WBAF A) került bemutatásra. Az ablakozás, illetve a 
többszörös pólusok jótékony hatása a blokk-adaptív algoritmusok konvergencia
tartományának méretére bizonyítható a 4.6 fejezetben foglaltak szerint. 

A következő fejezet a javasolt blokk-adaptív struktúrák konvergencia-analízisével 
foglalkozik. 



4. 
4.1. Bevezetés 

Blokk-adaptív struktúrák 
konvergencia-analízise 

A 4. fejezet a 3.10 fejezetben javasolt blokk-adaptív struktúrák stabilitásviszonyaival és 
konvergencia-analízisével foglalkozik. A 4.2 fejezet az ehhez szükséges stabilitáselméleti 
vonatkozásokat összegzi, valamint bemutatja az analízis során használt jelmodellt. 

Mivel a konvergencia-tulajdonságok megragadhatók a frekvenciabecslő stabilitásán 
keresztül, a javasolt analízis módszer erre fók"Uszál. A konvergencia-anaIízisre javasolt 
módszert zaj mentes környezetre a BAF A algoritmus példáján keresztül mutatom be a 4.3 
fejezetben. 

A zavarok hatását a frekvenciabecslő konvergencia-tulajdonságaira a 4.4 fejezetben 
vizsgálom. A zaj jellegű zavarok, illetve a nem modellezett periodikus komponensek hatását 
a 4.4.1, illetve a 4.4.2 fejezetekben elemzem, valamint itt adok becslést a zavarok hatására 
fellépő maradó frekvenciahibára is. 

A 4.5 fejezetben a frekvenciabecslő tulajdonságain keresztül vizsgálom meg az 
amplitúdóbecslők stabilitásviszonyait. Felső korlátot adok az amplitúdóbecslők hibájára zaj, 
illetve periodik"Us zavarok hatására. 

4.2. Stabilitáselméleti vonatkozások 

A különböző szakterületek eltérő szóhasználatában a stabilitás, illetve a konvergencia 
fogalma jórészt átfedi egymást. Ez a kettősség a dolgozat szóhasználatában is tükröződik, 
bár a következőkben a konvergencia kifejezést kissé árnyaltabb értelemben, a dinamikus 
viszonyok hangsúlyozására használom. Most néhány, később használatos stabilitási fogalom 
definíciója, illetve a stabilitásviszonyok elemzésére használatos eddigi módszerek áttekin
tése, majd az analízis során felhasznált jelmodell ismertetése következik. 

Definíciók 

Legyen a rendszer adva a következő differenciaegyenlettel: 

~(k + l) = x(k + l) - x(k) = f( x(k), k), f( x *, k) = O, 'v' k> ko (4.1) 

ahol k jelentse az időt, x a rendszer állapotváltozóinak vektorát, x' az egyensúlyi állapotot, j 
pedig az állapotfrissítési fuggvényt, valamint a kezdeti ko időpillanatban x(ko) = xo. 

A rendszer x = x' egyensúlyi állapota stabil, ha minden E > O és ko :2: O esetén létezik olyan 
8(E,ko), hogy Ilxo - x·11 < 8 esetén Ilx(k) - x'll < E 'v' k> ko-ra. 

Az x = x· egyensúlyi állapot egyenletesen stabil, ha minden E > O és ko :2: O esetén létezik 
olyan 8(E) (fuggetlenül ko-tól), hogy Ilxo - x'll < 8 esetén Ilx(k) - x'll < E minden k> ko-ra. 

Az x = x' egyensúlyi állapot attraktív, ha valamely El> O és minden E2, ko > O esetén létezik 
olyan K(Ej, xo, ko), hogy Ilxo - x'll < El esetén Ilx(k) x'll < E2 minden k:2: ko+K esetén. 

Az x = x· egyensúlyi állapot aszimptotikusan stabil, ha stabil és attraktív is egyben. 
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Az x = x· egyensúlyi állapot egyenletesen aszimptotih.-usan stabil, ha egyenletesen stabil és 
valamely Cl> O és minden C2> O esetén létezik olyan K(CI, C2), hogy IIxo - x·1I < Cl esetén 
Ilx(k) - x'lI < C2 minden k ~ ko+K esetén. 

Az x = x * egyensúlyi állapot exponenciálisan stabil, ha léteznek olyan a, b > Okonstansok, 

hogy Ilx(k) - x'll ~ a Ilxo - x'll e -b(k-ko) minden k ~ ko+K és bármely ko esetén fennáll az 
egyensúlyi állapot valamely környezetében. 

A stabilitás vizsgálatára szolgáló módszerek 

Nemlineáris rendszerek stabilitásának vizsgálatára számos módszer ismeretes a 
szakirodalomban. Ljapunov lehetőséget ad a nemlineáris rendszer stabilitásának vizsgálatára 
anélk.iil, hogy a rendszer állapotegyenleteinek megoldása rendelkezésre állna [NA89]. 
Ljapunov tételének egy lehetséges megfogalmazása a következő: 

A (4.1) szerinti rendszer x = x' egyensúlyi állapota egyenletesen aszimptotik.-usan stabil, ha 
létezik olyan V(x) fuggvény, amelyre igaz, hogy 

a(llx - x'll) ~ V(x) ~ b(llx - x'II), ahol a(p) és b(P) monoton növekvő fuggvények 
p~O esetén és a(O)=b(O)=O, valamint 

6V(x(k))=V(x(k))-V(x(k-1)) ~ -c(x(k)), ahol c(x) folytonos fuggvény, c(x»O 
minden x::j::. x· esetén és c(x') = O. 

A módszer igen elterjedten használatos, hátránya azonban, hogya V(x) Ljapunov-fuggvény 
keresését semmiféle általános érvényű konstruktív módszer nem támogatja, bonyolult 
rendszereknél - ha létezik is, - egy ilyen fuggvény megtalálása esetleges. 

Nemlineáris rendszerek stabilitásának strukturális biztosítására a hiperstabilitási elmélet nyújt 
lehetőséget. Itt a disszipatív passzív hálózatok analógiájára SPR (Strictly Positive Real) 
átviteli fuggvénnyel rendelkező hálózatok segítségével a rendszer stabilitására elégséges 
feltételek adhatók [Joh79]. Ez a megközelítés a stabilitást a rendszer elemeire előírt 

strukturális kötésekkel biztosítja, azonban ez olyan nagymértékű megszorításokat tesz 
szükségessé, amelyek sokszor nem teljesíthetők, illetve nem teljesülnek (pl. AF A). Ennek 
ellenére az algoritmusok lehetnek "robusztusak", bár ennek matematikai megfogalmazása és 
bizonyítása általában nem könnyű feladat. 

A konvergencia zajos közegben való vizsgálatára a BlBO-stabilitás és a totális stabilitás 
eszköztára nyújt lehetőséget. 

A BAF A algoritmus elemzésére javasolt módszer párhuzamba vonható a nemlineáris 
rendszerek közelítésére használatos szakaszonkénti linearizálás módszerével: ahogy a 
szakaszonként lineáris, de összességében nemlineáris fuggvény jellemzése a lineáris szaka
szokon igen egyszeru eszköztárral megoldható, úgy ennek analógiájára lehetséges olyan 
nemlineáris rendszerek tervezése, amelyek szakaszonként lineáris (és így bizonyíthatóan 
stabil) komponensekből állnak. E komponensek működése jól követhető, a rendelkezésre 
álló eszközökkel elemezhető. Amennyiben a komponensek közötti átkapcsolási 
mechanizmus is kézbentartható, akkor az eredő rendszer viselkedése is megjósolható lesz. 
Ezt a filozófiát követi a BAF A algoritmus is, amelynek blokkos szerkezete és a FIR jelleget 
beállító paraméterkészlete biztosítja a szakaszonkénti lineáris viselkedést. 

A BAF A algoritmus esetében a lineáris építőelem a rezonátoros RDFT struh.1Úra, amelynek 
stabilitásviszonyai jól ismertek [Péc85]. Az átkapcsolási mechanizmus pedig a blokkosított 
működésből eredően olyan, hogy az adaptációt vezérlő hibajel mindig a lineáris rendszer 
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állandósult állapotában képződik, így ez is jól leírható. Az eredő rendszer tehát együttesen is 
vizsgálható lesz. 

A frekvenciabecslő javasolt analízisének alapja a következő: 

Mivel az RDFT struktúra állandósult állapotában egy jól definiált állapotba konvergál, 
vagyis viselkedése csak a d bemenő jeltől és magától az RDFT struktúrától (az co 
frekvencia-becslőtől) fugg, így maga a BAF A algoritmus is minden adaptációs lépés után 
"lokálisan konvergens" lesz. Hogy ezen állapotsorozat az adaptációs lépések során valóban 
a kívánt végső állapotba konvergál-e, és ha igen, milyen feltételekkel és milyen sebességgel, 
az a 4.3 fejezetben javasolt módszerrel analizálható. A javasolt módszer 

- elégséges feltételt ad az algoritmus frekvencia-hibájának abszolút monoton csökke
nésére, 

- a fenti feltétel segítségével meghatározható egy tartomány, amelyen belül a frekvencia
hiba abszolút monoton csökken és ahol az algoritmus a frekvenciabecslőre nézve 
exponenciálisan stabil, így 

- felső becslés adható a frekvencia-hiba alakulására az idő fuggvényében. 

A javasolt módszer figyelembe vesz a bemenő jeiről rendelkezésre álló bizonyos a priori 
ismereteket is, amelyhez a következő jelmodellt használja fel: 

A konvergencia-analízis során felhasznált jelrnodell 

- A B.A.F A algoritmus bemenetére érkező jel legyen periodiklls egy ismeretlen COo 

frekvenciával, valamint sávkorlátozott a mintavételi frekvencia felében: 

f: 

d(k) = L AI e.lúl
oik , (4.2) 

;=-].,: 

ahol 2K+ 1 a komplex harmonikus komponensek száma, AI pedig az i-ik harmonikus 
komplex amplitúdója. 

- Első közelítésben feltételezhető, hogy a jel nem tartalmaz más periodikus vagy zaj jellegű 
komponenseket. A zavaró komponensek hatásaival a 4.4 fejezet foglalkozik. 

- Legyen ismert a jel normált spektrumburkolójának egy felső becslése, vagyis olyan ai, 
ci = -K, -K -l, ... , K) nemnegatív valós számok, amelyekre 

A 
a>-I 

I - AI 
(4.3) 

Az analízis ezen al értékeket, mint a jeiről rendelkezésre álló a priori ismeretet veSZI 
figyelembe. 

11ivel az algoritmus konvergenciája a frekvenciabecslő konvergenciáján keresztül jól 
megragadható, az analízis során először erre koncentrálunk. 
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4.3. A BAF A algoritmus frekvenciabecslőjének konvergencia
analízise 

A BAF A algoritmus alapharmonik'Ushoz tartozó csatornájának átvitele a bemenet és a 
csatorna összegzőpont előtti kimenete között (lásd 3.3. ábra), amennyiben az aktuális 
frekvenciabecslő co: 

(4.4) 

ahol Zi = e Jrol
. A továbbiakban az co index jelzi, hogy Tro fugg az aktuális rezonátor

elhelyezkedéstől (vagyis co-tól). 

Legyen a bemenet egy tiszta komplex exponenciális jel: 

d(k) = AleJwok. (4.5) 

Ekkor az .X'I állapotváltozó állandósult állapota (4.4) felhasználásával: 

XI (k) = AleJ(roo-W)k T
ro 

(eJroo ) (4.6) 

A várakozásnak megfelelően az állapotváltozó COo - co sebességgel forog, így az adaptációs 
mechanizmus valóban egy lépésben képes a helyes frekvenciabecslőt előállítani. 

Amennyiben a bemenő jel az (4.2) modellnek megfelelő valós jel, akkor az adaptációt 
irányító XI állapotváltozó a következő alakot veszi fel: 

K 

XI(k) = LXu(k), (4.7) 
i=-K 

ahol 

(4.8) 

Megjegyzések: 

: 1. Itt is igaz, hogy angle( XI.l(k+ 1), Xl,l(k) ) = COo - co, csakhogy az adaptációs mechanizmus 
: nem az ideális, de megfigyelhetetlen XI.1, hanem XI alapján dolgozik! 
1 . 

:XI.l akkor lehet egyenlő XI-el, ha 
I . 
1- A j = 0, ha i:;t:l, vagy 
1 

: - T (eJiroo
) = ° ha i:;t:1. 1 ro , 

1 

: Az első a tiszta komplex exponenciális bemenőjel esete. Minél kisebb a jel felharmonikus
: tartalma, annál közelebb áll ehhez az esethez, de valós jel ezt el soha nem érheti, hiszen egy 
: szinuszos jel negatív frekvenciakomponense is zavaró harmonikusként jelenik meg. 
1 
I 

1 A második eset akkor jöhet létre, ha COo = co, ugyanis ekkor Tw(z) csak a bemenő jel 
: alapharmonik.'Usát engedi át, a többi harmonikus pozíción leszívásai vannak. Ez utóbbi tény 
: biztosítja, hogy az algoritmus konvergenciapontja stabil lesz. 
1 
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: 2. Az Xl,J által a komplex síkon leírt kör helyett az Xl vektor végpontja a valóságban egy 
: cikloishoz hasonló pályát fut le az FAA függelékben leírt feltételek szerint. 
I 

Amennyiben a fázismérés egy hurokmentes cikloison történik, akkor bármely időpillanatban 
megmérve a fáziskülönbséget, az a helyes (Xl köre által definiált) irányba mutat. Hurkos 
ciklois esetén azonban a fázist a hurok két pontjában mérve akár ellentétes irányú 
fázisinformáció is adódhat. A fázismérés hibája a következő módszerrel becsülhető: 

Legyen a fázismérést meghamisító jelkomponens 

K 

a becsült fáziselfordulás pedig 

~(k) = LX1,Jk), 
í=-K 

íT'] 

(4.9) 

(4.10) 

Amennyiben ~ -:j::. 0, úgy a mért (<p szögelfordulás nem egyezik meg az Xl.! változó által 
mutatott ideális, P(CDo-0J) nagyságú szögelfordulással, amint azt a 4.1. ábra mutatja. ~ 
nagysága és iránya függ a harmonih.'Usok fázishelyzetétől is, amiről a modell nem feltételez 
információt. Viszont az nyilván igaz, hogy 

1: 

1~(k)l::; LIXLi(k)l, 
1=-1: 

íT'] 

egyenlőség pedig akkor áll fenn, ha ~ valamennyi komponense egy irányba mutat. 

--?:.ik PI 

\ 

\ .\)k- p) 
\ 

\ 

v..- -;:'cp- ... "' 
\ 

(4.11) 

-1.1. ábra. Az pontos szögelfordulást reprezentáló Xl és a mérhető XI,1 vektorok 
kapcsolata általános esetben. 

Az is könnyen belátható, hogy a ~<p mérése közben elkövetett hiba akkor a legnagyobb, 

ha a mérés elején és végén a ~ vektor által okozott szögeltérés ellenkező előjelű, 

- a vektorok elhelyezkedése olyan, hogy ~ éppen merőleges .Xl-re, 

- ~ pedig a lehető legnagyobb abszolút értéh."Ű. 

A 4.2. ábra ennek két lehetséges esetét mutatja be. A 4.2.a ábrán az adott helyzetben 
mérhető legnagyobb, a 4.2.b ábrán a legkisebb szögelfordulás-érték lesz a mérési eredmény. 
Mindkét esetben az ideálistól való eltérés az ábrán 8-nal jelölt szög kétszerese lesz. 
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=i.k-P) \ 

\rl(k~p) 

a. b. 

-1.2. ábra. Adott felharmonikus-tartalom esetén mérhető (aj legkisebb és (bj legnagyobb 
fá=iseljordulások esete. Afá=ismérés hibája 28. 

A fentiek figyelembevételével a frekvenciahiba becslőjének hibájára a következő felső korlát 
adható: 

K 

L ITJe]Woi)~1 
i=-K 

Ip( CD o - CD ) - ~cpl ::; 28 = 2 arcsin ..:. ::; 2 arcsin i;:! ::; 

XI,I T
w 

( e]Wo ) A! 

A továbbiakban alkalmazzuk a következő jelölést: 

K 

E = arcsin L al 
i=-J: 
l;:! 

Tw(eiWOi)1 

T
w 

( eJWo ) . 

(4.12) 

(4.13) 

Az E mennylseg természetesen fugg az al burkoló-becslőktől és a bemenő jel 
frekvenciájától, de az áttekinthetőbb jelölés érdekében ezt a fuggést nem jelezzük. 

Nyilván E akkor értelmezett, ha 

K 

L _ allTw (e](Ooi)1 < ITw (e JWO )1· 
1=-1:. 
i;:! 

(4.14) 

A fenti feltétel szemléletes fizikai jelentése a következő: amennyiben (4.14) nem teljesül, 
akkor szélsőséges esetben a =: vektor hosszabb lehet, mint az XI,1 vektor, ami azt 

eredményezi, hogy =: véletlen (tetszőleges) fázishelyzete miatt az Xl vektor 
szögelfordulására bármilyen érték adódhat, fuggetlenül Xl.! szögelfordulásától. 

Az is nyilvánvaló, hogy Xl két mintavételezés közti szögelfordulását csak akkor lehet 
pontosan megmérni, ha az it alatt marad. Mivel a szögelfordulás majorálható az ideális 
szögelfordulás és a maximális hiba összegével, így a pontos mérés második elégséges 
feltétel éül a következő egyenlőtlenség adható: 

t ICDo- CDI + 2E < it, (4.15) 

ahol t a két fázismérés között eltelt idő (mintaszámban). A továbbiakban a t = l esetet 
feltételezzük. 
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Az adaptációs lépést megelőző frekvenciahiba COo - co. A frekvenciabecslő a mért ~cp érték 
1lP-szeresével módosul (lásd B-5. lépés), így az adaptációs lépést követően a 
frekvenciahiba éppen a szögelfordulás-mérés hibájának 1IP-szerese, vagyis maximum 2EIP 
lesz. Így annak feltétele, hogy egy adott adaptációs lépésben a frekvenciahiba abszolút 
értéke csökkenjen: 

,., 
:::. E < lco o - co I· p 

A fentieket összefoglalva kimondható a következő tételt: 

(4.16) 

4.1. Tétel: Amennyiben a BAF A algoritmus bemenőjele egy COo frekvenciájú periodikus jel, 
amely normalizált spek1:rumburkolójának egy felső korlátja ismert (4.3) szerint, a BAF A 
algoritmus aktuális frekvenciabecslője pedig co, akkor a következő adaptációs lépés után a 
frekvenciahiba csökkenésének elégséges feltétele, hogya (4.14), (4.15) és (4.16) 
egyenlőtlenségek együttesen teljesüljenek. 

4.2. Tétel: Amennyiben a 4.1. Tétel teljesül a paramétertér minden olyan (coo, co) pontjára, 
amelyre igaz, hogy COO.min ::s; COo ::s; COO.max és COmin ::s; co ::s; COma.':, akkor a BAF A algoritmust a 
tartományon belülről indítva az co frekvenciabecslő abszolút monoton módon konvergál a 
bemenő jel COo frekvenciájához. 

Bizonyítás: A 4.1. Tétel értelmében a fenti tartományon belüli pontból indított algoritmus 
egy adaptációs lépés után már csökkenti a frekvencia-becslő abszolút hibáját, ami 
természetesen ismét egy tartományon belüli pontba vezet, amelyre a 4.1. Tétel újra 
alkalmazható, stb. Így tehát a frekvenciabecslő hibái abszolút monoton csökkenő sorozatot 
alkotnak. A 4.3. Tétel viszont biztosítja, hogy ez a sorozat majorálható egy egynél kisebb 
együtthatójú mértani sorozattal, tehát a frekvencia-becslő hibája valóban abszolút monoton 
módon nullához tart. II 

4.3.a. Tétel: .A.mennyiben a 4.2. Tételben definiált tartomány minden pontjára igaz, hogy 

(4.17) 

akkor a frekvencia-hiba minden adaptációs lépésben legalább ö-szorosával kisebb lesz. 

Bizonyítás: A tétel igazolásához azt kell felidézni, hogy 2EIP majorálja az adaptációs lépés 
utáni frekvencia-hibát, jcoo-{Dj pedig az adaptációs lépés előtti frekvencia-hibával egyezik 
meg. A 4.1. Tétel teljesülése esetén pedig a (4.16) egyenlőtlenség miatt ilyen Ö mindig 
található. II 

4.3.b. Tétel: A 4.3.a Tétel feltétel ének teljesülése esetén a BAF A algoritmus 
frekvenciabecslőj e exponenciálisan stabil. 

Bizonyítás: A frekvenciabecslő ~CO = jcoo-{Dj hibájára (4.17) egyenlőtlenségből kifolyólag 
igaz, hogy 

(4.18) 

ahol Pl < P2 tetszőleges adaptációs időpillanatok, következésképpen a frekvenciabecslő 
exponenciálisan stabil. II 
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Megjegyzések: 

l. A 4.2. Tétel segítségével egy körülbelül ismert, de bizonytalan frekvenciájú, (4.2)-(4.3) 
szerinti bemenőjelre meghatározható az a frekvencia-bizonytalanság, amely még a BAF A 
algoritmus abszolút monoton konvergencia-tartományába esik (4.14), (4.15). 

-~ 
2. A fenti jelre meghatározható egy P blokkhosszúság, amely biztosítja az abszolút monoton 
konvergenciát (4.16). 

3. Amennyiben (4.14) és (4.15) feltételek teljesülnek, úgy mindig található elég nagy P, 
I hogy (4.16) is teljesüljön. 
I 
14. A 4.3. T ételben szereplő 8 érték, vagyis az adaptációs lépések közti hiba-arány mértéke a 
: P paraméter kellően nagyra választásával tetszőlegesen kicsivé tehető, tehát lehetőség van 
: gyakorlatilag egylépéses konvergencia beállítására is. Ekkor azonban a nagy blokkméret 
: miatt az egyes becslők közötti válaszidő is nagy lesz. 
I 

: 5. Bár a fenti worst-case jellegű módszer nem szól a P paraméter megválasztásának egyéb 
: szempontjairól, itt mégis megemlítünk egy gyakorlatban bevált, józan megfontoláson 
: alapuló paraméter-beállítást: Mivel az adaptációt zavaró komponensek forgási frekvenciái 
I 

I C 4.8) szerint a konvergencia közelében az ro frekvenciabecslő közel egészszámú 

I 

többszörösei, így P alkalmas megválasztásával elérhető, hogy a blokk hosszúsága ezek 
hullámhosszának közel egészszámú többszöröse legyen. Ekkor nyilvánvalóan a mérési fázis 
során a zavaró komponensek majdnem pontosan kiátlagolódnak, aminek következtében a 
konvergencia sebessége növekedhet. A fenti megfontolások alapján tehát a 
blokkhosszúságot célszerű N egészszámú többszörösére választani. 

A 4.3. ábra szimulációs példája illusztrálja a fenti választás jogosságát. Az ábra egy 2 it /50 
frekvenciájú háromszög bemenőjelre CN = 50), azonos kiindulási feltételek mellett végzett 
adaptációk 500 lépés utáni frekvenciahibáit mutatja a P paraméter fuggvényében N 
környezetében. Látható, hogy a legkisebb frekvenciahiba P = 50 .esetén érhető el, vagyis 
valóban a P = N választás biztosítja leggyorsabb konvergenciát. 

10~ 'L. 

10-"'----'----'---'-----'---'---'---'-----'---'-----' 
~ ~ " ~ ~ w ~ ~ ~ 9 W 

p 

4.3. ábra. A BAFA algoritmusfrekvenciahibája a P paraméterfüggvényében500 lépés 
után 2 Tr/50 frekvenciájú háromszög bemenőjelre. 

: 6. A C 4.17) feltétel 8 értékén keresztül a konvergencia sebességére worst-case becslést ad, 
: amely abból a feltételezésből indul ki, hogya=: zavaró komponens a 4.2. ábrán látható 
: módon alakul az egyes harmonikus összetevők összegeként. Modellezhetjük azonban az 
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: ismeretlen <Pi fázisokat fuggetlen, egyenletes eloszlású valószínűségi változókként is, ahol 
I 

1-11::::; <Pi < 11:. Ekkor a:=; vektor hosszának négyzete a következőképpen fejezhető ki: 
I 

2K 2K 

:=;2 = 2)1- I-1k-11k cos<h , (4.19) 
k=1 k=~ 

ahol h értékek az AJ: (e]Uloi) vektorok hosszát jelölik valamilyen sorrendben (i= -K, -K+ 1, 

... , -1, 0, 2, 3, ... , K), <l>k pedig az egymást követő vektorok által bezárt szögeket jelölik, 
amelyek szintén egyenletes eloszlású valószínűségi változók a (-11:, 11:) intervallumban. Ezért 
:=;2 várható értéke: 

K 

E{ :=;2 } = I- AI2 , (4.20) 
I i=-K 
I 1"'1 
I 

: vagyis a hiba csökkenésére adható (nem worst-case) becslés (4.17) mintájára: 

: K 
I ~ 2J2( jUlOI) 
I L.. al ul e 
I ') i=-K 
: 6' :::: - ...!-_i"'_1 --,_--,-__ 

: - plw o -wi ~JejUlO) 
(4.21) 

I 

A (4.14)-(4.16) feltételek kiértékelésére számítógépes program alkalmazható. A kiértékelés 
természetesen csak egy véges rács felett végezhető el. A 4.2. Tétel teljesüléséhez azonban 
egy tartomány minden pontjáról bizonyítani kell a feltételek teljesülését. A probléma 
megoldásához a 4.2. Tétel következő változata nyújt segítséget. 

4.2". Tétel: Amennyiben egy olyan rácson, ahol a rácspontok a frekvenciabecslő tengelyén 
11W, a bemenő frekvencia tengelyén pedig 11Wo távolságra helyezkednek el, a (4.14)-(4.16) 
feltételek helyett a 

± all~)eJUlol)1 < I~ (e]UlO )1- ~I' 
i=-K 

i:;:: l 

,t a,IT. k ro
, II < deMo lSin( n -lúlr"'I)-~2' 

i"'l 

,tK a,IT. k-" II < T. k-o lsin( pI'" ~ -úJl) -~J 
i",1 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

feltételeket kiértékelve azok egy zárt tartományon belül a rács minden pontjára teljesülnek, 
akkor az eredeti (4.14)-(4.16) feltételek is biztosan teljesülnek a zárt tartomány minden 
pontjára. Az egyenlőtlenségekben szereplő ~i értékek megválasztása a következő: 

K K 

~I = 11wL2 I-allil + 11w oN I-allil, (4.25) 
i=-K i=-K 

(4.26) 
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Bizonyítás: Az F.4.B fuggelékben található. -

Megj egyzések: 

(4.27) 

: l. Bár a jelölés nem sugallja, de az N (és L) változók értéke természetesen fugg az aktuális 
: co frekvenciabecslőtől. Így a ~l, ~2, ~3 változókat vagy co fuggvényében "sávonként" újra kell 
: számítani, vagy pedig az N maximális értékével kell számolni. 

! 2. Nyilvánvaló, hogy bár a fenti módszer által szolgáltatott tartomány biztosan részhalmaza 
: a (4.14)-(4.16) feltételek által szolgáltatott teljes konvergencia-tartománynak, de a rács 
: durva választásával (és így nagy ~ változók alkalmazásával) a kapott tartomány-becslő 
: nagyon pesszimisztikus lehet. 
I 

: 3. A gyakorlatban alkalmazható módszer a számításigény csökkentésére a következő: 
: Határozzuk meg a konvergencia-intervallum ot nem túl sűrű rácson egyszerre ~1=O, valamint 
I 

laz (4.25)-(4.27) képletek szerinti ~i választással, i ,2, 3. (Ez csak elhanyagolható 
: mértékben növeli számításigényt!) Az első esetben kapott Ho tartományon kívül eső pontok 
I 

I biztosan nem tartoznak a keresett halmazhoz. A második esetben kapott Hé, tartományon 
: belüli pontok biztosan a keresett halmaz részei. Így már csak az eredményül kapott két 
I 

I tartomány Ho \ Hé, különbségén kell egy sűrűbb ráccsal finomítani az eredményt, ha 
: szükséges. 
I 

A konvergencia-analízis elméletének bemutatására az F.4.C fuggelék tartalmaz példákat 
annak illusztrálására, hogy a javasolt módszerek hogyan alkalmazhatók a gyakorlatban az 
algoritmusok tervezése során felmerülő kérdések megválaszolására. A 4.2 Tétel alkalma
zását az 1. példa, a 4.3 Tételt pedig a 2. példa illusztrálja. 

4.4. Zavarok hatása a frek-venciabecslő konvergencia
tulaj donságaira 

Ez a fejezet a bemenő jelben jelenlévő zaj, illetve parazita periodik.lls komponensek, 
valamint a zajként modellezhető kerekítés i hibák hatását elemzi az algoritmus 
frekvenciabecslőjének konvergencia-tulajdonságaira. 

Mint az az algoritmus ismertetésekor nyilvánvalóvá vált, a BAF A algoritmus struk."túrája 
olyan, hogy az ideális komplex exponenciális bemenőjelre egyetlen adaptációs lépésben 
konvergál. Valós jelekre az algoritmus a konvergencia-tartományon belül nem egylépéses, 
de abszolút monoton konvergenciát biztosít. Ez annak köszönhető, hogy a struktúrából 
adódó szűrés a zavaró komponenseket elnyomja, mégpedig annál inkább, minél pontosabb 
a frekvencia-becslő. Mivel a Tm átvitelnek a harmonikus pozíciókon leszívásai vannak, így a 
COD = co esetben megvalósul az ideális eset, zavaró harmonikus komponensek nincsenek 
jelen. A frekvenciabecslő tehát beáll a pontos értékre, ahonnan már nem mozdul ki. Ha a 
becslő kismértékben el is mozdulna a pontos értékről, a felharmonik.llsok hatása még 
mindig kicsi marad az alapharmonik.lls hatásához képest, így a becslő visszaáll a helyes 
értékre. 

A gyakorlatban azonban a jel minden esetben zajjal terhelt (mérési zaj, kvantálási zaj, stb.), 
esetleg zavaró periodikus komponensek is lehetnek jelen (pl. a hálózati frekvencia). Ez a 
fejezet ilyen zavarok hatásait vizsgálja az algoritmus konvergencia-tulajdonságaira. 
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A rendszerben jelenlévő állandó zavaró hatások leírására a totális stabilitás, mint kiterjesztett 
stabilitási kritérium ad lehetőséget. 

Definíció: 

6X( k + 1) = x( k + 1) - x( k ) = j ( x( k ), k), j ( x * , k) = O, V k > k o (4.28) 

rendszer x = x· egyensúlyi állapota totálisan stabil (vagy más terminológia szerint állandó 
zavarok mellett stabil), ha minden 8 > O esetén létezik olyan eh(8) és 82(8) > O, hogy 
Ilxo - x"11 < 81 és I 19(x, k) I I < 82 esetén a 

&(k+l)=j(x(k),k)+g(x(k),k) (4.29) 

rendszer megoldása kielégíti az Ilx(k) - x"1I < 8 feltételt. 

A fenti definícióban g a zavaró hatásokat modellezi, amely akár zaj, akár determinisztikus 
komponens is lehet. A definíció szerint a rendszer totálisan stabil, ha kellően kis zavarok 
eset én a rendszert az egyensúlyi állapot kellően kis sugarú környezetéből indítva a megoldás 
tetszőlegesen közel kerül az egyensúlyi állapothoz. 

Nyilvánvalóan a totális stabilitás minden gyakorlatban használható algoritmus sajátja kell 
legyen, így ezen tulajdonság megléte nem sokat mond az algoritmus konvergencia
tulajdonságairól. A BIBO stabilitás praktikusabb szempontból közelíti meg a problémát: 
korlátos-e a megoldás (és ha igen, milyen korlát adható) amennyiben adott, korlátos zavar 
perturbálja a rendszert. 

A totális stabilitás lineáris rendszereknél a BIBO stabilitást is maga után vonja, de ez 
nemlineáris rendszereknél sajnos nem teljesül. A következőkben megmutat juk, hogy a 
BAF A algoritmus totálisan stabil, majd megvizsgáljuk a bemeneti zaj fuggvényében a 
konvergencia-tulajdonságok alakulását. 

4.4. Tétel: .Amennyiben zaj mentes esetben a 4.3. Tétel teljesül a konvergenciapont valamely 
környezetében, úgy BAF A algoritmus frekvenciabecslője totálisan stabil. 

Bizonyítás: Legyen a fenti definíció szerinti tetszőleges 8> O-hoz 81(8) = 81, 82(8) < (1-
8)81, ahol 8) :s; 8 és COo + 81 a 4.2. és 4.3. Tétel szerinti konvergencia-tartomány belsejében 
van, 8 pedig a 4.3. Tétel (4.17) egyenlőtlenségében szereplő állandó. Ekkor egy adaptációs 
lépés után a zaj mentes rendszer frekvencia-hibája (4.18) szerint kisebb lesz, mint 881, a 
zajos rendszeré pedig (4.29) modellből kiindulva kisebb, mint 881 + 82 = 81 :s; 8, vagyis a 
rendszer valóban minden adaptációs lépés után 8-nál kisebb frekvenciahibával rendelkezik, 
tehát totálisan stabil. 

Most már csak azt kell igazolni, hogy g valóban korlátozható 82-vel. A g komponens az 
állapotváltozón megjelenő zavarok hatását modellezi az adaptációs eljárásra, vagyis ez az 
RDFT kimenetén megjelenő zavarok hatása a fázisszög mérésére. Az RDFT az adaptációs 
lépések között egy lineáris BIBO rendszer, így a kimeneti zavar szükségképpen korlátos, ha 
a bemeneti zavar is az, tehát a bemeneti zavarok csökkentésével g tetszőlegesen kicsivé 
tehető, ezért a totális stabilitás biztosított. -

Megj egyzések: 

: l. A fentiekben a "zavar" jelenthet mind periodikus, mind zaj-jellegű összetevőt. 
I 

: 2. Természetesen a számítási pontatlanságok, illetve a kvantálási hibák miatt a valóságban g 
: egy adott határ alá nem csökkenthető, ezért fontos a fordított kérdés vizsgálata: adott 
: bemeneti zavar milyen hatással van a kimenetre? A kérdésre két részletben adunk választ: 
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: külön a sztochasztikus, külön a periodikus jelekre. Az utóbbiaknak nem csak hatását 
: vizsgáljuk az adaptációra, hanem ismert frekvencia-összetevők esetén a struktúra nyújtotta 
: egyszerű megoldási lehetőséget is bemutat juk ezen hatások eliminálására. 
I 

4.4.1. Zaj hatása a konvergencia-tulajdonságokra 

Mivel a Diszkrét Fourier Transzformáció egyes kimenetei a bemenetek súlyozott 
összegeként írhatók fel, így sztochasztik.Lls bemenőjel esetén a kimenetek tekinthetők N 
számú valószínűségi változó összegének, ami kellően nagy N esetén a centrális határeloszlás 
tétele szerint egy Gauss-eloszlású valószínűségi változó (N a transzformáció pont jainak 
száma). Tehát a transzformált egy csatornájának valós és képzetes része is egy-egy Gauss
eloszlású valószínűségi változó lesz azonos szórással és nulla várható értékkel (kivéve a DC 
csatornát, ahol a várható érték a zajtól fugg) [SR86]. 

A DFT struktúra egy tetszőleges (nem DC) csatornája tekinthető olyan (N hosszúságú 
komplex FIR) szűrőnek, amelynek DC átvitele zérus. A szűrő pontos alakjának ismerete 
nélkül is a fenti gondolatmenet megismételhető. 

A BA.F A algoritmus egy i-ik, nem DC csatornája tetszőleges rezonátor-elhelyezkedés 
eset én tekinthetők egy Tw,/=) átvitelű szűrőnek, amelyeknek az adott csatorna rezonátor
pozícióján egységnyi, DC-n pedig zérus átvitele van. Tehát a szűrő kimenetén a zaj valós és 
képzetes része is - a bemeneti zaj eloszlásától fuggetlenül - kellően nagy N esetén Gauss
eloszlású lesz, várható értéke pedig nulla. 

Vizsgáljuk most tehát egy adott bemeneti additív zaj hatását a kimenetekre. Legyen a 
továbbiakban abemeneten megjelenő zaj nek), ennek szórása a/p a RDFT i-ik kimenetén 
megjelenő zaj pedig nlk). 

A bemenő zaj teljesítmény-sűrűség fuggvényétjelölje N(m) a (-iT ... iT) tartományban. Az i
ik kimeneti csatornán mérhető zaj teljesítmény-sűrűség fuggvénye ekkor 

( 4.30) 

vagyis az i-ik kimeneten mérhető zaj teljesítménye: 

1t 

S? = f Ni (m)dm . (4.31) 

A kimeneti zaj valós és képzetes részének varianciái nyilván majorálhatók magával Si2 -el: 

ahol 
,., 2 

aRe,i és a lm.i 

varianciája. 

2 < S2 a Re.i - i' 

2 < S2 a lm.i - I' 

(4.32) 

(4.33) 

az i-ik kimeneti csatornán a zaj valós, illetve képzetes részének 

T ehát összefoglalva: az RDFT kimenetein megjelenő zaj valós és képzetes részének 
eloszlása olyan nulla várható érték.ií Gauss eloszlású valószínűségi változó val modellezhető, 
melynek varianciája legfeljebb akkora, mint a (4.31) által számított érték. 

A kimeneti zaj abszolút értékének becslése két különböző megközelítési móddal is 
elképzelhető: 
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(i) A korábbi worst-case becslés mintájára becsüljük felül a zajkomponenst. Ez nyilván 
megtehető, hiszen a BAF A egy RDFT csatornája két adaptációs lépés között lineáris FIR 
szűrőként viselkedik, tehát ha az nek) bemenő zajra igaz, hogy 

nek) < nmax, (4.34) 

akkor az i-ik kimenetre is igaz lesz, hogy 
]'1'-1 

"dk )15, nmax 2:lhi (k )1, (4.35) 
k=O 

ahol hi(k) az i-ik csatorna impulzusválasza. Természetesen a (4.35) becslés minden nek) 
bemeneti zajra teljesül, de általában nagyon pesszimisztikus eredményt ad. 

(ii) A becslés elvégezhető statisztikai alapon is, hiszen a kimeneti zaj eloszlásfuggvénye 
ismert ( Gauss). Így pl. 99. 7%-os konfidenciaszinttel igaz, hogy 

vagyIS 

IRe nJ k)1 < 3Sp 

I Inlldk )1 < 3Si , 

(4.36) 

(4.37) 

( 4.38) 

A (4.38) egyenlőtlenség természetesen igaz színes nek) zajra is. Amennyiben nek) modellez
hető fehér zajként, úgy (4.38) helyett jobb becslő is adható, hiszen ebben az esetben nlk) 
körszimmetrikus Gauss eloszlású a komplex sík felett. A valós és képzetes rész 
szórásnégyzete ekkor 

(4.39) 

a (4.31) egyenlőség pedig közelíthető a 

S2 ::::,..,.2 / N 
I -V n . (4.40) 

összefuggéssel. A (4.40) közelítés pontosan igaz, ha (0 = 271: / N, egyébként pedig kellően 

nagy N esetén jó közelítést ad. Az "dk )1 2
, i = - L, ... , L valószínűségi változók eloszlása 

tehát modellezhető egy két szabadsági fokú chi-négyzet eloszlással, ami kifejezhető egy 0.5 
kitevőjű exponenciális eloszlásként [JKB94]. Így bármely O 5, a 5, l konfidenciaszintre igaz, 
hogy 

(4.41) 

amiből ~ = -2 ln (l-a) helyettesítéssel adódik a kimeneti zaj a konfidenciaszintű becslője: 

Illi (k) I < 1. J -21n( l - a) ~ (J n J -In( l - a) í N . (4.42) 

Az (i) módszer akkor alkalmazható, ha a bemenő zaj felső korlátja létezik és ismert (pl. 
kvantálási zaj). Pesszimisztih."Usabb becslést ad a zaj abszolút értékére, mint (ii), viszont a 
becslés biztosan igaz (100%-os konfidenciaszinttel). A (ii) módszer minden olyan esetben 
használható, ha a zaj varianciája, illetve annak felső becslője ismert (pl. zajos mérés) A 
(4.38) összefuggés színes bemeneti zajra is alkalmazható, fehér zaj esetén viszont (4.42) ad 
jobb becslést. A (ii) szerinti módszerek pontosabb becslést adnak, viszont a konfidenciaszint 
kisebb, mint l. 
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A két módszert egy q lépcsőjű egyenletes kvantálón összehasonlítva: 

X-l 

(i) n~q, tehát !ni(k)j<qL!hl(k)!, amiből egy hagyományos N pontos DFT-re 
k=O 

Ini(k)1 ~ Nq/N= q adódik. 
~ ~ 

(ii) cr 2 = ~ uavanezen DFT -re 
n 12' OJ 

S2 = ~ amiből 99.7%-os konfidenciaszinttel 
1 12N' 

! (k)! "r::; q 1.22 n, < .)""'1/ ..:. r;-;:::-::; < q r:;;. 
""'I/12N ""'I/N 

Amennyiben a kvantálási zajra a fehér modellt alkalmazható, úgy a fenti 

konfidenciaszintre h (k)! < b ~ -ln( 1- O. 997) / N < q 0;;. 
""'1/12 ""'I/N 

Mivel a BAF A algoritmus az egyes adaptációs lépések között a rezonátoros struktúrát, mint 
lineáris RDFT -t használja, így abemeneten megjelenő additív zaj a kimeneten is additív 
zajként jelenik meg. Vagyis az adaptációs mechanizmus számára fontos Xl alapharmonikus
becslő annyiban módosul az (4.7) szerintihez képest, hogy egy 11(k) additív zajkomponens 

jelenik meg. 
K 

Xl (k) = L Xl,J k ) + 11( k ) . 
i=-K 

Ez a komponens a fázismérést zavaró =: komponenshez sorolható: 

K 

=:( k ) = L XLi (k) + 11( k) . 
I=-K 

1;:1 

(4.43) 

( 4.44) 

Amennyiben a II (k ) zajkomponens akár Ci), akár (ii) módszerek segítségével 11max-al 

majorálható, úgy igaz lesz, hogy 
K 

=:(k) < L Xu(k) + 11/11ox· 
i=-K 
I;: 1 

(4.45) 

Természetesen a 4.1 Tétel most is érvényes lesz =: (4.45) szenntl korlát jának 
helyettesítésével, így meghatározató azon tartomány, ahol a BAF A algoritmus zaj 
jelenlétében minden adaptációs lépésben csökkenti a frekvenciahibát. A frekvenciahiba 
csökkenésének zajos bemenőjelre módosított feltételei tehát: 

ahol most 

K 

L ail~o(ejWOi)l+ ~a\. <ITw(e JWO )1, 
i=-K 1 

i;:l 

t leoo- eol + 2E < ír, 

') 

; E < leo o - eo I ' 

(4.46) 

(4.47) 

(4.48) 

( 4.49) 
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A fentiek alapján az F.4.C fuggelék 3. példája illusztrálja a konvergencia-analízis 
működését zajos bemenőjelre. Mint a F4.5. ábrán látható, zaj hatására 

- a konvergencia-tartomány szűkebb lesz, mint zajmentes esetben, valamint 

- a tartomány középen (az co = COo egyenes mentén) egy "lyukas" sáv keletkezett, hiszen 
közeledve a konvergenciaponthoz a zaj hatása erősebb lesz, mint az adaptációt vezérlő, 
immár kicsi frekvenciahibáé. A lyukas sáv mérete természetesen a zaj nagyságától fugg, 
és mint a totális stabilitásból következik, kellően kicsi zajra a lyuk akármilyen keskeny 
lehet. A lyukas sáv szélessége meghatározza azt a frekvenciahibát, aminél kisebbet az 
algoritmus nem tud tartósan biztosítani adott nagyságú bemenő zaj esetén. 

Amaradó frekvenciahiba a következő megfontolások alapján becsülhető: 

- A konvergenciaponthoz közeledve az alapharmonikus egyre közelebb kerül a Tű,(z) 

egységnyi átviteléhez, míg a többi harmonikus egy-egy leszívás közelébe kerül, vagyis 

T (e
jCiJo

) :::: 1 CiJ , 
(4.50) 

- Amennyiben a zaj olyan kicsi, hogy rendszer abszolút konvergenciája biztosított 
bizonyos lyukas tartományban, úgy a lyuk környékén, a konvergenciaponthoz közel 
(4.46) és (4.47) feltételek mindig teljesülnek, az abszolút monoton konvergencia már 
csak a (4.48) feltétel teljesülésétől fugg. 

Az E mennyiség (4.50) felhasználásával alacsony zajszintre a következő alakkal közelíthető: 

(4.51) 

Az adaptációt követően a frekvenciahiba nyilván akkora, hogy (4.48) már éppen ne 
teljesüljön. A maradó hiba tehát (4.48) és (4.51) alapján közelíthető a 

lcoo-col:::: ~[,t a,lde1roo')I+ ~;'J. 
l::;tl 

(4.52) 

összefuggéssel. Az első tag becsülhető a zajmentes feltétel alapján, hiszen ekkor (4.17) 
szerint a tartomány minden pontjára igaz, hogy 

K 

2 arcsin L ai I~ (e.lCiJ01)1 < ölco o - co I, 
P i=-K 

amiből kis frekvenciahibára (4.52) első tagja közelíthető: 

~±. ail~ (e.'CiJOi)1 < ölco o - co I, 
l=-Á 

i": j 

ami (4.52) segítségével az lcoo - col frekvenciahibára a következő becslést adja: 

(4.53) 

(4.54) 
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(4.55) 

Amennyiben Ö < < 1, úgy a becslő tovább egyszerűsödik: 

lCD o - CD I ~ ~ ~~' . 
] 

(4.56) 

Jól látható, hogy amaradó frekvenciahiba fordítottan arányos az A]j jel/zaj-viszony 
jllm~, 

jellegű mennyiséggel, valamint a P blokkhosszúsággal. 

Amaradó frekenciahiba becslésére szolgáló elméleti eredményeket az F.4.C fuggelék 4. 
példája illusztrálja. 

4.4.2. Periodikus zavarok hatása a konvergencia-tulajdonságokra 

A zaj-jellegű zavaro knál bemutatott gondolatmenet mintájára a periodikus zavarok hatása is 
könnyen vizsgálható. Legyen a zavaró periodikus P=(k) jel ismert frekvenciájú, Q számú 
komplex periodikus jel összege: 

Q 
Pz(k) = LB1e.lWj , 

í=] 

ahol BI és CD=., az i-ik komponens amplitúdója, illetve frekvenciája. 

:=: kiegészíthető ezen zavaró komponensekkel is: 

K o 
:=:(k) = LXu(k)+ !7;Je}W;.i )B1eJW ;);. 

í=-K í=] 
í,,;] 

Legyen adott a zavaró periodikus komponensek amplitúdóinak felső becslője, 

B; >Bí 2:0, 

valamint legyen 

Ekkor 

b =B; 
1 A 

] 

K o 
:=:(k) = LjXl,í(k)I+ !/Tw(e]W;., )/B;. 

I=-K 1=] 
í,,;] 

Az abszolút monoton konvergencia feltételei tehát 

ahol most 

K o 
L. aíl~ (ejWoí)1 + !I~ (e}W;.i )/bl < ITw (e JCúQ )1, 

í=-K 1=] 
l";] 

t ICDo- CDI + 2E < n, 
') 

; E < lCD o - CD I ' 

(4.57) 

( 4.58) 

(4.59) 

(4.60) 

(4.61) 

(4.62) 

(4.63) 

(4.64) 
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(4.65) 

A parazita periodih.'Us jelkomponensek is természetesen egy maradó frekvenciahibát 
okoznak, amely kis szintű zavarok esetén a zaj nál tárgyaltakkal analóg módon tárgyalható. 
A maradó hiba itt a (4.55) becslő analógiájára: 

Im -mol ~ P(12_0) ~!Tffi(ej"" )!b, (4.66) 

Itt is igaz, hogy a marad ó frekvenciahiba fordítottan arányos a P blokkhosszúsággal, 

valamint a j el/zaj-viszonyt jelképező AI ~ ! 1;, ( eio
" )!B, mennyiséggeL 

Hasznos jdmodell 

Zavaró jelmodell 

-I. -I. ábra. Koncepcionálisjelmodell és megfigyelő struJ:1zíra =al'aró periodikus jellel 
kiegésdtve. 

A rezonátoros megfigyelő struh.1:Úra ideális megoldási lehetőséget kínál ismert frekvenciájú 
periodikus zavarok kiküszöbölésére. A kézenfekvő megoldás ilyenkor a zavaró 
komponensekre hangolt lyukszűrők használata, de a hagyományos megvalósítású 
lyukszűrők a mérendő komponenseket is módosíthatják. A megfigyelő struktúra azonban 
lehetőséget ad a koncepcionális jelmodell kiegészítés én keresztül új komponensek 
beépítésére a modellbe, ily módon a hasznos jel ezen komponensektől függetlenül pontosan 
mérhető. A 4.4. ábrán a zavaró jel Pz(k), a zavaró komponensekkel kapcsolatos 
paramétereket pedig (z) felső index jelöli. Az adaptív rendszer az eddigiek mintájára 
működik azzal a különbséggel, hogy a zavaró jelkomponensekre beépített fix rezonátorok 
frekvenciája az adaptáció során természetesen nem változik (de a g változókba épített, a 
véges beállást biztosító r becsatol ó együtthatók igen!). 
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4.5. Az amplitúdó-becslők stabilitása 

A BAF A algoritmus a periodikus bemenő jelnek mind frekvenciáját, mind a harmonikus 
komponensek amplitúdóját méri. A blokkos működés miatt az amplitúdómérés a stacioner 
fázisban történik, a továbbiakban tehát amplitúdóbecslőn mindig a stacioner állapotban mért 
amplitúdót értjük. (A tranziens fázis alatt implementációtól fuggően az amplitúdóbecslő pl. 
az előző stacioner fázis utolsó értéke lehet.) 

Az előző fejezetek a frekvenciamérés pontosságával foglalkoztak, ahol megmutattam, hogy 
periodikus bemenőjel esetén az algoritmus frekvenciabecslője abszolút monoton módon, 
exponenciális burkolóval konvergál a bemenő jel frekvenciájához. A továbbiakban 
megmutatom, hogya BAF A algoritmus a (valós) amplitúdó-becslésre nézve egyenletesen 
aszimptotikusan stabil és így zajos környezetben is totálisan stabil, valamint becslőt adok a 
az amplitúdóhiba nagyságára. 

Az jelkomponensek amplitúdójának mereSI pontossága természetesen fugg a 
frekvenciabecslő pontosságától. Amennyiben a frekvenciabecslő pontos, úgy a DFT 
számítása során az amplitúdók pontosan a bemenő jel spektrumvonalain kerülnek 
kiszámításra, az amplitúdómérés szintén pontos lesz. Ha a frekvenciabecslő hibája ~co ;t:. 0, 
akkor a DFT elméletéből ismert jelenségek, a tető esés és szivárgás lépnek fel [pl. Sch89]. A 
DFT csatornáit szűrőként felfogva a tetőesés azért lép fel, mert az adott harmonik."Us nem 
pontosan a szűrő egységnyi átvitelű pontjára esik, míg a szivárgás azért, mert a többi 
harmonikus nem pontosan a szűrő zérus átvitelű pont jaira esik. 

A frekvenciabecslő stabilitási tulajdonságainak ismeretében megfogalmazhatók a következő 
tételek az amplitúdóbecslők stabilitása: 

4.5. Tétel: A BAF A algoritmus amplitúdóbecslői zaj mentes esetben egyenletesen aszimpto
tikusan stabilak (az amplitúdóbecslők stacioner állapotban értendők). 

Bizonyítás: Ha a frekvenciabecslő co, a mérendő frekvencia COo, a DFT i-ik csatornájának 
átviteli fuggvénye pedig T",.;(coo), akkor a MI(T) tetőesés mértéke az i-ik harmonik."Us 

pozícióján 
(4.67) 

Mivel T",./coo) folyionos fuggvény értéke co = COo esetén l, így minden Cl > O-ra létezik olyan 

kellően kicsi Ö1(C1), hogy L1co = \co - cool < Öl estén M?)< C]. 

A szivárgás jelensége által okozott hiba a 2 változóval becsülhető felül: 

(4.68) 

Mivel 2 olyan folytonos fuggvények összege, amelyeknek értéke zérus, ha co = COo, így itt is 
minden C2 > O-ra létezik Ö2(C2), hogy M?Z)<C2, ha L1co < Ö2. 

Az amplitúdómérés hibája (a stacionárius szakaszban) felülről becsülhető a fenti két 
hibabecslő összegével, amire igaz, hogy tetszőleges C -ra létezik olyan ö(c), hogy 

M = M(T) +M(SZ) < C 
l 1 1 ' 

(4.69) 
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Mivel a BAFA algoritmus frekvenciabecslőjének exponenciális stabilitásából következően a 
frekvenciahiba tetszőleges o értéknél kisebbé válik, ha k> K(o), így ~ < s tetszőleges 

s>O-ra is igaz k> K(o(s)) esetén, vagyis a BAF A algoritmus az amplitúdó-becslőkre nézve 
egyenletesen aszimptotik.llsan stabil. (T ermészetesen az amplitúdóbecslők stacioner 
állapotban értendők !) • 

Valós mérés esetén természetesen zavarok (zaj vagy periodikus jel formájában) is jelen 
vannak. Erre az esetre vonatkozik a következő tétel: 

4.6. Tétel: A BAF A algoritmus amplitúdóbecslői zavarok jelenlétében totálisan stabilak (az 
amplitúdóbecslők itt stacioner állapotban értendők). 

Bizonyítás: A zavarok hatása két irányban jelentkezik az amplitúdómérés pontosságára. 
Egyrészt 

- a zavarok maradó frekvenciahibát okoznak, így az előzőekben tárgyaltak mintájára fellép 
a tetőesés és a szivárgás jelensége (indirekt hiba), másrészt 

- maguk is "belemérődnek" a hasznos jeibe (direkt hiba), így a szivárgáshoz hasonló hibát 
okoznak. Ez utóbbi hibát modellezi (4.44) és (4.61) összefuggésekben a ~ hibatag 
bővítése. 

A fenti két hiba stacioner állapotban a linearitás miatt összegződik. 

Az indirekt hibatag az előzőek szerint tetszőlegesen kicsi lehet, ha a frekvenciahiba kellően 
kicsi. A frekvenciabecslő totális stabilitásából következő en viszont a frekvenciahiba is 
bármilyen kicsi lehet, ha a zavar elég kicsi, így kellően kis zavar esetén az indirekt hibatag is 
tetszőlegesen kicsi lehet. 

A direkt hibatag természetesen a linearitás miatt arányos magával a zavarral, így ez is 
tetszőlegesen kicsivé tehető a zavar kellően kis szinten tartás ával. 

T ehát a bemeneti zavar kellően kis szinten tartás ával mind a direkt, mind az indirekt hibatag 
tetszőlegesen alacsony szinten tartható (a FIR jelleg miatt fuggetlenül az amplitúdóbecslő 
kezdeti értékétől), tehát a BAF A algoritmus amplitúdóbecslői totálisan stabilak. .. 

Az i-ik csatorna amplitúdóbecslőjének hibája a következőképpen becsülhető: 

A direkt hibatag nem más, mint a Tr:J,lffio) átviteli fuggvényen keresztüljutott zavaró 
komponensek összege. Zaj jellegű zavarokra ez l1/.I110X, amely a 4.4.1 fejezetben ismertetett 
(i) vagy (ii) módszerek segítségével becsülhető. A (4.57) szerinti periodikus zavarokra a 
YUllax direkt hibatag: 

o 
YI.II/ax = !JTcuJejCU;.i )JB; 

1=1 

(4.70) 

Zaj jellegű és periodikus zavarok együttes jelenlétében az i-ik amplitúdóbecslő direkt hibája 
tehát: 

M(dir) - 'v + 
1 - I I.mo., lll.max (4.71) 

Az indirekt hiba a zaj okozta félrehangolódás nyomán fellépő tető esés és szivárgás miatt lép 
fel. 

A tető esés következtében fellép ő amplitúdóhiba abszolút maximuma az i-ik csatornán, ha a 
maradó frekvenciahiba maximuma flffi, (4.67) alapj án a következő: 
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(4.72) 

míg a szivárgás okozta hiba: 

M(lIld.SZ) < max [~A IT o(eJüJok)l] 
l ~ k üJ,l , 

üJo-2>üJ<üJ<üJo+2>üJ k=-K 
k",i 

(4.73) 

A stacioner állapotban a linearitás miatt összegezhetők a hibák, így az i-ik amplitúdóbecslő 
hibájára a következő becslő adható: 

M = M(dir) + M(ind.T) + MOnd,SZ) < 
l l l l 

(4.74) 

4.6. Módosított Blokk-adaptív algoritmusok konvergencia-analízise 

Az előző fejezetekben a BAF A algoritmusra javasolt analízis-módszer könnyen általánosít
ható mind a WBAF A, mind a HB AF A algoritmusokra. A következőkben ennek rövid 
áttekintése következik. 

A \VBA.F A algoritmus konvergencia-analízise a 3.5 fejezetben bemutatott módszer kis 
módosításával végrehajtható. A dupla rezonátorszám miatt a frekvenciahiba mostCDo - 2CD, a 
BAF A algoritmus TüJ átviteli fuggvényének szerepét pedig most WüJ •2 veszi át. A (4.14)
(4.16) mintájára megfogalmazott elégséges feltételek tehát a következő alakot öltik: 

K 

~ a IW (e jüJoi )11 

< Iw (eJüJo)1 ~ l üJ.2 I üJ.2 , 
i=-K 

t ICDo- 2CDI + 'lE < ír, 

ahol most 

(4.75) 

(4.76) 

(4.77) 

(4.78) 

Az Hermite-BAF A konvergencia-tartományának meghatározására a (4.13) - (4.16) módszer 
alkalmas az átviteli fuggvény TüJ (z)= HI,o(z) helyettesítésével. 

Amaradó frekvenciahiba, valamint az amplitúdóbecslők tulajdonságai a BAF A algorit
musnál bemutatottakkal teljesen analóg módon elemezhetők. 

A két módosított blokk-adaptív struk1:Úra konvergencia-analízisét az F.4.C fuggelék 5. pél
dáj a illusztrálj a. 
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4.7. Összefoglalás 

A 4. fejezet a blokk-adaptív struktúrák stabilitásviszonyainak és konvergencia-tulajdon
ságainak analízisével foglalkozott. A blokk-adaptív struktúra lehetővé teszi az állapot
változók szakaszonkénti stacioner állapotának analízisét, valamint az egyes szakaszok közti 
állapotátmenet modellezését, ezáltal lehetővé válik a nemlineáris rendszerek anaIízisekor 
fellép ő nehézségek átvágása. A javasolt analízis módszer segítségével meghatározhatók 
azon peremfeltételek, amelyek mellett a blokk-adaptív algoritmusok konvergencia-tulaj
donságai garantálhatók, segítségükkel tervezési összefüggések adhatók, valamint a becslők 
hibájára worst-case jellegű becslés adható. 

A fejezetben tárgyaltak alapján a következő megállapítások tehetők: 

- A BAF A algoritmus konvergencia-tulajdonságait a bemenő jel felharmonikus-tartalma 
nagy mértékben befolyásolja. Az alkalmazott jelmodellen keresztül lehetséges a konver
gencia-tulajdonságok megragadása. A javasolt analízis módszer feltételezi a bemenő jel 
spektrumburkolójának egy felső becslőjének a priori ismeretét. 

- Meghatározható annak feltétele, hogy az algoritmus egy adott adaptációs lépésben 
csökkentse a frekvenciabecslő hibáját (4.1. Tétel). A (4.14) és (4.15) feltételek a 
konvergencia-tartomány azon pontjait definiálják, ahol valamilyen (kellően nagy) 
blokkméret esetén a frekvencia-hiba csökkenése garantálható. A (4.l6) feltétel a blokk
méret függvényében szűkíti a halmazt. 

- Ennek alapján zaj mentes környezetben meghatározható a bemenő jel alapharmo
nikusának, valamint a kezdeti frekvenciabecslő értékének azon tartománya, amely 
mellett az algoritmus frekvenciabecslője abszolút monoton módon konvergál a pontos 
értékhez (4.2. Tétel). Ezen a tartományon a BAFA algoritmus frekvenciabecslője 

exponen ciálisan stabil (4.3. T étel). 

- Az exponenciális stabilitás lehetőséget ad a frekvenciabecslő konvergencia-sebességének 
worst-case jellegű becslésére. 

- A konvergencia-tartomány meghatározására szolgáló összefüggések kíértékelhetők 
véges rács felett, így a feltételek ellenőrzése számítógépes program segítségével 
lehetséges (4.2*. Tétel). 

- Az analízis módszer segítségével az algoritmus blokkhosszúságot meghatározó paramé
tere beállítható a kívánt konvergencia-tartomány függvényében. 

- Megmutatható, hogy az algoritmus frekvenciabecslője állandó zavarok jelenlétében is 
stabil (totálisan stabil, 4.4. Tétel). 

- A javasolt analízis módszer könnyen kiegészíthető zavarokkal terhes bemenőjel esetére, 
így meghatározható a konvergencia-tartomány akár zaj, akár nem modellezett periodikus 
jel jelenlétében. A konvergencia-tartománya zavar függvényében szűkebb lesz, valamint 
egy maradó frekvenciahiba lép fel, amire felső becslés adható. 

- Az algoritmus amplitúdóbecslőiről megállapítható, hogy zajmentes esetben egyenletesen 
aszimptotikusan stabilak (4.5. Tétel), zavarok jelenlétében pedig totálisan stabilak (4.6. 
Tétel). Az amplitúdóbecslők hibájára felső becslés adható. 

- A javasolt módszerek segítségével a jeIről rendelkezésre álló a priori spektrális 
információ birtokában már az algoritmus tervezési fázisában meghatározhatók a 
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konvergencia-tulajdonságok worst-case becslői, valamint az így létrehozott algoritmusok 
stabilitása garantálható. 

- A BAF A algoritmusra bemutatott analízis módszer egyszerűen továbbvihető más blokk
adaptív struktúrák esetére is az adaptációt irányító jelkomponensre vonatkozó átviteli 
fiiggvény megfelelő helyettesítésével (4.6 fejezet). 

A fejezetben javasolt módszereket az F.4.C fiiggelék példái illusztrálják. 



5. Összefoglalás 

Adaptívalgoritmusokat használó jelfeldolgozó eljárásokkal szemben is felmerülő jogos 
igény, hogy az alkalmazott módszer adott peremfeItételek mellett az elérhető maximális 
pontosságot szolgáltassa, illetve ezen tulajdonság garantálható legyen jól definiált üzemi 
körülmények között. A kérdéskör megnyugtató megválaszolása az alkalmazott algorit
musok konvergencia- és stabilitás-tulajdonságainak elméleti vizsgálatát igényli. A legtöbb 
adaptív algoritmus azonban nem, vagy csak igen nehezen elemezhető a nemlineáris 
viselkedés miatt. A dolgozat ezen probléma vizsgálatát ruzte ki célul két, a gyakorlat 
számára fontos kérdéskör kapcsán. 

A 2. fejezetben elemzett kérdéskör a modellillesztés általános feladatához kapcsolódik. A 
modellezett rendszer fokszámánál alacsonyabb fokszámú modell használata a hibafelület 
multimodalitását eredményezheti. A kedvelt gradiens alapú algoritmusok ilyen hibafelületen 
gyakran valamely lokális minimumot szolgáltatják. A globális konvergencia biztosítása ilyen 
esetekben nem megoldott probléma. A javasolt fiktív hibafelületen alapuló tárgyalásmód új 
megvilágításba helyezi a már létező algoritmusokat, valamint új algoritmusok konstrukcióját 
ajánlja fel. 

A dolgozat második nagy témaköre a jelidentifikáció egy gyakorlat szempontjából igen 
fontos tématerületét vizsgálja: ipari frekvenciás periodikus jelek nagypontosságú mérése 
égető szükség ipari célú kalibrációs műszerekben, rezgésdiagnosztikai és rezgés
kompenzációs eszközökben. A probléma nehézségét a mérendő jel nem ismert, esetleg 
változó frekvenciája okozza. A feladat megoldására sikerrel alkalmazható az RDFT alapú 
rezonátoros adaptív Fourier-analizátor, amely a tapasztalatok szerint igen kirunő pontossági 
tulajdonságokkal rendelkezik és számos készülékbe beépítve a gyakorlatban is bizonyította 
robosztusságát. A 3. fejezet ezen algoritmus továbbfejlesztési lehetőségeit elemezte, míg a 
4. fejezet a módosított blokk-adaptív Fourier analizátorok konvergencia-tulajdonságainak 
elemzését ismertette. 

5.1. A kidolgozás során elért új eredn1ények 

1. Multimodális hibafelilletek esetére új megkö=elítési módot javasoltam gradiens alapú 
algoritmusok tárgyalására. új algoritmust javasoltam, amely egyes egyszerií esetekben 
bizonyíthatóan globálisan konvergens, míg bonyolultabb esetekben a szimulációs 
vi=sgálatok tal7lísága szerint megnöveli a lokális minimumok elkerülésének esélyeit. 

a) Definiáltam a statikus és dinamikus fiktív hibafelületek fogalmát, valamint megadtam 
azokat az elvárásokat, amelyek teljesülése esetén az ilyen fiktív hibafelület biztosíthatja a 
gradiens keresés globális konvergenciáját. 

b) Rámutattam, hogy a fiktív hibafelület fogalmának bevezetésével egységes keretben 
tárgyalhatók mindazon gradiens alapú algoritmusok, amelyek a multimodális kimeneti 
(OE) hibafelület minimalizálását ruzik ki célul, de a beépített kereső eljárások nem a 
kimeneti hibafelülethez tartozó gradiens értékét használják. 

c) Új dinamikus fiktív hibafelületet használó algoritmust definiáltam (kompozit gradiens 
algoritmus, CGA). Az algoritmus erősen alulmodellezett esetekben jobb tulajdonságokat 
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mutat, mint az eddig ismert algoritmusok. Bebizonyítottam az algoritmus globális 
konvergenciáját egy alacs~my fokszámú esetre. 

2. Megadtam a periodikus jelek mérésére szolgáló adaptív Fourier-analizátor algoritmus 
lehetséges kiteJjesztéseit egyrészt a hagyományos spektrumbecslési eljárások, másrészt a 
struktúra által ajánlott speciális módszerek irányában. 

Megvizsgáltam a frekvenciatartománybeli ablakozás lehetőségeit nem egyenletes 
elhelyezkedésű alappontok esetén az ablakfuggvények koszinuszfuggvények összegeként 
definiált osztályára. Megadtam az általánosított ablakfuggvények együtthatóinak 
származtatásának módját (3.26). 

- Definiáltam az ablakfuggvényeket használó adaptív Fourier-analizátor (w AF A) 
algoritmust. Rámutattam, hogy az ablakfuggvények alkalmazása egyrészt az amplitúdó
becslés pontosságát növeli, másrészt módosítja az adaptív algoritmus konvergencia
tulajdonságait. 

- Megvizsgáltam az ablakozás hatását a konvergencia-tulajdonságokra. Rámutattam, hogy 
az adaptációt irányító jelkomponens jel/zaj-viszonyának javulása szélesebb 
konvergencia-tartományt és gyorsabb konvergenciát eredményezhet. Szimulációs 
eredményeim szerint ez utóbbi hatást a struktúra fokszámának kényszerű növeléséből 
eredő lassulás ellensúlyozza. A konvergencia-tartomány növekedését a javasolt blokk
adaptív struktúrák esetén bizonyítottam. 

- Megadtam a Lagrange interpoláción alapuló struktúra véges impulzusválaszú adaptív 
változatának algoritmusát (LAF A). Rámutattam, hogy az algoritmus ilyen formájában 
nem nyújt előnyöket az eredeti .AF A algoritmussal szemben, \~szont a véges 
impulzusválasz lehetőséget ad a blokkos működtetésre. 

- Megvizsgáltam a Lagrange-struktúra általánosításának lehetőségeit többszörös pólusokra 
az Hermite interpolációs polinomok mintájára. Rámutattam, hogy a javasolt rezonátoros 
elrendezés lehetővé teszi a számláló polinom ok megvalósítását a struktúra megfelelő 
pont jairól történő egyszerű kicsatolások segítségével, másrészt a paraméterek kedvező 
rekurzív formában számíthatók. Meghatároztam a rezonátoros Hermite-struktúra 
paramétereinek számítására szolgáló analitikus összefuggéseket a pólusok tetszőleges 
elhelyezkedése és multiplicitása esetére «3.63) és (F3 . 18)-(F3 .19) összefuggések). 

Megadtam az Hermite-alapú struk."tÚra véges impulzusválaszú adaptív változatának 
(HAF A) algoritmusát. Rámutattam, hogy az algoritmus ilyen formájában nem 
implementálható gazdaságosan, de a struktúra egyszerűsítése a paraméterek konstans 
beállításának irányában a gyakorlatban is eredménnyel használt 1\1PAF A algoritmust adja 
Vlssza. 

A véges impulzusválaszú struktúrákból származtattam a blokk-adaptív algoritmusokat. 
Rámutattam, hogya blokkos működtetés egyrészt a számítási komplexitás csökkentését 
is lehetővé teszi, másrészt lehetővé válik az algoritmusok konvergenciájának elméleti 
analízise. 

3. Konstruktív módszert dolgoztam ki blokk-adaptív Fourier-analizátor struktúrák analí
zisére, melynek segítségével konvergencia-tulajdonságokat garantáló tervezési összefüg
gések fogalmazhatók meg. 

- Abemenőjel spektrumburkolója egy felső becslőjének előzetes ismeretében elégséges 
feltételeket fogalmaztam meg arra, hogy a B.AF A algoritmus frekvenciabecslőjének 

hibája az adaptációs lépések során csökkenjen (4.1. Tétel). Ennek alapján módszert 
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adtam a bemenő frekvencia és a kezdeti frekvenciabecslő olyan tartományának 
meghatározására, ahol a frekvenciabecslő abszolút monoton módon konvergál a pontos 
frekvencia-értékhez (4.2. Tétel). Ezzel együtt tervezési összefuggéseket fogalmaztam 
meg az algoritmus blokkhosszúságát definiáló paraméterének meghatározására. 

- Módszert adtam a konvergencia-tartományt definiáló feltételek kiértékelésére véges rács 
felett, ily módon lehetővé vált ezen összefuggések számítógépes kiértékelése (4.2* Tétel). 

- Bebizonyítottam, hogy az algoritmus frekvenciabecslője a fenti tartományon zaj mentes 
esetben exponenciálisan stabil (4.3. T étel). 

- Módszert adtam a frekvenciabecslő konvergencia-sebességének lvorst-case becslésére. 

- Bebizonyítottam, hogy a BAF A algoritmus amplitúdóbecslői zaj mentes esetben 
egyenletesen aszimptotih.'Usan stabil ak (4.5. T étel). 

- Megvizsgáltam a zaj-jellegű, valamint a nem modellezett periodiklls zavarok hatását a 
frekvenciabecslő konvergencia-tulajdonságaira. Megmutattam, hogyazajmentes esetre 
javasolt analízis-módszer egyszeruen kiegészíthető, a zavarok hatása beépíthető. Megad
tam a konvergencia-tartományt definiáló összefuggéseket zavarhatások jelenlétében 
«4.46)-(4.49), illetve (4.62)-(4.65) összefuggések). 

- Bebizonyítottam, hogy zavarhatások jelenlétében a BAFA algoritmus totálisan stabil 
(4.4. és 4.6 Tételek). 

- Rámutattam, hogy a zavarok egyrészt csökkentik a konvergencia-tartomány méretét, 
másrészt maradó frekvenciahibát idéznek elő. 

- Megadtam a zavarok hatására fellép ő maradó frekvencia-hiba egy worst-case becslését 
«4.55), illetve (4.66) összefuggések). 

- Megadtam az amplitúdóbecslők hibájának egy worst-case becslését azavarhatások 
fuggvényében (4.74). 

- Megmutattam, hogy a javasolt analízis módszer valamennyi blokk-adaptív algoritmus 
esetére (\VBAFA, HBAFA) továbbvihető (4.6 fejezet). 

- .A..z analízis módszer alkalmazásával megmutattam, hogy a blokk-adaptív struktúrák 
esetén a konvergencia-tartomány valóban előnyösen módosítható az ablakozás 
(WBAFA), illetve a többszörös pólusú struktúrák (HB AF A) segítségéve!. 

5.2. További kutatási lehetőségek 

- A kompozit gradiens algoritmus viselkedése, illetve a globális konvergencia feItételei 
magasabb fokszámok esetén nem ismertek. 

- Ugyancsak nem ismert az algoritmus viselkedése zaj jelenlétében, illetve színes 
spektrumú gerjesztés esetén. 

- A CGA hibafelületének megbízható automatikus hangolása nem megoldott. 

- Az OE és EE hibafelületekből további kompozit fih.1ív hibafelületek konstruálhatók. 

- További vizsgálatokat igényel a szűrt hiba, szűrt regresszor, stb. jellegű algoritmusok 
jellemzése fiktív hibafelületekkel, illetve ezeknek a kompozit algoritmusokkal fennálló 
kapcsolatrendszerének feltárása. 



82 5. Összefoglalás 

- Az. AF A algoritmus, és nem blokk-adaptív társainak konvergencia-analízise mind a mai 
napig nem tisztázott prob!éma. 

- Az. adaptív Fourier-analizátor algoritmusok analízise nem stacioner bemenőjel esetén 
nincs megoldva. 

- A Lagrange struh.1:Úrák együtthatókészletének számítása egyszerűsíthető a paraméterek 
megfelelő sorrendben történő kiértékelésével, vagy interpolációs technikák 
alkalmazásával. Hasonló eljárás az Hermite-polinomok együtthatóinak számítására még 
nem ismeretes. 

- Megválaszolatlan probléma, hogy több csatorna jeIéből nem konstruálható-e a 
jelenleginél jobb adaptációt vezérlő jel, illetve adaptációs mechanizmus. 

- A blokk-adaptív struktúrák globális konvergenciája a következő módszerrel biztosítható: 
A bemenő jel alapharmonih.Llsának körülbelüli frekvenciája hagyományos technikákkal 
(pl. FFT) gyorsan és olyan pontossággal becsülhető, hogyafrekvenciabecslő az adaptív 
struktúra konvergencia-tartományába essen. A bemenő jel ilyen - valamilyen időközön
kénti - monitorozásával az algoritmus újraindítható minden olyan esetben, ha a bemenő 
jel hirtelen túl nagy frekvenciaváltozást szenved, illetve ezzel az algoritmus kezdeti 
inicializálása is megoldható. A módszer alkalmazhatóságának vizsgálata, valamint a 
kapcsolódó konvergencia-analízis hiányzik. 
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F.2.A. Gradiens alapú algoritmusok 

A gradiens alapú vagy Gauss-Nemon adaptív algoritmusoknak népes családja ismert az 
irodalomban. Az algoritmus-család tagjai a következő általános formában írhatók le [LS83]: 

A szűrő kimenete a e paramétervektor és a <l> regresszor vektor szorzataként áll elő: 

y(k) = eTek) <l> (k) , (F2.1) 

ahol a regresszor eljárás-specifikus adatokat (pl. bemeneti és kimeneti mintákat), a 
paramétervektor pedig az ezeknek megfelelő szűrő-együttható kat tartalmazza. A 
paraméterek számítása lépésenként rek."1lrzív módon történik: 

e(k+ l) = e(k) + a Kl <l>/k) e/k), (F2.2) 

ahol a egy pozitív lépésnagyság, R-l a bemeneti korreláció s mátrix becslője, <l>/k) és e/k) a 
<l>(k) és e(k) vektorok szűrt változatai: 

(Mk) = F~lk, q) <l>(k), (F2.3) 

e/k) = FeCk, q) e(k). (F2.4) 

A bemeneti R korrelációs mátrix inverzének számítása a mátrix-inverziós lemma 
segítségével rekurzív módon történik [Rózs91]: 

(F2.5) 

ahol!" a felejtési faktor. 

A fenti algoritmusok azon változatai, amelyek az R = 1 helyettesítéssel dolgoznak, az ún. 
sztochasztikus-gradiens algoritmusok. Ezen algoritmusok előnye, hogy számítási 
komplexitásuk alacsony, aminek ára természetesen az alacsonyabb konvergencia-sebesség. 

A legismertebb gradiens alapú módszer az LMS aigoritmus, amelyegyszerűségével és 
robusztusságával méltán követel helyet magának az adaptív szűrés legkülönbözőbb 
területein [Wid76], [\V\V84]. 

lv. LMS algoritmus adaptív szűrőjének kimenete a bemeneti késleltetett minták szűrő
együtthatókkal képzett lineáris kombinációjaként írható fel ("lineáris kombinátor") [Wid76]. 

y(k) = Tf/T(k) X(k), (F2.6) 
ahol a szürőegyütthatókat a 

w = [wo(k), ... , w>:-l(k)f 

paramétervektor, míg a bemeneti mintasorozatot az 

X= [x(k), ... , x(k-n+l)f 

regresszor vektor tartalmazza. A paraméterek számítása lépésenként történik: 

ahol e a kimeneti hiba: 
W(k+ 1) = W(k) + 2 II e(k) X(k), 

e(k) = d(k) - y(k) , 

(F2.7) 

(F2.8) 

(F2.9) 

(F2.10) 

II pedig egy konvergencia-sebességet beállító lépésnagyság. Az általános (F2.2) össze
fuggésből tehát az LMS algoritmus a következő egyszerű helyettesítésekkel származtatható: 
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8L \fS = W, 

<\>üfS = X, 

a L\fS = ll, 
RüfS = f, 
F9,L\fS (k, q) = 1, 

Fe,L\fS (k, q) = l. 

Függelék 

(F2.11) 

Az (F2.9) szerinti összefiiggés nem más, mint az e2 hibafelületen a negatív gradiens irányába 
(a legmeredekebb lejtő mentén) történő mozgás közelítése. A hibafelület gradiense: 

(F2.12) 

ahol R a bemeneti korreláció-mátrix: 

R=E{X(k)XT(k)}, (F2.l3) 

míg P az X és d kereszt-korreláció vektora: 

p = E{d(k )X(k)}. (F2.14) 

Az algoritmus a hibafelület pontos gradiense helyett a "pillanatnyi" gradiens-becslő értékét 
használja: 

de 2 (k) 
--= -2e(k)<\> L\fS (k). 

dW 
(F2.15) 

A pillanatnyi gradiens ugyan nem egyezik meg a hibafelület gradiensével, de ennek várható 
értéke igen. Így az algoritmus paraméterbecslője kellően kis II érték mellett statisztikusan jó 
irányba halad és közelíti az ideális VV" Wiener-Hopfmegoldást: 

W' = R-Ip. (F2.16) 

A gradiens-becslő pontatlansága ("zaja") okozza az algoritmus maradó, zaj-jellegű hibáját, 
amely arányos a lllépésnagysággal [Wid76]. 

A konvergencia sebessége természetesen a II lépésnagyság fiiggvénye is, nagyobb lépésköz 
gyorsabb konvergenciát tesz lehetővé. Azonban a II nem lehet bármilyen nagy egyrészt a 
marad ó hiba, másrészt stabilitási okokból. Az első probléma II adaptív állításával kike
rülhető, a második azonban jelfiiggő korlát. Az LMS algoritmus stabilitásának szükséges és 
elégséges feltétele, hogya lllépésnagyságra igaz legyen következő egyenlőtlenség: 

l 
Ű<ll<--, (F2.17) 

Ama;>; 

ahol I'.ma.>: az R autokorreláció-mátrix legnagyobb sajátértéke. A gyakorlatban az ismeretlen 

sajátértékek helyett a mátrix könnyen mérhető nyomát használják, hiszen az abemenőjel a2 

varianciájával arányos. A konvergencia elégséges feltétele ennek alapján: 

l l 
Ű<ll<--=-

tr R Na 2 ' 
(F2.18) 

A konvergencia sebessége szintén Rsajátértékeinek segítségével fejezhető ki. Az i-ik 
sajátértékhez tartozó idő állandó [Wid76]: 

(F2.19) 
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A domináns idő állandó tehát a legkisebb sajátérfékhez tartozik. A (F2.18) és (F2.19) 
egyenletek összevetéséből látszik, hogy II konvergencia-sebesség szempontjából optimális . 
(lehető legnagyobbra) választása esetén akkor lehet a leggyorsabb a beállás, ha a 
sajátértékek egyenlők. Nagy sajátérték-szórás esetén az algoritmus sebessége látványosan 
lecsökken. A probléma a bemenő jel fehérítésével megoldható, amelynek időtartománybeli 
megvalósítása az RLS algoritmushoz vezet [WW84], [L1\1F8 l], [Fri82], [Bel87], [Yu91] 
transzformált tartományb eli megvalósítása viszont a konvergencia-tulajdonságok jelentős 
javulása mellett kedvező számítási komplexitást is ajánl [LU86], [Sim93]. 

Az (2.5) szerinti modellből kiindulva a 2.2. ábra általános sémája a F2.1. ábrán mutatott EE 
módszerbe alakítható át, ahol 

nB-I 

B(q) = 'Lbiq-i, 
i=O 

n ,-l 

A(q) = talq-I, 
i=l 

YEE(k) = B(q)x(k)+ A(q)d(k), 

eEE(k) = d(k) - YEE(k). 

(F2.20) 

(F2.21) 

(F2.22) 

A 8 paramétervektor és a ~EE regressziós vektor bevezetésével (F2.21) a következő alakra 
hozható: 

(F2.23) 

ahol 

8(k) = [al (k),. .. ,an,rl (k ),bo (k),. .. ,bnrJk) r, (F2.24) 

~ Eio(k) = [d(k -1), .. . ,d(k - n.~ + 1),x(k),. .. ,b(k -113 + l)r. (F2.25) 

:dk) 

d(kl 

F2.l. ábra. Equation Error identifikációs modell. 

Látható, hogy az YEE kimeneti értékek generálásához az EE algoritmus az x bemenő adatok 
mellett a d értékeket is felhasználja. Az algoritmus e formája még nem elégíti ki a 2.2. ábra 
sémáját. Azonban a becsült ai együtthatók segítségével előállíthatók a modell pólusai is a 
F2.1. ábra szerint [Shy89]. 

A paraméterek becslése (F2.2) szerint úgy történik, hogy az eEE hiba várható értéke 
minimális legyen. Ehhez a gradiens alapú algoritmusok - hasonlóan az LMS algoritmushoz 
- a pillanatnyi gradiens-becslő értékét használják fel. A pillanatnyi gradiens-becslő: 

() dei E (k) ( )deEE(k) ( )d;'EE(k) 
VeEE k = d8(k) = 2eEE k d8(k) = -2eEE k d8(k) (F2.26) 
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Mivel <t>mk) független 8(k)-től, a gradiens becslője (F2.23) figyelembevételével a következő 
alakban írható fel: 

\7 e EE (k) = -2 e EE (k) <p ee (k) . 

A paraméterek számítása tehát a következő rekurzív összefüggés szerint történik: 

8(k+ 1) = 8(k) + ex gl(k+ 1) <PEE(k) eEE(k). 

A (F2.2) szerinti általános forma szerint tehát 

F$,FE(k,q) = 1, 

Fe.EE(k,q) = 1. 

(F2.27) 

(F2.28) 

(F2.29) 

(F2.30) 

Az EE algoritmus sztochasztikus-gradiens változata az R = J helyettesítéssel az LMS 
algoritmushoz teljesen hasonló struktúrát eredményez. Az eltérés mindössze a regresszor 
vektorban van, ami az algoritmus lényegét tekintve nem jelent különbséget. Mivel a 
regresszor vektor csak a paraméterektől független komponenseket tartalmaz, így az EE 
algoritmusok UR identifikáció esetén is FIR megközelítést használnak. 

Az EE algoritmus mindig stabillá tehető a lépésköz kellően kicsire választásával. A 
maximális lépésköz (F2.l8) alapján számítható. A konvergencia sebessége akorrelációs 
mátrix (amely jelen esetben az x(k) bemeneti ésa d(k) kimeneti adatokra vonatkozik) 
sajátértékeinek függvénye (F2.19) szerint, hasonlóan az LMS algoritmushoz. 

Az EE hibafelület egy paraboloid, így az mindig egyetlen (globális) minimummal 
rendelkezik, függetlenül a bemenőjeltől, az ismeretlen rendszertől és a zajtól. Azonban a 
minimumhely általános esetben csak akkor egyezik meg a (2.3) egyenletből adódó kimeneti 
hibafelület minimumával, ha 

- a modell fokszáma (számláló és nevező) nem kisebb, mint a rendszer fokszáma, és 

- a kimeneti zaj zérus. 

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, az EE algoritmus által szolgáltatott becslő 
torzított lesz. Az F2.2. ábra példája zaj mentes, alulmodellezett esetben mutatja az EE 
hibafelület torzítását fehér, cr=l varianciájú gerjesztőjel esetén. 

~-05~~~:3I:~~~1.5 2 
0.5 1 o 0.5 1 

2.5 
-1 

F2.2. ábra. EE hibafeliilet torzítása alulmodellezés esetén 

Az "ismeretlen" rendszer: 
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H(::)=_b_ 
l-a::- I (F2.32) 

Az EE hibafelület minimuma az (a,b)=(0.1481, 1) pontban van, míg a kimeneti hiba a 
(a,b)=(0.7071, 1.0884) paraméter-beállítás mellett éri el minimumát. 

A (2.3) szerinti OE megközelítésből az F2.3. ábra szerinti OE identifikációs séma adódik. 
Az egységes jelölés kedvéért a (2.3) F nevezője helyett a továbbiakban az OE esetben is az 
A jelölést fogjuk használni. 

x(k) 

d(k) 

F2.3. ábra. Output Error identifikációs séma. 

YOE(k) = B(q )x(k) + A(q )yoE(k), 

eOE (k) = d(k) - )'OE (k). 

A <POE regressziós vektor a következő: 

<POE (k ) = [YoE(k -l), ... ,YoE(k -n.~ + l),x(k), ... ,b(k - nB + l)r· 

amivel a kimenet kifejezése (Fl.l3)-hoz hasonlóan: 

YOE(k) = eT (k )<POE(k)· 

(F2.33) 

(F2.34) 

(F2.35) 

(Fl.36) 

A paraméterek becslése az MSE kritérium alapján történik a pillanatnyi gradiens-becslő 
felhasználásával, hasonlóan az EE algoritmushoz: 

(F2.37) 

Az OE és EE algoritmusok formálisan hasonló eredményre vezetnek, ám lényegi 
különbség, hogy míg a <PEE regresszor nem fugg a e paramétertől, addig <POE az YOE 
kimeneten keresztül e fuggvénye. A (F2.37)-ben szereplő deriváltak (Fl.33) 
figyelembevételével a következő alakban Írhatók fel: 

~YoE(k) . nr
l 0'OE(k - m) 

'"' ( ) =YoE(k-z)+ 2>m(k) '"' () , i=I,2,"',l1A -I (F2.38) 
oal k m=1 oa l k 

és 

OyoE(k) (k') nL A-l (,.) 0'OE(k - m) 
() 

=x -[ + a.K ()' i=O,I,···,l1B -l. :b k n, '"'b k 0l ~l 0l 

(F2.39) 

A (Fl.38) és (F2.39) szerinti összefuggések nem értékelhetők ki rekllrzív módon, ezért a 
e(k):::: e(k-l):::: ... :::: e(k-n . .;+l) feltételezéssel élve (amely kis lépésnagyságok eseténjogos) 
a következő közelítés alkalmazható [Joh84]: 
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0'OE(k) ~ I ( _')..l-n~l (_)0'OE(k-m)_ 
'"' () JOE k l , L....,a", Á _ ( )-
ca, k m=! cai k - 177 

(F2.40) 
l 
( )YOE(k-i), i=1,2"",llA- 1 

1-Ak,q 

és 

0'OE(k) ( .)~! () 8Y.OE (k - 177) .....:......=-=,--,- ~ X k - l + L...., a k ~=-=,----:--
8b,(k) m=l II] cb,(k-m) 

(F2.41 ) 
1 

= ( )x(k-i), i=0,1,,··,llB-1. 
1- A k,q 

A gradiensek számítása szolgáló struktúra blokkvázlata a F2.4.a. ábrán látható, ahol a 
gradiens vektor minden elemének számításához külön szűrő tartozik. 

x(k) x(k) 
---r--~ 

~ I 

] - .~>k q' 

D 
t 

a. b. 
FL-I. ábra. OE gradiem s=ámitása (aj két s=ürősorral, (h) két s=ürővel és 

késle/tetősorokkal. 

A paraméterek számítása a következő rekurzív összefuggés szerint történhet: 

vagyis az (F2.2) szerinti általános forma szerint 
1 

FI:;,RPECk,q) = ()' 
1-Ak,q 

Fe,RPECk,q) = l, 

(F2.42) 

(F2.43) 

(F2.44) 

ami a rekurzív predikciós hiba algoritmus (RPE) [Shy89]. Az algoritmus egyszerűsített 
változata a gradiens közelítő számítását a szűrősorok helyett két szűrővel és késleltetősorral 
oldja meg a F2.4.b. ábrán látható módon [Shy86]. 

További egyszerűsítést jelent a pszeudolineáris regressziós algoritmus (PLR) gradiensének 
közelítése az UvlS algoritmus mintájára, ahol is 

vagyIs 
8(k+ 1) = 8(k) + a R-1(k+ l) ~oECk) eoECk), 

FI:;.PLR(k,q) = 1, 

Fe.PLR(k,q) = 1 

(F2.45) 

(F2.46) 

(F2.47) 

A fenti algoritmus azonban csak akkor konvergens, ha a rendszer newző polinomja 
kielégíti az SPR feltételt [Fei76], [JL 77]. [LS83]. 
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A kimeneti hiba szűrésével az SPR feltétel elméletileg kielégíthető, azonban az ideális szűrő 
paraméterei nem ismertek. A szűrt hiba algoritmusok a következő alakban írhatók fel: 

8(k+l) = 8(k) + aR-1(k+l) ~oE(k) (1+C(k,q» eOE(k), 

amely a l + C = 1 - A választás sal a SHARF algoritmusra vezet [TL 78]. 

(F2.48) 

A továbbiakban Output Error (OE) algoritmusnak a PRE algoritmus R = I helyettesítést 
használó "klasszikus" sztochasztikus-gradiens változatát fogjuk nevezni. 

A gradiens zajos volta miatt az OE algoritmus stabilitását semmi nem garantálja. A stabilitás 
lépésenkénti monitorozására a pólusok egységkörön belüli elhelyezkedését szokás vizsgálni, 
amely megfelelően kis lépésnagyság esetén elméleti szempontból is garantálja a rendszer 
stabilitását [SV85]. A monitorozás megfelelő struktúra választásával (pl. lattice) egyszeruen 
végrehajtható. 

Az OE algoritmus konvergencia-tulajdonságai nem teljesen tisztázottak. A konvergencia 
sebessége azonban valószínűleg akorrelációs mátrix sajátérték-eloszlásának fuggvénye 
[Shy89]. 

Az algoritmus hibafelülete azonos az (F2.34) szerinti hibafelülettel. A kimeneti zaj 
(amennyiben a bemenettel nem korrelált) nem befolyásolja a hibafelület alakulását. A 
hibafelület azonban lehet multimodális, amin a gradiens alapú keresés lokális minimumba 
konvergálhat. A hibafelület unimodalitására elégséges feltételek ismertek [SS82]: 

- a modell fokszáma (számláló és nevező) nem kisebb, mint a rendszer fokszáma, 

- a bementi gerjesztés fehér spektrumú, 

- a modell számlálójának fokszáma magasabb, mint az ismeretlen rendszer nevezőjének 
fokszáma. 

Az OE hibafelületének globális mInunuma az optimális paraméterbecslőt szolgáltatja, 
azonban az OE algoritmus a kiindulási feltétel ektől fuggően a hibafelület valamely lokális 
minimumába konvergálhat. 

Az F2.5. ábra a (F2.31)-(F2.32) szerinti identifikációs összeállítás hibafelületét mutatja. 
Amennyiben az algoritmus a nyeregfelület globális minimum felőli oldaláról indul, az 
eredmény a globális minimum lesz, ellenkező esetben azonban a paraméterbecslők a lokális 
minimumba konvergálnak. 

F2.5. ábra. OE hibajeliilet multimodalitása alulmodelle=és esetén. 
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F.2.B. A kompozit gradiens algoritmus globális konvergenciájának 
bizonyítása egy alacsony fokszámú esetre 

Az alábbiakban a kompozit gradiens algoritmus globális konvergenciájának bizonyítása 
következik egy egyszerű, alacsony fokszámú esetre, a hosszas átalakítások részletezés e 
nélkül. 

Legyen a gerjesztő Xk fehérzaj varianciája 1, az identifikálandó rendszer kimenete dk, a 

kimenet varianciája o~, a rendszer átviteli fuggvénye 

míg a modell átviteli fuggvénye: 
b 

H(z) = 1 az-j 

(F2.49) 

(F2.50) 

A kimeneti hiba négyzetének várható értéke, kihasználva a bemeneti minták korrelálat
lanságát: 

~ b2 

od -2b(co +cja)+--ry, 
l-a-

(F2.51) 

ahol az OE rendszer kimenete YOE,k. A kimeneti hibafelület gradiensének komponensei: 

8A1S0E 2b '"' = -2(co + cja) +--ry , (F2.52) 
ob l-a-

(F2.53) 

A minimumhelyek a gradiens nullhelyeinél lehetnek, (F2.52) és (F2.53) kétismeretlenes 
másodfokú egyenletrendszerből kifejezve (b :;t:. O): 

-co ± ~co + 8c~ 
a j ~ = --'----'--=---=-
~ 4c ' 

l 

(F2.54) 

(F2.55) 

Az egyenletrendszernek láthatóan mindig 2 megoldása van, azonban ezek közül csak az 
lal < 1 megoldások esnek a stabilitási tartományba. A stabilitási kényszer figyelembevételével 

adódik, hogy a hibafelületnek akkor és csak akkor van 2 minimumhelye, ha Ico I < Icjl. A 

továbbiakban tehát elegendő ezt az esetet vizsgálni, hiszen unimodális hibafelületen az 
algoritmus biztosan konvergens. 

A (F2.54) eredményből nyilvánvaló, hogy aj és a2 ellentétes előjelű. Ugyancsak ellentétes 
előjelűek a bj és b2 gyökök is. A két gyökpár közül jelölje (aOE, bOE) = (al, bl) a globális 
minimumot, míg (a2, b2) legyen a lokális minimum. A gyököknek (F2. 51 )-ba történő vissza-

ry 

helyettesítéséből adódik, hogy mindkét szélsőérték kisebb, mint od, valamit 
sign(aOE) = sign(cocj) és sign(boE) = sign(co). 
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Az OE hibafelületen azon állandó MSOE értékeknek megfelelő szintvonalak, amelyek 
mindkét minimumhelyet körülölelik, három fajtája lehetséges: 

- a szintvonal mindkét minimumhelyet egyszerre öleli körül; 
- a szintvonal két diszjunkt darabból áll, amelyek a minimumokat k'Ülön-külön kerülik meg; 
- az előző két eset átmenete, amikor a két darab ugyan külön-külön öleli át a minimu-

mokat, de a két darab egy ponton - a nyeregponton - érintkezik. 

A jelen OE felületen az MSOE = a~ egy ilyen, az utolsó feltételnek megfelelő szintvonal. 

Mivel a minimumok alacsonyabban helyezkednek el a~ -nél, így a szintvonal mindkét mini
mumot átöleli. A szintvonal része (F2. 51) alapján a b = O egyenes is, amelynek két ellen
tétes oldalán helyezkedik el a lokális és globális minimum. Tehát a szintvonal szükség
szerűen metszi önmagát, így a harmadik csoportba tartozik. A szintvonal által körülhatárolt 
két (csak egy ponton érintkező) tartományt nevezzük ezentúl "medencéknek". Mindkét 
medence unimodális (hiszen az egész hibafelületnek összesen csak 2 minimuma lehet). Az 
egyik medence minimuma a lokális, a másiké a globális minimumhely. 

A következőkben megmutatom, hogy az EE hibafelület minimumhelye a globális minimum 
medencéjében foglal helyet. 

Az EE hibafelület a következőképpen fejezhető ki: 

MSEE = E{(dk - YeE.k)2} = E{ dJ~ } + Eh'k.k} - 2E{ dkYEE.k} = 

ahol az EE kimenetYEE.!: Az EE hibafelület gradiensének komponensei: 

aA1SEE _ "'b-'" 
- - _co' cb 

aA1SEE _ '" ( ::, :: ) '" " - _a Co ,c1 - _COC1, 
ca 

amiből az EE minimumhely: 
COc1 aEE = ~ ~ , 

Có +Cj 

bOE = co· 

(F2.56) 

(F2.57) 

(F2.58) 

(F2.59) 

(F2.60) 

Az eredmény (F2.51 )-ba való helyettesítésével könnyen belátható, hogy az MSOE értéke az 

EE minimumhelyén kisebb, mint a~. Ez utóbbi tény biztosítja, hogy az EE minimumhelye 
valamelyik medencében helyezkedj en el, míg (F2.60) azonosítja a medencét: bOE és 
bEE azonos előjele miatt ez a globális minimum medencéje. 

A CGA fiktív hibafelületének (2.34) definíciója szerint a kezdeti hibafelület az unimodális 
EE felület, a kezdeti principális minimum pedig maga az EE minimum. A paraméterek ide 
konvergálva a A-val lassan változó principális minimummal együtt folytatják útjukat, majd 
A = O esetén az OE hibafelület valamely minimumában terminálnak. Ez a minimum jelen 
esetben pedig szükségszeruen a globális minimum, hiszen mind az (1- A)VOE ' mind a 

AV EE gradiens-összetevő a globális minimum medencéjében tartja a paramétereket, onnan 
nem léphetnek ki. Ezért a principális minimum csak a globális minimumba vezethet. 
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F.3.A. Az Hermite-polinomok együtthatóinak származtatása 
rezonátoros struk1:úrára 

Függelék 

Keresettek azon Bk,m(z) polinomok a (3.56) szerinti alakban, amelyekre igazak a (3.60) 
feltételek. A (3.56) egyenletben szereplő Vk -l-edfok.'Ú Mk,m(x) polinomok a (3.58) szerinti 
alak.'Úak. Ekkor a Bk.O(z) polinornnak a következő Vk darab feltételt kell kielégítenie: 

Bk~6(Zk) 1 

Bk:6(Zk) = 0, hai = 1, .,', vk -1. 
(F3.l ) 

Az áttekinthetőbb jelölés kedvéért az ak,O,i együtthatókjelöléséből a továbbiakban elhagyjuk a k,O 
indexeket. A (3.56) és (3.58) szerinti összefuggéseket szerint a Bk,o polinom így a 

(F3.2) 

alakban írható feL Figyelembe véve a könnyen belátható 

ha p <q 

ha p = q+l 
(F3.3) 

összefuggést, (ahol l :::: l egész szám és.fi..z) tetszőleges, l-szer differenciálható fuggvény), n:,o(z) 
derivált jai a következő alakra hozhatók: 

l. (l) (lj - - (I)' 1 _ _ I _ ... _ 
Bk,O(-k)- L~: 1.( -I:) . al' l-O, l, 'VI: 1. 

i=O l 

vagyis az a; együtthatókra felírt egyenietrendszer a következő: 

AI:.o[ao al a2 .. , aVk-lr =[1 ° ° ... Of, 
ahol Ak,o mátrix a következő alakú: 

Pk 

p(l) 
I: -Zl:~: l! 

_ - p(l) l 1(2) 
-I: k . l 

(
V -l) _.,. p(Vk-2)11 k 

-I: I: . 
l 

A mátrixp-ik sorának q-ik eleme (p = 1,2, ... , Vk, q = 1,2, .. . ,p): 

(-Zk )q-l (q -l)! p?-q)(p -1), 
q-l 

míg az átló feletti elemek zérus ok. 

(F3.4) 

(F3.5) 

(F3.6) 

(F3.7) 

A számítások hasonlóak tetszőleges Bk,m(z) polinomra (az együtthatók egyszerű indexelésével): 
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amiből (F3.3) figyelembevételével azonnal látható, hogy 

Hk:,~(Zk) = 0, ha p = 0, 1, "', m-1. (F3.9) 

Hk,m(z) magasabb derivált jai (F3.3) felhasználásával a következők: 

H (n1)(- ) _ ( _ )mp, I(m) 
km -k - -';'k km. ao , m 

(m+l)( ) ( )m (l) (nz+ 1) ( )n1+l ( ) H k .111 =1.: = -zI.: Pk m! ao + -zI.: PI.: m+ 1 !al . m 

H (n1+2) (_ ) = ( __ )111 pO) 1(171 + 2) (_.,. )111+1 p(l) ( 1) 1(111 + 2) ..L (F3.1 O) k.111 -t: -I: t: m. ao + -t: t: 111 +. al ' 
. 111 111+1 

( )111+2 ( ,))1 + -ZI; ~: m+_ .a]. 

Általánosan: 

(111+1)(_ ) _ ~( __ )111-1 (1-1)( ")I(m+l) HI; ,111 -I: -L,. -I; ~: mTI. . a l11+1' 1=0, l, "', vl;-m-l. (F3.11) 
i=Ű m+1 

A (3.62) feltételekből adódó lineáris egyenletrendszer tehát 

alah.'Ú, ahol 

( )
111 (m\ 

-zt: ~:ml I 
~m) 

( _)m (l) ,(m+1) 
-';'k Pt: 171, 

m 

( __ )m (2) l(m+2) 
-I; PI; m. 

171 

( ) 11i+l P ( ), -Zi: t: 171+ 1 , 

( _ )11i+l (1)( , ) (m+2J - _ i: P,. 111 TIl ... 
h m+ 1 

(F3.12) 

(F3.13) 

Álta1ánosan az Ak.nl mátrix p-ik sorának q-ik eleme a következő alakban írható fel (p = 1, 2, ... , 

Vk-m, q= 1, 2, ... ,p): 

( __ )q-l+m p,(p-q) ( -1..L ) I(P - 1 + m) 
-I; k q , m . , . q-1+171 (F3.14) 

míg az átló feletti elemek értéke zérus. Jól látható, hogy az Ak.nl mátrix az Ak.O mátrix jobb alsó 

(Vk -m)x(vk-m) elemű minormátrixa. 

Az egyenletekben szereplő ~:(I) = p}l) (ZI;) deriváltak a következőképp számíthatók: 
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tehát 

ahol 

N-I 

P
k 

(.2') = Z -1 TI ( 1 - .2'-1 ZJ Vi , 

i=O 
i,,;k 

Függelék 

(F3.15) 

(F3.16) 

(F3.17) 

A továbbiakban az egyszerűség kedvéért elhagyjuk az indexeket és a fuggvények argumentum át. 
A magasabb deriváltak a következő rekurzív összefuggésekből számíthatók: 

p(l) = PS 

pe 2) = p(1)S 

p(3) = p(2) S + '2p(l) S (1) + PS(2) , (F3.18) 

p(l+I) = ±(:)PU-I) SU) 

1=0 

ahol 

(F3.19) 
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F.3.B. Egy módosított Hermite-polinoinokra fennálló összefüggés 
bizonyítása 

A módosított Hermite-polinomokra fennáll az alábbi összefuggés: 

N-l 

N(z) = LHI.:,o(=) + p(.:}= 1, 
1.:=0 (F3.20) 

Bizonyítás: 

."'-1 N-l 

- a LHk.O(z) és P(=) polinomok fokszáma, így N(=) polinom fokszáma is L Vi' 

1.:=0 i=O 

- valamint igaz, hogy 

N-l {l ha _-l = _-l 
L Hi:.o(=) =' - -I' 
1.:=0 0, ha =-1 = ° 

i = 0, 1, "', N-l 
(F3.21) 

és 

{

O ha _-l = _-J 
P(=)= ' - -;' 

1, ha=-J = ° 
i = 0, 1, "', N - l 

(F3.22) 

tehát 

N(=)=l, haz-J=z;l, i=O, 1, "',N-I, vagy .:-1=0. (F .... ') .... ) 
.) ._.) 

- Igaz továbbá, hogy 

H?6(=;J=0, hak=O, 1, "', N-l, 1=1,:::, "', vi: (F3.24) 

és 

P(!) (.,. ) - ° ha ,. - ° 1 ... liT - 1 1- 1 ') ... V -k -, li. - " , .1V ,-, -, 'k' (F3.25) 

tehát 

NU) (- ) - ° ha k-O 1 . .. N-l 1 = 1 ? .. . V 
..i.; k -, -", , ,-, ,k' (F3.26) 

N-l N-l 

A (F3.23) és (F3.26) egyenletek a L VI fokú N(=) polinomra L Vi + 1 darab olyan fuggetlen 
i=O i=O 

feltételt fogalmaznak meg, amelyek igazak az azonosan 1 polinomra is, vagyis N(z) nem lehet 
más,. mint azonosan 1 .• 
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F.4.A. A rezonátoros struktúra egy állapotváltozójának trajektóriája 

Állítás: Az XI,! forgó vektor végpontja a komplex síkon kört ír le. Ehelyett a mérhető Xl 
vektor végpontja egy cikloishoz hasonló pályát fut le. Amennyiben a bemenő jel szinuszos, 
valamint a frekvenciahiba kicsi, úgy XI jó közelítéssel egy cikloist ír le. A ciklois alakja a 
bemenőjel frekvenciáján ak és a rezonátor-frekvenciának viszonyától függ. 

A következőkben a fenti állítás igazolása következik. 

Amennyiben az F4.1.a ábra szerint egy r sugarú kis kör csúszásmentesen gördül egy R+r 
sugarú nagyobb kör belsején, a kis kör középpontjának Cj)R és a kis kör saját középpontja 
körüli Cj)r előjeles szögelfordulása között a következő összefüggés áll fenn: 

(F4.1) 
vagyIS 

R cj) rt = - r cj) r, (F4.2) 

A kis kör peremén elhelyezkedő pont ekkor az F4.1.b ábra szerinti pályát futja be. A kis kör 
sugara mentén egy másik, a középponttól r' > r távolságra elhelyezkedő pont pályája az 
F4.1.c ábrán, egy r' < r pont pályája az F4.1.d ábrán látható. 

a. 

b. C. 

OQ=R 
QP=r 

I 
/ \ 
\ ) 
\ / 

\~ 

d. 

F-I.l. ábra. a: Al/ó kör belsején gördülő kör. b: A gördülő kör peremén lévő pont pályája. 
c: A gördülő kör kerületén kivüli pont pályája Cr' = 1.5 r). d: A gördülő kör kerületén 

belüli pont pálJája Cr' = 0.5 r). CR = 8r) 

Ha az r sugarú kis kör egy R-r sugarú nagy kör külsején gördül az F4.2.a ábra szerint, 
akkor a szögelfordulások közötti összefüggés a következő: 

(F4.3) 
azaz 

CF4.4) 
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a. 

b. C. 

,_~F. ! 
- --! 

OQ=R 
QP=r 

d. 
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F-I.2. ábra. a: Al/ó kör külsején gördülő kör. b: A gördülő kör peremén lévő pon! pályája. 
c: A gördülő kör kerületén kivüli pon! pályája (r' = 1.5 r). d: A gördülő kör kerületén 

belüli pont pályája (r' = 0.5 r). (R = 81') 

A kis kör peremén elhelyezkedő pont pályája az F4.2.b ábra szerint alakul, a körön kívüli, a 
középponttól r' > r távolságra elhelyezkedő pont pályája az F4.2.c ábrán, míg a kör 
belsejében elhelyezkedő r' < r pont pályája az F4.2.d ábrán látható. 

Egy szinuszos bemenőjelre az F4.3 ábra mutatja az Xl változó tipikus trajektóriáit. Az 
F4.3.a ábra az CDo > CD, az F4.3.b ábra pedig az CDo < CD esetet mutatja. Jól látható, hogy a 
trajektóriák jellege az F4.l.b és az F4.2.b ábrán látható cikloisokhoz hasonlít. Ennek 
magyarázata a következő: 

Amennyiben a bemenőjel az A( e.1 ú1
o!: + e- JúlO!: ) alakú, akkor Xl két forgó vek1:or összege 

lesz. Az egyik vektor R = Tű)( CDo) sugárral és <PR = CDo - CD szögsebességgel forog, a másik 
1'= L( --(Do) sugarú és szögsebessége <Pr = --(Do - CD. A TŰ) átvitel közelíthető az egyenletes 
elhelyezkedés esetén érvényes (3.16) összefuggéssel. Ekkor a sugarak aránya CDo > CD 

esetben: 
. -CD o - CD 

R sm 
<Pr = ---

r . CDO-CD <PR sm 

(F4.5) 

2 
míg CDo < CD esetben: 

. -CD o - CD 

R sm _ <Pr 
= (F4.6) 

r . CDo-CD <PR sm 
2 

Tehát amennyiben az (F4.5) és (F4.6)-ben alkalmazott közelítések igazak (vagyis kis 
frekvenciahiba és kis CD, azaz kellően nagy rezonátorszám esetén), úgy az CDo> CD esetben a 
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trajektória egy körön belüli, az 0)0 < o) eset pedig egy körön kívüli gördülés cikloisának felel 
meg. Ha a bemenő jel felharmonikus tartalma nagy, akkor természetesen ez nem teljesül, de 
a trajektória jellege hasonló marad az F4.1 vagy F4.2 ábrán látható valamelyik cikloishoz. 

CD O = 0.12n.CD = O.ln 

0.5 ...------,.------..., 

-0.5 '"'--____ -L-____ ---' 

-0.5 o 
Re(.\)k)) 

a. 

0.5 -0.5 

CD O = 0.08n.CD = O.ln 

o 
Re(Xr(k)) 

b. 

0.5 

F -1.3. ábra. A re=onátoros struktlÍra Xl állapotválto=ójállak stacioner állapotban mért 
trajektóriái S=illllS=OS bemenő jelre (a) úJa > ÚJ és (b) úJa < ÚJ esetére. 
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F.4.B A konvergencia-kritériumok kiértékelése véges rács felett 

Az abszolút monoton konvergenciára megfogalmazott feltételek kiértékelése számítógép 
segítségével lehetséges. Alkalmazzunk egy véges sűrűségű rácsot az (CD, CDo) síkon, amely 
rácspontok felett a feltételekben szereplő fuggvények rendre kiértékelhetők. Célunk olyan 
zárt tartomány keresése, amelyen belül minden pontra (és nem csak arácspontokra) 
teljesülnek a konvergencia-kritériumok. Érezhető, hogy amennyiben a feltételekben 
szereplő fuggvények ,jóindulatúan" viselkednek, vagyis meredekségük nem túl nagy, akkor 
a rácso t megfelelő sűrűségűre választva a probléma kellő pontossággal megoldható. 

Nyilvánvaló, hogy a fuggvények gradienseinek ismeretében jellemezhető a fuggvények 
rácspontok közötti viselkedése is. A következőkben tehát felső becslőket keresünk a 
gradiens értékekre, amelyek ismeretében a konvergencia-kritériumok kismértékű 

átfogalmazása már a véges rács fölött is ellenőrizhetővé válik. 

A Tro fuggvény kedvezőbb alakban is kifejezhető. Figyelembe véve, hogy véges beállás 
feltételét, a (3.15) szerinti forma is alkalmazható: 

amiből 

T ( !(Óoi) i(ro-Cúol) nL (1 i(Úlk-CúQil) 
(0 e· = r1e· < , - e· < , 

k=-L 
k;;1 

L 

ITCú (e.!("QI)1 = 2hl n sin(CDk - CD oi)· 
k=-L 

k;;1 

(F4.7) 

(F4.8) 

Az CD és CDo szerinti parciális deriváltak a következőképpen fejezhetők ki és majorálhatók: 
~ L L L 

-!- n sin( CDk - CD of) = :L n i sin(CDk - CD oi) cos( CDP - CD oi) 
CCD o k=-L p=-L k=-L 

k;;1 p;; j k;;1 
k;;p (F4.9) 

L 

::; :L Iii::; Nlil 
p=-L 

p;; 1 

~ L L L 

"C n sin(CDk - CD of) = :L n-psin(CDk - CD of) COS(CDp - CD oi) 
CCD k=-L p=-L k=-L 

k;;1 p;; 1 k;;1 
k;;p 

L 

::; :L Ipl < L
2 

p=-L 
p;;j 

Az (4.14) feltétel (F 4.8) figyelembevételével így írható: 

K L L 

:L al nSin(CDk-CDoi)::; nsin(CDk-CD o). 
i=-K· k=-L k=-L 

k;;1 k=1 

(F4.10) 

(F4.11) 
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A baloldal derivált ja roo szerint (F4.9) miatt: 

(F4.12) 

A baloldal derivált ja ro szerint (F4.1 O) miatt: 

..... K L K K 

..... c L ai TIsin(rok-rooi) < Lai L
2 

=2 L2 Lai. 
cro i=-K k=-L i=-K i=-K 

(F4.13) 

i;;1 k;;1 i;;1 i;;1 

Ugyanígy (F4.11) jobb oldalára: 

(F4.14) 

valamint 

(F4.15) 

Legyen a rácspontok távolsága l1ro és l1roo. Így az (F4.11) bal és jobb oldalának együttes 
maximális megváltozása két rácspont között nem nagyobb, mint: 

K J: 

~I = l1roL2 Lai lil+l1ro oN LaJI 
i=-};' i=-K 

Tehát amennyiben a (4.14) feltétel helyett a 

± all~ű (e]CúOi)\ < ITCú (e JCúO )1- ~I 
i=-K 

1;;1 

(F4.16) 

(F4.17) 

feltételt kiértékelve az egy zárt tartományon belül minden rácspontra teljesül, akkor az 
eredeti (4.14) feltétel is biztosan teljesül a zárt tartomány minden (nem csak rács-) pontjára. 

Az (4.15) feltétel (4.13) figyelembevételével a következő alakra hozható: 

,t a,ldeJ". II < deJ"' lSin( n-Imr rol} (F4.18) 

i;;1 

A jobb oldal parciális derivált jaira az előbbiek analógiájára a következő felső becslések 
adhatók: 

(F4.19) 

C- I ( )1 ( il: -Im - ro I J 1 -.-T jWo' t o L2
..L_ _ I (0 e sm < , . 

cro :2 :2 
(F4.20) 

Hasonlóan az (4.16) feltéteIre 
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,t a,lT" k"d II < T" k··}sin( PI"; -col} (F4.21) 

j;t l 

A jobb oldal derivált j ai: 

a 1 ( . )1 ( piro - rol J p -:::-:- 1;,., e.1
ül

o sin ~ < N + -;-' 
Gro o - -

(F4.22) 

a (·)1 ( piro - rol ) ~ p ..., Tül e.1ül
o sin ~ < L- +-;-. 

Gro ~ -
(F4.23) 

Mindhárom feltéteIre összefoglalva tehát igaz a következő tétel: 

Amennyiben egy olyan rácson, ahol a rácspontok ,0.ro illetve ,0.roo távolságra helyezkednek 
el, a (4.14)-(4.16) feltételek helyett a 

választással a 

K K 

~ l = ,0.roL'2 L al jij + ,0.ro oN L al jij, 
i=-K I=-K 

~, ~ "ül (Ll ,ta, lii + ~ )+"ülo( N,ta,lil+~), 

~3 ~ "ül ( L',tKa, Iii + ~ )+"ülo(N,ta,lil+ ~ J 

± all~o (e.1ül O
I )1 < ITül (e JülQ )1- ~l' 

i=-K I 

i;t l 

(F4.24) 

(F4.25) 

(F4.26) 

(F4.27) 

(F4.28) 

(F4.29) 

feltételeket kiértékelve azok egy zárt tartományon belül a rács minden pontjára teljesülnek, 
akkor az eredeti (4.14)-(4.16) feltételek is biztosan teljesülnek a zárt tartomány minden 
pontjára. 
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FA.C. Példák a konvergencia-analízis módszerek alkalmazására 

1. példa. Konvergencia-tartomány meghatározása zajmentes esetben. 

A példabeli rendszer bemenő jele egy közel 50 Hz frekvenciájú torzított szinuszjel. A jel 
harmonikustartalma biztosan felülről becsülhető l / f2-el. A mintavételi frekvencia 1.5 kHz. 

A konvergencia-analízis eredménye az F4.4 ábrán látható. Az F4.4.a fekete pontokkal 
jelzett területein nem teljesülnek (4.14) és (4.15) feltételek valamelyike, ezért itt az abszolút 
monoton konvergencia elégséges feltételeinek teljesülése nem biztosítható. A szaggatott 
vonalakkal határolt négyzet jelzi a 4.2. Tétel szerinti 50 Hz körül elhelyezkedő legnagyobb 
(33 Hz <f< 67 Hz) tartományt, ahol a tétel teljesülhet, amennyiben (4.15) is igaz. A (4.15) 
feltételek teljesülését a P paraméter fuggvényében az F4.4.a-c ábrák mutatják. Látható, 
hogy a teljes lehetséges konvergencia-tartományon biztosítható a konvergencia, 
amennyiben P ~ 60. Ezzel a választással tehát az algoritmus képes a jel több, mint 30%-os 
frekvencia-ingadozását is tolerálni. 

a. b. (P=40) 

70 70 
-------

~60 ;E. 60 

:> :> 
~ 50 ~ 50 

g 40 
N 

g 40 
N 

~ ------ ~ 

301 .. ' 30 .. ' .... 

30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 
bem. írekv. [Hz] bem. frekv. [Hz] 

c. (P=50) d. (P=60) 

70 70 

:I! 60 :I! 60 

:> :> 
~ 50 ~ 50 

g 40 
N 

g 40 
N 

~ ~ 

30 30 

30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 
bem. frekv. [Hz] bem. frekv. [Hz] 

F4.4. ábra. Az 1. példa konvergencia-anafízisének eredménye. 
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2. példa. A konvergencia-sebesség becslése. 

A példa a frekvenciabecslő sebességének becslésére szolgáló összefuggések alkalmazását 
illusztrálja az l. példabeli bemenőjelek osztályára. Az F4.5. ábra ötven véletlen fázisú, 1/f2 
szerint csökkenő felharmonikus-tartalmú jelre mutatja a BAF A algoritmus frekvencia
hibájának alakulását az idő fuggvényében. A P = 60 választással (4.17) szerint számított Ö 

paraméter maximális értéke az F4.4. ábrán jelölt maximális méretű tartományon Ömax = 0.88. 
A frekvenciahiba (4.18) szerint számított worst-case értéke az F4.5. ábra (a)-val jelölt 
egyenese alatt található. Látható, hogy az (a) becslő igen pesszimisztikus eredményt 
szolgáltat. A nagy eltérés magyarázata nyilvánvaló, hiszen a becslés alapja azon a worst
case feltevésen alapul, hogy a zavaró komponensek n1Índen adaptációs lépésben a 4.2. ábra 
szerinti rosszindulatú elhelyezkedést mutatják. Valós jelekre ez nyilván igen túlzott 
feltételezés. A konvergencia-tartományon Ö átlagával számított (b) becslő közelebb áll az 
algoritmus valódi sebességéhez. 

. , 

(a) 

10-4 

I 

\ 
I 

I 
I 

r 
L l n 

\ 

I 

.~ 
I 10-1

-

10J li!I 

10-1S[L--.l..---.L---~~~.l.----Jl 
U 

o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
mintaszám 

F4.5. ábra. AfreJ.."'venciabecslő konvergenciája és konvergencia-sebesség becslése. 

3. példa. Konvergencia-tartomány meghatározása zajos bemenőjel esetén. 

Az F4.6. ábra mutatja az 1. példabeli rendszer konvergencia-analízisét, amennyiben a 
bemeneten legalább (a) SNR1=20 dB illetve (b) S1\TR2=40 dB jel-zaj viszonyt feltételezünk. 
J ól látható, hogy a maximális tartomány összeszűkiilt (a) 50± 13 Hz, illetve (b) 50±15 Hz 
szélességűre, itt a (4.46) és (4.47) feltételek valamelyike nem teljesül. A tartomány közepén 
megjelent egy sáv, ahol a (4.48) feltétel sérül. Ezen sáv szélessége P fuggvényében változik, 
a blokkhosszúság növelésével tetszőlegesen keskennyé tehető. 
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a. 

30 40 50 60 70 
bem. frekv. [Hz) 

c. (P=60) 

30 40 50 60 70 
bem. frekv. [Hz) 

70 

~60 

70 

I60 

:> 
~ 50 

g 40 
N 

~ 

Függelék 

b. (P=40) 

30 40 50 60 70 
bem. frekv. [Hz) 

d. (P=80) 

30 40 50 60 70 
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F -1.6. a. ábra. A= 1. példabeli rends=er konvergencia-anali=ise Sp/R = 20 dB esetén. 
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F4.6. b. ábra. A= 1. példabeli rends=er konvergencia-anali=ise SNR = 40 dB esetén. 
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4. példa. Amaradó frekvenciahiba becslése. 

A példa a BAF A algoritmus maradó frekvenciahibájának becslését illusztrálja egy 
0)0 = 0.036n frekvenciájú kvantált háromszögjel, mint bemenőjel esetén. A jel amplitúdója a 
kvantál ó maximális bemenő szint j ével (FS) egyezik meg, a kvantáló pedig 10 bites. Az 
algoritmus a P=N választással működik. 

Ha a jel amplitúdója FS, akkor A l = 0.42 FS, a kvantál ó lépcsője pedig q = FS I 1024 = 

2.3.10-3 A l nagyságú. A konvergencia közelében N = 55. 

A kimeneti za,.j becslése a (ii) módszert 99.7%-os konfidenciaszintre használva: 

ll max < O. 69q / JN "" 2 ·10-4 Al' 

(4.17) alapján pedig P = 55 értékkel számítva 8 = 0.58 értékre adódik. Amaradó frekven
ciahiba (4.56) alapján tehát 

I I 
4 ·10-4 -, 

000 - Ú) "" ( ) "" 1. 9 . 10 - . 
P l-8 

Az F4.7. ábra konvergenciagörbéjén látható marad ó frekvenciahiba legnagyobb értéke 
4·} O-7, ami valóban alatta marad a worst-case becsiésen alapuló hibának. 

Kvantált bemenet 

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Frekvenciahiba 
10-2 =-.,.--...---.--..----.---.,------.---,--....... 1 

lD"" S------- ---------- ----------1 
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minta 

F4. 7 . ábra. Afrekvellciabecslő konvergenóája kvantált bemenőjel esetén. 

5. példa . . MódosÍtott blokk-adaptív algoritmusok konvergenóa-analbse. 

A 4.6 fejezet szerinti módosított analízis módszerek alkalmazásával három blokk-adaptív 
struktúra konvergencia-tartományait hasonlítja össze az F4.8. ábra. A P blokkhosszúság 
minden példában 60 volt. 

Az első bemenőjel az l. példa jele volt, aminek amplitúdói legalább ll/2-el csökkennek. A 
három algoritmus láthatóan nem mutat jelentős killönbségeket, a jobb oldalhullám-elnyomás 
az amúgy is gyorsan csökkenő felharmonikusok eset én nem hoz látványos javulást. 
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Az második bemenőjel igen magas felharmoniklls tartalmú volt: az alapharmonikuson kívül 
még a 2-6. felharmonikllsok voltak jelen, azonban ezek amplitúdója megegyezett az alap
harmonikuséval. Látható, hogy a BAF A algoritmus nagyon érzékenyen reagált a magas 
felharmoniklls-tartalomra. A WBAF A és HE AF A algoritmusok a várakozásnak megfe
lelően kevésbé érzékenyek a felharmonik'Usok hatására, az abszolút monoton konvergencia 
továbbra is biztosítható, a konvergencia-tartományok mintegy 40 százalékkal csökkentek. 
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F4.8. ábra. Különbö;ő blokk-adaptiv struktúrák konvergencia-analízise két különböző 
bemenő jelre. A; 1. jel sérvkorláto;ott hároms;ögjel, a 2. jel pedig a; alapharmonikuson 

kivúl a; első ölfelharmonikust tartalmazta, amelyek amplitúdója megegyezett a; 
alapharmonikuséval. 
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