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l. Elozm6nyek6s celkittizdsek
A digit6lis jelfeldolgozits hardver 6s szoftver eszkozeinek fejlodesevel a kdrnyezet
viiltozfsait k6vetni tud6, alkalmazkodni6s tanulni kepes adaptiv elj6r6sokm6r kommersz,
hetkoznapjainkbanalkalmazotieszk6zdkbenis egyre nagyobbsz6mbanjelennek meg. A
digit6lisjelfeldolgozo processzorokteljesitmenyltr viszony6nakjavul6s6valegyre nagyobb
bonyolults6gu adaptiv algoritmusok valosidejii merestechnikaialkalmazfsa v6lik lehetove
el6rhet66ru eszkdz6kfelhaszniii,stxal.
A gyakorlati alkalmazasok keszit6i azokat az elj6r6sokat prefer6lj6k, amelyek j6l
kezbentarthatok es a hat6konys6g,valamint a ,,megbizhat6strg"szempontJ6b6legyarhnt
kedvezoek. Ez utobbi jellegzetesen az elj6r6s stabilit6saval, ill. konvergencit$ixal
kapcsolatoskdrdeseketveti fel. A bonyolult, nemline6risviselkedestprodukalo adaptiv
algoritmusok eset6ben ezek a k6rd6sek a temak6r ,,nehez" kerdesei klze tartoznak, az
gyakrancsak tapasztalatiuton sikerul meghat6roznt.
elj6r6sokkonvergencia-tulajdons6gait
A fennallo problemok elemzdsealapjan celul ttiztem ki olyan rtj a@oritmusok es vizsgalati
modszerek kidolgozasot, amelyek

lehetcjvri teszik tervezdst segitd megfontolasok es

eljarasok letrehozasot a mdrdstechnikai gyakorlat szqmara fontos modellillesztdsi, ill.
j elkdvetdsi fe ladatok esetdben.
ered6,jellegzetesenmultimoA dolgo zat elso vtzsgiilt problemakoreaz alulmodellezesb6l
d6lis hibafeluletteljellemezhet6illesztdsifeladatokkonvergenciak6rdeseitoleli fel gradiens
probldmttja gyakranfelmenil modellillesztesi
alapu algoritmusokeset6re.Az alulmodellezds
feladatokmegold6sasor6n.Egyes esetekbenc6l a modell foksz6mhnakalacsonyantartasa,
illetve ilyen peremfeltdtelekmelletti optim6lisbecsloelo6llit6sa,m6skor az alulmodellezes
egyszeruenfizrkai kenyszer (tul nagy, esetlegvegtelen foksz6m0 rendszerekmodellezdse
eseten). Mindket esetben a becsl6t elo6llito elj6r6s meg kell kuzdjon a pontatlan
modellezesbolered6problem6kkal.
A modellilleszt6si feladatok kedvelt, alacsony szitmithsikomplexit6sfi, egyszeru es j6l
kezbentarthatoalgoritmusaia gradiensalapukeres6sim6dszerekenalapulnak.A szeml6letes
fiz1kaitartalommalbiro, fn. Output Error megkozelit6s[SS82] egy olyan L2terbendefini6lt
hibafeluletentdrteno keresdst valosit meg, melynek globAlis minimumhelye az adott
szolgtiltatja.
minimaliziio param6terk6szletet
foksz6mu modell kimeneti hibateljesitmenyet

Sajnos a hibafeltilet gyakran multimodilis, igy a gradiens keres6sa kezdetr feltetelekt6l
fiigg6en m6s 6s m6s szuboptim6lis megold6sokat szolg6ltathat. Egy m6sik kedvelt
megkdzelitdsim6d, az tn. Equation Error m6dszer [Shy89] kiktiszobdli ugyan a lok6lis
minimumokat, de ennekbecslojetorzitott.
Az ismert gradiens alapu algoritmusok tanulmanyozqsq utan celul ttiztem ki olyan
algoritmus kifejlesztdset, amely dtvdzve az ismert algoritmusok kedvezci tulajdonsagait,
kepes q multimodolis hibafeliileten valo keresdsreo lokalis minimumbq vqlo konvergalos
eselyenek csdkkentdsdvel.
Az

ertekezes m6sodik nagy probl6makdre a viitozo alapharmonikus frekvenciiiju

kapcsolodik.Ezek a m6dszerekkiemelt fontossiguaka
periodikusjelek m6r6stechnik6j6hoz
kalibr6cios
vizsg6latokban,
legktilonfbl6bbrezgesdiagnosztikai
tovibbh a nagypontoss6gri,
celu ipari frekvenci6smerorendszerekben.
A hagyom6nyos,Fourier transzformicion alapulo spektrumbecsloelj6r6sok- a becslesi
elj6r6sokba epitett jelmodell egyszenisegemiatt

nem kepesek valtozo, ismeretlen

frekvenci6jujelek spektrum6nakigen nagy pontoss6giig6nyeket kielegit6 m6r6s6re.A
problema megold6s6nakegy lehets6gesmodja olyan becslesielj6r6soktervez6se,amelyek
k6pesekaz ismeretlenalapharmonikusfrekvenciapontos meghatilrozasfra,valamint ennek
alapjin a Fourier transzform6cio alkalmas poziciokban valo szamitasara.A feladat megold6s6raoptim6lis eszkdznekkin6lkozik az adaptivFourier anahzator(AFA) [Nagy9z]. At
algoritmus sz6mos ipari celu berendezesben
bizonyitotta kittino sebessegies pontoss6gi
tulajdons6gait,valamint robosztuss6g6t.A konvergencia-tulajdons6gokelmeleti vtzsgiilata
azonbaneddig meg nem vezetetteredm6nyre.
Az AFA algoritmus vizsgalato soran szerzettkedvezcitapasztalatok alapjan celul ttiztem ki
a strukturabon ds az adaptacios mechanizmusban rejl6 tovabbfejlesztesi lehetcisegek
vizsgalatat, valamint

olyan

valtozatok letrehozasot, omelyek lehetove teszik a

konver g enci q- tuIaj donsagok anal iziset.

2. Y izsg6latim6dszerek
Az elv|,gzett kutat6sok az irodalombol ismert elj6r6sok 6ttanulmhnyozilsaalapj6n fj
algoritmusokes vizsg6latimodszerekkidolgozisft jelentettek
A negyzeteskimeneti hibafeltiletjol kdzbentarthatohibakriteriumotad a modellilleszt6si
feladatok sor6n. Lehet6sdgetad tov6bb6 nagyon egyszeri ds robosztus gradiens alapu
keres6sialgoritmusok defini6l6s6ra.Az irodalombanalapvetd fontoss6guaz un. Output
Error (OE) algoritmus, amely a negyzeteskimeneti hibafehilet minimum6t keresi. Az
algoritmusjol haszn6lhat6,amennyibena hibafehiletnem tartalmazlok6lis minimumokat.A
m6sik alapvet6 megkozelit6simod legegyszerubbkepviselojeaz Equation Error (EE)
algoritmus,amely nem a kimeneti hibafeltiletetminimaliziillaugyan, de egyesesetekbena
kapott minimumhely megegyezika kimeneti hibafeluletminimumhelyevel.Sajnos az OE
hibafeluletunimodalit6s6nak,valamint az EE hibafeltilettorzit6smentessdgenek
feltdteleia
gyakorlatban ritkiln teljesrilnek. Yizsgtilataimhoz az alulmodellez6s gyakori eseteb6l
indultam ki, amely okozhatja a kimeneti hibafeltilet multimodalit6s6t,valamint az EE
hibafelrilet tor zitirsirt.
Az irodalomban alulmodellezettestekreis tiirgyalt algoritmusok tanulm6nyozasasor6n uj
leir6si modot adtam ezen algoritmusokkeres6sielj6risainak tirgyalinira. Minden, nem
valodi kimeneti hiba-gradiensthasznaloalgoritmushozhozzarendelhetoegy olyan ,,fiktiv
hibafelrilet", amely segitsegevelaz algoritmuskeres6sielj6rfsa egy egyszeri, az adott fiktiv
hibafelUleten
t6rt6nogradienskeresessegitseg6veljellemezheto.Ily
modon az algoritmusok
konvergencia-tulajdons6gai
visszavezethetoka hozzarendeltfiktiv hibafelulet tulajdonsigatra. A fiktiv hibafeluleteketilltal6nositvadefini6ltama dinamikus fiktiv hibafeltileteket,
amelyeksz6lesebb
vari6cioslehetoseget
nyultanak.
Meghat6roztam azokat az elviritsokat, amelyeka statikus,illetve dinamikus fiktiv hibafeltiletek glob6lis konvergenciilltngarantiijik.Ezek alapjin lehet6sdgnyilt egy olyan algoritmus
kidolgozitsira, amely az OE es EE hibafeltiletetekkombin6l6s6bolhozza letre saj6t
dinamikus fiktiv hibafeltiletet. Az algoritmus hibafeltilete szeml6letesm6don, alaklitt
gumiszonyeg-szeruenvaltoztatvauszik at az EE hibafeluletbolaz OE hibafeluletbe.
At t j CGA algoritmust alacsonyfoksz6mu szimul6ciospeld6kon keresztril osszehasonlitottam olyan algoritmusokkal, amelyeket az irodalomban alulmodellezett esetekre is
4

javasolnak.Az eredm6nyektanus6gaszerinta CGA meg olyankor is kdpes volt a glob6lis
konvergencia biztositits6ra,amikor a ,,majdnem globflisan konvergens" tulajdons6gu
algoritmusoktevedtek.
A javasolt algoritmus globilis konvergencia-tulajdons6g6tegy egyszeri esetre sikerult
elm6letiirton is bebizonyitani.
A dolgozat m6sik nagy t6makorenek wzsgiiata az AFA algoritmus struktur6j inak es
adaptirci6smechanizmus6nakelemzds6t,valamint ezek ktilOnbdzo modosit6sainakvizsg6latifi foglalja mag6ban.
Az AFA algoritmus adapt6ciosmechanizmusaa bemenSjel alapharmonikus6tigyekszik
megragadni. Az algoritmus elemz6sekor nyilvfnvalovir vtilt, hogy a konvergenciatulajdons6gok roml6s6ert nagyreszt a bemeno jelnek azon nem alapharmonikus
komponensei felel6sek, amelyek az adaptilciotvezdrlo jelbe szrir6dnek. Ezen vezerlo jel
jellzayviszony6nakjavulasa az algoritmuskonvergencia-tulajdons6gainak
javul6sat vonja
maga ut6n. A struktirra egyes csatorn6inak sfvszurokent valo felfogasa hatekony
seg6deszkoznek
bizonyult a problemaleirhsira. Ezert az elrendez6smodosit6s6nakolyan
lehet6segeitvizsgiiltam, amelyek k6pesekaz adapthciotvezerlo 1ellaititsara a hozza tartozo
csatornamegfelelo italakit6s6val.
A hagyom6nyosDFT alap0jelfeldol gozhskoreben ismert ablakozitsimodszerek vizsgitlata
alapjin megmutattam, hogy ezek egyszeru modon alkalmazhatok az adaptiv struktrira
villtozo alappontjainak eset6reis. Letrehoztam az ablakfi.iggvdnyeksegitsdg6velmukod6
adaptiv Fourier-anahzatort.A tulajdonsfgok vrzsgiiata sor6n kidenilt, hogy tetszoleges
bemen6jelek esetdnaz ablakozirssztiksegess6
teszi a struktura foksz6m6naknoveleset,ami
az algoritmus ablakoztrssal
n6vekedesdtvi sszaveti.
elert sebessdgA m6dosit6s m6sik irinyifi a rekurziv DFT sz6mit6sdrahasznalt rezon6torosstruktur6ban
rejlo lehet6segekjeloltdk ki. Megvizsgiiltama FIR be6llit6slehetosegeit,valamint ennek
hattstn az adaptivalgoritmusokra.Kidolg oztama Lagrange-interpol6cioseljilris 6ltalanosit6sakent az Hermite-alapu adaptiv struktirr6t, meghatitroztamennek kedvezo alakjirt es
param6tereinek szarmaztat6rsimodj6t. Megvizsgiiltam az implement6cios szempontb6l
fontos szirmitisi komplexit6s k6rdeset, alternativ megold6stjavasoltam a nagy szhmititsi
terhelescsdkkentes6re.

A FIR struktur6k adapt6cios mechanizmus6nakblokkos vegrehajt6s6vall6trehoztam a
blokk-adaptiv Fourier anahzhtorokat.A modosit6s szirmitdsinyeres6getvon maga ut6n,
valamint lehet6ve teszi a FIR be6llit6sbanrejlo elonydk kihaszn6lisirt az adapt6cios
m echanizmus leir iishra.
elemz6seut6n egy bemenojelmodell fel6llit6s6val
A struktrira 6llapotvirltozo-trajektori6rinak
elegseges felteteleket tudtam megfogalmazm bizonyos konvergencia-tulajdons6gok
teljestil6s6re.Ezek alapjilnkonstruktiv modszert dolgoztamki a blokk-adaptiv algoritmusok
meghathrozirstra.
valamint a megfeleloblokkhosszris6gnak
konvergencia-tartom6ny6nak,
m6dszerekkelegyutt hat6kony
A kidolgozott leir6simod a hagyom6nyosstabilitis-elm6leti
mind zajmentes
elemz6s6re
eszkoznekbizonyult az algoritmusokstabilit6situlajdons6gainak
esetben, mind zavarok jelenleteben. Ez utobbi kerdesk6r .rrrzsgalatittsztochasztikuses
periodikus zavarok eset6nis elvdgeztem.,meghat6roztama zavar hatisira marad6 hib6k
becsl6itis.
A javasolt algoritmusok kiprob6l6s6t es osszehasonlitis6t MATLAB

kornyezetben

elemz6s6rekidolgozott m6dszerhezszamitogepes
vlgeztem. A konvergencia-tulajdons6gok
ki6rt6kelesi modot adtam, amelyhezelk6szitettema MATLAB alatt futo programokat is.
Ennek segitsegevela blokk-adaptiv struktur6k eset6nsikenilt megmutatni az ablakoz6s,
valamint az Hermite-alapustruktirraelonyeit.

glalfusa
osszefo
3. Az uj tudom6nyoseredm6nyek
I.Tdzis. Multimodalis hibafetilletek esetdre rtj megkdzelitdsi modot javasoltam gradiens
alapu algoritmusok targtalasara

Ol algoritmusl javasoltqm, amely egyes eg,tszer{i

esetekben bizonyithatoqn globalisan

konvergens, mig

bonyolultabb

esetekben a

szimulacios vizsgalatok tunrtsaga szerint megndveli a lokalis minimumok elkeriildsdnek
eselyeit.
a) Defin rilltam a statikus es dinamikus fiktiv hibafeluletekfogalm6t, valamint megadtam
azokataz elvirfrsokat,amelyekteljestileseeset6naz rlyenfiktiv hibafeluletbiztosithatjaa
gradienskeres6sglob6liskonvergenci6jit.
b) R6mutattam, hogy a fiktiv hibafehilet fogalm6nak bevezet6sevelegysdges keretben
tirgyalhat6k mindazon gradiensalapu algoritmusok,amelyek a multimod6lis kimeneti
(OE) hibafelulet minimaliztiilsirt tizik ki celul, de a beepitett kereso elj6r6sok nem a
kim eneti hibafehilethez tartozo gradiens erteket haszntljitk.
c) Uj dinamikus fiktiv hibafehiletethaszn6loalgoritmustdefini6ltam (kompozit gradiens
jobb tulajdons6gokat
algoritmus,CGA). Az algoritmuserosenalulmodellezettesetekben
mutat, mint az eddig ismert algoritmusok. Bebizonyitottam az algoritmus globflis
ko nverg enciirjirt egy alacsony fo ksz6mu esetre.
A tezis szemleletest6rgyal6smodotaj6nl mindazon gradiensalapu algoritmusok eset6re,
amelyek a kimeneti-hibajellegti mennyis6gminimaliziilirsirttuzrk ki celul, amikor a hibafelrilet magalok6lis minimumokkalterhes.A lokflis minimumok letrej6tte az igen gyakori
alulmodellezesmiatt valos veszelytjelent az egyszeri struktur6ju, ,,rovidl6to" gradiens
algoritmusokra. A hagyominyos gradiens alapu algoritmusok legiobb tulajdons6gokat
felmutato ismert valtozataiis a problem6nakcsak k6zelito megold6s6tadj6k. A javasolt uj
algoritmusa szimul6cioseredm6nyekszerintbiztatoeredmdnyeketad olyan er6senkielezett
esetekbenis, amikor m6s ismertalgoritmusokhib6znak. Az algoritmusglobilis konvergencii$incsakigen egyszeruesetekresikenilt elmeletilegbizonyitani.

2. Tdzis. Megadtam a periodikus jelek mdrdsdre szolgalo adaptiv Fourier-anqlizator
algoritmus lehetsdgeskiterjesztdseit egtreszt a hagtomanyos spektrumbecsldsiefarasok,
masrdszta struktura altol ajanlott specialis modszerekiranyaban.
a) Megvi zsgitltam a frekvenciatartom6nybeli ablakoztts lehetosegeit nem egyenletes
koszinuszfiggvenyek6sszegek6nt
alappontokeset6naz ablakfirggv6nyek
elhelyezkedesti
defini6lt osztiilyfra. Megadtam az 6ltal6nositottablakfi.iggvenyekegytitthatoinak szirmaztatas6nakmodj6t. Defini6ltam az ablakftggvenyekethasznitlo adaptivFourier-analizator (WAFA) algoritmust. R6mutattam, hogy az ablakfirggvenyekalkalmazasaegyreszt
az amplitudobecslespontoss6g6tn6veli, m6sr6szt modositja az adaptiv algoritmus
R6mutattam,hogy az adapt6ciot irinyito jelkomponens
konvergencia-tulajdons6gait.
jellzayviszony6nakjavul6sa bizonyos esetekbensz6lesebbkonvergencia-tartom6nytes
gyorsabbkonvergenci6teredm6ny ezhet.
b) Megvrzsgirltama strukturaFIR berlll6s6nakfelteteleit,illetve ennek hat6s6ta konvergenMegadtama Lagrangees Hermite interpol6cionalapulo struktur6k
cia-tulajdons6gokra.
veges impulzusv6lasziradaptiv viiltozatanakalgoritmusait (LAFA, HAFA)

Meghat6-

rortam a rezoniltoros Hermite-struktura param6tereinekszirmititshraszolgiilo analitikus
es multiplicit6saeset6re.
elhelyezkeddse
a polusoktetszoleges
osszefi.iggeseket
c) A veges impulzusv6laszustruktur6kb6l szarmaztattama blokk-adaptiv algoritmusokat
(BAFA, WBAFA, I{BAFA). R6mutattam,hogy a blokkos muk6dtetes egyresztlehet6vd
teszi a szirmit6sikomplexit6s csdkkent6s6t,m6sr6szt ezitltal lehet6ve v6lik az algorrt'
musok konvergenci6j6nak elmeletr analiziseis.
A tezis bemutatjaa nagygyakorlatifontoss6ggalbiro adaptivFourier-analtzifioralgoritmus
struktur6j6banrejlS uj lehet6s6geket.A struktur6lis,illetve algoritmikus szinti tfialakit6sok
algoritmusok kielezett
segitsegevell6trehozhatok kedvezobb konvergencia-tulajdons6gu
m6sr6sztegyesmodosit6sok
rizemikonilmenyekre(pl. igen magasfelharmonikus-tartalom),
lehet6veteszikaz algoritmusokelmeletiszintuelemzes6tis.

3. Tdzis. Konstruktiv modszert dolgoztam ki blokk-adaptiv Fourier-onalizator strukturak
qnalizisdre, melynek segitsegdvel konvergenciq-tulajdonsagokot garantalo

tervezdsi

dsszefuggesek fo gal mazhat ok meg.
a egy felso becslojenekelozetesismeretebenelegs6ges
a) A bemenojel spektrumburkoloj
felt6teleket fogalmaztam meg arra, hogy a BAFA algoritmus frekvenciabecslojenek
hib6jaaz adapt6cioslepeseksor6ncsokkenjen.Ennek alapjin modszertadtam a bemeno
frekvencia es a kezdeti frekvenciabecsl6olyan tartom6nyimakmeghat6rozasara,ahol a
frekvenciabecsloabszolut monoton m6don konverg6l a pontos frekvencia-ertekhez.
Modszert adtam tov6bb6 a konvergencia-tartom6nytdefini6lo felt6telek szttmitog6pes
fogalmaztam meg az
ki6rtekelesere veges r6cs felett. Tervezdsi Osszefi.igg6seket
algoritmusbIokkh osszus6grltdefin iiilo param6ter6nek meghatir ozilshra.
b) Zajmentesbemenojel eset6rebebizonyitottam,hogy az algoritmusfrekvenciabecsldjea
fenti tartom6nyonexponenci6lisan
stabll.Ez alapjhnm6dszertadtam a frekvenciabecsl6
worst-casebecslesere.Bebizonyitottam tov6bb6, hogy a
konvergencia-sebessdgenek
stabilak.
B AFA algoritmusamplitudobecsl6i
egyenletesen
aszimptotikusan
egyszeruenkiegeszithec) Megmutattam, hogy a zajmentesesetrejavasolt analizis-m6dszer
to olyan esetekreis, amikor a bemenojel zavaro(.ay, vagy nem modellezettperiodikus)
defini6lo 6sszefuggekomponensekettartalmaz.Megadtama konvergencia-tartom6nyt
seket zavarhatisok jelenleteben.R6mutattam, hogy a zavarok egyreszt cs6kkentik a
konvergencia-tartom6nym6ret6t,misrdszt a becsl6kmarad6hlbiqtn idezrk eli5.
jelenletebena BAFA algoritmus tot6lisan stabil.
d) Bebizonyitottam,hogy zavarhat6sok
Megadtam a zavarok hat6s6rafellepo marado frekvencia-hiba,valamint az amplitudobecslok hlbi$ilnakegy worst-cqsebecslesdta zavarhatisokftggvenyeben.
e) Megmutattam, hogy a javasolt analizismodszer valamennyi blokk-adaptiv algoritmus
eset6re (WBAFA, I{BAFA) egyszenientov6bbvrhet6. Az analizis m6dszer alkalmazisixal megmutattam,hogy a blokk-adaptivstruktur6kesetena konvergencia-tartom6ny
valoban el6nydsenmodosithatoaz ablakozits(WBAFA), illetve a tobbsz6ros polusu
struktur6k (I{BAFA) segits6gevel.
A tezisbenjavasolt analizismodszersegits6gevel
lehetovev6lik olyan algoritmusoktervez6se,amelyek stabilit6situlajdons6gaijol definiiilt izemi korulmenyekkozdtt garantiilhatok.
A gyakorlatban sikerrel aLkalmazottAFA algoritmus modosit6s6val

csek6ly szilmititsi

es pontoss6gitulajkomplexit6snoveked6siritn - az eredetialgoritmuskedvez6sebessegi
dons6gaitmegorrzveezentulajdons6gokegyuttaltervezhetSve6s garant6lhatov6is v6ltak.
Bhr akonkr6t analizism6dszerkifejezettenaz adaptivFourier-anabzatorokvizsgiilathralett
kifejlesztve, az elj6r6s alapgondolata minden olyan adaptiv struktrira elemz6s6nek
lehet6seget is kiniija, ahol a szakaszonkdntideqd-beot uzemeltet6saz adott struktirra
megfelelo tnalakit6s6valmegoldhato.

l0

hasznosit6sa
4. Az eredm6nyek
A javasolt modellilleszt6sielj6r6s alkalmazhat6minden olyan esetben,ahol az ismeretlen
rendszer es az illesztett rendszerk6zti fokszimkUlonbs6gmultimod6lis hibafeluletethoz
letre. A javasolt algoritmus minti$ilra fjabb fiktiv hibafeltileteket hasznitlo elj6r6sok
hozhatok letre foksz6mredukciotvegrehajtobecslesielj6r6sok szamara.A javasolt elj6r6s
tulajdons6gainakvtzsgiilatazajoskozegben,illetve nem feher spektrumu bemenojel est6re
meg nem megoldott.
A periodikusjelek m6res6rehaszn6ltAFA algoritmusigen nagy jelentosegii alkalmazistechnologiaiszempontbol.A javasolt modosit6soklehetoveteszik egyresztszelsosegesebb
kdnilm6nyek kozotti alkalmazinirt, m6srdszt a blokk-adaptiv struktur6k eseten m6r a
illetve ezek a megfelelo
tervez6sifazisbanmeghatirozhatok a konvergencia-tulajdons6gok,
megfeleloenbe6llithatok.igy olyan alkalmaz6sokban,
a sztiks6gleteknek
blokkhosszus6ggal
uzemitartom6nybangarantilltmukodesrevan sztiks6g,
ahol adott, lehetolegmin6l szelesebb
indokolt.
az tl algoritmusok alkalmaz6sa
A javasolt konvergencia-analizis m6dszer valamennyi blokk-adaptiv Fourier- anabzator
struktfra esetdn alkalmazhat6,valamint az 6ltal6nosit6slehetosegefenn6ll m6s adaptiv
algoritmusokesetdreis.
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