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1. fejezet

Bevezetés

1.1. A műszaki-informatikai probléma

Az emberi faj sikerének egyik, talán legfontosabb kulcsa az információ átadásának hatékony-

sága. A távközlést, vagy mai szóhasználattal az infokommunikációt a felületes gondolkodó

modern, új dolognak véli. Valójában az információközlés vágya egyidős az emberiséggel. Ezt

valósítja meg maga az emberi beszéd, mely az állatvilág minden fajánál meglévő kommuni-

kációnál jóval fejlettebb, képes az események pontos részletezésére, vágyak, hangulatok, sőt

jövőre vonatkozó tervek közlésére is. Ám az emberi hang természeténél fogva nem alkalmas

nagy távolságok áthidalására.

A távolságok leküzdésére már az őskorban kísérleteket tettek. Sípok, kürtök, dobok segítsé-

gével sokkal messzebbre lehetett üzeneteket küldeni, bár a megoldás hátránya volt, hogy ezek

az üzenetek csak korlátozott számú kódszó továbbítására voltak alkalmasak. Valószínűleg ek-

kor jelentek meg az optikai hírközlő rendszerek is, melyek első megvalósításai a tűz és a füst

lehettek. Jól szervezett füst- és tűzjeleken alapuló jelzőrendszerek segítették például az óko-

ri Kína, vagy az ókori Római Birodalom államszervezetének működését és katonai védelmi

feladatait. Érdekes, hogy ezek a korai nagytávolságú kommunikációs rendszerek adatátviteli

rendszereknek tekinthetők, melyek ráadásul nem analóg, hanem digitális jeleket továbbítottak

megfelelő kódtáblázatok alapján.

Igen érdekes megoldás volt az 1700-as évek utolsó évtizedében kifejlesztett szemafor táv-

író, mely a kommunikációs vonalak mentén felállított őrházak láncolatából állt, és a jelzéseket

az őrházak tetején lévő, a szomszédos őrházak által látható mozgókaros rendszerrel adták le.

A szemafor távíró óriási hatással volt a hadászatra és a gazdasági életre egyaránt. Jelentősé-

gét mutatja a szépirodalom is, Alexandre Dumas Monte Cristo grófja című regényében például

több fejezetet is szentel neki [35].
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A fejlődés következő állomása a villamos távközlőrendszerek megjelenése. Ezek legelső

tagja az 1844-ben megvalósított morze-távíró vonal volt Washington és Baltimore között. A

gyorsan kiépülő vezetékes távíróhálózatokat az 1890-es évektől a rádiófrekvenciás szikratávíró

összeköttetések követték.

A beszédcélú távközlő hálózatok létrehozásának lehetőségét Bell 1876-ban benyújtott sza-

badalma [13] és Puskás Tivadar telefonközpontokkal kapcsolatos munkássága teremtette meg.

Szakmatörténeti érdekesség, hogy az Amerikai Egyesül Államok Kongresszusa 2002-ben el-

ismerte, hogy annak ellenére, hogy Bell nyújtott be arra vonatkozó szabadalmat, a telefon fel-

találója nem ő, hanem Antonio Meucci, aki saját, teletrofono nevű találmányát tizenhat évvel

Bell szabadalma előtt, 1860-ban mutatta be New Yorkban [17].

Nem a telefonközpont Puskás Tivadar legnagyobb érdeme, hiszen annak működési mód-

ja megegyezett az akkor már évtizedek óta alkalmazott távíróközpontok működési módjával.

Sokkal fontosabb a telefonhírmondó nevű találmánya, ami az addig használt pont-pont össze-

köttetések mellett pont-multipont összeköttetések létrehozását tette lehetővé, és teljesen új szol-

gáltatásstruktúrát vezetett be. Emiatt a találmánya miatt tekinthetjük Puskás Tivadart nemcsak

a rádiózás, televíziózás, de az internet ősének is.

Az 1900-as évek szinte teljesen a távbeszélő-hálózatok építésével, a beszédcélú átviteli

technológiák és a kapcsolóközpontok fejlesztésével teltek. Bár léteztek csomagkapcsolt adat-

átviteli megoldások, ezek tömegükben elenyészőek voltak a beszédcélú összeköttetések szá-

mához képest, és adatátviteli sebességük is rendkívül alacsony (bár az akkori szükségletekhez

elégséges) volt. A világ telefonhálózatai ebben az időszakban jöttek létre, és még ma is ezek

alkotják a létező hálózatok túlnyomó hányadát. Átviteli közegük jellemzően a szimmetrikus

fémvezetőjű sodrott érpár. Bizonyos országokban – például Németországban – rövid ideig ko-

axiális kábeleket is alkalmaztak a távközlési hálózatokban (értekezésemben nem sorolom ide a

hagyományos kábeltelevízió hálózatokat), de ezek az optikai kábelek megjelenése miatt jelen-

tőségüket vesztették.

A fémvezetőjű, szinte minden esetben szimmetrikus réz érpárakból álló helyi (újabb szó-

használattal : hozzáférési) hálózatokban használt kábeleket beszédcélú összeköttetések kiszol-

gálására tervezték.Ezeknek a hálózatoknak a struktúrája, kiterjedése, és a bennük alkalmazott

átviteltechnikai megoldások is a 4 kHz sávszélességű alapsávi telefonátvitelt szolgálták. Az

ISDN1 technológia előtt a helyi hálózatokon legfeljebb 56 kbit/s-os adatátviteli sebességet le-

hetett elérni. (A hozzáférési hálózat (idegen szóval : access hálózat) az előfizetőket a telefon-

központtal összekötő városi (települési) telefonhálózat. A távközlési szakma magyarul ezt a

hálózatot hagyományosan helyi hálózatnak – vagy ha egy telefonközpont több települést lát el,

1 Integrated Services Digital Network
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egységes helyi hálózatnak – nevezi. Magyar szakkifejezés. Nem keverendő össze a számítógép-

hálózatok esetében használt LAN (Local Area Network) megnevezéssel, mely épületen vagy

telephelyen belüli számítógép-hálózatot jelent! Munkámban mind a három, a szaknyelvben

elfogadott változatot használom.)

Az optikai kábelek megjelenésével nagyjából egy időben növekvő igény mutatkozott az

adatátviteli rendszerek teljesítményének emelésére. Ennek oka a számítástechnika széleskö-

rű elterjedése, a számítógépes adatfeldolgozás robbanásszerű növekedése volt. 1995-ben már

online videotékáról beszéltek, és a közművek fogyasztásmérő óráinak távoli leolvasásának le-

hetősége is felvetődött. Mindezeket az internet segítségével képzelték megvalósíthatónak, ám

az akkori technikai fejlettség mellett ezeket az elképzeléseket sokan kétkedve fogadták. Nem

kellett hozzá sok idő, hogy az akkor még új ISDN technológiát – mely két beszédcsatornáját

együtt használva 2x64, azaz 128 kbit/s adatátviteli sebesség elérésére volt alkalmas – a hozzá-

férési hálózatokból kiszorítsák a különböző, fejlett átviteltechnikai megoldások, mint az aszim-

metrikus adatátviteli sebességet biztosító, főleg magánelőfizetőknek ajánlott ADSL2, vagy az

inkább üzleti előfizetőknek szánt HDSL3, SHDSL4.

A két évtizeddel ezelőtt utópisztikusnak tűnő elképzelések időközben megvalósultak, mos-

tanra uralják az infokommunikációs szolgáltatási piacot. A különböző típusú szolgáltatásokat

(adat, hang és kép) ma már egyre inkább közös platformon lehet elérni. Ennek eszközei a

double-play és triple-play szolgáltatások, melyek – jellemzően a lakossági előfizetők piacán –

ugyanazon a kapcsolaton keresztül biztosítanak telefon, internet és TV szolgáltatást. A távköz-

lési szolgáltatók jelenlegi törekvéseik szerint a jövőben teljesen megszüntetik majd az analóg

beszédcélú szolgáltatásokat, helyettük digitális, IP alapú beszédcélú szolgáltatást nyújtanak.

Az üzleti előfizetők igényei is megváltoztak. Míg korábban beszédcélú telefon-, telefax-,

még régebben telex szolgáltatásokat kerestek, jelenlegi kommunikációs igényeik túlnyomó-

részt nagy adatátviteli sebességű, szimmetrikus adatátvitelre irányulnak. A ma még csak elkép-

zelésekben létező smart metering és smart city rendszerek sem jöhetnek létre őket megfelelően

kiszolgálni és támogatni képes nagy adatátviteli kapacitással rendelkező kommunikációs háló-

zatok nélkül. A korszerű távközlési hálózatok szükségességét Magyarország kormánya is fel-

ismerte. A 1162/2014. (III.25.) számú kormányhatározat előírja, hogy 2018-ra Magyarország

teljes területén 30 Mbit/s-os internetelérést kell biztosítani [1]. Mindezek erőteljes követelmé-

nyeket támasztanak a helyi hálózatok adatátviteli teljesítményével szemben. Ez az oka annak,

hogy a jelenleg épülő távközlési hálózatok nagyon nagy hányada optikai kábelek felhasználá-

sával készül.

2 Asymmetric Digital Subscriber Line
3 High bit rate Digital Subscriber Line
4 Single-pair High-speed Digital Subscriber Line
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Mi lesz a sorsa a jelenleg már meglévő rézvezetőjű helyi hálózatoknak?

Bár az optikai kábelek ára már nem magasabb a rézvezetőjű kábelek áránál, a szükséges

berendezések, szerelvények és építési technológiák költsége nagyon nagy. Ráadásul új hálózat

építésénél jelentős anyagi beruházást igényel a kivitelezés is. A hálózat megtervezése szintén

költséges, ez akár a teljes kiviteli összeg 5-10%-a is lehet. Új hálózatok létesítése tehát drága,

a meglévő hálózatok viszont – egy minimális fenntartási költségtől eltekintve – nem kerülnek

semmibe. Ha ezek a hálózatok olcsó, legalábbis nem túl drága technológiai fejlesztésekkel elég-

séges módon képesek kiszolgálni a velük szemben támasztott elvárásokat, akkor az új hálózat

építésének költségei jóval későbbre halaszthatók. A rézhálózatokba korábban befektetett tőke

nagysága nem engedi, hogy helyettük minden kompromisszum nélkül új, optikai vagy egyéb

hálózatok építésébe ruházzanak be a hálózattulajdonosok [132].

A távközlési berendezések fejlesztői és gyártói felismerve a szolgáltatók ezen igényeit, még

mindig végeznek olyan technológiai fejlesztéseket, melyek a hagyományos, szimmetrikus ká-

belekből álló helyi hálózatokon lehetőséget teremtenek egyre nagyobb adatátviteli sebességű

szolgáltatások nyújtására. Ilyen, a legutóbbi időkben fejlesztett és a hálózatokban már megta-

lálható megoldások a nagyságrendileg 30 Mbit/s sávszélességű Higher DSL Profile, a Bonding,

ahol két réz érpárat használnak egyetlen összeköttetés létrehozásához, vagy a Vectoring, mely a

távolvégi áthallás (FEXT) csökkentésének ötletes megvalósításával kísérel meg nagyobb adat-

átviteli teljesítményt elérni. [127]

Az NMHH5 2016. július 29-én publikált Vezetékes gyorsjelentésének statisztikai adatai

szerint 2016 júniusában a nagyjából 2 600 000 szélessávú vezetékes internet-előfizető közül

valamivel kevesebb, mint 478 000 előfizető érte el közvetlen optikai kapcsolaton keresztül az

internetet. A 2013. júniusi adat szerint akkor 2 200 000 vezetékes szélessávú internet-előfizetés

közül 337 000 működött teljesen optikai összeköttetésen keresztül. [96, 97]. A bemutatott sta-

tisztikai adatok alapján az elmúlt három évben a teljesen optikai szálon nyújtott internet szol-

gáltatások aránya Magyarországon csak 3%-kal, 15%-ról 18%-ra nőtt. Bár a bemutatott adatok

nem a teljes hálózati struktúrára, csak üzemelő szolgáltatások egy bizonyos típusára vonat-

koznak, érzékeltetik a fémvezetőjű hálózatok dominanciáját. A helyi hálózatok szimmetrikus

rézvezetőjű érpárait a szolgáltatók jövőben is használni kívánják. Jelenleg is folyik az olyan új

technológiák fejlesztése, melyek segítségével még tovább tudják növelni a szimmetrikus access

hálózatok adatátviteli sebességét. Ezek két példája a következő. A régi, távírórendszerekben

alkalmazott fantom áramkörökhöz [10, 63] hasonló megoldás a Phantom-Mode DSL [127].

Ebben az esetben két szimmetrikus áramkör passzív csatolásával hoznak létre egy harmadik,

úgynevezett fantom áramkört, ami további átviteli csatornaként használható. Egy másik új és

5 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
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1.1. ábra. A rézvezetőjű hálózatok teljesítményének fejlődése [127]

érdekes megoldás a G.fast [54, 55]. Ennél az új módszernél a korábbi DSL megoldásokkal

szemben időosztásos duplex átvitelt használnak, lehetővé téve, hogy bármelyik DMT6 frek-

vencia használható legyen up- és downstream adatátvitelre is.

Rézhálózatok jövőbeli használatára vonatkozó várakozásokat jelenít meg az 1.1. és az 1.2.

ábra. Az 1.2. ábrán látható görbék közül csak az utolsó (Generation 5) nem vonatkozik réz-

vezetőjű hálózatokra. A 4. generációs helyi hálózatok olyan optikai-réz hibridek, melyek már

tartalmaznak optikai kábeleket, ám azok csak a központ és az első elosztópont között helyez-

kednek el, tehát ezeknek a hozzáférési hálózatoknak az elosztóhálózatai mind szimmetrikus

érpárakból állnak. Eszerint az előrejelzés szerint tehát 2040-ben még majdnem annyi réz érpár-

ra telepítenek majd új szolgáltatást, mint ahányra új ISDN-t telepítettek az ISDN technológia

csúcsán.

A hozzáférési hálózatok rézvezetőjű szimmetrikus érpárai tehát még legalább a követke-

ző két évtizedben használatban maradnak. Olyan nagy adatátviteli sebességű jelenlegi, és a

jövőben megjelenő távközlési szolgáltatások átviteli közegeként szolgálnak majd, melyek sáv-

szélességigénye a végletekig igénybe fogja venni teljesítőképességüket.

Míg a helyi hálózatok jórészt csak telefon-összeköttetéseket szolgáltak, egyes vonalaik azo-

nos minőségűnek voltak tekinthetők. A hálózatokat úgy tervezték, hogy bármelyik végpont-

jukon működhessen analóg távbeszélő szolgáltatás. Az új szolgáltatástípusok megjelenésével

hozzáférési hálózatok eme tulajdonsága megszűnt. A rézvezetőjű hálózatok fizikai jellemzői

6 DMT - Discrete Multitone. Az az eljárás, melynek során a DSL átvitelre használt frekvenciatartományt

egymástól független, 4,3 kHz széles sávokra osztják fel. Az így kialakuló önálló csatornákban az adott

csatornák teljesítőképességéhez igazított mennyiségű információt visznek át kvadratúra amplitúdó modu-

láció (QAM) segítségével.
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1.2. ábra. A hozzáférési hálózatokban alkalmazott szélessávú technológiák mennyiségi

fejlődésének (új üzembehelyezések száma időegységenként) vázlata [102]

miatt, melyekről a 2.1.2 fejezetben részletesen lesz szó, az új szolgáltatások telepíthetősége és

használhatósága az egyes érpárakon előre bizonytalan. Ez a bizonytalanság káros a távközlé-

si szolgáltatóknak. Ahhoz, hogy sikeres marketing kampányokat indíthassanak, hogy – főleg

üzleti – ügyfeleiknek üzleti ajánlatot tehessenek, vagy velük létesítés előtti szerződést köthes-

senek, szükségük van hálózataik teljesítőképességének minél pontosabb ismeretére.

A teljesítőképesség becslésére több módszer is létezik, ezeket közös néven előminősítésnek

nevezik. Attól függően, hogy milyen okból indul az előminősítés, a szolgáltató alapvetően két

módszer közül választhat :

Összefüggő területek vonalainak közel azonos időben történő teljesítőképességének vizs-

gálatára léteznek tömeges előminősítő módszerek. Ezek egyoldali7 mérési elrendezéseken ala-

pulnak. Az így elkészült előminősítések eredménye a célnak megfelelő, ám kevéssé pontos,

ráadásul ezek a rendszerek a vizsgált vonalak egy részét hibásan, vagy egyáltalán nem képesek

minősíteni. Annak ellenére, hogy az ilyen tömeges előminősítő eljárások berendezései rendkí-

vül drágák, az egyes vonalak előminősítése a nagy tömegű vizsgálati lehetőség miatt fajlagosan

alacsony költségű.

Egyedi előminősítések elvégzésére kerül sor bizonyos ügyfélmegkereséseket követően, vagy

7 Egyoldali mérés esetén nem műszerpárt használnak, hanem csak egyetlen műszert, melyet általában a

vizsgált vonal központ oldali végén helyeznek el.
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versenytárgyalásokat megelőzően. Ezekben az esetekben a szolgáltató adott összeköttetések

teljesítőképességére kíváncsi. A vizsgálatokat ilyenkor tehát nem tömegesen, hanem egyedi-

leg végzik el. Mivel a teljesítőképesség minél pontosabb megállapítása a cél, nem egyoldali,

hanem kétoldali méréseket végeznek, általában a kívánt technológia végponti berendezésének

telepítésével. Ez a módszer azonban feltételezi, hogy az adott technológia a kérdéses területen

rendelkezésre álljon. Ez nincs így minden esetben. Ekkor az egyedi előminősítés túlságosan ne-

hézkessé és költségessé válik. A létező előminősítő rendszerek tehát vagy nagyon költségesek,

vagy nem elég pontosak.

Kutatásom célja olyan alacsony költségű előminősítő módszer kidolgozása, mely a szüksé-

ges pontossággal képes a helyi hálózat érpárainak adott technológia szerinti előminősítésére.

Munkámban azt vizsgálom, hogy az előminősítések rendszerében lehet-e, és ha igen, ho-

gyan lehet fuzzy modelleket alkalmazni. A fuzzy modellek relevanciája a modellek konstruk-

ciójában alkalmazott információ mennyiségével nő. A kommunikációs linkek előminősítési

lehetőségeinek vizsgálatánál a szükséges információ mérési adatok tömegét jelenti, ezért meg

kellett keresnem azt a hálózattípust, amelyben nagy számú link található, és azok vizsgálataim

számára hozzáférhetőek. Ezek a linkek a helyi hálózatok réz érpárai.

Szimmetrikus helyi hálózatok érpárainak előminősítésével számos tanulmány foglalkozik.

Az alkalmazott módszerek pontossága és a költségek között azonban különbségek vannak. Ál-

talánosan kijelenthető, hogy a kis költségigényű módszerekkel nyert eredmények kisebb mér-

tékben közelítik meg a vizsgált vonalak valós teljesítőképességét, mint a költségesebb mód-

szerek eredményei. Érdekes megfigyelni, hogy bár a különböző DSL technológiák adatátviteli

sebességének növelésével nagyon sok tudományos publikáció foglalkozik (pl. [19, 125, 26]),

az adatátviteli sebesség előzetes becslésével, azaz az előminősítéssel kapcsolatos munkák üz-

leti okokból nem tudományos publikációkban, hanem szabadalmi leírásokban találhatók meg.

Ilyen szabadalmak például a [2], [106], [109], [119], vagy az egészen friss [50] és [14], bár az

eljárások pontos részleteit a gyártók üzleti titokként kezelik.

A szolgáltatók által kezdeményezett vonalminősítő eljárások jól kidolgozottak, és széles

eszközrendszerrel rendelkeznek. Habár az ilyen rendszerek általában gyorsak és egyszerűek,

használatuk a beszerzési és üzemeltetési költségek miatt csak tömeges vonalminősítés esetén

gazdaságos. (Egyetlen, 400 vonal előminősítésére alkalmas berendezés beszerzési ára teljes

konfigurációban a 2000-es évek elején megközelítette az 50 millió forintot.) Pontosságukat

jelentősen befolyásolja, hogy egyoldali méréseken alapulnak, így az átviteli közegnek azon

jellemzőit (pl. beiktatási csillapítás), melyek az átvitelt befolyásolják közvetlenül mérni nem

képesek, csak közvetett módon becsülni.

Az on-demand vonalminősítő vizsgálatok eszközrendszere kevésbé kidolgozott. Ilyen vizs-
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gálatok elvégezhetők az adott technológia ideiglenes telepítésével – de ez nem minden esetben

lehetséges – vagy egyéb módszerekkel, melyek jórészt távolságalapú becslésen alapulnak. Az

ilyen vonalminősítések esetében különösen nagy szerepe van a lehető legnagyobb pontosság-

nak, hiszen ezeknek az eredményétől általában üzleti ajánlatok, szerződések függnek.

A feladat megoldását az teszi bonyolulttá, hogy a bemeneti adatok (az érpárak fizikai jel-

lemzői) és a kimeneti állapotok (az adott érpárakon elérhető legnagyobb adatátviteli sebesség)

között nem ismert pontos matematikai összefüggés. Olyan modellt kellett hát kidolgoznom,

amely képes a probléma kezelésére. A munka során további problémát jelentett, hogy a méré-

sekkel előállított adatok nem fedik le a teljes bemeneti állapotteret. Ráadásul a bemeneti álla-

pottér dimenzióinak száma túlságosan nagy, a számítási költségek csökkentésének érdekében

a dimenziószámot csökkenteni szükséges. A hiányosan ismert bemeneti állapottér és a csök-

kentett dimenziószám viszont jelentősen növeli az eredmény bizonytalanságát. Ezek egyikét

már létező módszerek alkalmazásával sikerült kiküszöbölnöm, a másik feloldásához viszont új

módszert kellett kidolgoznom.

Ennek során célszerűen SHDSL összeköttetéseket használtam, ám maga a módszer alkal-

mas a helyi hálózatok szimmetrikus érpárainak bármilyen digitális adatátviteli célú előminősí-

tésére, és más típusú távközlési hálózatokra is kiterjeszthető.

1.2. A kutatás módszertana

Az elméleti alapok megteremtése érdekében áttekintettem a hazai és nemzetközi szakirodal-

mat. A szakirodalomból származó elméleti ismereteket kiegészítette gyakorlati tapasztalatom,

melyeket több, mint tizenöt éven át a távközlés területén, adatkommunikációval foglalkozó

villamosmérnökként a hazai piacon működő, nemzetközi távközlési vállalatnál szereztem.

A helyi hálózatok rézvezetőjű érpárain többféle digitális adatátviteli technológiát használ-

nak. Ezek ma már szinte kizárólag a DSL8 család tagjai. Az előző fejezetben megfogalmazott

célok eléréséhez vizsgálataim tárgyául az SHDSL technológiát választottam. E választásomat

két tényező motiválta. Az egyik a vizsgálatok elvégezhetőségének egyszerűsége, az alkalma-

zott mérési módszerek alapos kidolgozottsága volt. HN 404 típusú SHDSL (IEEE 802.3 ah)

berendezések alkalmazásával egyszerűen lehet SHDSL összeköttetéseket létrehozni anélkül,

hogy a CPE9 modemet nagyegységű központi SHDSL node-okhoz kellett volna csatlakoztat-

nom. (Központ-oldali berendezésként HN 404 U típusú eszközt használtam). A mérésekhez

használt modemtípus képes az aktuális adatátviteli jellemzők vizsgálatára. Az eszközök ilyen

8 Digital Subscriber Line
9 CPE. Customer-Premises Equipment (vagy Customer-Provided Equipment) Az előfizetőnél felszerelt táv-

közlési eszköz. Főként berendezéspárok, modempárok esetén alkalmazott megnevezés.
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irányú vezérlése, és a vizsgálati eredmények összegyűjtése is számítógéppel történik, ami a

méréseket és az eredmények feldolgozását és tárolását is egyszerűvé és kényelmessé tette.

Az SHDSL technológia választásának másik oka az SHDSL célú érpár-előminősítés a szak-

irodalomban megtalálható módszertanának szegényessége volt. Mivel SHDSL összeköttetése-

ket jellemzően az üzleti szegmens szolgáltatásaiban létesítenek, ezek száma jóval alacsonyabb,

mint a lakossági szegmensben alkalmazott ADSL összeköttetéseké. Az SHDSL célú vonalmi-

nősítési feladatokat a szolgáltatók on-demand vonalminősítésként végzik el. Tömeges SHDSL

célú érpár előminősítésre alkalmas módszer, vagy rendszer nem létezik, ráadásul az egyedi

vonalminősítések módszertana is korlátozott, így eredményeim közvetlenül is haszonnal alkal-

mazhatók.

Vizsgálataimhoz tényleges üzemelő helyi hálózatok szimmetrikus érpárain végeztem mé-

réseket, tehát eredményeim nem laboratóriumi, hanem valóságos, üzemi körülmények között

végrehajtott mérésekből származnak. A vonalak kiválasztása során figyelmet fordítottam arra,

hogy a rajtuk végzett mérések eredményei általánosan is érvényesek legyenek, ezért a vizs-

gálatokat több településen, eltérő tápterületeken, a tápterületeken belül különböző kábeleket

felhasználva végeztem. Egyaránt mértem törzsvégpontos és nagyelosztós hálózati struktúrában

kiépített vonalakat. (A helyi hálózatok struktúráját a 2.1.1 fejezetben részletezem.) Az érpárak

vegyesen nagyvárosi és vidéki, valamint ipari és lakóövezeti környezetből kerültek kiválasztás-

ra. A vizsgált helyi hálózatok, és ezek érpárai szolgáltatói tulajdonban vannak. A vizsgálatok

elvégzésére engedélyt kaptam a szolgáltatótól, ám a vizsgált érpárak és a hozzájuk tartozó

vizsgálati eredmények tényleges azonosítására nem, így értekezésemben a szükséges helyeken

ezekre az érpárakra saját azonosítóval hivatkozom.

A vonali jellemzők mérését és az adatátviteli vizsgálatokat is magam végeztem. A vona-

li jellemzők méréséhez TELMO LTS 100 vonalvizsgáló kéziműszert használtam. A műszer

párban használva (vezérlő-követő mód) a vizsgálat szempontjából lényeges frekvenciatarto-

mányokban alkalmas a szimmetrikus érpárak egyenáramú- és frekvenciafüggő fizikai jellem-

zőinek mérésére. A vizsgálatok során a következő jellemzőket mértem: szigetelési ellenállás,

hurokellenállás, beiktatási csillapítás, vonali zaj, távolvégi áthallás (FEXT), közelvégi áthal-

lás (NEXT), reflexiós csillapítás, vonali impedancia, jel-zaj viszony és földszimmetria. A méré-

seket az LTS-100 vonalvizsgáló műszer kézikönyve szerinti összeállításban végeztem el [123]

(1.3. ábra).

Az adatátviteli sebességre vonatkozó méréseket HN 404 típusú eszközök segítségével vé-

geztem. Ezek a berendezések alkalmasak arra, hogy több érpár együttes használatával megsok-

szorozzák az elérhető adatátviteli sebességet. Munkám célkitűzése nem az ily módon összefo-

gott érpárak teljesítőképességének vizsgálata volt – ezeket az eszközöket csak egyszerű tele-
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1.3. ábra. Mérési összeállítás a szimmetrikus érpárak vonali jellemzőinek méréséhez. [123]

píthetőségük és könnyű vizsgálhatóságuk miatt választottam, így a HN 404 berendezéspárt a

mérések során mindig csak egyetlen érpárra csatlakoztattam. Az eszközök konfigurációját úgy

végeztem el, hogy azok automatikusan – a megfelelő minőség mellett (BER<10−6) 10 – az el-

érhető legnagyobb adatátviteli sebességre szinkronizáljanak. Az elért legnagyobb adatátviteli

sebességet a CPE eszközhöz csatlakoztatott számítógép segítségével kérdeztem le.

A megfelelő módon csoportosított vonalak mérési eredményei alapján (a 4.1 fejezetben

részletesen tárgyalom a mért eredmények feldolgozását) szabály alapú fuzzy modelleket alkot-

tam, melyek a kiválasztott fizikai jellemzők és az elérhető adatátviteli sebességek közötti kap-

csolatot írják le. Ezeket a fuzzy modelleket kétféle módon hoztam létre. A mért adatokat köz-

vetlenül felhasználva, statisztikai számításokon alapuló módszerrel több, a kimeneti állapottér

számosságának megfelelő mennyiségű szabályt tartalmazó szabálybázist alkottam, melyekben

az egyes szabálykimenetek egyértelműen megfelelnek a vizsgált problémához tartozó kimene-

ti állapottér elemeinek. Más szabálybázisokat Levenberg-Marquardt helyi keresést alkalmazó

bakteriális memetikus algoritmus [8, 16] segítségével készítettem. Az előállított szabálybázi-

sok egy része háromszög, másik része trapéz alakú normális (1 magasságú) fuzzy halmazokat

tartalmaz.

Kutatásom első fázisában a minősítendő érpárak mért adatainak fuzzy szabálybázisokkal

történő kiértékelését Mamdani-típusú következtető rendszerrel végeztem, a fuzzy következte-

téseket pedig súlypont módszerrel (COG11) defuzzifikáltam. Később, mivel a problémára jel-

lemző kimeneti állapottér diszkrét, és rendezett elemeket tartalmaz, egyszerűbbnek mutatko-

zott módosított, vagy egyszerűsített Mamdani-féle következtető rendszer alkalmazása, ahol a

szabálykimenetek diszkrét értékek, esetemben az egyes bitsebesség-csoportok sorszámait tar-

10 BER. Bit Error Ratio. Bithiba arány. 10−6 BER esetén egymillió bitenként legfeljebb egyetlen bit vétele

történik hibásan.
11 COG (Center of Gravity) defuzzifikáció. Egy olyan defuzzifikációs eljárás, amely a fuzzy következtető

rendszerek fuzzy eredményét az egyes szabálykimenetek súlypontjait figyelembe véve alakítja át crisp

értékké.
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talmazó címkék. Ebben az esetben a legnagyobb súlyú szabályhoz tartozó kimeneti érték a

rendszer végkövetkeztetése. Ha a következtetés során több szabály is azonos mértékben tüzel-

ve éri el a legnagyobb súlyt, a műszaki problémához illeszkedő, konzervatív előminősítést adó

„least of max” stratégiát követtem. Biztonsági szempontok figyelembevétele miatt más straté-

giák hatását nem vizsgáltam.

A keletkező ritka szabálybázisok okozta problémák lefedésére a Stabilizált KH fuzzy inter-

polációs [124] eljárást alkalmaztam.

Munkámban egyes fuzzy szabálybázisok létrehozásához wavelet analízist alkalmaztam. A

wavelet transzformáció műveleteinek elvégzésében dr. Nagy Szilvia volt segítségemre, ám a

transzformációk módját én határoztam meg, és azok eredményeit is én alkalmaztam a kuta-

tásban, így újszerű javaslatot tudtam tenni a wavelet transzformáció alkalmazására fuzzy sza-

bálybázisok létrehozásánál. A transzformációkat mind Haar-, mind Daubechies típusú, illetve

ortogonális és biortogonális waveletekkel, valamint coifletekkel és symmletekkel is elvégeztük

[23, 29].
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2. fejezet

Szakirodalmi és módszertani áttekintés

A kutatásommal kapcsolatos munka, annak eredményei és a téziseim bemutatása előtt áttekin-

tem a szükséges elméleti ismerteket. Ebben a fejezetben a kellő mértékben kitérek az info-

kommunikációs hálózatok – különös tekintettel a helyi (access) hálózatok –, a fuzzy modellek

és következtető rendszerek, valamint a wavelet analízis és wavelet transzformáció elméletének

ismertetésére.

2.1. Az infokommunikációs hálózatok alapfogalmai, szimmet-

rikus helyi hálózatok

2.1.1. Az infokommunikációs hálózatok rövid áttekintése

Az infokommunikációs hálózatok feladata az egymással kommunikálni kívánó végpontok kö-

zötti összeköttetés megvalósítása és a kommunikáció lehetővé tétele. Minden egyes végpontot

közvetlenül összekötni minden másik végponttal észszerűtlen (és lehetetlen is) lenne, emiatt

azokat központi berendezésekhez (telefonközpont, adatátviteli node, stb.) kapcsolják.

Az összeköttetést jellemzően háromféle átviteli közeg valósítja meg. Az egyik a szabad tér,

melyben rádióhullámok továbbítják az üzeneteket. Mikrohullámú pont-pont összeköttetések,

műsorszórás, vagy mobiltelefon-kommunikáció valósul meg ennek használatával. Egy másik

átviteli közeg az optikai szál. Az optikai szál átviteli tulajdonságai és a rajta alkalmazott tech-

nológia olyanok, hogy az átvitel minősége nagy távolságon is jól kézben tartható. Az átviteli

közegek harmadik fajtája a fémvezető. Ez szinte mindig réz. Kábeltelevíziós hálózatokban ko-

axiális kábeleket, míg a települések helyi távközlési hálózataiban szimmetrikus réz érpárakat

alkalmaznak. A fémvezetőjű hálózatok vonalainak teljesítőképessége a távolság és a frekvencia

növekedésével a növekvő csillapítás miatt erősen romlik.
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Annak érdekében, hogy azok a végpontok is tudjanak üzeneteket küldeni egymásnak, ame-

lyek nem azonos központi berendezéshez kapcsolódnak, a központi berendezéseket összekap-

csolják egymással. Aszerint, hogy a hálózat előfizetőket kapcsol össze központi berendezések-

kel, vagy központi berendezéseket kapcsol egymáshoz, két, egymástól felépítésében és műszaki

megoldásaiban is eltérő hálózat jön létre. Ezek a helyi és a helyközi hálózat (2.1. ábra).

Helyi hálózat Helyi hálózat

Helyközi hálózat

központ/node

végpont/előfizető

2.1. ábra. Az Infokommunikációs hálózatok sematikus felépítése

A helyközi hálózat kapcsolja össze egymással a telefonközpontokat vagy az adatátviteli

node-okat (ez utóbbi esetben a magyar szóhasználat is sokszor angol szakkifejezéssel back-

bone hálózatnak nevezi). Feladatuk a telefonközpontok vagy adatátviteli node-ok jeleinek kon-

centrált átvitele. A helyközi hálózatok nagyságukat és adatátviteli kapacitásukat figyelembe

véve a helyi hálózatokhoz képest kisszámú összeköttetéssel rendelkeznek, emiatt aránylag kis

beruházással jelentős minőségjavulást lehet bennük elérni. Ez az oka annak, hogy ezek a há-

lózatok gyorsan követik a technológiai fejlődést, az új átviteltechnikai megoldások, az új ká-

beltechnológiák ezekben a hálózatokban jelennek meg először. Azonos okok miatt nemcsak a

technológiai változások követése, hanem a fellépő adatátviteli igények kielégítése is gyorsan

teljesíthető a helyközi hálózatokban. Az esetlegesen szükséges bővítések új kábelek felhasz-

nálásával, az alkalmazott átviteltechnikai megoldások fejlesztésével megoldhatók. A helyközi

hálózatok ma kizárólag optikai kábelekből állnak. Az alkalmazott kábelek és átviteltechnika

miatt az összeköttetések teljesítőképessége nem esetleges, hanem előre ismert. (Értekezésem-

ben nem a hálózatok, hanem a hálózatok egyes vonalainak teljesítőképességével foglalkozom.

Kutatásom célja az ilyen önálló összeköttetések elérhető legnagyobb adatátviteli sebességének

vizsgálata.)

A helyi – idegen szóval access – hálózat kapcsolja össze az előfizetőket a telefonközponttal
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vagy az adott helyi hálózat tápterületéhez tartozó adatátviteli node-okkal. Feladata az előfizetők

analóg vagy digitális telefon-, adatkommunikációs vagy televíziós jeleinek átvitele a központi

és a végponti berendezések között. A helyi hálózatok alkalmazott átviteli közege ma és még

sokáig döntően a réz érpár. [103] A réz érpáras helyi hálózatok csillag topológiájúak. Mivel

munkám szimmetrikus réz érpár alapú helyi hálózatok önálló vonalaival kapcsolatos, emiatt az

ilyen hálózatokat részletezem.

telefonközpont

nagyelosztó

tápfej

oszlopelosztó

tápfej

helyközi
telefonhálózat

nagyelosztó

oszlopelosztó

tápfejen keresztül
a végpontok felé

tápfej

MDF

elosztó kábel

elosztó
kábel

elosztó kábel

elosztó
kábeltörzskábel

törzskábel

2.2. ábra. A PSTN helyi hálózat sematikus vázlata

A sodrott érpáras helyi telefonhálózat vázlatos összeállítása látható a 2.2. ábrán. A nyilvá-

nosan kapcsolt telefonhálózathoz csatlakozó telefonközpont hardverpozíciói és a helyi hálózat

törzskábeleinek érpárai a rendezőben (MDF - Main Distribution Frame) kapcsolódnak egymás-

hoz. A törzskábelek szinte kivétel nélkül föld alatti építésű kábelek, melyek döntően alépít-

ményben vannak elhelyezve. A törzskábelek másik vége a nagyelosztókban van kifejtve, ahol

a törzséprárak az elosztókábelek érpáraihoz köthetők. A következő kifejtési pont lehet kisebb

egységű elosztó, vagy akár tápfej is. A tápfej az az utolsó elosztópont, ahonnan az előfizetői be-

rendezés közvetlenül kapja a táplálást. A telefonközponttól távolodva ez egyes kifejtési pontok

között egyre kisebb egységű kábelek találhatók, a tápfej és az előfizető között pedig csak 1x4-es

(két érpáras) kábel, esetleg egyszerű bronzhuzalpár (egyetlen érpár) van elhelyezve. A helyi há-

lózatban lévő sok kifejtési pont alkalmazásával, a nagyelosztók, elosztók, tápfejek helyének és

a köztük lévő kábelek érpárszámának megfelelő megválasztásával rugalmasan alakítható te-

lefonhálózatok jöttek létre. Az ilyen hálózatokban a végpontok összekapcsolása a központtal

a következő módon történik. Az elérni kívánt végponthoz legközelebbi nagyelosztóban vég-

ződő törzskábel egy szabad érpárját (törzsérpár) a rendezőben a szükséges berendezés, vagy

a telefonközpont egy csatlakozópozíciójára kapcsolják. A nagyelosztóban ennek az érpárnak a
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másik végét összekapcsolják egy olyan elosztókábel egy szabad érpárjával (elosztóérpár), mely

az előfizetőhöz legközelebbi tápfejen végződik. Ennek az elosztóérpárnak a tápfejen lévő vé-

gét az előfizetői kábelhez (annak egy megfelelő érpárjához) kapcsolják, aminek másik vége a

szolgáltatás-átadási ponton (ez klasszikusan a fali aljzat) keresztül a végberendezéshez csatla-

kozik. Ily módon teljesen független összeköttetés (ezt hívjuk vonalnak) jön létre a végpont és

a központ között. Ez azt jelenti, hogy minden egyes összeköttetés különbözik a többitől. Mivel

eltérőek a vonalhosszok és a nyomvonalvezetés, minden egyes vonal eltérő elektromos jellem-

zőkkel rendelkezik. Ennek ellenére ezek a hálózatok 7–10 km-es távolságon belül kiválóan

alkalmasak az analóg telefon-, és minimális korlátozással az ISDN szolgáltatások nyújtására.

telefonközpont

nagyelosztó

tápfej

oszlopelosztó

tápfej

helyközi
telefonhálózat

nagyelosztó

oszlopelosztó

tápfejen keresztül
a végpontok felé

tápfej

MDF

elosztó kábel

elosztó
kábel

elosztó kábel

elosztó
kábeltörzskábel

törzskábel

IP/MPLS
telefonhálózat

VDSL
DSLAM

2.3. ábra. Az új szolgáltatási struktúrával kiegészült helyi hálózat sematikus vázlata

A szolgáltatások fejlődésével a helyi hálózatok új kapcsolódási pontokkal bővültek. Az

előfizetői oldalon megjelentek a digitális modemek, home gateway-ek, a másik oldalon pedig

ezeknek a modemeknek a párjai, olyan berendezések, melyek központ oldali modemek töme-

gét tartalmazzák, és az adatátviteli hálózathoz csatlakoznak. A szimmetrikus helyi hálózatban

ezek jellemzően ADSL vagy VDSL DSLAM-ok1, újabban IAD2 berendezések. A 2.3. ábra

ennek az elrendezésnek egy nagyon leegyszerűsített vázlata. Az ábrán szereplő központ olda-

li adatátviteli berendezések helye nem kötelezően a központépület. Ezek elhelyezhetők a helyi

hálózatban az előfizetőkhöz közelebb eső pontokon is, például a nagyelosztók mellett. A VDSL

berendezéseket például jellemzően itt helyezik el. Az ábrán látható, hogy az új berendezések

és a modemek is a meglévő összeköttetéseket használják fel – akár csak részben is – a kommu-

1 VDSL – Very high speed digital subscriber line, a helyi hálózatokban alkalmazott nagy adatátviteli sebes-

ség elérésére képes digitális átviteli módszer. VSL DSLAM – Az előfizetői VDSL berendezésekhez tartozó

központi egység.
2 IAD. Integrated Access Device
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nikáció megvalósításához. Ez azt jelenti, hogy a digitális adatátvitelen alapuló nagysebességű

szolgáltatásokat olyan összeköttetéseknek kell kiszolgálniuk, melyeket nem erre a célra hoztak

létre, és amelyek emiatt korlátozások nélkül nem alkalmasak nagy adatátviteli sebességű szol-

gáltatások nyújtására. Az eltérő jellemzőkkel rendelkező összeköttetéseken pedig ráadásul nem

lehet a szolgáltatások minőségét azonos módon biztosítani.

2.1.2. A szimmetrikus helyi hálózatok érpárainak fizikai jellemzői

A sodrott réz érpár helyettesítőképe a 2.4. ábrán látható. R a vezető ellenállása, L az érpár

bc

bc

R L

G C

bc

bc

bc

bc

bc

bc

bb

b b

2.4. ábra. A sodrott érpár helyettesítőképe ([92] alapján)

induktivitása, G a két vezető ér közötti szigetelő átvezetése és C a két ér közötti kapacitás. A

helyi hálózatok vonalai ilyen érpárak összekapcsolásával jönnek létre.

Ezek a vonalak több szempontból is különböznek egymástól. Eltérő a hosszuk, különböző

minőségűek a rajtuk lévő oldható és nem oldható kötések, különbözők lehetnek az egyes szaka-

szaikban alkalmazott erek átmérői, vagy eltérő a vonalak környezetből felvett elektromos zaja.

Ezek mindegyike elektromosan mérhető jellemzőket hoz létre a vonalon, melyek a következők:

Beiktatási csillapítás

Az adó és a vevő közé beiktatott eszköz (szimmetrikus hálózatok esetében érpár) a vételi ol-

dalon a vett jel teljesítményét csökkenti. A túlzottan csökkent teljesítményű jel értelmezése a

vételi oldalon problémás. Ha ugyanis a vett jel szintje nem haladja meg megfelelő módon a vo-

nali zaj szintjét, a vett jel értelmezhetetlenné, ha pedig nem éri el a vevő érzékenységi szintjét,

akkor észlelhetetlenné válik.

A négypólus beiktatási csillapítása (2.1) a generátort közvetlenül terhelő impedancián mér-

hető teljesítmény és a négypólusnak a terhelő impedancia és a generátor közé történő beiktatá-

sa után a terhelésen mérhető teljesítmény hányadosának logaritmusa [45, 63]. Az egyenletben

használt jelölések a 2.5. ábra szerintiek.

ai[dB] = 20 · log10

∣∣∣∣U2

U ′2

∣∣∣∣ = 10 · log10

∣∣∣∣P2

P′2

∣∣∣∣ (2.1)
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2.5. ábra. A beiktatási csillapítás meghatározásához tartozó elvi elrendezés [63]

A beiktatási csillapítás frekvenciafüggő jellemző. A 2.6. ábrán a réz érpár beiktatási csilla-

pításának jellege látható.

b
ei
k
ta
tá
si

frekvencia

cs
il
la
ṕ
ıt
á
s

2.6. ábra. Rézérpár beiktatási csillapításának jellege

Reflexiós csillapítás

A reflexiós csillapítás (2.2) az érpár primer kapcsain beadott jelteljesítmény és az ugyanazokon

a kapcsokon mért, reflektált jelteljesítmény hányadosának logaritmusa. A reflexió létrejöttének

oka kettős. Egyrészt a szekunder oldali nem megfelelő (nem, vagy nem tökéletes hullámimpe-

dancia) lezárás miatt keletkezik, másrészt a vonalon lévő kötések és geometriai hibák okozzák.

A reflexió a vett jelszintet csökkenti, emiatt káros, tehát a reflexiós csillapítás annál jobb, minél

nagyobb az értéke. Az elvi elrendezés a 2.7. ábrán látható.

ar[dB] = 10 · log10

∣∣∣∣Pr

P1

∣∣∣∣ (2.2)

Vonali zaj, távol- és közelvégi áthallás

A vonali zaj (egyszerűbben zaj) nem szándékos, véletlenszerű zavaró jel a vonalon. Jelenléte

torzítja a hasznos jelet, így esetleg annak felismerhetetlenségéhez, hibás értelmezéséhez vezet.

Digitális átviteli rendszerekben bithibaarány (BER) romlást okoz. Sodrott érpáras (szimmetri-

kus) hálózatokban három forrásból ered. Egy részük a környezetből elektromágneses csatolás
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2.7. ábra. A reflexiós csillapítás meghatározásához tartozó elvi elrendezés

útján kerül a vonalra, másik részük a vonalra csatlakozó berendezések által generált zavaró

jelek összessége, a harmadik pedig az érpár saját termikus zaja.

Az érpár termikus zaját a vezető anyagában hő hatására elmozduló töltéshordozók áramlása

okozza. Mértéke rendkívül csekély, a hasznos jel szintje mellett ez a zaj elhanyagolható.

A vonalra csatlakozó berendezések zajszintje a termikus zaj szintjénél magasabb, bár meg-

felelő berendezéstervezéssel alacsonyan tartható.

A termikus zaj értéke általában –174 dBm/Hz körüli (20-25 C◦-on), a vonalra csatlakozó

berendezések elvárt zaja pedig közelítőleg –140 dBm/Hz [25]. Mindkét zaj fehér zajnak tekint-

hető.

Annak ellenére, hogy a szimmetrikus érpár sodrása hivatott a külső zavarást kiküszöbölni,

az érpáron a legnagyobb zaj külső forrásból keletkezik. A külső forrásokból keletkező zajok a

következők.

Az impulzus zaj nem állandó zavaró jel, ami a telefonvonalak közelében történő, pilla-

natnyi, vagy rövid idejű elektromágneses események hatására keletkezik. Tipikus zajforrás a

villanymotorok indulása, villámlás, szikraforrások, vagy akár egy közeli érpáron lévő csenge-

tés. Ezek a hatások általában az alacsony frekvenciákat zavarják, az indukált zaj szintje –50 és

–70 dBm/Hz közötti, értéke millivoltos nagyságrendű.

A rádióadók által kisugárzott jelek az impulzus zajokkal szemben nem rövid idejűek, rá-

adásul zajkeltő hatásuk magas. Az általuk használt frekvenciatartományban indukálnak 10 kHz

sávszélességű zavaró jeleket. Az általuk keltett zaj szintje –100 dBm/Hz és –120 dBm/Hz kö-

zött van, ami nagyobb, mint amit az adott összeköttetésen üzemelő távközlési berendezések

keltenek.

A kommunikáció szempontjából jelentős zavaró hatás az áthallás. Áthallás keletkezik a

vizsgált érpárral azonos kábelben lévő másik érpáron folyó kommunikáció jeleinek hatására.

Az áthallásnak két alapesetét különböztetik meg, ezek működési mechanizmusa látható a 2.8.

ábrán. A két esetet a zavaró érpáron elhelyezkedő adó és a zavart érpáron elhelyezkedő vevő

helyzete különbözteti meg.
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közelvégi vevő távolvégi vevő

zavaró adó

1. érpár

2. érpár

FEXTNEXT

d

x

H1(f,x) H1(f,d-x)

H2(f,x)

2.8. ábra. A közelvégi és távolvégi áthallás mechanizmusa

Közelvégi áthallásról (Near End Crosstalk – NEXT) beszélünk, ha a zavaró adó és a za-

vart vonalon lévő vevő a kábel azonos oldalán található. Az áthallás a kábel teljes hosszában

jelentkezik, és az érpárak csillapítása az áthallott jelet is csillapítja. A 2.8. ábra a zavaró adótól

x távolságra keletkező áthallás csillapításviszonyait mutatja. A zavaró (2.) érpár jele x hosszon

a 2. érpáron halad, és annak csillapítása hat rá. Az x helyen a H2(f, x) mértékben csillapított

jel zajt indukál az 1. érpárra. Ez a zavaró jel újra x hosszúságú utat megtéve ér a vevőhöz, és

ezalatt az út alatt H1(f, x) csillapítást szenved el. Belátható, hogy mind a zavaró jel teljesít-

ménye, mind az indukált zavaró jel teljesítménye az x növekedésével csökken, tehát a közeli

csatolások hatására erősebb zavaró jelek keletkeznek.

Távolvégi áthallásról (Far-End Crosstalk – FEXT) abban az esetben beszélünk, ha a zavaró

adó és a vevő a kábel két ellentétes végén helyezkedik el. A zavaró jelre vonatkozó csillapítás az

előbbiekben ismertetettekhez hasonló. A 2. érpáron futó jelre az x helyig H2(f, x) csillapítás

hat. Az x helyen megtörténik az áthallás, majd ezután az 1. érpáron indukált zavaró jelre az

első érpár csillapítása hat d–x hosszon. Ennek mértéke H1(f, d − x). Ellentétben a NEXT-

nél tapasztalt jelenséggel, a FEXT esetében az x növekedésével ugyan egyre növekszik a 2.

érpár zavaró jelre gyakorolt csillapítása, ám az 1. érpáron indukált zavarásra ható csillapítás

ugyanilyen mértékben csökken.

Az egyes érpárakon jelentkező áthallások spektrális teljesítménysűrűségének mértéke a [25]

p293/(1) és [25] p293/(2) szerint (2.3) és (2.4) :

PSDNEXT(f) = [N/49]6 · 1013 · f 1,5 · PSDnear−end,xmit(f) (2.3)

PSDFEXT(f) = [N/49]6 · 9× 10−20 · d · f 2 · |H(f, d)|2 · PSDxmit(f), (2.4)

ahol N az érpárak száma, f a frekvencia, d a vonal hossza, H az érpár beiktatási csillapítása,
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PSDxmit pedig az érpárak közötti indukcióra jellemző spektrális teljesítménysűrűség.

Vonali (karakterisztikus) impedancia

A vonali impedanca a vonalon haladó jel feszültségének és áramának hányadosa. A vonali

impedancia egyenlete (2.5) [92, 111] Heaviside távíróegyenleteiből levezethető, a benne lévő

változók azonosak a 2.4. ábrán lévőkkel, ω pedig a körfrekvencia. A vonali impedancia a vonal

hosszától független.

Z0 =

√
R + jωL

G+ jωC
(2.5)

Földszimmetria (földszimmetria-csillapítás)

A sodrott érpár mindkét ere elméletileg azonos jellemzőkkel rendelkezik, a rendszer szimmet-

rikus. Az érpár nem földelt, így egyenáramú szempontból mindkét ere azonosan független a

földtől, tehát automatikusan földszimmetrikus is. Váltakozó áramú szempontból viszont a já-

rulékos kapacitív és induktív csatolások miatt úgy tekinthetjük, hogy mindkét ér egy-egy föld-

impedanciával csatlakozik földhöz. Ha ezek a földimpedanciák megegyeznek, akkor az átviteli

rendszer szimmetriája nem romlik el, a hasznos jelteljesítmény kis hányada sem tud a föld felé

elszivárogni ezeken a járulékos csatolásokon. A földszimmetriát a földszimmetria- csillapítás

(2.6) értékével szokás jellemezni, minél nagyobb ez az érték, a földszimmetria annál jobb. A

földszimmetria-csillapítás egy szokásos vizsgálati elrendezése látható a 2.9. ábrán, ahol Za−f
az a ér és a föld közötti, Zb−f pedig a b ér és a föld közötti földimpedancia.

R0

R0

Za−f

bc

bc

ug

u0

Zb−f

a

b

A

B

C D
b

b

b

b

2.9. ábra. Egy szokásos elrendezés a földszimmetria csillapítás-vizsgálatához

asz = 20 · log10

∣∣∣∣ugu0

∣∣∣∣ = 20 · log10

∣∣∣∣∣∣∣
Za−f + Zb−f

Zb−f − Za−f

2

∣∣∣∣∣∣∣ (2.6)
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Jel - zaj viszony

A vonalon lévő zaj hozzáadódik a továbbított hasznos jelhez, így jelenléte rontja a jel felis-

merhetőségét. Ha a zajteljesítmény a jelteljesítményhez képest elég nagy, akkor analóg átvitel

esetén torzítást okoz, digitális átvitel esetén pedig bithiba keletkezéséhez vezethet. Kommu-

nikációs rendszerek esetén elterjedt a zaj és a hasznos jel egymáshoz képesti vizsgálata, ez a

jel - zaj viszony.

A jel - zaj viszony (SNR, Signal-to-Noise Ratio) a hasznos jel teljesítménye (PJ ) és a zaj

teljesítménye (PZ) hányadosának tízszeres tízes alapú logaritmusa (2.7) [91].

SNR = 10 · log10

∣∣∣∣PJ

PZ

∣∣∣∣ (2.7)

2.1.3. A szimmetrikus helyi hálózatokban alkalmazott digitális adatátvite-
li technológiák, SHDSL

A szimmetrikus helyi hálózatok érpárainak analóg modemekkel elérhető 56 kbit/s-os maxi-

mális adatátviteli sebessége különböző digitális technológiák alkalmazásával a sokszorosára

növelhető. Az ilyen eljárásokat alkalmazó modemekkel ellátott összeköttetést digitális előfize-

tői vonalnak (angolul digital subscriber line – DSL) nevezik. Az erre a célra leggyakrabban

használt technológiák az ADSL, a VDSL, a HDSL és az SHDSL. Ezeknek a technológiáknak

a közös neve az xDSL. Az xDSL technológiákkal elérhető adatátviteli sebességet korlátoz-

zák az adott összeköttetéshez felhasznált érpár tulajdonságai. Ha annak beiktatási csillapítása,

vagy az azon megjelenő zaj nagy, akkor az elérhető bitsebesség csökken. Ez az oka annak,

hogy az xDSL technikák teljesítőképessége a vonal hosszától függ. A beiktatási csillapítás és

a zaj pedig távolságfüggő. A vonali hosszak okozta teljesítménycsökkenés kompenzálására,

vagy az esetleg az alkalmazott DSL technológia adatátviteli maximumánál magasabb sebes-

ségigény kielégítésre különböző módszerek állnak rendelkezésre. Legismertebbek a bonding

és a vectoring. A következőkben röviden bemutatom ezeket az eljárásokat, és mivel kutatásom

során SHDSL összeköttetések vizsgálatával foglalkoztam, az SHDSL technológiát részletesen

ismertetem.

ADSL

Az ADSL összeköttetés három szolgáltatást nyújt egyetlen érpáron: egy nagysebességű letöl-

tési csatornát (6,1 Mbit/s-ig), egy közepes sebességű feltöltési csatornát (16-640 kbit/s) és egy

hagyományos alapsávi beszédcsatornát. [40] Ezt a három csatornát a teljes frekvenciaspekt-

rumban elkülönítve helyezik el. A technológiát az ITU-T a g.992.1 számú ajánlásában írja le,
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melyhez később további kiegészítéseket és módosításokat adott ki (corrigendum 1-2, amend-

ment 1, amendment 1 corrigendum 1, és Annex H).

Az ADSL átvitelhez DMT modulációt használnak, ahol lehetőség van az egyes DMT csa-

tornákban 16 állapotú 4 dimenziós trellis-kód használatára, a hibák javítását pedig Reed-Solomon-

kóddal végzik. [59] (A DMT moduláció során az átvitelhez használt teljes frekvenciaspektru-

mot keskeny frekvenciasávokra osztják, és ezekben a frekvenciasávokban mint önálló csator-

nákban továbbítják a jeleket.)

Az ADSL technológia későbbi, magasabb adatátviteli sebességgel rendelkező tagjai az

ADSL2 és az ADSL2+ technológiák Az ADSL2 feltöltésben 800 kbit/s-ot, letöltésben 8 Mbit/s-

ot [60], az ADSL2+ pedig feltöltésben 800 kbit/s-ot, letöltésben 16 Mbit/s-ot [62] képes elérni.

Az alacsonyabb bitsebességű feltöltés miatt ADSL főleg letöltési célú (ilyen az általános

internethasználat) felhasználásra ajánlott. A jelenlegi hálózatokban tömegesen van jelen, a ma-

gánelőfizetők számára a szimmetrikus helyi hálózatokban domináns módszer az internetelérés

biztosítására.

VDSL

A VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) több tíz Mbit/s-os aszimmetrikus, illetve

szimmetrikus adatátvitel tesz lehetővé. Jelátvitele a 138 kHz és 12 MHz közötti frekvencia-

sávban történik [61]. Az átvitelre ennél a technológiánál is a DMT modulációt használják. A

nagy sávszélesség miatt a VDSL csak rövid távolságokon képes megfelelő adatátviteli sebes-

ség elérésére, emiatt jellemzően nem az előfizető és a központ között, hanem az előfizető és a

központból optikai kábellel megtáplált VDSL-DSLAM között alkalmazzák, lerövidítve így a

szimmetrikus érpárakból álló előfizetői szakaszt.

VDSL összeköttetéssel feltöltésben 2,3 Mbit/s, letöltésben pedig 52 Mbit/s adatátviteli se-

besség érhető el, míg VDSL2 (G.993.2) esetén a fel- és letöltés adatátviteli sebességének össze-

ge 200 Mbit/sec, és a fel- és letöltési sebességek egymáshoz képesti aránya ezen belül állítha-

tó. [62].

Az ADSL-hez hasonlóan ez is tömeges előfizetői kiszolgálásra alkalmas. Használatával

lehetőség nyílik például az IPTV szolgáltatásban HD adások vételére is .

HDSL

A HDSL (High Bit Rate Digital Subscriber Line) az egyik legkorábbi DSL technológia. 2B1Q

vonali kódolást használ. Működéséhez két érpár szükséges. Adatátviteli sebessége szimmet-

rikus 1,544 Mbit/s (USA) vagy 2,048 Mbit/s(Európa). [40, 56] Robusztus és hibatűrő rend-

szer. Magánelőfizetői szolgáltatásokban nem alkalmazzák. Ritkán megtalálható üzleti előfizetői
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adatátviteli áramkörökben, ezzel a leggyakrabban mint a primer ISDN (ISDN30) szolgáltatások

szimmetrikus helyi hálózatban elhelyezett átviteltechnikai megoldásával lehet találkozni.

SHDSL

Az SHDSL (Single-pair High-speed Digital Subscriber Line) technológiát elsősorban a he-

lyi hálózatok fémvezetőjű érpárain történő duplex adatátvitel céljából hozták létre. Üzleti célú

szimmetrikus adatátviteli összeköttetések létrehozására használják. (Szimmetrikusnak nevezik

azokat az adatátviteli eljárásokat, melyekben a feltöltési és a letöltési bitsebesség azonos.) Bár

a technológia neve „egy érpáras”, nagytávolságú összeköttetésekhez lehetőség van több érpár

együttes használatára is. A több érpáras használat mellett repeaterek (jelismétlők) alkalmazásá-

val is növelhető az előfizető-oldali és a központ-oldali berendezések közötti átviteli út hossza.

A G.991.2 ajánlás szerinti SHDSL adó-vevők legnagyobb elérhető adatátviteli sebessége 2312

kbit/s, ám az ajánlás F mellékletében (Annex F) ismertetett kiegészítésekkel a maximális bitse-

besség 5696 kbit/sec egyetlen érpáron. Az átvitel során többféle trellis-kódolású pulzus amp-

litúdó modulációt (TCPAM - Trellis coded pulse amplitude modulation) alkalmaznak. Az An-

nex F-ben definiált 5696 kbit/s elérése 32 állapotú TCPAM mellett lehetséges. A technológia

az ADSL-lel és a VDSL-lel ellentétben nem teszi lehetővé analóg telefon- vagy ISDN jelek

továbbítását. A spektrális teljesítménysűrűség diagramján (2.10. ábra) látható, hogy a tech-

nológia az 1500 kHz alatti frekvenciatartományt használja. [57] A technológiára vonatkozó

ITU-T ajánlások és dokumentumok a következők: G.991.2 (02/01) (hatályon kívüli), G.991.2

(12/03), G.991.2 (2003) Erratum 1 (04/05), G.991.2 (2001) Amendment 1 (11/01) (hatályon

kívüli), G.991.2 (2003) Amendment 1 (07/04), G.991.2 (2003) Amendment 2 (02/05), G.991.2

(2003) Amendment 2 Erratum 1 (11/05) és G.991.2 (2003) Amendment 3 (09/05).

A vonatkozó G.991.2 ajánlás részletesen tárgyalja a technológia teljesítményének alapvető

tényezőit. Ezek a következők:

– CRC3 hiba. Akkor lép fel, ha a vevő egység által a vett SHDSL kerethez generált CRC

bitek és a vett CRC bitek eltérnek egymástól.

– Szegmenshiba. Szegmenshiba akkor keletkezik, ha a vonalon repeater van elhelyezve, és

a repeater CRC hibát érzékel.

– Szinkronvesztés. Szinkronvesztés lép fel, ha pleziokron módban három egymást követő

keret fejlécének szinkron bitjei hibásan érkeznek a vevőhöz.

3 CRC (Cyclical Redundancy Check). Egy ellenőrző összegen alapuló hibafelismerő módszer az adatátvitel

hibamentességének ellenőrzésére. Az átvinni kívánt bitsorozatot redundáns bitekkel egészítik ki, melyek

az ellenőrző összeget tartalmazzák.
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2.10. ábra. Az SHDSL spektrális teljesítménysűrűség maszkja [58]

– Hurokcsillapítás hiba. Hurokcsillapítás hiba jelentkezik, ha az SHDSL berendezés által

érzékelt hurokcsillapítás átlépi a beállított küszöbértéket.

– SNR margin (jel-zaj viszony határérték) hiba. SNR margin hiba keletkezik, ha a jel-zaj

viszony a beállított érték alá esik. A zajtartalék a következőképpen értelmezett : a zaj

szintjének az a legnagyobb növekedése, vagy a jel szintjének az a legnagyobb csökkené-

se, amely mellett még 10−7 értékű bithibaarány fenntartható.

Habár a felsoroltak mindegyikét az átvitelre használt vonal valamilyen állandó vagy pil-

lanatnyi fizikai hibája okozza, közülük csak kettő (hurokcsillapítás hiba és SNR margin hiba)

kapcsolódik közvetlenül az átvitelre használt vonal fizikai jellemzőihez. Az ajánlás a hurok-

csillapítást a (2.8) egyenlettel adja meg.

LoopAttenSHDSL(H) =
2

fsym


fsym

2∫
0

10× log10

[
1∑

n=0

S(f − nfsym)

]
df−

fsym
2∫

0

10× log10

[
1∑

n=0

S(f − nfsym) |H(f − nf)|2
]
df

 , (2.8)
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ahol fsym a szimbólumsebesség,
1

H(f)
a vonal beiktatási csillapítása, S(f) pedig a névleges

átviteli spektrális teljesítménysűrűség.

A (2.8) egyenletben látható, hogy a hurokcsillapítás értékét az előre beállított paraméte-

rek mellett csak egyetlen olyan változó befolyásolja, ami fizikai vonali jellemző, ez pedig a

beiktatási csillapítás.

2.1.4. A gyakorlatban alkalmazott érpár-előminősítő módszerek

Adatátviteli szempontból a tömegesen használt, és az előrejelzések szerint még 2040 után is

(1.2) üzemelő réz érpár alapú helyi hálózatok jelentik az infokommunikációs összeköttetések

szűk keresztmetszetét. Míg a helyközi hálózatok adatátviteli sebessége az azokban alkalmazott

átviteli technológiák és rendszerek következtében előre ismert, a 2.1.1. fejezetben ismertetett

okok miatt a szimmetrikus helyi hálózatokban lévő vonalak teljesítőképessége a digitális adat-

átviteli szolgáltatások tényleges üzembehelyezése előtt csak sejthető, ráadásul a helyi hálóza-

tok egyes vonalainak tulajdonságai még azonos helyi hálózatokon belül is eltérnek egymástól.

Mindezek nehézkessé és lassúvá teszik a távközlési szolgáltatók marketingkampányainak ki-

dolgozását és indítását, akadályt gördítenek az ügyfélmegkeresésekre történő gyors válaszadás

elé, és megnehezítik a létesítés előtti szerződések megkötését.

A létesítés előtti szerződéskötés az üzleti előfizetői szektorban megszokott. A szolgáltató

ebben az esetben sem kötelezi el magát vakon, a szerződéskötést ilyenkor műszaki felmérés elő-

zi meg. A műszaki felmérés során a szolgáltató ellenőrzi, hogy a kért szolgáltatás nyújtásához

szükséges műszaki feltételek – technológiai berendezések, átviteli út – rendelkezésre állnak-

e, ha nem, akkor milyen beruházás szükséges azok biztosításához, ha pedig igen, akkor azok

állapota megfelelő-e, lehet-e rajtuk a kért szolgáltatást adni, azaz milyen a teljesítőképességük.

A teljesítőképesség vizsgálatának kézenfekvő módja az adott szolgáltatás üzembehelyezé-

se, és a teljesítőképesség műszeres mérése. Ez az eljárás a szolgáltatás szempontjából teljesen

kielégítő eredményt ad, ám az esetek túlnyomó részében túl nagy költséggel jár – hiszen a

komplett telepítési folyamatot el kell végezni, ami ráadásul sok esetben több ember munkáját

igényli amellett, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a szerződés létre jön –, vagy, ha például

az adott területen a kívánt technológia még nem áll rendelkezésre, egyáltalán nem lehetsé-

ges. Ehelyett a szolgáltatók olyan módszereket alkalmaznak, melyek a tényleges telepítés előtt

képesek jó közelítéssel becsülni a vonal várható tejesítőképességét. Az ilyen eljárások neve

előminősítés.

A helyi hálózatok réz érpárain tömegével találhatók ADSL összeköttetések, míg az xDSL

átviteltechnikai család más tagjainak jelenléte azokéhoz képest elenyésző. Megéri tehát a szol-

gáltatóknak olyan magas bekerülési költséggel járó előminősítő rendszerek üzembe állítása,
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melyek egyetlen minősítési ciklus alatt egyszerre vonalak sokaságát képesek ADSL szempont-

ból előminősíteni. A magas költségek a tömeges egyidejű előminősítést figyelembe véve ala-

csony fajlagos (érpárankénti) költséggé válnak. A ritkábban használt szolgáltatások és techno-

lógiák tekintetében más a helyzet. A szolgáltató nem vásárol kész előminősítő rendszert például

SHDSL technológiához, mert annak bekerülési költsége az ADSL-hez képesti alacsony kihasz-

náltság miatt nagyon lassan, vagy soha meg nem térülő beruházás. A gyártók és fejlesztők te-

hát ADSL előminősítő rendszereket hoznak létre. Annak ellenére, hogy az érpár-előminősítés

mindig egy adott technológia szempontjából történik, módszertanuk alkalmas lehet más átviteli

technológiák szerinti előminősítő rendszerek létrehozására is. Ilyenkor természetesen a válasz-

tott átviteltechnikai rendszernek megfelelően újra kell alkotni az előminősítő eljárás bemene-

ti részét, azaz esetleg más fizikai paramétereket és tartományokat kell figyelembe venni, de

az eljárások lényegi, módszertani része változatlan maradhat. Mivel kutatásomban az G.991.2

ajánlás F függelékében (Annex F) leírt SHDSL rendszerek használatával dolgoztam ki újszerű,

fuzzy és wavelet alapú előminősítő eljárást, ebben a szakaszban az ismertebb, DSL technoló-

giákhoz alkalmazott érpár-előminősítő eljárásokat mutatom be (külön megjelölve az SHDSL

rendszerek esetén használtakat).

Az előminősítő eljárások többfélék lehetnek. Vannak méréseken és nem méréseken alapu-

ló megoldások. A méréseken alapuló megoldások az érpárak fizikai jellemzőinek mért értékei

alapján becslik a várható legnagyobb adatátviteli sebességet. A fizikai paraméterek általában

a beiktatási csillapítás, vonali zaj, földszimmetria, az erek egymás- és föld között mérhető ka-

pacitása, stb. Néhány megoldás egyik-másik paramétert nem közvetlen méréssel, hanem szá-

mítással állítja elő. A méréseken alapuló módszerek különbözhetnek egymástól aszerint, hogy

hol történik a mérés, vagy aszerint is, hogy a mérést ember végzi, vagy valamelyik berendezés

hajtja végre automatikusan. Kétoldalas mérések esetén a vizsgált vonal mindkét végén mérő-

berendezést helyeznek el, és ezek mint adó-vevő pár pontos fizikai méréseket végeznek. Azt a

mérést, amelyiknél a vizsgált vonalnak csak az egyik végén van mérőberendezés elhelyezve,

egyoldali mérésnek nevezik. Az egyoldali mérések történhetnek automatikusan, vagy technikus

közreműködésével is. [43] Ezek mindegyikére látható példa a következőkben.

Szakértői tapasztalaton alapuló előminősítés

Az egyes DSL technológiák megjelenését követő nagyon rövid időszakban a szolgáltatók ezt a

módszert használták arra, hogy információt szerezzenek egyes érpáraik teljesítőképességéről.

Korábban, gyakorló mérnökként magam is sokszor találkoztam ennek a módszernek az alkal-

mazásával. A módszer csak egyedi vonalak előminősítésére alkalmas. Az eljárás mindenféle

tudományos alapot nélkülöz, ám mivel a gyakorlatban még mindig alkalmazzák, ismertetem.
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A módszer lényege a következő. Felmerülő kérdés esetén az operátor a végpont földrajzi

területén lévő hálózatot alaposan ismerő technikushoz (szakértő) fordul, és érdeklődik az adott

végponton elérhető teljesítőképességről (adatátviteli rendszerek esetében ez mindig az elérhető

legnagyobb adatátviteli sebességet jelenti). A szakértő ilyenkor nem végez mérést vagy más

vizsgálatot, hanem felidézi a kérdéses végpont közelében korábban szerzett tapasztalatait. Vá-

laszát eszerint adja meg. Ha például korábban a szomszéd épületben nagyon magas zajtartalék

vagy alacsony csillapítás mellett sikerült 2 Mbit/s-os összeköttetést létesíteni, akkor az elérhető

legnagyobb adatátviteli sebességet válaszában ennél magasabbra, mondjuk 3 Mbit/s-ra becsül-

ni.

A módszer szubjektív, és pontatlan, ám még ma is találkozni lehet vele, főleg azokban

az esetekben, melyekben más előminősítésre nincs lehetőség, vagy a más módszerrel történt

előminősítés eredménye nyilvánvalóan rossz vagy kétséges. A módszer egyetlen előnye annak

gyorsasága és rendkívül alacsony költsége.

SHDSL előminősítésekben is lehet találkozni alkalmanként a módszer használatával, ám az

így kapott eredmény szinte sosem képezi szerződéskötés alapját.

Előfelmérés a kívánt technológia használatával

Kiemelt ügyfelek esetében, például tenderek benyújtását megelőzően, ha nincs más lehetőség,

a szolgáltató az adott technológia felhasználásával minősíti a vonalat.

A szolgáltató ideiglenesen kiépíti a teljes vonalat a központépülettől (vagy a node-tól, ha

az nem a központépületben van elhelyezve) az ügyfél telephelyéig. A kiépített vonal központ-

oldali végét a kívánt adatátviteli node-hoz kapcsolják, a másik végén pedig elhelyezik a szük-

séges modemet, majd a szolgáltatás tényleges üzembehelyezésével elvégzik a teljesítménymé-

rést. Bizonyos esetekben nem lehetséges a vonal végpontig történő kiépítése. Ilyenkor a vonal

előfizetői vége az utolsó tápfejen lévő csatlakozás.

A módszer eredménye pontos, ám mivel az elérhető sebességet nem becsli, hanem méri,

nem előminősítő eljárás, hanem mérés. Végrehajtása több ember részvételét is megkívánja.

Szükség van a vonal kiépítését végző szerelőre, egy technikusra (ez adott esetben lehet a vo-

nalépítést végző személy is), aki a végponti berendezést telepíti, a vonal központ felőli végét

a node-hoz csatlakoztatja és a végponti mérést elvégzi, illetve kell egy hálózati operátor, aki

elvégzi a node szükséges beállítását, és közreműködik a mérés végrehajtásában. Ez a módszert

költségessé teszi.

Más problémát okozhat, ha az adott területen még nem áll rendelkezésre a kívánt adatátvi-

teli node. Ilyenkor a mérés lehetetlen, vagy a node (akár csak ideiglenes) telepítését is el kell

végezni, ami tovább növeli a költségeket. A magas költségigény mellett a módszer az ismerte-
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tett eljárás miatt lassú is.

SHDSL összeköttetések esetében szerződéskötéseket megelőzően, vagy tenderek pályázati

anyagának összeállításakor egyéb – mérésen alapuló – előminősítő módszerek hiánya miatt

időnként alkalmazzák.

Helyszín- és távolságalapú módszerek

Ezek a módszerek valójában az érpár közelítőleg becsült csillapításán alapulnak. A távközlési

érpár fajlagos csillapítás értékét a vonal hosszával megszorozva megkapható az adott összeköt-

tetés elméleti csillapítása. Az ilyen módszerek legtöbbször a berendezésgyártó vagy a szolgál-

tató laborkörülmények között végzett mérésein alapulnak. Legismertebbek a térképalapú, és a

műszaki nyilvántartások adatain alapuló alkalmazások.

Gyors és egyszerű előminősítő módszer a Grafikus, térképalapú előminősítés. Ebben te-

lepüléstérképeken helyeznek el koncentrikus köröket, melyek középpontja a központépület,

vagy node, és a körök sugarát úgy állítják be, hogy azok nagyjából egy adott adatátviteli sebes-

séget elérni képes területet foglaljanak magukba. A módszert a 2.11. ábra illusztrálja. Ennek

2.11. ábra. A térképes előminősítés. A világosszürke körökön belül várhatóan 30 Mbit/s, a

sötétszürke körökön belül belül pedig várhatóan 100 Mbit/s adatátviteli sebesség érhető el. Az

ábra Nagy Róbert 2016-ban a Széchenyi István Egyetemen megvédett, „Gönyű negyedik

generációs vezetékes távközlési hálózatának tervezése” című szakdolgozatából származik.

a módszernek nagy hibája, hogy még a kábelnyomvonalakat sem veszi figyelembe, így csak

nagyon hozzávetőleges informálódásra alkalmas.

Az előzőnél jobb eredményt ad a műszaki nyilvántartási adatokon alapuló előminősí-
tés. Ennél a módszernél az előminősítés a szolgáltató műszaki nyilvántartásaiban tárolt adatok
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alapján történik. A becslés alapját képező csillapítás számolt érték. A módszer nem veszi figye-

lembe a kábel tényleges állapotát, a kötések minőségét, stb. Olcsó és gyors eljárás, pontossága

azonban csak hozzávetőleges.

SHDSL rendszereknél ez utóbbi módszer elterjedten használatos. A vonal hosszadatait

összevetik egy táblázattal, mely hosszokat és a rajtuk elérhető legnagyobb adatátviteli sebes-

ségeket tartalmazza. SHDSL vonali előminősítésben Magyarországon a gyakorlatban ez a leg-

megalapozottabb előminősítő eljárás, műszeres méréseken alapuló módszereket nem használ-

nak.

Feszültség- és kapacitásmérésen alapuló előminősítő módszerek. Ezeknél a módszerek-

nél az erek egymás és föld közötti feszültségét (Ua−f ,Ub−f ,Ua−b) és kapacitását (Ca−f , Cb−f ,

Ca−b) mérik. Ezeket a feszültség- és kapacitásértékeket használják az adott vonal jellemzőinek

kiszámításához, számítják az átlagos normált hosszt és a normált zajszintet. A vonalon elérhető

becsült maximális adatátviteli sebességet a számított értékek és táblázatok összehasonlításával

határozzák meg [36].

Más eljárások a különböző végberendezések működési jellemzőit is figyelembe veszik, ily

módon a modemek működési modelljei is be vannak építve az előminősítő rendszerbe. Ilyen

módszereket írnak le a [115] és [116] szabadalmak.

Előminősítés a DMT csatornákban. A különböző DSL rendszerek DMT modulációt hasz-

nálnak, melyben a teljes átvitelre használt frekvenciaspektrum szűk alcsatornákra van osztva.

ADSL esetében például egy-egy ilyen alcsatorna 4 kHz széles [25]. A csatornák a teljes üze-

netnek csak néhány bitjét továbbítják, így egy 256 alcsatornából álló rendszerben az összes

továbbított bit mennyisége
∑256

i=1 ni, ahol ni az i-dik csatornában átvitt bitek száma. Az alcsa-

tornában továbbítható bitek számát többek között a csillapítás befolyásolja.

Liu az előzőleg bemutatott feszültség- és kapacitásmérésen alapuló módszert az alcsator-

nákra egyenként alkalmazza, az egyes csatornák teljesítőképességét összegzi, így kap becsült

eredményt a vonal teljesítőképességére [83].

Végberendezés által kibocsátott jelek alapján történő előminősítés. Azokban az ese-

tekben, ahol a vonal előfizetői végberendezéshez, telefonhoz csatlakozik, lehetőség van egy

ügyes, kétoldalas előminősítés elvégzésére. A mérőjeleket ebben az esetben az előfizető küldi

ki, tehát nincs szükség mérőtechnikusra az előfizetői oldalon. A módszer működése a követ-

kező. A hálózati operátor felhívja az ügyfelet, és megkéri, hogy telefonkészüléke gombjainak

megnyomásával küldjön multitone jeleket a központba. A jelek mintázata lehet előre megha-

tározott, vagy akár véletlenszerű is. A telefonközpontban elhelyezett mérőeszköz a beérkezett

jeleket feldolgozza. A/D átalakítás után az eredeti jel digitális képét használják a vonal fizi-

kai paramétereinek, például a vonal hosszának, vagy kapacitásértékeinek meghatározására. Az
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így kapott eredmények alapján becslik a vonal teljesítőképességét. A módszer egyoldali mé-

résként is elvégezhető. Ebben az esetben a DMT jeleket nem az előfizető készüléke, hanem a

telefonközpont küldi ki, a mérőeszköz pedig azok a hálózat különböző részeiről visszaverődő

reflexióit méri. [108]

Ez a módszer – mint ahogy az előzőekben bemutatott mérésen alapuló módszerek is –

ugyan méréseket végez a vonalon, ám a becsléshez használt jellemzőket nem méri közvetlenül,

csak egyéb jellemzők mért értékeinek felhasználásával számolja.

Time-domain reflektometrián alapuló előminősítés. Az ilyen módszerek a vonalra kikül-

dött és visszaverődött TDR impulzusok egyoldali mérésén alapulnak. Egy ilyen magvalósítást

mutat be Van Biesen [126]. Javaslatában az előminősítést a TDR mérés által szolgáltatott zaj-

spektrális-teljesítménysűrűség adatok alapján végzi. Az elméleti csatornakapacitás meghatáro-

zása Shannon egyenletével (2.9) történik.

b =
∑

Bi log2(1 + SNRi), (2.9)

ahol Bi az i-dik alcsatorna sávszélessége (ez ADSL esetében 4,3125 kHz), SNRi pedig az i-

dik alcsatornában a vevőnél mért jel-zaj viszony. A következő lépésben a módszer szakértői

rendszert használ, ami a nyilvántartott vonali hossz- és topológiai adatok segítségével végzi el

az elérhető maximális adatátviteli sebesség becslését.

A módszer a szükséges TDR berendezések alkalmazása miatt drága, ráadásul az adatátvi-

teli sebesség meghatározásához szükséges adatokat nem méri, hanem számítja, vagy műszaki

nyilvántartásokból veszi.

2.2. Fuzzy modellek

Lotfi A. Zadeh, a University of California, Berkley professzora 1965-ben új halmazelméleti

rendszert mutatott be. [130] Munkájának célja olyan matematikai-logikai eszköz létrehozása

volt, melynek segítségével a természeti folyamatok az emberi gondolkodáshoz hasonló módon

írhatók le és kezelhetők.

Az arisztotelészi logika két állapotot (logikai értéket) értelmez. Ez a két állapot az igen és a

nem, vagy az 1 és a 0. Ha a világot ezzel a két értékkel akarjuk leírni, akkor annak jelenségeit

végtelen sok kategóriába kell sorolnunk. Ebben az esetben a vörös színűek halmazába például

csak azokat a tárgyakat sorolhatjuk, melyek felületéről kizárólag a 700 nm-es hosszúságú hul-

lámok verődnek vissza (ez persze szubjektív, másvalaki esetleg a 680, vagy akár a 720 nm-es

sugárzást sorolná ide). Az emberi észlelés azonban valójában sokkal szélesebb hullámhossztar-

tományban érzékel vörös színt. Ha pusztán csak az lenne a feladatunk, hogy a világon található
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tárgyakat a pontos színük szerint osztályozzuk, akkor is végtelen sok halmazt kellene létrehoz-

nunk, és eszerint kellene döntési rendszert alkotni, a végtelen sok halmaz miatt kezelhetetlen

logikai rendszert kapnánk. Az emberi agy szerencsére nem így működik. Akkor is megértjük a

közlekedési lámpa piros jelzését, ha az nem pontosan olyan hullámhosszú fényt bocsát ki, mint

amilyet az előző vagy a következő kereszteződésben lévő.

Az arisztotelészi, kétértékű logika nehézségeinek kezelésére, az emberi gondolkodás meg-

közelítésére több logikai rendszer is született Ezek az úgynevezett többértékű logikák. Há-

romértékű logikai rendszereket hozott létre többek között Łukasiewicz [84], Kleene [24] és

Priest [110]. Érdekesség, hogy míg Kleene logikájában a harmadik, ún. ismeretlen érték jelen-

tése a ’sem nem igaz, sem nem hamis’, addig ugyanez az érték Priestnél az egyszerre ’igaz és

hamis’-at jelenti.

A háromértékű logika megjelenése teret adott a matematikusoknak, és az 1920-as, 1930-

as évek körül többértékű (végesen és végtelenül sok értékű) logikai rendszerek jelentek meg.

Gödel 1932-ben publikálta k-értékű logikai rendszercsaládját (Gk) [44]. Ebben az igazságérté-

kek i
k−1

értékűek, ahol i = 0, . . . , k − 1|i ∈ Z. Gödel nemcsak véges-, hanem végtelen-értékű

(G∞) logikai rendszert is létrehozott. Ebben az igazságértékek a [0,1] intervallumban lévő valós

számok. Logikai rendszerében az ÉS és a VAGY műveleteket a (2.10) és (2.11) egyenletekkel

definiálta,

a ∧ b = min(a, b) (2.10)

a ∨ b = max(a, b) (2.11)

melyekben a és b az alaphalmaz egy elemének igazságértékei az A és B halmazokban. Łuka-

siewicz is létrehozta saját végtelen-értékű logikáját. Az igazságértékek itt is, mint Gödelnél,

a [0,1] intervallum valós számai – meg kell jegyeznünk, hogy Łukasiewicz körülbelül 10 év-

vel Gödel előtt alkotta meg a sajátját rendszerét. A későbbiek szempontjából érdekes az általa

definiált negáció 2.12.

¬a = 1− a (2.12)

Bár a többértékű logikai rendszerek megpróbálták az arisztotelészi logika problémáit meg-

oldani, alkalmazásuk széles körben nem terjedt el egészen addig, míg Zadeh be nem mutatta

saját rendszerét. Halmazelméletében a hagyományos (crisp) halmazokkal ellentétben a fő kér-

dés nem az, hogy az alaphalmaz egy eleme hozzátartozik-e egy adott halmazhoz vagy sem,

hanem az, hogy milyen mértékben tartozik hozzá. Logikai szempontból vizsgálva a kérdést, az

adott elem igazságértéke itt is végtelen sok lehet. Hasonlóan Łukasiewicz-hez és Gödelhez, az
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igazságértékek nála is a [0,1] intervallumba esnek. Halmazelméletét, logikai rendszerét Fuzzy

halmazelméletnek, Fuzzy logikának nevezte.

2.2.1. Fuzzy halmazok.

A fuzzy halmazok tehát a crisp halmazoktól abban különböznek, hogy az alaphalmaz elemei-

nek egy adott halmazhoz tartozását nem csak 0-val vagy 1-gyel lehet kifejezni, hanem a [0,1]

intervallum bármely értékével. A fuzzy halmazok e módon tehát információt tárolnak arról,

hogy az egyes elemek milyen mértékben tartoznak hozzájuk, azaz mennyire elemeik azoknak.

A fuzzy halmazt emiatt azzal a függvénnyel szokás megadni, amelyik az alaphalmaz minden

eleméhez az adott fuzzy halmazban érvényes tagsági értékét rendeli. Ez a függvény a tagsági

függvény:

µA : X → [0,1] (2.13)

A korábbi, vörös színnel kapcsolatos példához visszanyúlva, a vöröses fényhullámhosszo-

kat nem szükséges végtelen sok halmazba sorolnunk (kicsit vörösek halmaza, nagyon vörösek

halmaza, stb.), a feladatot egyetlen halmaz segítségével is megoldhatjuk Használhatjuk erre a

célra például a 2.12. ábrán látható V halmazt, melynek létrehozása a szemben található vörös

színt érzékelő receptorok relatív színérzékenysége alapján történt.

400 500 600 700

1

µ

λ [nm]

K Z V

2.12. ábra. A kék (K), zöld (Z) és vörös (V) színeket leíró fuzzy halmazok egy lehetséges

megvalósítása. A halmazokat a szemben lévő színérzékelő receptorok (csapok) relatív

érzékenysége [58] alapján hoztam létre.

A fuzzy halmazok alapvető tulajdonságai a tartó (2.14), a mag (2.15), a magasság (2.16),

az alfa-vágat (2.18) és a szigorú alfa-vágat (2.19). Ezek a [68] alapján a következők.

Az A fuzzy halmaz tartója az alaphalmaz azon részhalmaza, amelyben az elemek tagsági

értéke nagyobb mint 0.
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suppA = {x ∈ X|µA(x) > 0} (2.14)

Az A fuzzy halmaz magja az alaphalmaz azon részhalmaza, amelyben az elemek A hal-

mazbeli tagsági értéke pontosan 1.

coreA = {x ∈ X|µA(x) = 1} (2.15)

Az A fuzzy halmaz magassága a legnagyobb tagsági értékkel hozzá tartozó elem tagsági

értékével azonos. Az A halmaz normális, ha magassága 1.

hA = maxµA(x), x ∈ X (2.16)

Az A fuzzy halmaz normális, ha

hA = 1. (2.17)

Az A fuzzy halmaz alfa-vágata az alaphalmaz azon részhalmaza, amelyben az elemek

tagsági értéke legalább α.

Aα = {x ∈ X|µA(x) ≥ α} (2.18)

Az A fuzzy halmaz konvex, ha az alfa-vágatai konvexek. [130]

Az A fuzzy halmaz szigorú alfa-vágata az alaphalmaz azon részhalmaza, amelyben az

elemek tagsági értéke nagyobb, mint α.

Aα = {x ∈ X|µA(x) > α} (2.19)

Hasonlóan a fuzzy halmazok tagsági értékeinek sokaságához a fuzzy halmazműveleteket

is végtelen sokféle matematikai függvénnyel meg lehet valósítani. A fuzzy halmazműveletek

megvalósítására azok a függvények alkalmasak, melyek kielégítik az adott művelethez tartozó

axiómarendszert. [68]

Fuzzy komplemens (c). A fuzzy komplemens egybemenetű és egykimenetű függvény:

c[0,1]→ [0,1]. A fuzzy komplemensekre vonatkozó axiómák a következők:

c1: c(0) = 1 és c(1) = 0

c2: Ha a ≤ b, akkor c(a) ≥ c(b), minden a,b∈[0,1]

Gyakorlati szempontok miatt a két axiómát szokás a következő kiegészítő axiómákkal együtt

alkalmazni :

c3: a c függvény folytonos

c4: c involutív, azaz c(c(a)) = a, minden a ∈ [0,1]-re
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Széles körben alkalmazott parametrikus fuzzy komplemens család tagjai a Zadeh- (2.20) [130],

a Yager- (2.21) és a Sugeno-féle (2.22) komplemensek.

c(a) = 1− a (2.20)

Megfigyelhető, hogy a Zadeh által javasol komplemensképzés formailag megegyezik a Łuka-

siewicz által definiált negációval (2.12)!

cω(a) = ω
√

1− aω, ω ∈ (0,∞) (2.21)

cλ(a) =
1− a

1 + λa
, λ ∈ (01,∞) (2.22)

2.13. ábra. A µA =
√
|2x− x2|,x ∈ [0,2] tagsági függvénnyel leírható fuzzy halmaz Zadeh-,

Sugeno- és Yager komplemensei. A Sugeno- és Yager-komplemensek esetében alkalmazott

paraméter értéke λ = ω = 2. Látható, hogy ugyanannak a fuzzy halmaznak a különböző

függvényekkel előállított komplemensei különbözhetnek egymástól.

Fuzzy metszet (t-norma). A fuzzy metszet, más néven t-norma (trianguláris norma) két-

bemenetű művelet :

t :[0,1]×[0,1]→[0,1]. A t-normákra vonatkozó axiómák a [68] szerint a következők:

t1: t(a,1) = a , minden a ∈ [0,1]− re
t2: Ha b ≤ c, akkor t(a, b) ≤ t(a, c), minden a, b, c ∈ [0,1]− re.
t3 : t(a, b) = t(b, a), minden a, b, c ∈ [0,1]− re
t4: t(t(a, b), c) = t(a, t(b, c)), minden a, b, c ∈ [0,1]− re

Gyakorlati szempontok miatt ezt a négy axiómát szokás a következő kiegészítő axiómákkal

együtt alkalmazni :

t5: t folytonos
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t6: t(a, a) = a (idempotencia), vagy t(a, a) < a (szubidempotencia)

t7: Ha a1 < b1 és a2 < b2, akkor t(a1, b1) < t(a2, b2).

Gyakran alkalmazott t-normák a Zadeh-féle t-norma (2.23), az algebrai szorzat (2.24), a

korlátos különbség (2.25) és a drasztikus metszet (2.26). A felsorolt metszetek egy-egy példája

a 2.14. ábrán látható.

tZ(a, b) = min(a, b) (2.23)

ta(a, b) = a · b (2.24)

tk(a, b) = max(0, a+ b− 1) (2.25)

tmin(a, b) =


a ha b = 1

b ha a = 1

0 egyébként

(2.26)

µ

1

X

X

1

µ

bc bc

b b

µA(x) µB(x)

Zadeh-komplemens

algebrai szorzat
korlátos különbség

drasztikus metszet

2.14. ábra. Példák az ismertetett t-normákra. Az alsó grafikonon látható függvények a felső

grafikonon ábrázolt µA(x) és µB(x) tagsági függvényekkel leírható fuzzy halmazok fuzzy

metszetei.

Fuzzy unió (s-norma). A t-normákhoz hasonlóan a fuzzy unió is kétoperandusú művelet :

s : [0,1] × [0,1] → [0,1]. A szakirodalomban szokásos elnevezése t-konorma vagy s-norma.

Az s-normákra vonatkozó axiómák [68] szerint :

s1: s(a,0) = a, minden a ∈ [0,1]-re

s2: Ha b ≤ c, akkor s(a, b) ≤ s(a, c), minden a, b, c ∈ [0,1]− re.
s3: s(a, b) = s(b, a), minden a, b, c ∈ [0,1]− re
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s4: s(s(a, b), c) = s(a, s(b, c)), minden a, b, c ∈ [0,1]− re
Gyakorlati szempontok miatt ezt a négy axiómát is szokás kiegészítő axiómákkal ellátni. Ezek

a következők:

s5: s folytonos

s6: s(a, a) = a (idempotencia), vagy s(a, a) > a (szuperidempotencia)

s7: Ha a1 < b1 és a2 < b2, akkor s(a1, b1) < s(a2, b2).

A leggyakrabban használt s-normák a Zadeh-féle unió (2.27), az algebrai összeg (2.28), a kor-

látos összeg (2.29) és a drasztikus s-norma (2.30). A 2.15. ábrán mindegyikre látható egy le-

hetséges példa.

sZ(a, b) = max(a, b) (2.27)

sA(a, b) = a+ b− a · b (2.28)

sk(a, b) = min(1, a+ b) (2.29)

smax(a, b) =


a ha b = 0

b ha a = 0

1 egyébként

(2.30)

1

1

µ

µ
µA(x) µB(x)

X
drasztikus unió

X

bcb c

b b

Zadeh-unió algebrai összeg

korlátos összeg

2.15. ábra. Példák az ismertetett s-normákra. Az alsó grafikonon látható függvények a felső

grafikonon ábrázolt µA(x) és µB(x) tagsági függvényekkel leírható fuzzy halmazok fuzzy

uniói.

Észrevehetjük, hogy a Zadeh által definiált t- (2.23) és s-normák (2.27) formailag azonosak

Gödel ÉS (2.10) és VAGY (2.11) függvényeivel.
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2.2.2. Fuzzy következtető rendszerek

Az emberi logika egyik tulajdonsága az a képesség, melynek segítségével hiányos, vagy bi-

zonytalan információk alapján helyes, vagy megközelítőleg helyes döntéseket tud hozni. Ez a

képesség olyan fontos, hogy sokan foglalkoznak az ilyen döntési folyamatok formalizálásával,

többek között [48], [112], vagy [34].

Az emberéhez hasonló döntési mechanizmusok formalizálásának elterjedt módja, amikor

a rendelkezésre álló információk és a döntési (kimeneti) állapotok között statisztikai minták

alapján becsült feltételes valószínűségek teremtenek kapcsolatot. Ha a lehetséges kimeneti ál-

lapotok és az azok alapját képező információk száma túl magas, és a döntési mechanizmus

megalkotásához szükséges minta elegendően nagy, valószínűségi és statisztikai módszereket

alkalmaznak. Ám azokban az esetekben, melyekben az egyes döntések meghozatala csak túl-

ságosan sokféle információ alapján lehetséges, ezek a módszerek sikertelenek, vagy nem ha-

tékonyak, mert a bemeneti és kimeneti állapotok közti valószínűség becslése kezelhetetlenné

válik. [34]

Az ilyen problémák kezelését általában szakértői rendszerekkel oldják meg. A szakértői

rendszerek olyan szakértők tudásán alapulnak, akik nem feltétlenül ismerik az adott probléma

megoldásának pontos matematikai összefüggéseit, ám hosszú ideje foglalkoznak a problémá-

val, így jelentős gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek azzal kapcsolatban [100]. A szakér-

tők a döntéshozatali folyamatban nem függvényeket és egyenleteket használnak, döntéseiket

a tapasztalataik alapján felépített szabályok alapján hozzák meg. Ezek a szabályok alapvetően

HA . . . AKKOR típusúak, általános megfogalmazásuk [34] alapján (2.31).

ha E1 és E2 és . . . és En akkor H, (2.31)

ahol Ei(i = 1 . . . n) az i. feltétel, H pedig a következtetés. Csoportosítsuk az E1 . . . En fel-

tételeket, és jelöljük ezt a csoportot E-vel, és alkalmazzuk ezt (2.31)-re! A következő állítást

kapjuk:

ha E akkor H, (2.32)

azaz E implikálja H-t.

E → H (2.33)

E-t és H-t csomópontoknak értelmezve ez az implikáció grafikusan ábrázolható (2.16. ábra).

E H

2.16. ábra. Az egyszerűsített szakértői szabály [34].
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Az olyan problémák megoldásában, melyek egyetlen, a (2.31)-ben látható szabály alkalma-

zásával megoldhatók, általában nincs szükség szakértőre. A szakértői rendszerek ennél bonyo-

lultabbak, például (2.34). Több kimeneti állapottal rendelkeznek (H1, H2, . . . , Hm), melyekhez

ha E1 és E2 és és E3 akkor H1

ha E4 és E5 és és E6 akkor H2

ha E7 és E8 és és E9 akkor H3

(2.34)

az akár többszörösen összefüggő feltételek láncolatai vezetnek.

Ha a következtetésben szereplőEi feltételek pontos értékek, akkor egy adott probléma meg-

oldása ezzel a struktúrával túlságosan nagy számításigénnyel járhat, esetleg lehetetlen, ráadásul

az esetek nagy részében az Ei feltételek pontos meghatározása nehézkes, és a kimeneti állapot-

tér sem diszkrét.

A szakértői tudást Zadeh [131] a következő mondatokkal példázza:

a) „Általában, autóval kis forgalomban körülbelül egy órát tart az út Berkleyből Stanford-

ba.”

b) „Nem valószínű, hogy a munkanélküliség hirtelen csökkenni fog a következő néhány

hónapban.”

c) „A legtöbb szakértő szerint egy komoly földrengés valószínűsége a közeli jövőben cse-

kély.”

A dőlt betűvel szedett szavak a fenti mondatokban fuzzy állítások, fuzzy kvantorok és fuzzy va-

lószínűségek címkéi. Minthogy a hagyományos megközelítésből hiányzik a fuzzy fogalom, az

elsőrendű logikai és a klasszikus valószínűségelmélet nem biztosít megfelelő eszközt az ilyen

hétköznapi módon közvetített szakértői tudás feldolgozására, főleg, hogy az ilyen ismeretek

természetüknél fogva kategorizálhatatlanok vagy pontatlanok [131]. Ezek az okok indokolják

a fuzzy halmazelmélet és a fuzzy logika alkalmazását az ilyen következtetésekben.

A szakértői tudást reprezentáló fuzzy szabálybázis általános alakja a következő :

ha x1 = A1,1 és x2 = A2,1 és . . . és xn = An,1 akkor y = B1

ha x1 = A1,2 és x2 = A2,2 és . . . és xn = An,2 akkor y = B2

...

ha x1 = A1,m és x2 = A2,m és . . . és xn = An,m akkor y = Bm

(2.35)

A (2.35)-ban (x1, x2, . . . , xn) az n dimenziós megfigyelésvektor, An,m az m. szabályhoz tar-

tozó antecedens (bemeneti) fuzzy halmaz az n. dimenzióban, Bm az m. szabályhoz tartozó

konzekvens Fuzzy halmaz, y pedig a kimenet.
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Ha a megfigyelt valóság fuzzy modellje ismert vagy előállítható, akkor a rá vonatkozó szak-

értői tudás nem pontos állításai és kvantorai a (2.35)-ben szereplő xn = An,m segítségével

pontosíthatók. Ez tulajdonképpen nem más, mint az ~x megfigyelésvektor n. dimenziójának il-

leszkedése az An,m fuzzy halmazhoz, azaz xn tagsági értéke An,m-ben (µAn,m(xn)).

A szakértői tudásbázisban szereplő kvantorok és állítások fuzzy kiértékelése mellett az ab-

ban lévő logikai műveleteket fuzzy módon kell végrehajtani. Az ÉS és VAGY kapcsolatokat

tehát az azoknak megfelelő fuzzy halmazműveletekkel helyettesítjük. (A (2.35)-ben csak ÉS

kapcsolatokat lehet látni. A szabálybázis VAGY kapcsolatai az egyes szabályok között rejtőz-

ködnek, hiszen ha a kimeneten például egy színt várunk, az kék VAGY piros. Ez fuzzy követ-

keztető rendszerek esetén szintén fuzzy módon értelmezendő, tehát lehet esetleg lila is.) Az

ÉS kapcsolatokat a számításokban a fuzzy t-normákkal, a VAGY kapcsolatokat pedig fuzzy s-

normákkal valósítjuk meg. Az alkalmazott normák és egyéb jellemzők (mint például az egyes

szabályok kimenetei) szerint különböző fuzzy következtető rendszerek hozhatók létre. A kö-

vetkezőkben bemutatok három ismert eljárást.

Mamdani fuzzy következtető rendszere

Tömegesen és sikerrel alkalmazott fuzzy következtető eljárást hozott létre E. H. Mamdani. [88,

89] Módszerében az ÉS kapcsolatok a 2.23-ben ismertetett Zadeh-féle t-normával vannak meg-

valósítva. Így az egyes szabályok súlyai a (2.36) szerint alakulnak.

wi = min(µA1,i
(x1), . . . , µAk,i(xk), . . . , µAj,i(xj)), (2.36)

ahol i az adott szabály sorszáma, ~x a j dimenziós megfigyelésvektor,Ai,j pedig az adott szabály

k-dik dimenziójához tartozó antecedens fuzzy halmaz.

Mamdani az adott szabályok kimeneti oldalához tartozó halmazokat a szabályokhoz tartozó

súllyal csonkolja, ami felfogható a Bi konzekvens fuzzy halmaz és egy wi crisp érték vagy egy

konstans értékű Wi fuzzy halmaz Zadeh-metszeteként 2.37.

B∗i = Bi ∩ wi = min(µBi(x), wi)

vagy

B∗i = Bi ∩Wi = min(µBi(x), µWi
(x))

(2.37)

A szabálykimenetek tehát csonkolt fuzzy halmazok. Mamdani rendszerében a köztük lévő

VAGY kapcsolatokat a Zadeh-féle s-norma (2.27) valósítja meg. A rendszer végkövetkeztetése

eszerint a (2.38) egyenlettel írható le.

B∗ = B∗1 ∪ . . . ∪B∗j ∪ . . . ∪B∗m = max(µB∗
1
(x), . . . , µB∗

j
(x), . . . , µB∗

m
(x)) (2.38)

Mamdani következtető rendszerének működését mutatja be grafikusan a 2.17. ábra [68].
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2.17. ábra. Példa két szabályból álló, kétdimenziós szabálybázist alkalmazó-Mamdani féle

következtetésre.

Larsen fuzzy következtető rendszere

Larsen következtető eljárása [69] szinte mindenben megegyezik Mamdani algoritmusával. A

különbség az, hogy Larsen a szabálybázis ÉS kapcsolatait az algebrai szorzat t-normával (2.24)

valósította meg. Ennek megfelelően az egyes szabályok súlyai a (2.39) egyenlet szerintiek, míg

wi = µAi,1(x1) · µAi,2(x2) · . . . · µAi,j(xj)) (2.39)

az egyes szabályok B∗i kimenetei a (2.40) egyenlet szerint alakulnak.

B∗i = Bi ∩ wi = µBi(x) · wi
vagy

B∗i = Bi ∩Wi = µBi(x) · µWi
(x)

(2.40)

A módszer egy általánosított grafikus példája található a 2.18. ábrán.

Sugeno-féle fuzzy következtető rendszerek

A Mamdani- és Larsen-módszerek a szabályok konzekvenseiként fuzzy halmazokat alkalmaz-

nak. Ez azt eredményezi, hogy ezeknek a következtető rendszereknek a végeredménye, vég-

ső következtetése is fuzzy halmaz (ennek kezelését lásd a 2.2.3. szakaszban). Sugeno Michio

olyan irányítórendszereket alkotott, melyekben a konzekvensek nem fuzzy halmazok, hanem

nem fuzzy függvények [120, 121, 122]. Ezeknek a konzekvens halmazoknak a tagsági függvé-

nyei akárhányad rendűek lehetnek. Az alkalmazott kimeneti függvények rendje alapján meg-

különböztetik a nulladrendű- (konstans konzekvens esetén), az elsőrendű-, más néven Takagi-

Sugeno- (lineáris konzekvens függvények esetén) és az általános (n-ed rendű függvények ese-

tén) Sugeno-irányítókat. k̃oczy200 A Sugeno-következtető rendszerek antecedens oldalának

43

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.003



µ1,1

x1

1

µ1,2

x1

1

µ2,1

x2

1

µ2,2

x2

1

µ

y1

1

µ

y1

1

A1,1 A2,1

A2,2A1,2

B1

B2

µ

1 B∗

B∗
1

B∗
2

x1 x2

x2x1

w2

w1

y

2.18. ábra. Példa két szabályból álló, kétdimenziós szabálybázist alkalmazó Larsen-féle

következtetésre.

működése hasonló a Mamdani-rendszeréhez, ám az egyes szabályok kimeneti értéke konkrét ~x

megfigyelésvektor esetén az yi = fi(~x) függvény crisp értéke. A rendszer végső következteté-

sének előállítása teljes mértékben különbözik a Mamdani-féle irányítók esetén használt eljárás-

tól. Sugeno a következtető rendszerei végeredményét a (2.41) egyenlettel adja meg, amelyben

wi az i-dik szabály súlyfaktora. (A Sugeno-féle következtető rendszerek kiváló grafikus példája

a [68] 126. oldalának 7.16. ábrája.) [18]

y =

∑r
i=1 wi · fi(~x)∑r

i=1 wi
(2.41)

2.2.3. Defuzzifikáció

A 2.17. és a 2.18. ábrákon látható Mamdani- és Larsen-következtető rendszerek kimenete fuzzy

halmaz. A fuzzy halmaz, mint a rendszer végső következtetése, csak korlátozott körülmények

között használható fel. Ilyen eredmény használható bemeneti adata lehet más fuzzy rendszerek-

nek, de közvetlen felhasználása, emberi értelmezése csak nagyon egyszerű alakú tagsági függ-

vénnyel rendelkező fuzzy halmazok és egyszerű problémák esetén lehetséges. Emiatt ezeket a

fuzzy halmazokat olyan számszerű adatokká kell alakítani, melyek konkrét jelentést képesek

hordozni. Az ilyen átalakítási folyamat során fuzzy értékből crisp értéket hozunk létre, azaz

defuzzifikációt végzünk. A szakirodalomból több defuzzifikációs eljárás ismert [51, 114].

Elterjedten alkalmazott defuzzifikációs eljárás a súlypont módszer (COG). Ez a módszer

a végső következtetés előállításában részt vevő B∗i fuzzy halmazok súlypontjainak vízszintes

irányú y∗i koordinátáját súlyozza a µB∗
i
(y) tagsági függvény alatti T ∗i terület nagyságával a crisp
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érték meghatározásához (2.42).

yCOG =

∑r
i=1(y∗i · T ∗i )∑r

i=1 T
∗
i

(2.42)

A COG módszerhez hasonló eljárás a geometriai középpont módszer (COA). Számítása

a (2.43) egyenlettel történik.

yCOA =

∫
y∈B∗ B

∗(y)ydy∫
y∈B∗ B∗(y)dy

(2.43)

A különbség a COG módszerhez képest az, hogy itt nem a B∗ következtetés előállításában

szereplő B∗i halmazokat használjuk a crisp érték kiszámítására, hanem magát a B∗ halmazt. A

bonyolult alakú fuzzy halmazok COA defuzzifikációja nehézkes.

Egy másik gyakran használt defuzzifikációs eljárás a középső maximum módszer (COM).
Az eljárás a következtetés legnagyobb tagságifüggvény-értékű elemeiből választja ki a közép-

sőt [68] (2.44).

yCOM =
inf M + supM

2
(2.44)

A COG és a COM módszer eltérő viselkedésére látható egy grafikus példa a 2.19. ábrán.

µ

yyCOG yCOM

B∗
2B∗

1

B∗

yCOA

2.19. ábra. A COG, COA és COM defuzzifikációk eredményének összehasonlítása. A B∗

végkövetkeztetés a B∗1 és B∗2 halmazok uniója. Látható, hogy míg a COM módszer csak a B∗

maximális tagsági értékeihez tartozó infimumot és szuprémumot (ami ebben a példában

azonos a B∗2-hoz tartozó értékekkel) veszi figyelembe, addig a COG és a COA módszereknél a

defuzzifikált eredményt a B∗1 halmaz (vagy annak egy részének) „tömege” balra húzza.

2.2.4. Fuzzy szabályinterpoláció

Az olyan szabálybázisokat, melyekben legalább egy dimenzióban a lehetséges bemeneti ér-

tékek teljes tartományát az adott dimenzióhoz tartozó antecedens fuzzy halmazok tartói nem

fedik le teljesen, ritka szabálybázisoknak hívjuk.

A 2.20. ábra fuzzy szabálybázisok ritkaságának lehetséges eseteit mutatja be. Az ábrán lát-

ható szabálybázis első dimenziójában a lehetséges bemeneti értékek az [x1,m, x2,M ] intervallum
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2.20. ábra. Ritka szabálybázis

értékei. Az [x1,m, x2,M ] intervallumot az A1,1, A1,2 és A1,3 antecedens halmazok csak részben

fedik le. A [sup{suppA(x1)}, inf{suppA1,2
(x1)}] intervallum nem része egyik szabályantece-

densnek sem. A szabálybázisok ilyen – az egyes antecedensek közötti – ritkasága nyilvánvaló.

Kevésbé feltűnő, és nehezen felfedezhető az az eset, amikor a le nem fedett terület nem két an-

tecedens halmaz közé, hanem valamelyik szélső halmazon kívülre esik. Ez látható a 2.20. ábrán

lévő szabálybázis második dimenziójában. Itt az [x2,m, x2,M ] intervallum X2,u részhalmaza –

annak ellenére, hogy a probléma második dimenziójának bemeneti értékei ide is eshetnek –

nem szerepel egyik szabályban sem.

A ritka szabálybázisok a Mamdani-, vagy Sugeno típusú következtető rendszerekkel nem

alkalmazhatók biztonsággal. Ha az ~x megfigyelésvektor valamelyik dimenziója egy ilyen, sza-

bályokkal le nem fedett területre esik, akkor annak illeszkedése az adott dimenzióhoz tartozó

antecedens halmazhoz minden szabályban 0. Az antecedens oldalon lévő ÉS kapcsolatokat rep-

rezentáló t-norma (a t-normákra vonatkozó t1. axióma (2.2.1) szerint) minden szabály esetén

wi = 0 értéket eredményez, tehát nincs egyetlen tüzelő szabály sem.

A probléma általánosan alkalmazott megoldása a szabálybázisban lévő szabályanteceden-

sek és a megfigyelésvektor alapján végzett fuzzy szabályinterpoláció. Az első ilyen eljárás

a Kóczy és Hirota által javasolt lineáris-, vagy KH szabályinterpoláció [65, 66]. Eljárásuk

azon az elven alapul, hogy a fuzzy halmaz nem más mint saját α-vágatainak összessége.

A =
⋃

α∈[0,1]

Aα, (2.45)
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A (2.45) egyenletben szereplő Aα a (2.18.) egyenlet szerinti. Általános esetben az interpolá-

ció műveletét az összes (végtelenül sok) alfa-vágaton végre kell hajtani, ám bizonyos konkrét

esetekben – például kizárólag lineáris szakaszokból álló fuzzy halmazokat tartalmazó szabály-

bázisoknál – elegendő végesen sokszor, csak a jellegzetes alfa-vágaton elvégezni az interpolá-

ciót. A legegyszerűbb esetekben például, háromszög vagy trapéz alakú tagsági függvényekkel

rendelkező normális (ld. a (2.17). egyenletet) fuzzy halmazok esetén elegendő az α = 0-hoz és

α = 1-hez tartozó alfa-vágatok használata. A KH interpoláció feltétele, hogy a szabálybázisban

lévő fuzzy halmazok normálisak és konvexek (CNF halmazok), és legalább részben rendezettek

legyenek. [124] A fuzzy halmazok részben rendezettségét a (2.46) egyenlet definiálja [9].

A ≺ B ha ∀α ∈ [0,1] : inf{Aα} ≤ inf{Bα} és sup{Aα} ≤ sup{Bα} (2.46)

Az eljárás alapelve, hogy a következtetés és az egyes szabályok konzekvensei közötti távol-

ságok arányainak azonosnak kell lenni a megfigyelés és az antecedens halmazok megfelelő

arányaival (2.47) [33].

d(A∗, Ai1) : d(Ai2, A
∗) = d(B∗, Bi1) : d(Bi2, B

∗) (2.47)

A távolságarányok vizsgálatára Kóczy és Hirota az egyes alfa-vágatok távolságait használ-

ja (2.48),

dαL(A1, A2) = inf{A2α} − inf{A1α}
és

dαU(A1, A2) = sup{A2α} − sup{A1α},
(2.48)

melyek segítségével a következtetés egyes alfa-vágatai a (2.49) szerintiek [124].

min{B∗α} =

inf{Bi1α}
dL(A∗α, Ai1α)

+
inf{Bi2α}
dL(A∗α, Ai2α)

1

dL(A∗α, Ai1α)
+

1

dL(A∗α, Ai2α)

max{B∗α} =

inf{Bi1α}
dU(A∗α, Ai1α)

+
inf{Bi2α}

dU(A∗α, Ai2α)
1

dU(A∗α, Ai1α)
+

1

dU(A∗α, Ai2α)

(2.49)

Míg a lineáris KH interpoláció a következtetésben csak azt a két fuzzy halmazt veszi figye-

lembe, melyek a megfigyelés közvetlen szomszédai, a stabilizált KH szabályinterpoláció a

következtetés számításában a szabálybázis összes szabályának megfelelő fuzzy halmazait fel-

használja. Az eljárás stabilizálásának érdekében a módszer a bemeneti dimenziószámnak (k)
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megfelelően hatványoz [8].

inf{B∗α} =

2n∑
i=1

(
1

dαL(A∗, Ai)

)k
inf{Biα}

2n∑
i=1

(
1

dαL(A∗, Ai)

)k

sup{B∗α} =

2n∑
i=1

(
1

dαU(A∗, Ai)

)k
sup{Biα}

2n∑
i=1

(
1

dαU(A∗, Ai)

)k
(2.50)

A k dimenziós (2.50) egyenletben dαL/U(A∗, Ai) jelöli a megfigyelés és az antecedensek adott

alfa-vágathoz tartozó alsó/felső Minkowski-távolságát. A Minkowski-távolság ebben az esetbe

a (2.51) egyenlet szerint értelmezendő [68].

dαL/U(A1, A2) =

(
k∑
i=1

(
diαL/U(A1, A2)

)u)1/u

(2.51)

2.2.5. Evolúciós, bakteriális evolúciós algoritmusok

Nemlineáris, multikritériumos problémák hatékony megoldását teszik lehetővé az evolúciós

algoritmusok. Működésüket tekintve a természetes evolúció folyamatát utánozzák. Három fő

fajtájuk genetikus algoritmusok, az evolúciós programozás és az evolúciós stratégiák [37].

Az evolúciós algoritmusok olyan kollektív tanulási folyamatokat valósítanak meg, melyek

adott probléma egyes lehetséges megoldásait jelentő egyedek populációjában zajlanak. Ezek az

önkényesen inicializált populációk olyan fejlődési folyamaton mennek végig, melynek során a

keresési térben egyre jobb megoldásokat találnak meg. Ez a fejlődés a véletlenszerűen végrehaj-

tott szelekció, mutáció és rekombináció alkalmazásával valósul meg. A fejlődési folyamatban

fontos szerepe van ez egyes egyedek minőségi osztályozásának – ennek eszköze a fitnesz érték

–, melynek segítségével biztosítható, hogy az életképesebb egyedek nagyobb valószínűséggel

éljenek túl vagy örökítsenek a folyamat során, mint a kevésbé életképesek. [11]

Szelekció

A következő populációba kerülő utódok létrehozásában részt vevő egyedek kiválasztása (sze-

lekció) többféle stratégián alapulhat.

A fitnesz értéken alapuló kiválasztás (FPS) során a kiválasztásra kerülő egyedeket saját

– a populáció átlag fitnesz értékéhez hasonlított – fitnesz értékük alapján választják ki. Ilyen

eljárások például a rulettkerék-módszer, vagy a véletlenszerű általános mintavételezés.
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A legegyszerűbb kiválasztási eljárás a rulettkerék-módszer (stochastic sampling with rep-

lacement). Ebben az egyes egyedeket olyan képzeletbeli rulettkeréken helyezik el, melynek

körcikkei eltérő méretűek, és arányosak a bennük elhelyezett egyedek fitnesz értékével (min-

den szektorba egyetlen egyed kerül). A kereket a populáció elemszámával (µ)azonosan sokszor

„megforgatják”. A kerék nagyobb valószínűséggel áll meg a nagyobb méretű körcikkeknél, így

a megoldásra alkalmasabb egyedek nagyobb valószínűséggel kerülnek az új populációba, vagy

lesznek szülői az új populáció egyedeinek. A módszer hibája, hogy az egymástól független

véletlenszerű „forgatások” miatt nem biztosított a legjobb egyed túlélése. [49]

A rulettkerék módszer hibáit enyhíti az véletlenszerű általános mintavételezés (stochastic

universal sampling). Ebben a rulettkerék módszeren alapuló eljárásban egyetlen forgatás során

nem egy, hanem N egyed kerül kiválasztásra.A populáció sorrendjét minden forgatás során

meg kell változtatni. [6]

A rangsorolásos eljárások (ranking) nem használják fel közvetlenül az egyedek fitnesz-

értékeit a kiválasztás során. Helyette a fitneszértékeknek megfelelően rendezik a populációt,

és minden egyedhez rendelnek egy új alkalmassági mutatószámot. A kiválasztás ez alapján a

mutatószám alapján történik. Ilyen módszer a lineáris- és az exponenciális rangsorolás. [49]

A lineáris rangsorolás során a fitneszértékek alapján rendezett populáció legalkalmasabb

egyede Z alkalmassági mutatót kap, melynek értéke 1 és 2 közé esik. A legkevésbé alkalmas

egyed új alkalmassági mutatója 2−Z. A köztes egyedek alkalmassági mutatóját úgy határozzák

meg, hogy a populáció mediánjának ez az értéke pontosan 1 legyen. Az új alkalmassági értékek

egy lineáris függvény mentén találhatók. A legalkalmasabb és a legalkalmatlanabb egyedek

távolsága így mindig azonos marad, függetlenül attól, hogy hányadik populációban vannak. A

módszer jól kezelhető szelekciót biztosít. [128] Az exponenciális rangsorolás abban tér el a

lineáristól, hogy a legjobb egyed új alkalmassági értéke 1, a második legjobb egyedé s (s < 1,

általában s = 0,999), az n. egyedé pedig sn−1. A módszer így olyan új fitneszértékeket rendel

az egyes egyedekhez, melyek segítségével hatványozottan csökkenthető a kevésbé alkalmas

egyedek kiválasztása.

A versenyeztető szelekció (tournament selection) során a populáció véletlenszerűen vá-

lasztott s egyede között zajlik a kiválasztási verseny. Az s egyed közül a legnagyobb fitnesz

értékkel rendelkező egyed a nyertes, ez kerül kiválasztásra a reprodukcióhoz. Minél nagyobb

az s értéke, annál nagyobb a szelekciós nyomás. (A szelekciós nyomás a jobb egyedek kivá-

lasztási esélyének a mértéke.) Az új populáció minden egyedének előállításához új versenyt

tartanak. Ez a fajta kiválasztási eljárás elősegíti, hogy minden egyes populáció átlagos fitnesz

értéke nagyobb legyen a megelőző populációkénál. [94]
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Mutáció

Genetikus algoritmusokban a mutáció biztosítja a késői generációkban is a genetikai sokszí-

nűség fennmaradását. A mutáció során az egyedek véletlenszerűen kiválasztott tulajdonságai

változnak meg. Ennek a változásnak a mértéke a mutációs ráta. Ez határozza meg, hogy az

egyes egyedek mekkora része változik meg a mutáció során. A genetikus algoritmusokban a

mutációs ráta alacsony értékű, mert ha túl nagy lenne, akkor háttérbe szoríthatná az algorit-

musban egyre jobb egyedek létrehozásának képességét, és az eljárás a véletlenszerű kereséshez

kezdene hasonlítani.

A művelet a populáció minden Xi,G egyedének (célvektor) vonatkozásában meghatároz

egy Vi,G mutáns vektort. A G generáció Vi,G = {v1
i,G, v

2
i,G, . . . , v

D
i,G} mutáns vektora különféle

eljárások alapján hozható létre. A leggyakrabban használt mutációs stratégiák közé tartoznak a

(2.52), (2.53), (2.54) és a (2.55). [87]

Vi,G = Xbest,G + F · (Xrj1,G
−Xri2,G

) (2.52)

Vi,G = Xbest,G + F · (Xri1,G
−Xri2,G

) + F · (Xri3,G
−Xri4,G

) (2.53)

Vi,G = Xri1,G
+ F · (Xri2,G

−Xri3,G
) (2.54)

Vi,G = Xri1,G
+ F · (Xri2,G

−Xri3,G
) + F · (Xri4,G

−Xri5,G
) (2.55)

Az ri1, ri2, ri3, ri4 és ri5 értékek egyedileg létrehozott egész számok, melyek az i indextől is

különböznek. Ezeket az értékeket minden mutáns vektorhoz újra előállítják. Az F egy pozitív

skálázó paraméter, Xbest,G pedig a G. generáció legjobb egyedéhez tartozó vektor.

Rekombináció (crossover)

A rekombináció a genetikus algoritmusok legfontosabb eleme. A művelet a szülők generáció-

jából kiválasztott egyedek géncseréjével hozza létre a következő generáció új egyedeit (2.21.

ábra). A művelet célja, hogy az új egyedek az előző generáció sikeres egyedeinek génjeit örö-

kölve a keresési tér addig nem vizsgált területeit tárják fel. [101]

A rekombinációt többféle mechanizmussal is meg lehet valósítani. A mating selection
olyan folyamatot definiál, ami egyedpárokat választ a rekombinációhoz. Ez a kiválasztás gyak-

ran véletlenszerű, de szabályozott módszerek is előfordulnak, például [3, 4]. Az offspring ge-
neration eljárás során az utód új génje(i) a létrehozásában részt vevő szülők azonos pozíció-

ban lévő génjeinek kombinációja [52]. Az offspring selection mechanizmus a szülők összes
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2.21. ábra. Génátadás. A ábrán szereplő példában maszk alapján történik meg a keresztezés.

halmazához generált utód közül választja ki az új populáció egyedeit. A kiválasztás általában

alkalmassági alapon történik [129]. [5]

Az evolúciós algoritmus

Az evolúciós algoritmusok leegyszerűsített váza Bäck alapján a következő [12].
bemenetek: µ, λ,Θι,Θr,Θm,ΘS

kimenetek: a∗, a futás során talált legjobb egyed, vagy

P ∗, a futás során talált legjobb populáció
1 t← 0

2 P (t)← initialize(µ);

3 F (t)← evaluate(P (t), µ);

4 while (ι(P (t),Θι) 6= true) do
5 P ′(t)← recombine(P (t),Θr) ;

6 P ′′(t)← mutate(P ′(t),Θm) ;

7 F (t)← evaluate(P ′′(t), λ) ;

8 P (t+ 1)← select(P ′′(t), F (t), µ,ΘS) ;

9 t← t+ 1 ;

10 od
„A t (1) és a µ elemszámú P (t) populáció inicializálása (2) és P (t) fitnesz értékének F (t) meg-

határozása (3) után while ciklus kezdődik. Az ι megállási feltétel több kritériumtól is függhet,

ezeket együtt Θι jelöli. Ehhez hasonlóan a rekombináció (5), a mutáció (6) és a szelekció (8)

mindegyike egy sor algoritmusspecifikus jellemzőtől függ. Míg P (t) µ számú egyedet tartal-
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maz, P ′(t) és P ′′(t) κ és λ számú egyedből áll. A µ = κ = λ állapot megengedett, és genetikus

algoritmusok esetén ez az alapértelmezett eset. A rekombináció nélküli evolúciós programozás-

ban általában κ = µ, de ez alkalmazásfüggő. Akár a rekombináció, akár a mutáció hiányozhat

a ciklusból, ilyenkor κ = µ (rekombináció nélkül), vagy κ = λ (mutáció nélkül). A fitnesz

értékek alapján a szelekció operátor µ egyedet választ P ′′(t)-ből, t eggyel nő (9) és a ciklus

újra lefut.” [12]

2.2.6. A bakteriális evolúciós algoritmus

A bakteriális evolúciós algoritmus eltér a genetikus algoritmustól. A kezdeti populáció vélet-

lenszerű létrehozása után fő műveletei a bakteriális mutáció, a génátadás, és a klónozás.

Bakteriális mutáció a populáció minden egyeden megtörténik. Ennek során minden egyed

n számú másolata (klón) jön létre. Az algoritmus a klónok mindegyikének kromoszómájában

megváltoztat egy vagy több véletlenszerűen kiválasztott részt, majd a klónokat és az eredeti

(változatlan) egyedet együtt vizsgálva kiválasztja a legjobb egyedet. Ez a fajta mutáció bizto-

sítja, hogy minden generáció legalább az előző generáció egyedeivel megegyező, vagy annál

magasabb alkalmasságú egyedeket tartalmaz.

A génátadás a populáció egyedeinek csoportosításával kezdődik. Az egyik csoportba az el-

érendő cél szempontjából jó, a másikba a rossz egyedek kerülnek. A jó egyedek csoportjából

egy véletlenszerűen választott egyed (forrásbaktérium) kromoszómájának egy részét átadja a

rossz egyedek csoportjának egy véletlenszerűen választott egyedének (célbaktérium). A cél-

baktérium a kapott kromoszómarészt két módon építheti be, vagy kicseréli saját kromoszómá-

jának egy részét a kapottal, vagy hozzáfűzheti azt sajátjához. A génátadás minden ciklusban az

algoritmus bemeneti paraméterei által meghatározott számban ismétlődik.

A génátadás után az algoritmus kiválasztja a legsikeresebb egyedet, az összes többit pedig

elveti. A következő generációt ennek az egyednek a klónozásával hozza létre.

Az algoritmus leállhat egy előre meghatározott generációszám elérése esetén, de lehetőség

van egyéb feltétel által vezérelt, például a célfüggvény egy meghatározott értékének elérése

esetén történő leállásra is.

Igen jó eredményeket lehet elérni a bakteriális memetikus algoritmussal, melyben a bakte-

riális mutáció és a génátadás lépései között Levenberg-Marquardt helyi keresést alkalmaznak.

[16]
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2.3. Wavelet-analízis

A diszkrét wavelet analízis [29, 23, 42] a számítógépes matematikának viszonylag új ága, ame-

lyet alapvetően két aspektusban használnak: egyrészt adatok elemzésére, másrészt differenci-

álegyenletek megoldására [28, 113, 105, 107, 104]. Mindkét esetben egymásba ágyazott fel-

bontási szintek rendszerével dolgoznak. Az analízis aspektusban egy nagyon finom felbontási

szintről haladnak durvább felbontás felé, a szintézis aspektusban egy durva felbontási szintről

indulva finomodik a megoldás a szükséges helyeken.

A legelső waveleteket Haar Alfréd alkotta meg, és figyelt fel néhány érdekes tulajdonsá-

gukra, bár akkor még nem nevezte el az általa talált érdekes, ortogonális függvényrendszert

[47]. A wavelet analízist több, egymástól tudományterületi szempontból távolabbi, de elméle-

tileg hasonló rendszerből alakították ki az 1980-as években [93, 39, 86]. A waveletek szoros

kapcsolatban állnak a Fourier transzformációval is [38], mindkettő hasonló reprezentációelmé-

leti háttérrel rendelkezik, mindkettő térbeli és felbontásbeli koordinátákkal dolgozik, mindkettő

alkalmas jelelemzésre, tömörítésre, és differenciálegyenletek megoldására is, és mindkettőnek

van folytonos és diszkrét variánsa is.

A wavelet-analízis legelterjedtebb, legjobban ismert alkalmazási területe a képfeldolgozás.

Az egyik legelső képfeldolgozó eljárás, mely waveleteket használt, az ujjlenyomatokat tömörítő

rendszer [95], de hamar kidolgozták a wavelet-alapú képtömörítő szabványt, a JPEG-2000-

et[22], illetve a NASA űrbéli berendezéseinek adaptív képtömörítő rutinját, az ICER-t [64].

A videokódolásnak is hatékony eszköze lett [53, 21, 90]. A tömörítésen kívül zajszűrésre és

mintázat felismerésre használják.

2.22. ábra. Egy wavelet szűrőpár a diszkrét wavelet transzformációból. Az eredeti ci vektorból

egy aluláteresztő szűrőtag és alulmintavételezés után keletkezik az új, körülbelül fele

hosszúságú c′i vektor, illetve felüláteresztő szűrő és alulmintavételezés után keletkezik a d′i
vektor.

A wavelet analízist legegyszerűbben konvolúciós szűrőkkel lehet megvalósítani, ez látható

a 2.22. ábrán. A bemenő, ci sorozat minden elemét egy aluláteresztő és egy felüláteresztő jel-

legű szűrőre vezetik, majd ezután, hogy a keletkezett sorozat hossza ne változzon lényegesen,

egy-egy alulmintavételező művelet következik, azaz mindkét szűrő kimenetének csak minden
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2.23. ábra. A wavelet analízis több lépése

második elemét veszik. A szűrőegyütthatók megválasztása különleges, az aluláteresztő és fe-

lüláteresztő ágak együtthatói összefüggenek, és egy együtthatókészlet meghatározza a wavelet

típusát. (Az együtthatók választási módjáról, s a rájuk vonatkozó feltételekről a waveletek ma-

tematikai tulajdonságait taglaló 2.3.2. szakaszban írok.) Az aluláteresztő szűrő ág kimenetét

tovább analizálják, ez egy wavelet szűrő sorozatot eredményez, melynek a kimenete az utolsó

aluláteresztő ág kimenete, és az összes felüláteresztő ág kimenete, mint az a 2.23. ábrán látszik.

Az inverz wavelettranszformáció egy lépését a 2.24. mutatja. Az inverz wavelet transzfor-

máció mindkét ágon tartalmaz egy olyan műveletet (upsampling, az ábrán kis felfelé nyíl),

melynek során a bemeneti sorozatnak a wavelet transzformáció során kitörölt elemeinek helyé-

re – az eredeti hossz visszaállításának érdekében – nullákat ír a rendszer. A transzformáció –

inverz-transzformáció párost úgy fejlesztették ki, hogy az e nullák helyén lévő információt a

másik ág elemei pótolni tudják, azaz az eredeti vektor, illetve sorozat visszaállítható legyen.

2.24. ábra. Az inverz wavelet transzformáció. Az eredeti ci vektort a wavelet transzformáció

két kimenetéből, c′i-ből és d′i-ből lehet megkapni egy upsampling művelet, azaz a vektorok

elemei közé nullák töltése és egy-egy konvolúciós szűrő után. A szűrőegyütthatók lehetnek a

transzformáció lépésénél alkalmazott szűrő együtthatóival azonosak (önduális waveletek)

vagy különbözőek, még az együtthatók számának sem kell feltétlenül megegyezniük.

Mivel a di vektorok tartalmazzák a felüláteresztő szűrők kimeneteit, azaz a finomabb részle-

teket, sok helyen nullákból, vagy igen kis számokból állnak, ahol viszont a ci-k által reprezentált

jelben gyors ugrások vannak, ott nagy di együtthatók keletkeznek. Általában mind a zajszűrés-

nek, mind pedig a tömörítésnek ez az alapja, hiszen ha a kiugró, magányos di együtthatókat

lecsökkentik, akkor a véletlen zajt csökkenthetik, ha pedig a nulla közeli együtthatókat elhagy-

ják, nem tárolják el, akkor jelentős tömörítést lehet elérni. A hagyományos, Fourier transzfor-

máción alapuló JPEG képtömörítő eljárás 1:100-as tömörítésnél már nehezen élvezhető képet
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ad, míg a wavelet transzformáción alapuló JPEG2000 ugyanolyan tömörítési arány esetén is

szabad szemmel nem látható különbségeket okoz [22]. Ehhez a wavelet transzformáción kívül

más tényezők, pl. a választható transzformációs ablaknagyság vagy a region of interest jobb

kezelése is hozzájárul.

2.3.1. A wavelet- és Fourier transzformáció

A Fourier transzformáció [38] nem képes a frekvenciabeli felbontást pontról pontra változtatni,

hiszen elvileg végtelen hosszú függvényekkel (szinusszal és koszinusszal) végzi a transzfor-

mációt. A valódi jeleknél, legyen szó olajkutatáskor vizsgált szeizmikus jelekről [93], elekt-

roneloszlásokról [42, 105, 107], elektromágneses térről [113, 104] vagy képekről [22, 64, 53],

a térbeli, illetve időbeli lefutás nem igényel egyforma finomságú felbontást minden pontban. A

jelek analízise szempontjából többnyire azok az érdekes területek, ahol nagyobb, gyors válto-

zások vannak, a lassan változó, sima részek többnyire nem hordoznak információt. A Fourier

transzformáció előtt a függvények valamiféle rövid, változtatható középponttal rendelkező w

ablakfüggvénnyel megszorzása alkalmassá teszi a Fourier transzformációt arra, hogy követni

tudja a lokálisan változó frekvenciafelbontási igényt :

Fαb {f}(ω) =

∫ ∞
−∞

wα(t− b) f(t) e−jωtdt. (2.56)

Az így keletkező függvény több változóval rendelkezik, mint a hagyományos Fourier transz-

formáció, hiszen az ω frekvencia mellett a b pozíció is szükséges; az α paraméter csak azt

határozza meg, milyen széles az ablakunk, s az ablakszélességet nem szokták változtatni. Az

egyszerű, négyzetes ablak mellett a Gábor Dénes által bevezetett Gábor-transzformációt defi-

niáló

wα(t) =
1

2
√
πα

e−
t2

4α (2.57)

gaussi ablak a legismertebb. Mivel az ablakfüggvény a transzformáció során nem változik,

ugyanúgy, mint a transzformációt végrehajtó szinuszos függvények, a kettőt együtt a kétpara-

méteres transzformálófüggvénynek alkalmazzák az alábbi formula szerint :

Wα
b,ω(t) = ejωtwα(t− b), (2.58)

ekkor a transzformáció visszakapja a szokásos alakját, melyben a transzformáló függvénynek

és a transzformálandó függvénynek a szorzatának az integrálja lesz a transzformált függvény.

A

Fαb {f}(ω) =

∫ ∞
−∞

(
Wα
b,ω(t)

)
f(t)dt =

(
Wα
b,ω, f

)
. (2.59)
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képlet második része azt mutatja, hogy megfelelő, négyzetesen integrálható függvényeket tar-

talmazó Hilbert-terekben az ilyen integrálok a két függvény belső szorzatát is definiálhatják,

melyeket sima (esetleg hegyes) zárójelbe szokták írni a két függvényt vesszővel, vagy függő-

leges vonallal elválasztva.

Természetesen az ablakokat úgy szokták megválasztani, hogy ha az ablak középpontjára

nézve kiintegráljuk az eredményt, visszakapjuk az eredeti, ablak nélküli Fourier transzformá-

ciót : ∫ ∞
−∞
Fαb {f}(ω)db = F{f}(ω). (2.60)

A wavelet transzformáció nagyon hasonló felépítésű, itt is van transzformáló függvény,

melynek van felbontása és pozíciója, és itt is

W{f}(b, a) =

∫ ∞
−∞

ψb,a(t)f(t)dt (2.61)

a transzformáció alakja, azonban a ψ transzformáló függvény itt másként viselkedik. A kétpa-

raméteres ψa,b wavelet egyetlen, úgynevezett anyawaveletből áll elő a

ψb,a(t) = |a|−1/2 ψ

(
t− b
a

)
(2.62)

formula szerint, tehát az ablakos Fourier transzformáció fix ablakszélessége és változó frekven-

ciája helyett itt állandó alakú, és a frekvenciával együtt változó ablakszélességű transzformáló

függvényről van szó, mint az a 2.25. ábrán is látható. Az a paraméter a felbontási szint (a

frekvencia és az ablakszélesség megadója), míg a b az eltolási. Fontos megjegyezni, hogy míg

a Fourier transzformálásnál az ablakok minden frekvencián ugyanúgy tolódnak el, a wavelet

transzformáltnál az eltolás skálázódik a felbontással.

Egy anyawavelet amellett, hogy négyzetesen integrálható, a Fourier transzformáltja is négy-

zetesen integrálható, azaz ∫ ∞
−∞

1

ω
|F{ψ}(ω)|2 dω <∞. (2.63)

A waveletek mint szűrők, és a waveletek mint transzformáló függvények között az össze-

függés akkor látható, ha a folytonos wavelet transzformáció helyett a diszkrét transzformációt

vizsgáljuk.

2.3.2. A diszkrét wavelet transzformáció

A diszkrét wavelet transzformáció a folytonos wavelet transzformációhoz nagyon egyszerűen

köthető, a (2.61) képletben a és b csak különleges értékeket vehet fel (legtöbbször a = 2j és

b = k, ahol j, k ∈ Z a felbontási és az eltolási index). A diszkrét wavelet transzformációnál
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2.25. ábra. Különböző frekvenciafelbontású transzformáló függvények ablakos Fourier- és

wavelet transzformációhoz. Az első részábra a Gábor-féle transzformáció alapfüggvényét

tartalmazza három különböző frekvencián, a második pedig az úgynevezett mexikói kalap

waveletet három felbontási szinten. Megfigyelhető az első részábrán a három függvény azonos

burkolója, míg a második részábrán az állandó alak.

nem lehet végtelenül durva felbontási szintig eljutni, ezért olyan bázisfüggvényeket vezetnek

be a waveletek mellé, amelyek alkalmasak egy felbontási szint mellett az összes annál durvább

felbontási szint reprezentálására: ezek a függvények a skálafüggvények (scaling function). Ek-

kor tehát egy tetszőleges f négyzetesen integrálható függvény felírható (inkább közelíthető)

egy adott j felbontási szinten, mint

f [J ](x) =
∑
k

cJkφJk(x) (2.64)

f [J ](x) =
∑
k

cj0kφj0k(x) +
J−1∑
j=j0

∑
k

djkψjk(x), (2.65)

ahol a cjk kifejtési együttható a skálafüggvénnyel vett (φ, f), míg a djk együttható a wavelettel

vett (ψ, f) wavelettranszformált. Matematikai értelemben a skálafüggvény, illetve a wavelet

duálisával vett transzformáltak szerepelnek a transzformációban, és maguk a függvények a

(2.64) és (2.65) inverz-transzformációkban, de nagyon sok skálafüggvény és a hozzá tartozó

wavelet is önduális, azaz mindkét irányban ugyanazzal a függvénnyel transzformálnak.

A négyzetesen integrálható függvények Hilbert terében egy-egy j felbontási szint alteret al-

kot, melyet többnyire részlet-térnek szoktak nevezni ésWj-vel jelölnek. A skálafüggvényekhez

tartozó, az összes durvább alteret lefedő

VJ =
J−1⊕
j=−∞

Wj (2.66)

halmaz szintén altér a négyzetesen integrálható függvények terében. (Az ⊕ jel a halmazok
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direkt összegét jelenti.) Ezen alterek sorozatát nevezik a tér változó felbontású analízisének

(multiresolution analysis, MRA), és rá igazak a következők:

1. Az alterek egymásba ágyazottak: ∀ j ∈ Z Vj ⊂ Vj+1.

2. Egy Vm altér bármely függvényének a-val való zsugorítása egy finomabb altérbeli függ-

vényhez vezet : ∃ a > 1 f(x) ∈ Vj ⇐⇒ f(ax) ∈ Vj+1.

3. A valamilyen módon kiválasztott nulladik finomsági szinten minden függvénynek a b

konstanssal való eltolása nem vezet ki az altérből : ∃ b > 0 f(x) ∈ V0 ⇐⇒ f(x− b) ∈
∈ V0. (A többi, Vj altér függvénye esetén az eltolási állandó 2−jb.)

4.
∞⋂

j=−∞
Vj = {0} és

∞⋃
j=−∞

Vj mindenütt sűrű a négyzetesen integrálható függvények Hilbert-

terében.

5. Van olyan φ skálafüggvény, melyre φ ∈ V0 és integrálja nem eltűnő, amelyből alkotott

{φ(x− b`)| ` ∈ Z} halmaz a V0 altér ortonormált bázisa.

A más felbontási szintű Vj alterek bázisai az {φjk(x) = aj/2s0(ajx − bk)| k ∈ Z} halmazok,

általában a = 2 és b = 1 konstansokkal.

A Vj alterek egymásba ágyazottak, tehát a durvább felbontási szint bázisfüggvényei részei

a finomabb felbontású altérnek, azaz kifejthetők a bázisfüggvényei segítségével, mint például

φ0k(x) =
Ns∑
`=0

p` φ1 `+2k(x). (2.67)

Ha pont a nulladik és az első felbontási szintet választjuk, mint fent, akkor megkapjuk a diszkrét

wavelet analízis egyik legfontosabb egyenletét, a finomítási egyenletet. A skála finomításához

használt p` együtthatók határozzák meg az egész waveletrendszer tulajdonságait. Mindenkép-

pen igaz, hogy
∑Ns

`=0 p` = 2, és az is, hogy a páros és páratlan indexű elemek is 1-re összeg-

ződnek. Az Ns szám határozza meg a skálázófüggvények és waveletek tartójának hosszát, ami

[0, Ns) s ezzel együtt deriválhatóságát, eltűnő momentumainak számát.

Mivel a wavelet alterek, vagy részletterek is részei a skálafüggvény altereknek,

Vj+1 = Vj ⊕Wj, (2.68)

W0 elemei is kifejthetők a (2.67) képlethez hasonló módon:

ψ0k(x) =
1∑

`=1−Ns

q` φ1 `+2k(x), (2.69)
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ahol a p` és q` együtthatók összefüggnek: q` = (−1)`p1−`. A skálafüggvényekhez hasonlóan a

Wj altér bázisai is az anyawaveletből állnak elő : a bázis a következő halmaz:

{ψjk(x) = 2j/2ψ(2jx− k)|k ∈ Z}.

A fent leírtakból látszik, hogy a p` együtthatók rendkívül fontosak. Haar Alfréd [47] igen

egyszerű skálafüggvényeket-waveleteket vizsgált, összesen két nem 0 együtthatója volt, p0 = 1

és p1 = 1. A skálafüggvény és wavelet tartója is 1, alakjuk pedig

φ(x) =

{
1 ha x ∈ [0,1)

0 ha x /∈ [0,1)
, (2.70)

ψ(x) =


1 ha x ∈ [0,1/2)

−1 ha x ∈ [1/2,1)

0 ha x /∈ [0,1)

. (2.71)

Ez a típus az egyik, Ingrid Daubechies által kifejlesztett nagyobb wavelet család első tagja.

A család következő tagja már 3 hosszúságú tartóval rendelkezik, és p0 = (1 +
√

3)/4,

p1 = (3 +
√

3)/4, p2 = (3 −
√

3)/4 és p3 = (1 −
√

3)/4. Az 5 tartójú típusnál pedig p0 =

= 0,47046720778, p1 = 1,14111691583, p2 = 0,65036500052, p3 = −0,19093441556, p4 =

= −0,12083220831 és p5 = 0,04981749973. Az előbbi skálafüggvény és wavelet már nem

tartalmaz szakadásokat, az utóbbi már folytonosan deriválható minden pontjában; minél több

a nem nulla együttható a finomítási egyenletben, a skálafüggvénynek annál több deriváltja lesz

folytonos.

Munkám során a felsorolt három wavelet típus mellett használtam a Daubechies-waveletek

szimmetrizált verzióit, a symmleteket Ns = 4 vagy 6 esetekben (melyek korántsem szimmetri-

kusak, csak kevésbé aszimmetrikusak, mint az eredeti Daubechies-waveletek), két nem öndu-

ális wavelet családot, szintén Ns = 4 vagy 6 együtthatószámmal, és az úgynevezett coifletek

közül a legrövidebb, hategyütthatós változatot. A nem önduális waveletek esetén nem feltét-

lenül igaz, hogy skálázófüggvény és a duálisa ugyanolyan hosszú tartóval rendelkezik, de én

olyant választottam, hogy minél jobban hasonlítsanak a paraméterei a Daubechies-waveletekre.

A coifleteket arra optimalizálta Coifman és Daubechies [15, 29], hogy az eltűnő momentumaik

a lehető legnagyobbak legyenek adott hossz mellett.

Mivel a skálafüggvények altere a következő wavelet altérrel együtt kiadja a következő,

finomabb skálafüggvény-alteret, a finomabb bázisfüggvények is kifejthetők a két típusú, eggyel
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durvább felbontási szintű altér bázisfüggvényeivel :

φ1 2L+b(x) = 2−1/2

(Ns−1)/2∑
K=0

p∗2K+b φ0 L−K(x)

+ 2−1/2

0∑
K=−(Ns−1)/2

q∗2K+b ψ0 L−K(x), (2.72)

Itt a páros és páratlan indexű együtthatók elkülönülnek, b vagy 0 vagy 1, tehát páros indexű

finomabb felbontási szintű skálázófüggvények csak páros indexű együtthatókat tartalmaznak,

a páratlanok pedig csak páratlanokat. Ez összhangban van a szűrők upsampling műveletével,

ahol a nem megfelelő paritású elemek helyett a visszatranszformálandó vektor nullákkal van

feltöltve.

A wavelet analízis szűrőkkel való megvalósítása is a finomítási egyenleten alapul, ezt is-

mertetem a következő bekezdésben.

2.3.3. A piramis-algoritmus és a wavelet szűrők

A négyzetesen integrálható függvények tere elvileg végtelen finomságú felbontást igényel, ám

többnyire a valóságban a függvényeknek és jeleknek csak mintavételezett verziója áll rendel-

kezésre. A mintavételezés felfogható, mint adott j0-nál nagyobb J felbontási szintű VJ altérre

való projekció, ahol

VJ =
J−1⊕
j=j0

Wj ⊕ Vj0 . (2.73)

A jel J-edik felbontási szintű közelítése tehát a (2.64) és (2.65) formulák szerint leírható a

{φJk|k ∈ Z} tisztán skálafüggvényekből álló bázisban, vagy bármilyen J-nél kisebb felbontású

j0 skálafüggvény bázissal és a hozzá tartozó wavelet finomítással, azaz a {φj0k, ψjk|k ∈ Z, j =

= j0, j0 + 1, . . . , J − 1} kevert bázissal.

Az f jel a valóságban mindig kompakt tartójú. Legyen a jel tartója a I intervallum, melynek

hossza 2−JI ! Ekkor a (2.64) kifejtésben a {cJk} együtthatók száma és (2.65)-ben a {cj0k, dJk}
együtthatók száma I , ami j0-tól független, és mindkét esetben (a tisztán skálafüggvényes és

vegyes előállítás esetén is) azonos.

A két együtthatóhalmaz, azaz {cJk} és {cj0k, dJk} elemei között a (2.67), (2.69) illetve a

(2.72) finomítási egyenletek adnak kapcsolatot

cJ−1 = LcJ és dJ−1 = HcJ . (2.74)

Itt az L és H transzformáló mátrixok (2.67) és (2.69) együtthatóiból állnak: Lm,n = pm−2n+1

és Hm,n = qm−2n+1 = (−1)m+1p∗2n−m.
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A mátrixok mérete a fenti I intervallumra 2J−jI × 2J−j+1I , így az eredményvektor fele

olyan hosszú, mint a kiindulási vektor. A visszirányú transzformáció az alábbi alakú

cJ = L∗cJ−1 + H∗dJ−1, (2.75)

ahol a csillag a mátrix duálisát jelenti (önduális valós waveleteknél sima transzponálást).

A mátrixszorzások egymásutánja felírható, mint

cJ
L−→ cJ−1

L−→ cJ−2
L−→ . . .

L−→ cj0+1
L−→ cj0

↓ H ↓ H ↓ H ↓ H

dJ−1 dJ−2 dj0+1 dj0

(2.76)

ami nagyon hasonlít a 2.23. ábrára. Az L és M sorai pont a finomítási egyenlet, illetve a wavelet

kifejtési egyenlet együtthatóit tartalmazza minden második helyen, visszafelé, és minden sor-

ban lép egyet, pont mint a konvolúció és az alulmintavételezés eredménye tenné. A konvolúciós

szűrőink együtthatói tehát a finomítási p és q együtthatók.

A (2.76) folyamatot, mivel nagyon hasonlít a rajza, létra-algoritmusnak vagy piramis algo-

ritmusnak is nevezik.

61

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.003



3. fejezet

Összefüggések az érpárak mérhető fizikai
jellemzői és a rajtuk elérhető adatátviteli
sebesség között

3.1. A szimmetrikus helyi hálózatokban elvégzett méréseim és

e mérések eredményeinek bemutatása

Kutatási témám – „Fuzzy- és evolúciós modellek alkalmazása kommunikációs linkek előminő-

sítésében” – gyakorlati távközlési problémából indult. Ez a probléma az infokommunikációs

helyi hálózatok érpárainak előminősítése. Annak ellenére, hogy a helyi hálózatok érpárainak

bizonyos típusú előminősítésére vannak létező és a gyakorlatban alkalmazott módszerek és

rendszerek, a szakirodalom és a gyakorlat az összeköttetések SHDSL szempontból történő elő-

minősítésének terén rendkívül szegény. Emiatt – bár általánosan használható módszert keres-

tem – kutatásomat SHDSL összeköttetések vizsgálatával végeztem. (Az SHDSL technológia

választásának másik oka az általam alkalmazott központoldali node egyszerű és hatékony te-

lepíthetősége volt, hiszen munkámat sokszor olyan helyi hálózatban végeztem, ahol ilyen nem

állt rendelkezésre, vagy a meglévő node méréseimhez történő beállítása hálózati operátor köz-

reműködését igényelte volna.)

Az ITU-T G.991.2 F függelékében (Annex F) specifikált SHDSL modemek egyetlen ér-

páron elérhető legnagyobb adatátviteli sebessége 5696 kbit/s [57]. Ezt a maximális értéket az

SHDSL összeköttetés nem teljesíti minden körülmények között, sőt, valós körülmények kö-

zött az esetek legnagyobb részében ennél csak jóval alacsonyabb bitsebesség érhető el. Ennek

oka az összeköttetés felépítéséhez használt átviteli közeg fizikai tulajdonságaiban rejlik. Annak

kiderítésére, hogy melyik fizikai jellemző milyen befolyást gyakorol az elérhető adatátviteli se-

62

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.003



bességre, érpárak sokaságán végeztem el a fizikai jellemzők mérését.

Bár [57] utal az átvitelt és annak minőségét befolyásoló vonali jellemzőkre (2.1.3), a befo-

lyást gyakorló fizikai paraméterek körének pontos megfogalmazását nem tartalmazza, és az em-

lített paraméterek esetében sem közli az azok és a működés közben elérhető bitsebesség közötti

összefüggést. Ezek meghatározásának érdekében a vonali paraméterek széles körét vizsgáltam.

Az egyes vonalak esetében megmértem azok beiktatási csillapítását, reflexiós csillapítását, a

vonali zajt, a vonali impedanciát és a földszimmetriát (2.1.2). Ezeken kívül még a közel- és

távolvégi áthallásokat is vizsgáltam (2.1.2). Ez utóbbi három jellemzőre vonatkozó vizsgálata-

im a probléma szempontjából kevésbé relevánsak. A közel- és távolvégi áthallások kizárólag

csak két érpár, a vizsgált és egy idegen érpár között értelmezhetők, és ennek a jellemzőnek

a mérési módszere megköveteli, hogy az áthallást okozó érpáron a mérés ideje alatt ellenőr-

zött átvitel történjen, ez pedig előminősítő mérés során, üzemelő hálózatban nem kivitelezhető.

Ráadásul az áthallások (közel- és távolvégi) hatása együttesen megjelenik a vonali zaj mért

értékeiben.

A vonalak fizikai paraméterein kívül megmértem továbbá a rajtuk elérhető legnagyobb

adatátviteli sebességet is.

Méréseimet valóságos, üzemelő helyi hálózatokban végeztem. A vizsgált vonalak az ezek-

ben a hálózatokban lévő üzemelő kábelek szabad érpárai közül kerültek ki.

Annak érdekében, hogy a környezet hatása a vizsgálatok eredményét minél kevésbé be-

folyásolja, és eredményeim általános érvényűek lehessenek, eltérő helyszíneken, eltérő típu-

sú településeken és különböző környezetekben kiválasztott vonalakon végeztem méréseket. A

vizsgált vonalak között egyaránt voltak 0,4 mm-es, 0,6 mm-es és 0,8 mm-es érátmérőjű érpárak

is. A kiválasztott helyszínek között körülbelül fele-fele arányban szerepelnek ipari és lakóöve-

zetek (az egyes övezetekben lévő eltérő szolgáltatási összetétel miatt), valamint nagyvárosi, és

kisvárosi, falusias területek is.

A helyi hálózatok vonalainak terhelése az időben eltérő. Emiatt a méréseket az időben el-

osztva, kora reggeltől késő estig, hétköznap és pihenőnapon is végeztem.

A kiválasztott vonalakat úgy vizsgáltam, hogy azok minél inkább hasonlítsanak az üzemelő

összeköttetésekre. Emiatt a rendezőtől a lehető legtávolabbi tápfejig (2.1.1) törzsérpárból és

elosztóérpártból általam kiépített összeköttetéséket mértem.

A vonali jellemzők mérésére TELMO LTS 100 típusú mérőberendezés párt használtam

(vezérlő-követő üzemmódban). A műszerpár vezérlő tagját úgy állítottam be, hogy a frekven-

ciafüggő vonali jellemzők mérését 10 kHz-es lépésközzel végezze. Annak ellenére, hogy az

SHDSL modemek Annex F módban a frekvenciatartomány alsó 1500 kHz-es tartományát hasz-

nálják (ld. a 2.10. ábrát), a vizsgálatokat a 10 kHz-től 2000 kHz-ig terjedő frekvenciasávban

63

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.003



végeztem. A mérések során beállított lezárás az SHDSL ajánlásban előírt 135 Ω volt [57]. A

műszerpár egyik tagját a rendezőben, a másik tagját pedig az utcai tápfejnél csatlakoztattam a

vizsgált vonalhoz. A méréseket az 1.3. ábra szerint állítottam össze.

A vonalak teljesítőképességét, azaz a használatukkal elérhető legmagasabb adatátviteli se-

bességet HATTERAS HN404-CPi (előfizető oldali) és HATTERAS HN404-U-2E-I-T (központ

oldali) berendezésekkel vizsgáltam. A berendezéspárt Annex F működésre, és a megfelelő bit-

hibaarány tartása mellett még elérhető legmagasabb adatátviteli sebességre való automatikus

beállásra konfiguráltam. Bár ezek a berendezések nem mérőeszközök hanem SHDSL össze-

köttetések létrehozására alkalmas eszközök, a központ oldali egység lekérdezhetővé teszi a

működési paramétereket, így például az adatátviteli sebességet is. A bitsebesség-értékek méré-

sét ezzel a lekérdezéssel végeztem.

Munkám során összesen hét helyi hálózat 142 összeköttetésének fenti jellemzőit vizsgál-

tam meg. Méréseim hat településen (ezekre a későbbiekben azA,B,C,D,E, és F jelölésekkel

fogok utalni) két ipari körzetet és öt lakossági övezetet érintettek. Minden jellemzőt 200 frek-

vencián mértem meg, így kutatásom az adatátviteli sebességre vonatkozó mérésekkel együtt

összesen 198942 mérési adaton alapul.

A fejezet következő részében bemutatom méréseim eredményeit. Mivel rengeteg mért adat-

tal rendelkezem, alfanumerikus közlésük óriási helyigénnyel járna, ezért ezeket grafikusan je-

lenítem meg, de a méréseim között 31444-es azonosítóval rendelkező vonalhoz tartozó ered-

ményeket példaként részletesen, táblázatos formában is közlöm. (A 31444 számú vonal hossza

2100 méter.) Bár méréseimet a frekvenciatartomány diszkrét pontjain végeztem, mérési ered-

ményeim grafikus ábrázolása során az egyes vonalakhoz tartozó mért diszkrét értékeket össze-

kötve jelenítem meg annak érdekében, hogy jelezzem ugyanahhoz a vonalhoz tartozásukat.

3.1.1. Az adatátviteli sebesség méréseinek eredményei

A fizikai vonali paraméterek mérése mellett a vizsgált vonalak mindegyikénél az elérhető adat-

átviteli sebességet is megmértem. A mért bitsebesség-értékek az 512-5696 kbit/sec tartomány-

ban vannak. (A technológia nx64 kbit/s-os adatátviteli sebességbeállítást tesz lehetővé, emiatt

a mért bitsebességek közötti eltérések a 64 kbit/s egész számú többszörösei.) A távközlési vál-

lalatok és az előminősítési módszerek gyakorlatának megfelelően a különböző bitsebességeket

csoportokba soroltam. A 3.1. táblázat a mért adatátviteli sebességeket, a hozzájuk tartozó vo-

nalak darabszámát és a nekik megfelelő bitsebesség-csoport számát tartalmazza.
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Mért bitsebesség [kbit/s] Az adott sebességhez tartozó Bitsebesség-csoport

vonalak darabszáma [db]

512 1 1

640 2 1

832 1 1

896 2 2

1024 3 2

1088 3 2

1216 6 2

1408 4 2

1472 3 2

1536 5 2

1600 4 3

1728 12 3

2048 9 3

2368 14 3

2432 5 3

2496 1 4

2624 1 4

2752 9 4

2816 2 4

3136 8 4

3392 1 5

3840 1 5

3952 1 5

4032 9 5

4352 5 5

4608 1 5

4800 1 5

4928 5 5

5248 2 5

5440 5 5

5696 16 5

3.1. táblázat. A vizsgált vonalak adatátviteli sebességei
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3.1.2. Reflexiós csillapítás mérési eredmények

Reflexiós csillapítás méréseim eredményeit mutatja be a 3.1. ábra, és a 31444. számú vonal

reflexiós csillapítás adatai láthatók a 3.2. táblázatban.

f [kHz] ar [dB] f [kHz] ar [dB] f [kHz] ar [dB] f [kHz] ar [dB] f [kHz] ar [dB]

10 4,3 410 30,9 810 30,1 1210 19,1 1610 15,2

20 6,8 420 32,4 820 30,5 1220 18,8 1620 15,3

30 9,3 430 34,2 830 30,9 1230 18,6 1630 15,3

40 10,7 440 36,4 840 31,4 1240 18,3 1640 15,4

50 11,4 450 39,2 850 32 1250 18,1 1650 15,4

60 12,2 460 43,6 860 32,7 1260 17,8 1660 15,5

70 13,3 470 52,5 870 33,5 1270 17,6 1670 15,6

80 14,2 480 54 880 34,5 1280 17,3 1680 15,7

90 14,7 490 44,5 890 35,8 1290 17,1 1690 15,8

100 14,8 500 41,1 900 37,1 1300 16,9 1700 15,9

110 15,2 510 37,1 910 39,4 1310 16,7 1710 16,0

120 15,7 520 34,8 920 41,6 1320 16,6 1720 16,2

130 16,1 530 33,2 930 46 1330 16,4 1730 16,3

140 16,3 540 31,9 940 54,3 1340 16,2 1740 16,5

150 16,5 550 30,9 950 55 1350 16 1750 16,6

160 16,8 560 30,1 960 46,2 1360 15,9 1760 16,8

170 17,2 570 29,4 970 41,1 1370 15,7 1770 17,0

180 17,5 580 28,8 980 38,1 1380 15,5 1780 17,2

190 17,7 590 28,5 990 35,8 1390 15,4 1790 17,5

200 17,8 600 28 1000 33,2 1400 15,3 1800 17,7

210 18,1 610 27,8 1010 32,8 1410 15,2 1810 17,9

220 18,4 620 27,5 1020 31,5 1420 15,1 1820 18,2

230 18,7 630 27,3 1030 30,4 1430 15 1830 18,4

240 18,9 640 27,1 1040 29,4 1440 14,9 1840 18,7

250 19,3 650 27,1 1050 28,4 1450 14,8 1850 18,9

260 19,7 660 27 1060 27,6 1460 14,8 1860 19,2

270 20,3 670 27 1070 26,8 1470 14,8 1870 19,5

280 20,7 680 27 1080 26 1480 14,7 1880 19,8

290 21,2 690 27,1 1090 25,3 1490 14,7 1890 20,1

300 21,6 700 27,2 1100 24,6 1500 14,8 1900 20,4

310 22,2 710 27,2 1110 23,9 1510 14,8 1910 20,8

320 22,9 720 27,3 1120 23,3 1520 14,8 1920 21,3

330 23,6 730 27,5 1130 22,7 1530 14,9 1930 21,6

340 24,3 740 27,7 1140 22,2 1540 14,9 1940 22,1

350 25,1 750 28 1150 21,6 1550 15 1950 22,6

360 25,9 760 28,3 1160 21,1 1560 15 1960 23,2

370 26,8 770 28,7 1170 20,7 1570 15,1 1970 23,8

380 27,6 780 29 1180 20,2 1580 15,1 1980 24,7

390 28,5 790 29,3 1190 19,9 1590 15,2 1990 25,6

400 29,5 800 29,8 1200 19,5 1600 15,1 2000 26,6

3.2. táblázat. A 31444 számú vonalon mért reflexiós csillapítás értékek
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3.1.3. Vonali impedancia mérési eredmények

Vonali impedancia méréseim eredményeit mutatja be a 3.2. ábra, és a 31444. számú vonalhoz

tartozó vonali impedancia adatai láthatók a 3.3. táblázatban.

f [kHz] Z0 [Ω] f [kHz] Z0 [Ω] f [kHz] Z0 [Ω] f [kHz] Z0 [Ω] f [kHz] Z0 [Ω]

10 409 410 106 810 94 1210 125 1610 142

20 269 420 105 820 94 1220 126 1620 142

30 205 430 104 830 94 1230 127 1630 141

40 182 440 103 840 95 1240 128 1640 141

50 173 450 102 850 95 1250 128 1650 141

60 165 460 101 860 95 1260 130 1660 140

70 156 470 100 870 96 1270 131 1670 140

80 148 480 100 880 96 1280 131 1680 139

90 145 490 99 890 97 1290 132 1690 139

100 144 500 98 900 97 1300 133 1700 138

110 142 510 97 910 98 1310 134 1710 138

20 139 520 96 920 98 1320 135 1720 137

130 137 530 96 930 99 1330 136 1730 136

140 136 540 95 940 100 1340 137 1740 135

150 135 550 94 950 100 1350 138 1750 135

160 134 560 94 960 101 1360 138 1760 134

170 132 570 93 970 102 1370 139 1770 133

180 131 580 93 980 102 1380 140 1780 132

90 130 590 93 990 103 1390 141 1790 131

200 130 600 92 1000 104 1400 142 1800 130

210 128 610 92 1010 105 1410 142 1810 129

220 127 620 92 1020 105 1420 143 1820 128

230 126 630 92 1030 106 1430 143 1830 127

240 126 640 92 1040 107 1440 144 1840 126

250 124 650 91 1050 108 1450 144 1850 126

260 123 660 91 1060 109 1460 145 1860 125

270 121 670 91 1070 110 1470 145 1870 124

280 120 680 91 1080 110 1480 145 1880 123

290 119 690 91 1090 112 1490 145 1890 122

300 118 700 92 1100 112 1500 145 1900 121

310 117 710 92 1110 114 1510 145 1910 120

320 115 720 92 1120 115 1520 144 1920 119

330 114 730 92 1130 116 1530 144 1930 118

340 113 740 92 1140 117 1540 144 1940 117

350 112 750 92 1150 118 1550 144 1950 116

360 111 760 93 1160 119 1560 143 1960 115

370 110 770 93 1170 120 1570 143 1970 114

380 109 780 93 1180 121 1580 143 1980 112

390 108 790 93 1190 123 1590 142 1990 111

400 107 800 94 1200 124 1600 142 2000 110

3.3. táblázat. A 31444 számú vonalon mért vonali impedancia értékek
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3.1.4. Földszimmetria-csillapítás mérési eredmények

Földszimmetria-csillapítás méréseim eredményeit mutatja be a 3.3. ábra, és a 31444. számú

vonal földszimmetria adatai láthatók a 3.4. táblázatban.

f [kHz] asz [dB] f [kHz] asz [dB] f [kHz] asz [dB] f [kHz] asz [dB] f [kHz] asz [dB]

10 85,3 410 83,8 810 83,2 1210 80,8 1610 74,6

20 83,2 420 78,4 820 77,8 1220 102,7 1620 73,9

30 84,5 430 85,7 830 80,5 1230 82,7 1630 77,4

40 86,8 440 91,6 840 86,8 1240 80,2 1640 81,6

50 84,7 450 91,2 850 76,8 1250 90,4 1650 79,9

60 84,3 460 85,5 860 87,6 1260 95,8 1660 80,1

70 85,7 470 86 870 77 1270 90 1670 79,9

80 93,8 480 81,1 880 94,5 1280 79,7 1680 77,8

90 86,8 490 84,2 890 81,1 1290 85,5 1690 77,1

100 80,5 500 83,3 900 81,3 1300 76,4 1700 79,2

110 88,6 510 91,8 910 79,1 1310 80,2 1710 78,4

120 78,8 520 80,1 920 79,9 1320 82,4 1720 76,3

130 92,4 530 81,7 930 82,8 1330 80,3 1730 77,7

140 77,3 540 82,9 940 84,8 1340 74,3 1740 76,0

150 81,4 550 90,7 950 77,4 1350 83,3 1750 77,8

160 78,4 560 84,2 960 80,1 1360 83,4 1760 85,3

170 88 570 93,3 970 82,2 1370 81,8 1770 79,2

180 79,8 580 83,3 980 81,8 1380 77,4 1780 82,5

190 84,3 590 86 990 80,2 1390 78,4 1790 78,0

200 83,5 600 81,7 1000 82,8 1400 80,7 1800 83,1

210 80,9 610 80,4 1010 81,2 1410 78,4 1810 86,5

220 83 620 81,9 1020 78,1 1420 79,2 1820 81,6

230 92,1 630 78,6 1030 75,4 1430 75,7 1830 85,1

240 86,7 640 92,9 1040 90,1 1440 80,3 1840 76,3

250 95,6 650 83,2 1050 77,9 1450 76,5 1850 78,3

260 94,6 660 87,4 1060 83,3 1460 78,9 1860 80,3

270 85,9 670 86,4 1070 88,1 1470 84,1 1870 76,8

280 91,7 680 92,3 1080 80,8 1480 74,8 1880 77,4

290 94,8 690 83,3 1090 76 1490 76,6 1890 75,2

300 87,6 700 79,4 1100 81 1500 78,4 1900 82,9

310 91,2 710 85,3 1110 83,1 1510 75 1910 74,7

320 84,6 720 81,9 1120 87,2 1520 72,3 1920 77,3

330 83,1 730 88,2 1130 86,5 1530 79,3 1930 79,2

340 83,4 740 95,3 1140 77,3 1540 78,9 1940 76,8

350 94,9 750 80,5 1150 81 1550 81,7 1950 75,0

360 83,1 760 91,9 1160 92,7 1560 78,1 1960 81,7

370 105,5 770 82,5 1170 87,8 1570 76,4 1970 78,1

380 83,7 780 83 1180 79,6 1580 78 1980 75,0

390 87,7 790 87,8 1190 81,4 1590 79,3 1990 78,5

400 96,6 800 87,5 1200 85,8 1600 81,1 2000 80,7

3.4. táblázat. A 31444 számú vonalon mért földszimmetria-csillapítás értékek
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3.1.5. Vonali zaj mérési eredmények

Vonali zaj méréseim eredményeit mutatja be a 3.4. ábra, és a 31444. számú vonal vonali zaj

adatai láthatók a 3.5. táblázatban. Mivel a 3.4. ábrán az egyes csoportokhoz tartozó vonalak

kitakarják egymást, a 3.5. ábrán külön szerepelnek a 2. és az 5. sebességcsoporthoz tartozó

grafikonok.

f [kHz] Nv [dBm] f [kHz] Nv [dBm] f [kHz] Nv [dBm] f [kHz] Nv [dBm] f [kHz] Nv [dBm]

10 −90,2 410 −76,1 810 −73,2 1210 −74,4 1610 −81,9

20 −82,7 420 −80,7 820 −80,3 1220 −79,2 1620 −80,1

30 −86,5 430 −78,1 830 −73,7 1230 −78,9 1630 −86,1

40 −85,2 440 −79,9 840 −75,5 1240 −77,6 1640 −84,1

50 −85,9 450 −78,4 850 −74,5 1250 −87,5 1650 −83,5

60 −90,3 460 −81,2 860 −74,5 1260 −80 1660 −88,3

70 −81,2 470 −79,8 870 −73,9 1270 −75,4 1670 −82,5

80 −89,8 480 −78,4 880 −76,8 1280 −87,9 1680 −85,3

90 −89,3 490 −76 890 −73,3 1290 −82,2 1690 −80,9

100 −88 500 −79,9 900 −81,9 1300 −90,8 1700 −84,2

110 −86,9 510 −78,5 910 −82,5 1310 −75,9 1710 −78,8

120 −89,6 520 −77,9 920 −77,2 1320 −78 1720 −86,9

130 −89,7 530 −75,3 930 −79,4 1330 −78 1730 −81,9

140 −90,7 540 −79,9 940 −75,7 1340 −75,5 1740 −87,3

150 −85,6 550 −74,8 950 −76,4 1350 −79,5 1750 −85,0

160 −84,1 560 −76,2 960 −72,9 1360 −77,1 1760 −83,7

170 −84,7 570 −76,6 970 −71,7 1370 −79,6 1770 −79,9

180 −83,6 580 −74,2 980 −73,5 1380 −84,6 1780 −88,2

190 −76,7 590 −73,4 990 −76,5 1390 −90 1790 −84,7

200 −85,2 600 −74,7 1000 −77,3 1400 −97 1800 −86,0

210 −81,4 610 −72,8 1010 −70,9 1410 −80,1 1810 −83,8

220 −93,2 620 −76,2 1020 −83,5 1420 −84,2 1820 −87,8

230 −87,9 630 −77,2 1030 −81,1 1430 −86 1830 −87,1

240 −84,4 640 −77,9 1040 −78,2 1440 −85,4 1840 −95,2

250 −87,1 650 −71,5 1050 −79,8 1450 −80,2 1850 −87,1

260 −88,8 660 −78,3 1060 −75,8 1460 −82,7 1860 −82,8

270 −86 670 −84,4 1070 −76,4 1470 −80,6 1870 −83,6

280 −87,2 680 −78,8 1080 −71,9 1480 −80 1880 −85,0

290 −86 690 −77,3 1090 −75,3 1490 −78,8 1890 −87,1

300 −78,6 700 −71,5 1100 −77,5 1500 −84,7 1900 −84,2

310 −80 710 −76 1110 −76,8 1510 −81,9 1910 −84,4

320 −78,5 720 −70,6 1120 −85,8 1520 −83,2 1920 −85,3

330 −80,2 730 −71,3 1130 −76,7 1530 −84,6 1930 −86,0

340 −77,2 740 −75,6 1140 −77,3 1540 −82,4 1940 −80,5

350 −80,6 750 −71,4 1150 −80,8 1550 −75,6 1950 −90,8

360 −74,5 760 −74,6 1160 −83,5 1560 −89,8 1960 −88,6

370 −76,5 770 −77,7 1170 −80,2 1570 −81,2 1970 −82,1

380 −78,6 780 −71,7 1180 −82,3 1580 −86,4 1980 −82,6

390 −75,2 790 −76,2 1190 −78,6 1590 −81,4 1990 −83,9

400 −81,8 800 −71,3 1200 −80,2 1600 −85,8 2000 −94,8

3.5. táblázat. A 31444 számú vonalon mért vonali zaj értékek
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Beiktatási csillapítás méréseim eredményeit mutatja be a 3.6. ábra, és a 31444. számú vonal

beiktatási csillapítás adatai láthatók a 3.6. táblázatban.
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f [kHz] ai [dBm] f [kHz] ai [dBm] f [kHz] ai [dBm] f [kHz] ai [dBm] f [kHz] ai [dBm]

10 11,3 410 27,4 810 40,6 1210 45,9 1610 64,7

20 12,2 420 27,6 820 40,2 1220 45,6 1620 67,1

30 13,3 430 28 830 39,6 1230 45,9 1630 56,6

40 14,1 440 28,5 840 38,8 1240 46,8 1640 52,9

50 14,8 450 29 850 38,5 1250 48,4 1650 50,9

60 15,3 460 29,6 860 38,4 1260 50,8 1660 49,9

70 15,7 470 29,9 870 38,8 1270 54,4 1670 49,5

80 16,1 480 30,2 880 39,6 1280 55,4 1680 49,8

90 16,4 490 30,3 890 40,8 1290 52,5 1690 51,1

100 16,8 500 30,3 900 42,2 1300 49,6 1700 52,8

110 17,1 510 30,3 910 43,7 1310 47,7 1710 56,4

120 17,4 520 30,4 920 44,4 1320 46,6 1720 62,1

130 17,8 530 30,6 930 44,5 1330 46 1730 88,0

140 18,1 540 31 940 43,1 1340 46,3 1740 63,0

150 18,5 550 31,7 950 42,1 1350 47,3 1750 57,9

160 18,9 560 32,5 960 41,1 1360 49,1 1760 55,4

170 19,3 570 33,3 970 40,5 1370 52,1 1770 54,3

180 19,6 580 33,8 980 40,3 1380 58,4 1780 54,4

190 19,9 590 34 990 40,8 1390 66,3 1790 55,3

200 20,2 600 33,9 1000 41,4 1400 55,5 1800 58,0

210 20,5 610 33,6 1010 42,6 1410 50,9 1810 61,6

220 20,8 620 33,3 1020 43,9 1420 48,3 1820 66,3

230 21,2 630 33,2 1030 45,8 1430 46,8 1830 62,9

240 21,6 640 33,4 1040 47,8 1440 45,9 1840 58,9

250 22 650 33,9 1050 48,1 1450 46 1850 55,9

260 22,4 660 34,6 1060 47,7 1460 46,5 1860 54,6

270 22,8 670 35,6 1070 46,2 1470 47,7 1870 53,9

280 23,2 680 36,6 1080 45 1480 50 1880 54,2

290 23,5 690 37,5 1090 44,1 1490 53,9 1890 55,4

300 23,7 700 37,5 1100 43,6 1500 61,4 1900 58,7

310 24 710 37,3 1110 43,6 1510 64,4 1910 64,0

320 24,3 720 36,8 1120 44,1 1520 55,2 1920 68,3

330 24,6 730 36,2 1130 44,9 1530 51,2 1930 61,2

340 25 740 35,8 1140 46,2 1540 49,3 1940 56,1

350 25,6 750 35,9 1150 47,5 1550 48,3 1950 52,9

360 26 760 36,3 1160 49,1 1560 47,9 1960 51,3

370 26,4 770 37 1170 49,9 1570 48,4 1970 50,4

380 26,7 780 38,1 1180 49 1580 49,7 1980 49,9

390 26,9 790 39,3 1190 47,8 1590 52 1990 50,1

400 27,1 800 40,2 1200 46,6 1600 56 2000 50,8

3.6. táblázat. A 31444 számú vonalon mért beiktatási csillapítás értékek
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3.2. A fizikai jellemzők és a mért maximális adatátviteli sebes-

ségek közötti összefüggések

3.2.1. Reflexiós csillapítás, vonali impedancia, földszimmetria-csillapítás

A reflexiós csillapítás mérési eredmények láthatók a 3.1. ábrán. A vizsgált vonalak esetében

az átlagos beiktatási csillapítás 25 dB. Az egyes mért vonalakhoz tartozó grafikonok a 2 MHz

széles frekvenciatartomány nagy részén ezt az értéket közelítik, és ebből általában két helyen

erőteljesen kitérnek. Az ábrán látható, hogy ezeknek a kitéréseknek jellemző tartományai az

500 kHz, az 1250 kHz és az 1400 kHz szűk környezete és a 600 és 900 kHz közötti frekvencia-

sáv, illetve a mérési tartomány utolsó pontját jelentő 2000 kHz-es frekvencia. Bár a kiugrások

nagyon élesek (konkrét frekvenciákra hangoltak), a vizsgált vonalak reflexiós csillapítás függ-

vényei ezeket a csúcsokat meredek emelkedéssel érik el. A reflexiós csillapítás értéke a vonal

helyes lezárásáról ad információt (2.1.2. fejezet). Minél jobban közelíti a lezárás a vonal hul-

lámimpedanciáját, annál nagyobb a reflexiós csillapítás mértéke. A 3.1. ábrán látható csúcsok

azt mutatják, mely frekvenciákon illeszkedik legjobban a mérést végző műszerben beállított

135 Ω-os lezárás a vizsgált vonalakhoz.

A 3.1.2. fejezetben bemutatott mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a vonala-

kon mért reflexiós csillapítás és adatátviteli sebesség között nincs egyértelmű, az előminősí-

tésben felhasználható összefüggés. A 3.1. ábrán megfigyelhető, hogy a különböző bitsebesség-

csoportokhoz tartozó függvénygörbék a grafikon azonos helyeit foglalják el. Kismértékű el-

különülés megfigyelhető az 1000 és 1500 kHz közötti frekvenciatartományban, de ennek a

tartománynak a felső részén az első, második és harmadik sebességcsoporthoz tartozó görbék

nagyjából azonos viselkedést mutatnak, a tartomány középső részén a harmadik csoport görbéi

pedig csak két-három vizsgált vonal esetében magasabbak, mint a második és ötödik csoport-

hoz tartozó értékek.

A 3.2. ábrán láthatók a vonali impedancia mérések eredményei. Megfigyelhető, hogy a

mért adatok minden vizsgált vonal esetében szinte azonosak. A mérések között egyetlen (az

1. csoporthoz tartozó) vonal mutat kisebb fokú eltérést a többitől, melynek vonali impedan-

ciája az 500 kHz alatti tartományban magasabb, az 1000 és 1500 kHz közötti tartományban

pedig alacsonyabb, mint a többi vonalé. A vizsgált vonalak egy csoportja az alsó 1500 kHz-es

frekvenciatartományban illeszkedik a 135 Ω-os névleges impedanciához, ám 1500 kHz felett

vonali impedanciájuk enyhén csökken. Egy másik vonalcsoport a 135 Ω-os névleges értéktől

kis mértékben eltér. Ezeknek a vonalaknak a vonali impedanciája nem lineáris jellegű, hanem

enyhén hullámzó, az alsó 1000 kHz-es sávban 135 Ω alatti, míg a felső 1000 kHz-es frek-

venciasáv bizonyos részein meghaladja azt. Minkét vonalcsoportban vegyesen fordulnak elő
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bármelyik adatátviteli sebesség csoporthoz tartozó vonalak, a frekvenciatartományban nincs

az egyes bitsebesség-csoportok közötti jellegzetes elkülönülés. A mérési eredmények alapján

is megállapítható, hogy a vonali impedancia mért értékei nem alkalmazhatók az előminősítés

bemeneti paramétereként.

A 3.3. ábra a vizsgált vonalak mért földszimmetria-csillapítását (2.1.2. szakasz) ábrázolja.

A vizsgált vonalak átlagos földszimmetria-csillapítása 83 dB. A mért értékek görbéi az átlagos

83 dB-es érték körüli szűk tartományban helyezkednek el, és bár zajosak, közel lineárisak.

Az egyes vonalak ábrázolt földszimmetria-csillapítás görbéi azonos sávban helyezkednek el,

függetlenül a vizsgált vonalak bitsebesség szerinti besorolásától. A mérési eredmények szerint

a vonalakon elérhető adatátviteli sebesség becslésében a földszimmetria-csillapítás értékek sem

használhatók fel. Mérési eredményeim azt mutatják, hogy a vizsgált vonalak földszimmetriája

jó, a hasznos jel aszimmetria miatt nem szenved el jelentős mértékű teljesítménycsökkenést

vagy torzulást ezeken a vonalakon.

3.2.2. Vonali zaj

Az SHDSL technológiát leíró G.991.2 számú ITU-T ajánlás két olyan fizikai vonali jellemzőt

említ, melyek az átvitel minőségét befolyásolják. Ezek egyike a vonali zaj.

A vonali zaj, de főleg a közelvégi áthallás hatásaival számos, a szakirodalomból ismert

munka foglalkozik (például [7, 20, 85]). Ezek a munkák kizárólag a zajjal foglalkoznak, a zaj

mint egyedül érdekes befolyásoló tényező jelenik meg bennük. Fontos megjegyezni, hogy ezek

a kutatások nem előminősítéssel, hanem DSL rendszerek adatátviteli sebességének növelésével

foglalkoznak. Mivel a vonali jellemzők közül üzem közben a közelvégi áthallás befolyásolható,

az átviteli teljesítményt növelő eljárások ezzel a jellemzővel kell hogy dolgozzanak. Előminősí-

tési problémákban a vonali jellemzők nem változtathatók, azokat a vizsgált vonal adottságának

kell tekinteni.

Az általam vizsgált összes vonalon mért vonali zaj együtt látható a 3.4. ábrán. A különböző

vonalak zajának értékei a -100 és -50 dBm-es sávban helyezkednek el a vizsgált frekvenciák

teljes tartományában. A 3.4. ábrán a frekvencia két jellegzetes helyén a zaj megemelkedése

figyelhető meg. Erőteljes kiugrás látható az 1350 kHz-es frekvencián, ezt a Kossuth rádió adá-

sának helyi sugárzása okozza. A zaj jellege és a nagy mennyiségű mért adat nem teszi lehetővé

a mérési eredmények egyetlen grafikonon történő áttekinthető ábrázolását, emiatt a 3.7. ábrán

külön láthatók az egyes sebességcsoportokhoz tartozó vonalak zajai. Ezen az ábrán látható,

hogy az első kivételével minden sebességcsoport jelen van a -50 és -100 dBm közötti tarto-

mány szinte minden pontján. Annak a magyarázata, hogy az 1. csoport zaj eredményei szűkebb

tartományban találhatók, az, hogy ebbe a csoportba tartozó vonalakat csak egy helyszínen, és
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3.7. ábra. A mért vonali zaj értékek bitsebesség csoportonként

csak kisebb mennyiségben tudtam vizsgálni.

Vizsgálataim során azt tapasztaltam, hogy bár az egyes helyszínek zajának jellege eltérhet

egymástól, az azonos helyszíneken mért vonalak esetében ez a jelleg azonos [75, 76]. Az álta-

lam vizsgált helyszíneken két ilyen jellegzetes zajformával találkoztam (ZK1 és ZK2), ezek

láthatók a 3.8. ábrán. E jellegzetes formák kialakulásának okát nem vizsgáltam, előminősítés

során elegendő ennek a jelenségnek mint adottságnak a figyelembevétele. A 3.8(a). és A 3.8(b).

ábrán megfigyelhető, hogy az azonos területeken lévő vonalak zaja közel azonos, függetlenül

attól, hogy egy-egy vonal mekkora adatátviteli sebesség elérésére alkalmas. Ez nem azt jelenti,

hogy a vonali zaj nem befolyásolja a vonalon elérhető maximális adatátviteli sebességet, ha-

nem azt, hogy azonos területen ezt minden vonal esetében egyformán teszi. (Hibás vonalakon a
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(b) Az E és F területekhez tartozó vonalakon mért zaj (ZK2)

3.8. ábra. Eltérő területekre jellemző vonali zajok

zaj jelentős mértékben eltérhet ezektől a jellegektől. Ilyeneket nem vizsgáltam, kutatásom célja

nem hibás vonalak felderítése, hanem műszakilag megfelelő vonalak átviteli teljesítményének

becslése.) Kutatásom során ezt a jelenséget felhasználtam, erről a 4. fejezetben beszámolok.

Vizsgálataim eredménye azt mutatja, hogy azonos zajkörnyezetben nem lehet a különböző

adatátviteli sebességre képes vonalakat a rajtuk mérhető zaj alapján megkülönböztetni, ez a

jellemző egy összetett döntési rendszer metaszintjének bemeneti paramétere lehet.
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3.2.3. Beiktatási csillapítás

A 3.6. ábra az összes vizsgált vonal mért beiktatási csillapítás eredményeit tartalmazza. A be-

iktatási csillapítás értékek kis frekvenciákon alacsonyak, a frekvencia növekedésével pedig nö-

vekednek, közelítve a 2.6. ábrán látható elméleti függvényalakot.

A 3.6. ábrán látható, hogy az eddig bemutatott mérési eredményekkel ellentétben a vizs-

gált vonalak beiktatási csillapítás görbéi az adott vonalakon elérhető maximális bitsebességek

szerint csoportosulnak, az egyes csoportok jól behatárolható sávokat foglalnak el. A legalacso-

nyabb sebességértékek fekete színnel jelölt csoportja a diagram felső részén található, míg a

legmagasabb elérhető sebességértékekhez tartozó vonalak beiktatási csillapítása a legalacso-

nyabb.

A szomszédos csoportok átfedik egymást. Ezek az átfedések minden szomszédos csoport

esetében szinte minden frekvencián megfigyelhetők. Ez alól a 3.7. táblázat első oszlopában

található frekvenciákon a második és harmadik oszlopban lévő csoportok képeznek kivételt. A

különböző sávok részleges átlapolása miatt fuzzy modellek alkalmazása célszerű.

Frekvencia Elhatárolt

[kHz] csoportok

10 1-2

40 2-3

50 2-3

60 2-3

70 2-3

80 2-3

90 1-2 2-3

100 1-2 2-3

110 1-2 2-3

120 1-2 2-3

130 1-2 2-3

140 1-2 2-3

150 2-3

160 2-3

170 2-3

470 2-3

3.7. táblázat. Frekvenciapontok, ahol egyes szomszédos bitsebesség csoportok között nincs

átfedés

78

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.003



Megvizsgáltam, hogy a 3.2.2. szakaszban bemutatott eltérő zajjellegek szerinti osztályozás-

ban hogy alakulnak az egyes csoportokhoz tartozó vonalak beiktatási csillapításai. Az eredmé-

nyek 3.9. ábrán láthatók. A 3.9(a) ábra a 3.8(a) ábrán látható zajjelleghez tartozó, míg a 3.9(b)

ábra a 3.8(b) ábrán látható zajjelleghez tartozó vonalak beiktatási csillapításait mutatja. Megfi-

gyelhető, hogy az eltérő zajjelleghez tartozó csoportok által elfoglalt sávok kismértékben eltér-

nek egymástól.
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(a) Az A,B,C és D területeken – vagy a zaj szempontjából a ZK1 zajkarakterisztika mellett – mért

beiktatási csillapítás értékek
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(b) Az E és F területeken – vagy a zaj szempontjából a ZK2 zajkarakterisztika mellett – mért beiktatási

csillapítás értékek

3.9. ábra. A különböző jellegű zajokhoz tartozó vonalak beiktatási csillapítás értékei
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Az egyes zajjellegekhez tartozó grafikonok azt mutatják, hogy bár a szomszédos csoportok

által elfoglalt sávok átfedése kisebb mértékű, nem tűnik el teljesen. A 3.9(a) ábrán ez minden

csoport esetében látszik, de megfigyelhető a kevesebb vonal mérési eredményeit tartalmazó

3.9(b) ábrán is.

A 3.6. és a 3.9. ábrákon bemutatott mérési eredmények megmutatták, hogy a szimmetri-

kus érpárakból álló vonalak beiktatási csillapítása és a rajtuk SHDSL technológiával elérhető

legnagyobb adatátviteli sebesség között összefüggés van, tehát a beiktatási csillapítás mint a

vizsgált vonal fizikai jellemzője SHDSL szempontból történ előminősítő eljárás során beme-

neti paraméterként használható.

3.2.4. Az előminősítés során alkalmazható karakterisztikus frekvenciák

A beiktatási csillapítás mérési eredményeit tartalmazó ábrákat vizsgálva az Annex F módú

SHDSL-re vonatkozó spektrális teljesítménysűrűség maszk (2.10. ábra) ismeretében megálla-

pítható, hogy a beiktatási csillapítás grafikonok 1500 kHz feletti tartományának figyelembevé-

tele a várható legnagyobb adatátviteli sebesség becslésében szükségtelen.

Megvizsgáltam, hogy sikeres előminősítés végezhető-e a teljes vizsgált frekvenciatarto-

mányban mért értékek felhasználása helyett csupán a frekvencia néhány diszkrét pontján mért

érték alapján. Eredményeim szerint az 1500 kHz alatti frekvenciatartományban lévő nagyszá-

mú mért eredmény együttes felhasználása feleslegesen bonyolult előminősítési eljáráshoz ve-

zet, a vonalak teljesítőképessége ennél lényegesen kevesebb adat felhasználásával is sikere-

sen elvégezhető. Azt tapasztaltam, hogy a beiktatási csillapítás hat karakterisztikus frekvenci-

án mért értékének felhasználásával az előminősítés sikeres. Ezt mérésekkel igazoltam. Ennek

eredményeiről – mivel ezek a vizsgálatok összefüggnek az általam létrehozott fuzzy és evolú-

ciós modellekkel – a 4. fejezetben számolok be.

A frekvencia általam sikerrel használhatónak talált pontjai a 100, 500, 750, 1000, 1250 és

1500 kHz-es értékek. Ezeknek a frekvenciapontoknak a kiválasztását a 3.7. táblázat alapján

végeztem. A táblázatban látható, hogy a teljes tartományban csak néhány olyan frekvenciapont

van, melyeken a mért beiktatási csillapítás értékek egyes bitsebesség csoportokhoz tartozó sáv-

jai nem lógnak egymásba. A 40- kHz-től 170 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban a 2. és

3. csoport sávjai nem érintkeznek egymással, emellett ezen a tartományon belül, 90 kHz és

140 kHz között az 1. és 2. csoportok sávjai is elkülönülnek egymástól. A frekvencia legalsó

tartományában ezen a területen hozható döntés a legegyszerűbben, az első vizsgált frekven-

ciapontot (100 kHz) ebből a tartományból választottam. Magasabb frekvenciákon egyedül 470

kHz-en volt ilyen elkülönülés található. Az általam választott következő vizsgálati frekvencia

az ehhez legközelebb eső kerek érték, 500 kHz. Mivel a frekvenciasáv minden további pontján
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a beiktatási csillapítás sávjai részlegesen fedik egymást, az 500 kHz feletti frekvenciákon sza-

bályos távolságokon, 250 kHz-enként jelöltem ki a vizsgálathoz használt frekvenciákat (750,

1000, 1250 és 1500 kHz). Az ily módon választott frekvenciapontok alkalmazása tesztmérése-

im során sikeresnek bizonyult. Az említett teszteket a 4. fejezetben bemutatott fuzzy modellek

segítségével végeztem, és azok eredményeit ott bemutatom, ám mivel ezeket az eredménye-

ket első tézisemben felhasználom, itt is közlöm: az elvégzett tesztek során a vizsgált vonalak

84,0%-ának előminősítése helyes, 5,8%-ának előminősítése pedig elfogadható (eggyel a biz-

tonság irányában tévedő) volt, hibás előminősítés pedig 10,2%-ban fordult elő.

3.3. Első tézis

A szakirodalmi eredményekből kiindulva nagyszámú mérés elvégzése alapján infokommuni-

kációs hálózati linkek esetében meghatároztam azon frekvenciafüggő fizikai jellemzők körét,

melyek figyelembevételével ezen linkek SHDSL adatátviteli előminősítése elvégezhető.

Javaslatot tettem az előminősítés során használt frekvenciában folytonos függvények véges

számú diszkrét értékkel való helyettesítésére. E diszkrét értékek nagyszámú méréssel, kísér-

letileg igazolt kis elemszámú rész halmaza a bemeneti függvények hat karakterisztikus frek-

vencián felvett értéke. Több, mint 190000 mérési eredmény segítségével igazoltam, hogy ha a

hat karakterisztikus frekvencia a frekvenciatartományban közel egyenletesen oszlik el (pl. 100

kHz, 500 kHz, 750 kHz, 1000 kHz, 1250 kHz, 1500 kHz), akkor – a megfelelő döntéstámo-

gató algoritmus alkalmazása esetén – az előminősítés az irodalomból ismert illetve a mérnöki

gyakorlatban használatos előminősítő módszerek mindegyikénél pontosabb eredményt ad.

Az ismertetett karakterisztikus frekvenciák alkalmazásával az elvégzett tesztek során a

vizsgált vonalak 84,0%-ának előminősítése helyes, 5,8%-ának előminősítése pedig elfogad-

ható (eggyel a biztonság irányában tévedő) volt, hibás előminősítés pedig 10,2%-ban fordult

elő. [70, 71, 72, 73, 74]
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4. fejezet

Előminősítés fuzzy modellek segítségével

A 3. fejezetben bemutatott vizsgálataim során a következő megfigyeléseket tettem:

1. Az egyes vonalakon elérhető maximális adatátviteli sebességet a zaj és a beiktatási csil-

lapítás együtt befolyásolja.

2. Azokban a földrajzi körzetekben, ahol a szolgáltatási struktúra hasonló, a vonalakon mér-

hető zaj jellege is rendkívül hasonló, így adott körzeten belül a zaj közel egyformán be-

folyásolja a vonalak átviteli teljesítőképességét.

3. Az egyes bitsebesség-csoportokhoz tartozó vonalak mért beiktatási csillapítás csoportjai

részben átlapolják egymást.

4. Az egyes zajkarakterisztikákhoz tartozó vonalak beiktatási csillapításai minden esetben

láthatóan befolyásoló paraméterei a vonalon várható adatátviteli sebességnek.

5. Az eredményes előminősítéshez elegendő a zaj és a beiktatási csillapítás néhány karak-

terisztikus frekvencián mért értékének használata.

A felsorolt észrevételek alapján az Annex F. módú SHDSL modemekkel maximálisan elér-

hető adatátviteli sebesség becslésére hierarchikus fuzzy szabálybázist állítottam fel.

Hierarchikus döntési rendszerem metaszintjén a zaj vizsgálata helyezkedik el, a következő

szinten alkalmazandó szabálybázis kiválasztása itt történik meg a vizsgált vonal zajkarakterisz-

tikája alapján. Vizsgálataimat valóságos távközlési hálózatokon végeztem. Méréseim nagy szá-

ma mellett kétféle jellemző zajkarakterisztikát figyeltem meg. Ez a két zajkarakterisztika egy-

mástól egyszerűen megkülönböztethető, ezért a bemutatott módszerem a metaszinten „crisp”,

azaz nem fuzzy módon hoz döntést, ám nagyobb számú zajkarakterisztika esetén itt is a fuzzy

döntés alkalmazására teszek javaslatot.
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Módszerem a tényleges következtetést a metaszinten történő döntés által választott, csak

beiktatási csillapítás értékeken alapuló szabálybázis felhasználásával állítja elő. Mivel az egyes

sebességcsoportokban mért beiktatási csillapítás értékek tartományai részben fedik egymást, az

esetek nagy részében egyértelmű döntés nem hozható. Ennek a bizonytalanságnak a kezelésére

fuzzy következtetés alkalmazására tettem javaslatot, metaszint feletti lokális modelljeim így

fuzzy szabálybázisok. Ezeket a szabálybázisokat kétféle módszerrel hoztam létre. Az egyik

esetben a mért adatokat közvetlenül felhasználva statisztikai módszerrel, míg a másik esetben a

mért adatokat tanítómintaként felhasználva bakteriális memetikus algoritmus [16] segítségével

hoztam létre szabálybázisokat.

A szabálybázisok létrehozásának általam javasolt módját és az így elkészített szabálybázi-

sokat a következőkben mutatom be.

4.1. Szabálybázisok előállítása a mért eredmények alapján

4.1.1. Metaszint

Módszeremben a döntés fázisában alkalmazandó fuzzy szabálybázist metaszinten, a vizsgált

vonal zajkarakterisztikája (3.8. ábra)alapján választom ki. Mivel vizsgálataim két jellemző ese-

tet tártak fel, csak két e eset közül kell választani, emiatt a döntés egyszerű.

A lokális modelleket kiválasztása aszerint történik, hogy a vizsgált vonalon mért zaj át-

lagos értéke 150 és 200 kHz között nagyobb-e, mint 300 és 350 kHz között. Ha igen, akkor

a 3.8(b) ábra, ha nem, akkor pedig a 3.8(a) ábra szerinti zajkarakterisztikához tartozó fuzzy

szabálybázist használom a döntés során.

A metaszintet formálisan a (4.1) számú egyenlet adja meg,

ZK1 : ha Za > 1 akkor a döntéshez az L1 modell használandó

ZK2 : ha Za < 1 akkor a döntéshez az L2 modell használandó
(4.1)

ahol L1 és L2 a ZK1 és ZK2 zajkarakterisztikákhoz tartozó lokális modellek, Za pedig a (4.2)

egyenlet szerinti,

Za =

∑
fa

Nfa∑
ff

Nff

(4.2)

melyben fa=[150 kHz, 160 kHz, . . . , 200 kHz] és ff=[300 kHz, 310 kHz, . . . , 350 kHz].

Elképzelhető, hogy a méréseim helyszínétől eltérő helyszíneken más zajkarakterisztikák is

előfordulhatnak. Ebben az esetben lehetséges, hogy nem minden zajkarakterisztika szeparáló-

83

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.003



dik el egymástól, hanem hasonlóan a méréseim során megfigyelt beiktatási csillapítás sávok-

hoz, részlegesen fedik egymást. E körülmények között a metaszinten történő választáshoz az

általam használt crisp döntési módszer helyett fuzzy következtető rendszer alkalmazása merül

fel célravezetőnek.

4.1.2. Statisztikai módszerrel alkotott lokális fuzzy modellek

Az elérhető legnagyobb adatátviteli sebesség becslésére különböző, az eltérő zajkarakteriszti-

káknak megfelelő fuzzy modelleket alkottam. A modellek létrehozásának módszere a követke-

ző :

1. Első lépés a mért beiktatási csillapítás értékek csoportosítása az eltérő zajkarakterisztikák

szerint. (Zajkarakterisztikákhoz tartozó adathalmazok létrehozása.)

2. A második lépés az egyes halmazokon belüli összetartozó adatok csoportokra bontása a

hozzájuk tartozó vonalakon elérhető maximális adatátviteli sebességek szerint. (A kime-

neti állapotoknak megfelelően, melyek a 3.1. táblázatban láthatók, minden halmazban öt

csoportot hoztam létre, így ezzel a módszerrel öt szabályból álló szabálybázisokat alkot-

tam.) Az egyes halmazok minden egyes csoportja közvetlenül kapcsolódik a kimeneti tér

egy-egy állapotához.

3. Az egyes csoportokon belül a 3.2.4. fejezetben ismertetett karakterisztikus frekvencia-

pontokon mért értékeket külön kezelve a szabálybázisok dimenzióit a beiktatási csillapí-

tás különböző karakterisztikus frekvenciákon mért értékei képezik. (Az első dimenzió a

beiktatási csillapítás 100 kHz-en, a második a beiktatási csillapítás 500 kHz-en, és így

tovább 1500 kHz-ig). A harmadik lépés a mért értékek alapján adott sebességcsoporthoz

és adott karakterisztikus frekvenciaértékhez tartozó fuzzy halmazokat létrehozása. Esze-

rint a módszer szerint, ahogy az alábbiakban látszik, ezek a fuzzy halmazok háromszög

alakú tagsági függvényekkel rendelkeznek, és normálisak. A fuzzy halmazok előállítása

a (4.3), (4.4) és (4.5) egyenletek felhasználásával történik:

inf{suppAr,d} = min(air,d,1 , air,d,2 , . . . , air,d,k , . . . , air,d,l) (4.3)

sup{suppAr,d} = max(air,d,1 , air,d,2 , . . . , air,d,k , . . . , air,d,l) (4.4)

coreAr,d =

l∑
l=1

air,d,l

l
(4.5)
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melyekben Ar,d az r-edik szabály (r-edik sebességcsoport) d-edik dimenziójához tartozó

fuzzy halmaz, air,d,k az r-edik sebességcsoporthoz tartozó k-adik vonal, d frekvencián

mért beiktatási csillapítása, l pedig az r-edik sebességcsoporthoz tartozó vizsgált vonalak

darabszáma.
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4.1. ábra. Az L1 lokális modell. A mintákból közvetlenül, statisztikai alapon létrehozott

szabálybázis, mely a 3.8(a). ábrán látható ZK1 zajkarakterisztikához illeszkedik. A

grafikonok fentről lefelé az egyes szabályokat ábrázolják R1-től R5-ig. Az ábrán a függőleges

tengelyen a tagsági értékek szerepelnek. Az antecedens oldalon lévő diagramok vízszintes

tengelye a beiktatási csillapítást [dB] ábrázolja, a konzekvens oldali diagramok vízszintes

tengelye dimenzió nélküli, a kimeneti állapotokhoz tartozó értékek szerepelnek rajta.

A bemutatott módszer használatával két darab, öt szabályból álló, hatdimenziós szabály-

bázist készítettem. Ezek láthatók a 4.1. és a 4.2. ábrákon. Mivel méréseim során a Za < 1

értékhez tartozó zajkarakterisztikának (3.8(a)) megfelelő, a legalsó bitsebesség-csoportba (1.

csoport) tartozó vonalat nem találtam, ehhez a zajkarakterisztikához is az L1 modell 1. szabá-

lyát használtam. Az L2 modellhez tartozó a 4.2. ábrán tehát az alsó négy szabály (R2-R5) új,

míg a legfelső azonos a 4.1. ábra R1 szabályával. Hasonló okok miatt keskenyek ugyanebben a

modellben az R3 szabályhoz tartozó antecedens fuzzy halmazok. Ebbe a tartományba csak két

vonal esett bele, ezért ezeket ennek a két vonalnak a mért értékei alapján kellett létrehoznom.

85

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.003



0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0 2 4 6
0

0,5
1

0 20 40 60 80 100
A1 A2 A3 A4 A5 A6

4.2. ábra. Az L2 lokális modell. A mintákból közvetlenül, statisztikai alapon létrehozott

szabálybázis, mely a 3.8(b). ábrán látható ZK2 zajkarakterisztikához illeszkedik. A

grafikonok fentről lefelé az egyes szabályokat ábrázolják R1-től R5-ig. Az ábrán a függőleges

tengelyen a tagsági értékek szerepelnek. Az antecedens oldalon lévő diagramok vízszintes

tengelye a beiktatási csillapítást [dB] ábrázolja, a konzekvens oldali diagramok vízszintes

tengelye dimenzió nélküli, a kimeneti állapotokhoz tartozó értékek szerepelnek rajta.

Annak ellenére, hogy az L1 és L2 jelű szabálybázisokat eltérő zajkarakterisztikával rendel-

kező területeken végzett mérések eredményei alapján hoztam létre , azok egymáshoz nagyon

hasonlók. Ez a hasonlóság szembeötlő, ha együtt vizsgáljuk az egyes szabálybázisok azonos

kimeneti állapotokhoz tartozó szabályainak antecedens fuzzy halmazait. Ilyen összehasonlítás

látható a 4.3. ábrán.

Az ily módon létrehozott szabálybázisok a fuzzy szakirodalom terminológiája szerint „rit-

ka” szabálybázisok. Erre láthatók példaként a 4.4. ábrán az L1 és L2 szabálybázisok első di-

menzióhoz tartozó antecedens halmazai. Az ábrán megfigyelhető, hogy az első dimenzióban

a fuzzy halmazok tartói csak részben fedik a lehetséges beiktatási csillapítás tartományt. Az

L1 modellben az első dimenzióban nincs fedés az 5. és 4. szabályhoz tartozó, valamint a 3.

és 2. szabályhoz tartozó fuzzy halmazok között. Hasonló rés figyelhető meg az L2 modell el-

ső dimenziójában a 4. és 3. szabályhoz tartozó, valamint a 3. és 2. szabályhoz tartozó fuzzy

halmazok között.
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4.3. ábra. A 3.8(a) (felső) és a 3.8(b) (alsó) ábrán látható zajkarakterisztikákhoz tartozó

szabálybázisok 4. szabályainak összehasonlítása
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4.4. ábra. Az L1 és L2 lokális modellek 1. dimenzióihoz tartozó fuzzy halmazok

A lokális modellek „ritkaságának” megszüntetése további mérések elvégzésével, és e mé-

rések eredményeinek ezekbe a modellekbe történő beépítésével lehetséges. Az ehhez szüksé-

ges mérések száma előre nem megbecsülhető, a „ritka” tulajdonság megszüntetése feltehetően

nagy költségű, még több vonali mérés elvégzését igénylő feladat volna. Emiatt javaslom a leírt

módon létrehozott szabálybázisokat interpolatív szabálybázisként kezelni, és a következtetést

fuzzy interpolációval elvégezni. Az e a szabálybázisokkal végzett munkám során a kiértéke-

lést stabilizált KH interpolációval (2.2.4. fejezet) végeztem, így még azon vonalak esetében is

sikeres volt a műveletet végrehajtása, melyek mért értékei nem két szomszédos fuzzy halmaz

közé, hanem a szélső fuzzy halmazokon kívülre estek (a stabilizált KH interpolációs eljárás

extrapoláció elvégzésére is alkalmas).

A bemutatott szabálybázisok láthatók a 4.1. és a 4.2. táblázatokban. (Annak érdekében,

hogy a táblázat egy oldalon elférjen, az egyes szabályok egymás mellett, míg az egyes dimen-
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ziók egymás alatt helyezkednek el.) A szabálybázisokban szereplő háromszög alakú tagsági

függvénnyel rendelkező, normális fuzzy halmazokat tartójuk infimumával (i) és szuprémumá-

val (s), valamint magpontjukkal (c) adtam meg.R1,R2, . . . ,R5 jelöli az egyes szabályokat,D1,

D2, . . . , D6 pedig az egyes dimenziókat.

L1 R1 R2 R3 R4 R5

D1

i 32,16 25,55 21,36 16,63 12,3

c 35,75 28,45 23,35 18,45 14,35

s 37,91 33,17 25,36 24,32 15,91

D2

i 53,26 45,98 39,14 30,32 21,76

c 58,5 50,6 42,6 35 26,6

s 63,55 59,75 46,12 40,85 31,84

D3

i 58,45 48,87 47,02 37,09 26,66

c 63,3 57 51,8 42,9 32,7

s 70,11 65,3 57,3 49,9 39,2

D4

i 58,51 46,2 52,26 43,13 31,18

c 59,8 57,6 56,8 48,7 37,9

s 61,85 66,22 65,13 55,35 46,6

D5

i 53,4 44,32 46,04 48,44 34,91

c 59,9 57,3 57,9 53,9 42,4

s 63,51 70,86 70,65 60,94 51,08

D6

i 53,61 45,32 49,12 49,48 37,57

c 61,7 55,2 49,14 56 46,5

s 69,78 71,45 70,61 67,62 56,06

K

i 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5

c 1 2 3 4 5

s 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5

4.1. táblázat. Az L1 lokális szabálybázis táblázatos formában

4.1.3. Lokális fuzzy modellek meghatározása bakteriális memetikus algo-
ritmussal

Bár a 4.1.2. fejezetben bemutatott, statisztikai módszerrel létrehozott szabálybázisok egysze-

rűek és mért minták rendelkezésre állása esetén könnyen előállíthatók, ritkák. Ritkaságukat a

mért minták bemeneti térben való eloszlása okozza. Alkalmazásuk olyan fuzzy következtető
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L2 R1 R2 R3 R4 R5

D1

i 32,16 25,6 23,2 16,8 11,7

c 35,75 31,5 23,7 18,5 15,3

s 37,91 35,5 24,2 20,8 19,3

D2

i 53,26 45,0 39,4 29,3 19,4

c 58,5 55,4 40,2 34,3 26,9

s 63,55 62,0 40,9 40,4 37,5

D3

i 58,45 48,8 47,5 35,9 22,9

c 63,3 68,7 48,9 41,6 32,7

s 70,11 98,3 50,3 49,7 46,5

D4

i 58,51 50,7 54,6 41,4 25,7

c 59,8 75,3 56,6 48 37,8

s 61,85 87,6 58,5 57,4 51,6

D5

i 53,4 47,8 60,6 46,6 28,5

c 59,9 80 63,1 54 42

s 63,51 96,4 65,6 63,9 56,9

D6

i 53,61 46,6 65,7 51,0 30,8

c 61,7 85 69,1 60,9 45,9

s 69,78 104,5 72,4 70,3 62,0

K

i 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5

c 1 2 3 4 5

s 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5

4.2. táblázat. Az L2 lokális szabálybázis táblázatos formában
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rendszerekkel, mint például Mamdani eljárása, csak erősen korlátozott bemeneti adatok ese-

tén lehetséges, vagy nem korlátos bemeneti adatok mellett interpolatív következtetés elvégzése

szükséges.

Annak érdekében, hogy a szabálybázisok „ritkaságát” további mért minták gyűjtése nél-

kül csökkentsem, a meglévő mintákat felhasználva Levenberg-Marquardt lokális keresőeljárást

alkalmazó bakteriális memetikus algoritmus (BMALM) [9, 16] segítségével alkottam szabály-

bázist. (A szabálybázisok „ritkaságának” teljes megszüntetése így sem mindig lehetséges, hi-

szen a mért minták alapján létrehozott szabálybázis az antecedensekkel lefedett terület alatt

és felett ritka maradhat.) Mivel ZK2 zajkarakterisztika mellett az első bitsebesség-csoporthoz

tartozó vonalat nem találtam, ehhez a kimeneti állapothoz és zajkarakterisztikához nem állt

rendelkezésemre tanítóminta. Bakteriális algoritmussal létrehozott szabálybázisok esetén nem

lehetséges esetlegesen hiányzó szabályok pótlása a 4.1.2. fejezetben bemutatott módon, így a

BMALM algoritmussal csak a ZK1 zajkarakterisztikához hoztam létre lokális szabálybázist.

Erre a szabálybázisra a továbbiakban az L1B megnevezéssel hivatkozom. A metaszintű döntés

meghozatalakor ezt a (4.1) egyenletben L1 helyett kell alkalmazni. A módszer vizsgálatára és

a tesztek elvégzésére ez elegendő volt.

A BMALM algoritmust Mamdani féle következtető rendszerrel történő kiértékeléshez a 4.3.

táblázatban felsorolt paraméterekkel futtattam. Tanítómintaként az egyes bitsebességcsopor-

tokhoz tartozó, karakterisztikus frekvenciákon mért beiktatási csillapítás értékeket használtam,

melyeknél a kimeneti állapothoz az egyes bitsebesség-csoportok sorszámait rendeltem.

paraméter érték

szabályok száma 10

populációk egyedszáma 20

generációszám 3000

géntranszfer 12

4.3. táblázat. A BMALM futtatása során alkalmazott paraméterek

Az algoritmus végrehajtása tíz szabályból álló, trapéz alakú tagsági függvényekkel leírha-

tó fuzzy halmazokat tartalmazó nem ritka szabálybázist eredményezett. A szabálybázis adatait

tartalmazza a 4.4. táblázat, és a 4.5. ábrán az grafikusan megjelenítve is látható. A szabálybázi-

sokban szereplő trapéz alakú tagsági függvénnyel rendelkező, normális fuzzy halmazokat a 4.4.

táblázatban tartójuk infimumával (is) és szuprémumával (ss), valamint magjuk infimumával (ic)

és szuprémumával (sc) adtam meg.
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L1B R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

D1

is 1,82 2,85 8,33 3,3 15,04 14,78 10,78 12,27 7,46 11,94

ic 17,63 18,05 28,19 13,76 32,2 15,95 12,79 17,82 8,25 13,29

sc 29,62 19,16 32,92 14,33 44,75 20,88 14,88 32,87 14,34 27,19

ss 31,21 48,2 40,39 40,48 49,84 28,1 49,83 46,22 42,72 35,19

D2

is 8,54 30,01 4,53 15,13 6,28 11,7 45 1,72 19,6 15,31

ic 35,5 49,2 46,51 23,88 30,55 22,61 49,55 7,83 61,44 35,41

sc 62,49 62,74 55,43 56,78 68,36 44,96 53 55,33 65,18 57,66

ss 73,96 81,18 56,59 64,99 72,22 51,07 63,48 59,09 69,2 57,7

D3

is 55,44 19,46 16,37 37,49 31,42 8,29 5,35 33,16 16,47 10,6

ic 55,94 43,9 38,27 67,87 34,22 32,92 13,31 64,3 42,05 24,54

sc 71,34 55,7 38,49 81,69 67,9 68,27 46,85 75,28 51,13 69,79

ss 77,18 66,68 89,46 88,53 88,69 82,62 90,8 84,58 83,74 77,32

D4

is 14,48 47,18 49,45 21,78 41,64 14,58 24,78 14,52 20,08 18,95

ic 25,92 57,23 50,6 26,45 51,49 15,87 29,73 16,86 28,25 45,57

sc 60,71 61,73 57,46 39,12 62,52 35,81 76,54 18,97 36,12 57,5

ss 64,84 77,39 59,2 46,64 79,59 43,96 79,32 48,28 40,13 74,51

D5

is 37,9 23,11 27,39 28,52 21,21 75,06 19,22 59,61 28,45 38,52

ic 38,93 29,14 38,7 35,73 44,44 75,56 67,9 62,14 64,18 56,94

sc 40,61 44,13 70,19 57,39 68,32 84,73 69,28 64,3 71,2 59,28

ss 70,75 59,93 78,17 68,91 78,87 84,78 69,74 79,23 76,38 86,16

D6

is 46,69 32,42 20,65 32,87 23,46 25,48 38,13 45,87 26,07 41,79

ic 49,27 53,98 33,06 36,34 58,53 50,37 63,01 50,96 66,18 59,35

sc 50,25 65,02 63,58 61,58 69,61 74,93 64,34 67,05 70,67 66,18

ss 75 81,94 73,55 76,38 80,57 78,89 68,98 79,03 81 81,11

K

is -1 1,56 1,61 1,98 -1 -0,7 -1 2,21 3,08 3,37

ic 1,17 1,82 1,67 2,06 -1 2,91 -1 2,79 3,2 4,24

sc 2,69 3,14 3,01 3,05 3,14 3,71 1,95 3,51 3,56 6,25

ss 2,7 6,9 3,25 6,63 3,67 6,31 3,99 5,85 7 6,82

4.4. táblázat. A bakteriális memetikus algoritmussal létrehozott, ZK1 zajkarakterisztikához

tartozó L1B lokális szabálybázis. A BMALM algoritmus által eredményezett szabálybázis

egyes értékei a táblázatban 2 tizedes pontosságig vannak megadva.
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4.5. ábra. A BMALM algoritmussal létrehozott L1B lokális szabálybázis. A grafikonok

fentről lefelé az egyes szabályokat ábrázolják R1-től R10-ig. Az ábrán a függőleges tengelyen

a tagsági értékek szerepelnek. Az antecedens oldali diagramok vízszintes tengelye a beiktatási

csillapítást [dB] ábrázolja, a konzekvens oldal diagramok vízszintes tengelye dimenzió

nélküli, a kimeneti állapotokhoz tartozó értékek szerepelnek rajta.
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4.2. A végső következtetés előállítása

A lokális modelleket vagy Mamdani következtető rendszerével, vagy stabilizált KH interpoláci-

óval értékelem ki. Az így előállt fuzzy következtetést a (2.42) egyenlet szerint, COG módszerrel

defuzzifikálom.

A kimeneti állapottér diszkrét, a benne lévő értékek pedig egészek (a 3.1. táblázat bitsebesség-

csoportjai). A végső következtetés ennek megfelelően a kerekített defuzzifikált érték.

4.3. Az ismertetett modellekkel végzett tesztek eredményei

Az előzőekben ismertetett módszerekkel létrehozott modelleket üzemelő helyi hálózatokban

lévő vonalak vizsgálatával teszteltem. A tesztelésre használ vonalak zaját, beiktatási csillapí-

tását és a rajtuk elérhető adatátviteli sebességet mértem meg. A mért adatátviteli sebességeket

összehasonlítottam az egyes modellek által a zaj és beiktatási csillapítás értékek alapján becsült

értékekkel. A tesztek során vizsgált vonalak minősítését a magyarországi ipari gyakorlatban

használt módszerekkel is elvégeztem. Ezek a 2.1.4. fejezetben bemutatott szakértői tapasztala-

ton alapuló (STE) és távolságalapú (TAE) módszerek. Eredményeimet összevetettem ezeknek

a módszereknek az eredményeivel.

A tesztek eredményeit a 4.5. táblázat tartalmazza. Hibátlan az előminősítés eredménye, ha

megegyezik a mért értékkel. Elfogadható az eredmény, ha az előminősítés a tényleges bitsebesség-

csoportnál 1-gyel alacsonyabb csoportba sorolja a vizsgált vonalat. (Ennek oka, hogy az ipari

gyakorlatban az előminősítés eredménye alapján (főleg az üzleti ügyfelek szektorában) gyak-

ran árajánlatok, kötelezettségvállalások születnek. Sikeres az előminősítés, ha eredménye hi-

bátlan, vagy elfogadható. Hibás a minősítés, ha annak eredménye nagyobb, vagy legalább két

csoporttal alacsonyabb a mért értéknél. Sikertelen minősítés az L1 és L2 modellek Mamdani

rendszerrel történő kiértékelésekor fordultak elő. Ennek oka, hogy mivel ezek ritka szabály-

bázisok, interpolatív következtetésre vezetnek. Ezeknek a vizsgálatoknak a során pusztán arra

voltam kíváncsi, hogy ha a mért értékek a szabályok értelmezési tartományába estek, milyen

sikerességgel működtek ezek a szabálybázisok. Ennek eredményeit a a 4.5. táblázatban záró-

jelben szerepeltetem. A táblázatban a stabilizált KH interpolációt SKH-val jelölöm.

A Mamdani-módszerrel alkalmazott statisztikai modell csak kevés vonalat volt képes mi-

nősíteni, ám azokat minden esetben helyesen minősítette. Ez interpolatív szabálybázis, látható,

hogy a stabilizált KH interpoláció használatával sikeressége jelentősen nő.

A BMALM módszerrel létrehozott modell természetéből fakadóan Mamdani-módszerrel

alkalmazva is több vonal minősítését tudta elvégezni, de SKH alkalmazásával ennek az ered-

ményessége is javult.
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Módszer
Hibátlan Elfogadható Hibás Sikertelen Sikeres

minősítés minősítés minősítés minősítés minősítés

Stat. modell + Mamdani 27,5% 0,0% 0,0% 72,5% 27,5%

Statisztikai modell + SKH 81,2% 5,8% 13,0% 0,0% 87,0%

BMALM mod. + Mamdani 68,1% 5,8% 4,4% 21,7% 73,9%

BMALM modell + SKH 84,0% 5,8% 10,2% 0,0% 89,8%

STE 47,8% 23,2% 29,0% 0,0% 71,0%

TAE 72,5% 11,6% 15,9% 0,0% 84,1%

4.5. táblázat. A fuzzy modellekkel végzett teszteredmények

A teszteredmények azt mutatják, hogy a jelenleg alkalmazott eljárásoknál (STE, TAE) jobb

eredménnyel végezhető el az előminősítés a karakterisztikus frekvenciákon alapuló statiszti-

kai, vagy BMALM modell alkalmazásával. Mivel ezekkel a módszerekkel ritka szabálybázisok

hozhatók létre, azok alkalmazását interpolációval kell végrehajtani.

4.4. Második tézis

Javaslatot tettem két alternatív, az infokommunikációs linkek SHDSL előminősítésében alkal-

mazható hierarchikus fuzzy szabálybázisos döntéstámogató rendszerre.

2.1. altézis
A bemeneti jellemzők mért adataiból statisztikai módszerrel közvetlen módon előminősítésre

alkalmas, háromszög alakú tagsági függvényeket tartalmazó fuzzy modellt alkottam. A modell-

ben lévő antecedens fuzzy halmazok tartójának infimuma az adott antecedenshez tartozó mért

értékek minimuma, tartójának szuprémuma pedig ugyanezen értékek maximuma, végül mag-

pontja ezen értékek átlaga. Közel 70 valóságos vonal méréses vizsgálatával igazoltam, hogy

e modell eredményessége jelentősen meghaladja a jelenleg alkalmazott valamennyi módszer

eredményességét, ugyanis az ismert módszerek 72,5%-os legjobb pontosságával szemben a ja-

vasolt eljárás pontossága 81,2%-os. A 18,8% tévesztésből 13% tévesen felfele becsült, szemben

az irodalomban található legjobb módszer 15,9%-val.

2.2. altézis
Javaslatot tettem egy pontosabb, trapéz alakú fuzzy tagsági függvényeket tartalmazó modell-

változatra. A tagsági függvények karakterisztikus pontjainak meghatározására az irodalomból

ismert igen jó hatékonyságú bakteriális (evolúciós) memetikus optimalizációs metaheuriszti-
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ka alkalmazását javasoltam. Kísérleti eredményeim igazolták, hogy a bakteriális memetikus

módszerrel optimalizált szabálybázisos döntéstámogató rendszer eredményessége mind a iro-

dalomból ismert módszerek, mind a 2.1. altézisben lévő háromszög alakú fuzzy halmazokat

tartalmazó szabálybázisos rendszer pontosságát meghaladta; a tesztek során 84,0%-ban pon-

tos, 5,8%-ban elfogadható, 10,2%-ban pedig hibás előminősítést eredményezve.

A tézishez tartozó publikációk: [75, 76, 77, 78, 79]
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5. fejezet

A szabálybázisok méretének csökkentése
miatt keletkező bizonytalanságok kezelése

A 4. fejezetben ismertetett modellek egyszerűsége egyrészt hierarchikus felépítésükből, más-

részt a lehetséges bemeneti dimenziók számának karakterisztikus frekvenciák használatával

történő erőteljes csökkentéséből fakad. A bemutatott teszteredmények igazolják, hogy az ily

módon egyszerűsített szabálybázisok előminősítő rendszerekben eredményesek, egyes esetek-

ben mégis elfogadható vagy ritkábban durva hibákat követnek el (4.5. táblázat, elfogadha-

tó/hibás minősítés).

A 4. fejezetben bemutatott modellek esetében a hibák egyik oka az, hogy a vizsgált vona-

lak mért beiktatási csillapítás függvényei az elméleti alaktól eltérően nem monotonok, hanem

zajjal terheltek. Ez a zaj minden egyes frekvencián eltérő módon torzítja a beiktatási csillapí-

tás függvényt. A jelenség jól megfigyelhető például a 3.6. ábrán látható függvények esetében.

Nem szerencsés esetben éppen az előminősítés során használt karakterisztikus frekvenciákon

léphet fel olyan mértékű váratlan torzító hatás, mely ugyan nincs jelentős befolyással a tel-

jes átvitelre, ám az előminősítést negatívan befolyásolja. Ilyen hibák nem jelentkeznének, ha

az előminősítés során a mért beiktatási csillapítás értékeket a teljes frekvenciatartományban

figyelembe vennénk, ám ez túlságosan bonyolult fuzzy rendszerhez vezetne.

Ennek a hibának a kiküszöbölésére olyan módszert kerestem, mely úgy képes alacsonyan

tartani a modellek dimenziószámát, hogy közben a teljes beiktatási csillapítás függvény lehető

legtöbb információját megőrzi. Ez a módszer a 2.3. fejezetben bemutatott wavelet analízis.

A szabálybázisok létrehozásához használt minták mért adatait a teljes frekvenciatartomá-

nyon wavelet transzformáltam és a 4.1.2. fejezetben ismertetett módon feldolgoztam. A követ-

kezőkben a kapott új szabálybázisokat, azok létrehozásának módját, és a tesztek eredményeit

mutatom be.
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5.1. Wavelet-alapú szabálybázisok

Az 1,5 MHz széles frekvenciatartományban végzett beiktatási csillapítás mérési eredmények

információinak megőrzése érdekében új szabálybázisokat készítettem az egyes vonalakhoz tar-

tozó adatsorok wavelet transzformáltjainak felhasználásával. A wavelet transzformációk több-

féle wavelet felhasználásával több felbontási szinten készültek. Az alkalmazott waveletek a

következők: Haar-, Daubechies-, szimmetrizált Daubechies-, biortogonális, fordított biortogo-

nális wavelet és 6-os hosszúságú Coiflet. Az alkalmazott felbontási szintek olyanok voltak,

hogy a maradék pontok száma 2, 4, 6, illetve 8 legyen. Haar- és Daubechies-waveletek eseté-

ben előállítottam olyan szabálybázisokat, melyekben vegyesen használtam 4-es és 8-as felbon-

tási szinthez tartozó transzformáltakat annak érdekében, hogy az előző fejezetben bemutatott

hatpontos szabálybázisokhoz hasonló struktúrákat hozzak létre Ezekre a továbbiakban Haar-

vegyes és Daubechies-vegyes szabálybázisokként hivatkozom.

A waveleteken alapuló szabálybázisokat a 4.1.2. fejezetben ismertetett statisztikai mód-

szerrel hoztam létre. Az egyes antecedens halmazok tartóinak infimuma eszerint a megfelelő

szabály megfelelő dimenziójához tartozó összes wavelet transzformált minimuma, szuprému-

ma ugyanezen ponthalmaz maximuma, magpontja pedig a ponthalmaz értékeinek átlagos ér-

téke. Az antecedens oldal dimenziói – a wavelet transzformáció műveletéből fakadóan –, a

Haar-vegyes és Daubechies-vegyes szabálybázisok kivételével, nem kötődnek az előzőekben

ismertetett karakterisztikus frekvenciákhoz, sőt, egyáltalán nem kötődnek semmilyen dedikált

frekvenciához. Ezzel szemben a teljes vizsgált frekvenciatartomány egyes (egymást kismérték-

ben fedő) szakaszait reprezentálják.

A wavelet analízis során egy ponthoz két érték társul. Ezek az adott ponthoz tartozó kis- és

nagyfrekvenciás összetevők. A kisfrekvenciás összetevők a wavelet analizált függvény alakjá-

ról, a nagyfrekvenciás összetevők pedig a „zajosságáról” hordoznak információt. Az általam

vizsgált problémában a függvények hullámossága kevésbé releváns, emiatt a szabálybázisok

készítéséhez csak a kisfrekvenciás (L) összetevőket használtam.

A wavelet alapú szabálybázisok esetében a konzekvens oldalon nem fuzzy halmazokat, ha-

nem címkéket alkalmaztam. Így címkekimenetű szabálybázisokat alkottam. Ezt a módszert az

a tény tette lehetővé, hogy a kimeneti állapottér diszkrét, és e diszkrét kimeneti állapottér min-

den egyes eleméhez egy és csak egy szabály tartozik. A címkék az egyes szabályokhoz tartozó

kimeneti állapottér egyes elemei. A kimeneteken alkalmazott címkéket az 5.1., az 5.2., az 5.3.

és az 5.4. táblázatban az értékükkel megegyező helyen álló szingleton értékkel ábrázoltam.

Hagyományos, például a Mamdani-rendszerhez hasonló kiértékelés esetén a végső követ-

keztetés a legnagyobb mértékben tüzelő szabály, azaz a legnagyobb súlyú ((2.36) egyenlet)

szabály címkéje. Abban az esetben, ha kettő vagy több szabály is azonos mértékben tüzel, több
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stratégia szerint is kiválasztható a megfelelő végeredmény. Az általam vizsgált problémában

(előminősítés) a pesszimista, azaz az azonos mértékben tüzelő szabályok közül a legkisebb

értékű címkét kiválasztó stratégia a megfelelő.

Interpoláció alkalmazása mellett – az interpoláció műveletének tulajdonságai miatt – a cím-

kekimenetű szabálybázisok esetén az eredményt egész értékre kell alakítani. Ezt is több mód-

szerrel lehet elvégezni. Vizsgálataim során kétféle módszert alkalmaztam. Az egyik az inter-

polált végeredmény egyszerű kerekítése, a másik pedig a végeredmény egészrészének meg-

határozása. Az egészrész alkalmazása során felmerül az a probléma, hogy a magas tizedes

értékű eredményeket – mint például a 3,95 – is lefelé módosítja. A pesszimista stratégiájú dön-

téseknél ez elfogadható, de nem minden határon túl. Munkám során emiatt 0,2-del növeltem

az interpolált eredményt, és ez után képeztem az egészrészt, az így kerekített eredmény tehát

by + 0,2c. (Ez utóbbi műveletre a teszteredmények ismertetésekor módosított-egészrészként

utalok. A módosítás mértékét többféle értékkel is elvégeztem, de a legjobb eredményt a 0,2-es

módosítás adta, emiatt a többi értéket elvetettem.) A két módszer hatékonysága közti különb-

séget az 5.2. fejezetben bemutatom.

A következtetések meghozatalához a szabálybázisokat és a megfigyelésvektort is normál-

tam. A normálást az (5.1) egyenlet szerint végeztem.

xn =
x− inf Aid

supAid − inf Aid
, (5.1)

ahol x a normálandó érték, Aid pedig a d-edik dimenzióhoz és az összes szabályhoz tartozó

wavelet transzformált értékek halmaza.

A következtetések meghozatalát a (2.50) egyenlet szerinti stabilizált KH interpolációval

végeztem.

Az 5.1. ábrán látható és az 5.1. táblázatban jellemző adataival közölt szabálybázis a mért

adatsorok Haar-típusú wavelet transzformációján alapul. Haar-típusú wavelet analízis során a

munkámban használt adatsorok számossága (150 érték adatsoronként) nem teszi lehetővé a hat

pontra történő transzformációt. Annak érdekében, hogy a 4. fejezetben ismertetett szabálybá-

zisokkal azonos, de legalábbis lényegileg nem különböző szabálybázisokat készíthessek, hat

olyan wavelet transzformáltat használtam, melyek közül az első négy a nyolcpontos felbontási

szinthez, az utolsó kettő pedig a négypontos felbontási szinthez tartozik. Erre a szabálybázisra

a továbbiakban a H-6 megjelöléssel hivatkozom.

A H-6 jelű szabálybáziséval azonos módon készítettem az 5.2. ábrán és az 5.2. táblázatban

látható szabálybázist. A különbség egyedül az, hogy ennél nem Haar-, hanem Daubechies-

wavelettranszformáltakon alapul a szabálybázis. A továbbiakban ezt a szabálybázist D-6-tal

jelölöm.
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5.1. ábra. A H-6 jelű, Haar-típusú, 6 dimenziós szabálybázis. A konzekvensek a

szabálysorszámmal azonos tartalmú címkék, melyeket a sorszámnak megfelelő vízszintes

pozíción álló szingleton értékek jelképeznek. Az ábra egyes sorai az egyes szabályokat

ábrázolják. Az egyes dimenziókhoz tartozó antecedens fuzzy halmazok a jelmagyarázat

szerinti eltérő színekkel vannak ábrázolva.
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H-6 R1 R2 R3 R4 R5

D1

i 34,569 25,687 20,95 16,313 12,081

c 35,9468 28,3612 23,0022 17,6571 14,0892

s 37,162 32,613 25,194 18,569 15,687

D2

i 53,159 46,697 38,709 30,028 21,587

c 58,4353 50,5395 42,4157 34,4225 26,3883

s 62,669 58,622 46,197 40,378 31,569

D3

i 58,562 48,228 46,956 37,059 26,566

c 62,4548 57,3999 51,3708 42,3684 32,5906

s 66,838 64,016 55,656 48,956 39,106

D4

i 58,553 46,391 51,972 43,078 31,063

c 59,7103 58,1349 56,241 48,3793 37,8918

s 61,769 65,634 63,609 55,216 46,244

D5

i 54,328 44,453 46,669 48,244 34,822

c 60,1883 57,7601 57,6895 53,5725 42,5441

s 64,069 68,409 69,409 60,375 51,181

D6

i 53,981 44,656 47,866 50,612 37,481

c 61,7078 56,0476 58,947 55,7637 46,477

s 69,347 69,866 71,9 67,047 55,934

B 1 2 3 4 5

5.1. táblázat. A H-6 jelű, Haar-waveletes, hat dimenziós szabálybázis. Az egyes szabályok az

R1-R5 oszlopokban találhatók. A második oszlopban alkalmazott i, c és s jelölések a hozzájuk

tartozó fuzzy halmazok tartójának (i) infimumát, (s) szuprémumát és (c) magpontját jelzik.
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5.2. ábra. A D-6 jelű, Daubechies-típusú, 6 dimenziós szabálybázis. A konzekvensek a

szabálysorszámmal azonos tartalmú címkék, melyeket a sorszámnak megfelelő vízszintes

pozíción álló szingleton értékek jelképeznek.Az ábra egyes sorai az egyes szabályokat

ábrázolják. Az egyes dimenziókhoz tartozó antecedens fuzzy halmazok a jelmagyarázat

szerinti eltérő színekkel vannak ábrázolva.
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D-6 R1 R2 R3 R4 R5

D1

i 33,259 24,547 19,986 15,603 11,61

c 34,5643 27,023 20,2078 16,6049 12,4071

s 35,586 32,624 24,164 17,605 15,004

D2

i 49,411 43,655 36,308 27,762 19,999

c 57,3238 47,678 37,9221 30,1423 24,5249

s 62,42 55,723 43,118 38,336 29,246

D3

i 46,214 50,95 41,763 32,742 23,528

c 58,566 54,7414 46,2158 37,6291 28,8322

s 63,701 62,548 50,517 44,577 34,634

D4

i 57,742 45,132 49,138 39,28 28,174

c 61,0495 58,1988 53,9403 44,9063 32,3806

s 64,902 65,209 60,38 52,583 41,424

D5

i 44,276 44,688 49,774 45,278 32,61

c 57,535 58,0514 54,6964 50,5069 39,7263

s 61,657 67,183 63,747 56,988 48,522

D6

i 52,666 44,678 46,061 49,825 35,787

c 60,9868 52,6798 58,3567 55,3421 44,0654

s 66,878 70,248 70,988 63,486 52,967

B 1 2 3 4 5

5.2. táblázat. A D-6 jelű, Daubechies-waveletes, hat dimenziós szabálybázis. Az egyes

szabályok az R1-R5 oszlopokban találhatók. A második oszlopban alkalmazott i, c és s

jelölések a hozzájuk tartozó fuzzy halmazok tartójának (i) infimumát, (s) szuprémumát és (c)

magpontját jelzik.
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A négypontos felbontási szinthez tartozó kisfrekvenciás Haar-wavelettranszformáltakra épül

az 5.3. ábrán látható szabálybázis. A négypontos felbontási szint miatt ez négydimenziós.

Ugyanennek a szabálybázisnak az adatait tartalmazza az 5.3. táblázat. Erre a szabálybázisra

a továbbikban a H-4 jelöléssel hivatkozom.

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0
0,5
1

0 2 4 6
0

0,5
1

10 20 30 40 50 60 70
A1 A2 A3 A4

5.3. ábra. A H-4 jelű, Haar-típusú, négydimenziós szabálybázis. A konzekvensek a

szabálysorszámmal azonos tartalmú címkék, melyeket a sorszámnak megfelelő vízszintes

pozíción álló szingleton értékek jelképeznek.Az ábra egyes sorai az egyes szabályokat

ábrázolják. Az egyes dimenziókhoz tartozó antecedens fuzzy halmazok a jelmagyarázat

szerinti eltérő színekkel vannak ábrázolva.

A Daubechies-féle wavelet analízis négypontos felbontási szintjének értékeit használtam

az 5.4. ábrán és az 5.4. táblázatban látható négydimenziós szabálybázis építésénél. A szabály-

bázis további jelölése: D-4.

Más waveletek és felbontási szintek alkalmazásával egyéb szabálybázisokat hoztam létre. A

tesztelés során kiderült, hogy ezek kevésbé sikeresek, ezért értekezésemben ezek pontos adatait

grafikusan és táblázatosan nem, csak a velük végzett tesztek eredményeit közlöm.
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5.4. ábra. A D-4 jelű, Daubechies-típusú, négydimenziós szabálybázis. A konzekvensek a

szabálysorszámmal azonos tartalmú címkék, melyeket a sorszámnak megfelelő vízszintes

pozíción álló szingleton értékek jelképeznek. Az ábra egyes sorai az egyes szabályokat

ábrázolják.Az egyes dimenziókhoz tartozó antecedens fuzzy halmazok a jelmagyarázat

szerinti eltérő színekkel vannak ábrázolva.
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H-4 R1 R2 R3 R4 R5

D1

i 36,889 29,62 24,27 18,823 11,767

c 40,3983 32,2238 26,5599 19,4411 15,4114

s 42,539 37,354 28,901 23,033 20,923

D2

i 52,632 46,392 38,483 29,761 20,436

c 58,1713 50,0752 40,4985 34,0337 26,6878

s 62,432 58,198 45,508 39,582 33,995

D3

i 58,579 47,848 49,061 38,414 26,604

c 46,09 58,0445 51,0045 43,9621 32,9825

s 66,054 64,492 59,183 51,467 43,904

D4

i 56,411 44,823 48,82 46,236 31,567

c 59,7663 58,0955 52,713 51,0824 41,0374

s 61,97 67,517 65,933 56,498 52,236

B 1 2 3 4 5

5.3. táblázat. A H-4 jelű, Haar-waveletes, négydimenziós szabálybázis. Az egyes szabályok az

R1-R4 oszlopokban találhatók. A második oszlopban alkalmazott i, c és s jelölések a hozzájuk

tartozó fuzzy halmazok tartójának (i) infimumát, (s) szuprémumát és (c) magpontját jelzik.

5.2. A wavelet-alapú szabálybázisokkal végzett tesztek ered-

ményei

A 4.3. fejezetben bemutatott teszteredmények előállításához használt vonalak minősítését a

wavelet-alapú modellekkel is elvégeztem. Ezeket a teszteket minden esetben normált tartomá-

nyokon végrehajtott SKH interpolációval végeztem. Az eredmények az 5.5. táblázatban látha-

tók. A szabálybázisok sorrendje az utolsó oszlopban látható sikeresség szerint csökkenő. Ez az

oszlop a nem hibás minősítéseknek az összes vonalhoz mért arányát tartalmazza. (A korábbi-

akkal azonos módon nem hibás a minősítés, ha annak eredménye megegyezik a mért értékkel,

vagy legfeljebb 1-gyel kisebb.) A táblázatban a benne feltüntetett szabálybázisok dimenzión-

ként normált tartományain végzett SKH interpolációval előállított előminősítési eredményei

szerepelnek.

Igen fontos momentum, hogy a tesztelésnek ebben a fázisában zajkarakterisztikákat egyál-

talán nem vettem figyelembe. Az összes tesztelt szabálybázist a ZK1 zajkarakterisztika mel-

lett mért vonalak beiktatási csillapítás adatai alapján hoztam létre, de a tesztvonalak között

egyaránt szerepeltek mindkét zajkarakterisztikához tartozó vonalak. A táblázatban látható ki-

magasló eredményeket a wavelettranszformáció, az egyes dimenziókhoz tartozó tartományok
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D-4 R1 R2 R3 R4 R5

D1

i 41,3400 35,3860 29,1770 22,4870 14,9540

c 47,6795 38,2724 31,9278 25,4798 20,0924

s 51,2010 44,7600 34,6670 29,6160 25,3600

D2

i 48,9840 43,8880 36,2970 27,9010 19,1350

c 56,1745 47,7762 39,5646 31,9908 25,0561

s 61,8870 55,9000 42,7820 37,7740 31,7570

D3

i 58,6110 50,9950 41,8080 32,7870 22,6640

c 61,7140 54,7364 46,2108 37,6241 29,4831

s 63,6460 62,4930 50,4620 44,5220 37,9130

D4

i 58,4920 48,6170 47,0820 36,9820 25,6320

c 63,3423 57,5589 51,6948 42,5001 33,2971

s 69,9740 66,1530 57,5140 50,4670 41,7050

B 1 2 3 4 5

5.4. táblázat. A D4 jelű, Daubechies-waveletes, négydimenziós szabálybázis. Az egyes

szabályok az R1-R4 oszlopokban találhatók. A második oszlopban alkalmazott i, c és s

jelölések a hozzájuk tartozó fuzzy halmazok tartójának (i) infimumát, (s) szuprémumát és (c)

magpontját jelzik.
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szabálybázis kerekítés helyes elfogadható hibás helyes +

elfogadható

H-4 egyszerű 89,23% 10,77% 0,00% 100,00%

stat. n. + SKH egyszerű 86,15% 13,85% 0,00% 100,00%

D-8 egyszerű 81,54% 18,46% 0,00% 100,00%

D-8 módosított-egészrész 70,77% 29,23% 0,00% 100,00%

D-4 módosított-egészrész 63,08% 36,92% 0,00% 100,00%

H-8 módosított-egészrész 56,92% 43,08% 0,00% 100,00%

H-6 módosított-egészrész 56,92% 43,08% 0,00% 100,00%

H-8 egyszerű 56,92% 43,08% 0,00% 100,00%

H-6 egyszerű 56,92% 43,08% 0,00% 100,00%

H-2 egyszerű 53,85% 46,15% 0,00% 100,00%

H-2 módosított-egészrész 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

H-1 egyszerű 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

H-LH1 egyszerű 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

D-2 egyszerű 76,92% 21,54% 1,54% 98,46%

H-4 módosított-egészrész 52,31% 46,15% 1,54% 98,46%

D-2 módosított-egészrész 55,38% 40,00% 4,62% 95,38%

D-1 egyszerű 60,00% 33,85% 6,15% 93,85%

D-LH1 egyszerű 60,00% 33,85% 6,15% 93,85%

D-4 egyszerű 84,62% 7,69% 7,69% 92,31%

D-1 módosított-egészrész 43,08% 46,15% 10,77% 89,23%

D-LH1 módosított-egészrész 43,08% 46,15% 10,77% 89,23%

H-L1 módosított-egészrész 33,85% 52,31% 13,85% 86,16%

H-LH1 módosított-egészrész 33,85% 52,31% 13,85% 86,16%

5.5. táblázat. Wavelet-alapú szabálybázisok eredményessége. A „stat. n. + SKH” elnevezés az

eredeti, a mért adatokból statisztikai úton létrehozott szabálybázist jelöli, de a korábbi

vizsgálatoktól eltérően itt ennek a szabálybázisnak a normált (n.) változatán végeztem el az

SKH interpolációt.
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normálása és a stabilizált KH interpoláció együtt biztosították. E tesztek eredményei megmu-

tatták, hogy ily módon a szabálybázisok tovább egyszerűsíthetők, nincs szükség metaszintű

döntésre.

A vizsgálatok során legjobbnak a négypontos, Haar-waveletes szabálybázis mutatkozott.

Megfigyelhető, hogy a statisztikai módszerrel előállított szabálybázis hatékonysága az ily mó-

don végzett interpolációval jelentősen megnőtt, bár még így is a négypontos Haar-alapú sza-

bálybázisé alatt marad. Elfogadhatatlan tévedés az első 13 sorban lévő szabálybázis esetén nem

volt. Meglepő, hogy a H-1-gyel jelölt egydimenziós, Haar-alapú szabálybázis is – amit pusztán

kíváncsiságból hoztam létre annak kipróbálására, hogy a dimenziószámot meddig lehet csök-

kenteni – ebbe a csoportba tartozik. Meg kell persze jegyeznem, hogy ennek ellenére a H-1

szabálybázis kevésbé alkalmas előminősítésre, hiszen a vizsgált vonalak 60%-át nem tökélete-

sen, hanem csak elfogadható hibával minősítette.

Látszik, hogy az előzetes várakozással ellentétben a módosított-egészrész típusú kerekí-

tés nem javít, inkább ront az eredményeken. Ez a módszer szükségtelennek, sőt a probléma

megoldásának szempontjából károsnak látszik (a H-4 jelű szabálybázis eredményeit például

jelentősen rontja).

Kimondható, hogy annak ellenére, hogy a H-4 jelű szabálybázis eredményei a legjob-

bak, a Daubechies-waveleteken alapuló szabálybázisok általában jobban teljesítettek a Haar-

waveleteken alapulóknál.

A kétféle wavelet transzformáció közti különbségek miatt más waveletek teljesítőképessé-

gét is megvizsgáltam. Első lépésben megvizsgáltam, hogy azonos hosszúságú, de különböző

típusú waveletek eredményességében milyen eltérések vannak. Ahhoz, hogy ezeket az elté-

réseket pontosan nyomon tudjam követni, a táblázat helyett grafikus vizualizációs technikát

használtam. Az 5.5. ábrán a két vízszintes tengelyen tüntettem fel a tesztelésre használt vona-

lakat illetve a wavelet transzformáció után megmaradó pontok számát, a függőleges tengelyen

pedig a mért és a becsült adatátviteli sebességek különbségét (mért érték mínusz becsült érték,

tehát a +1-es eltérés még elfogadható).

Annak vizsgálatára, hogy az alkalmazott waveletek tartóhossza befolyásolja-e az eredmé-

nyeket, az 5.5. és az 5.6. ábrán szereplő, wavelet-tarnszformáción alapuló szabálybázisokat is

megvizsgáltam. Eddigi eredményeim alapján úgy tűnik, hogy ennek nincs jelentősége.
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(c) biortogonális-4,4
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(d) fordított biortogonális-4,4

5.5. ábra. Azonos, Ns = 4 tartóhosszúságú waveleteken alapuló szabálybázisok

eredményessége. A megmaradó pontok számánál az xL azt jelenti, hogy a transzformáció x

darab aluláteresztő szűrő utáni pontot eredményezett. Az 1L1H jelölés ahhoz a speciális

szabálybázishoz tartozik, melynél egy felüláteresztő szűrő utáni pontot is felhasználtam.

Minden egyes ilyen értékhez két pont tartozik, melyek közül az első az egyszerű, a második

pedig a módosított-egészrész típusú kerekítés eredménye.
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(c) biortogonális-6,6
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(d) fordított biortogonális-6,6
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(e) coiflet-6

5.6. ábra. Azonos, Ns = 6 tartóhosszúságú waveleteken alapuló szabálybázisok

eredményessége. Az ábrák paraméterei azonosak az 5.5. ábra paramétereivel.
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5.3. Harmadik tézis

Infokommunikációs linkek SHDSL előminősítéséhez alkalmas, statisztikai módszerrel létre-

hozható modellcsaládot dolgoztam ki, amely a közvetlen bemeneti függvények helyett azok

wavelet-transzformáltjain alapul.

Megállapítottam, hogy a wavelet-transzformálttal előállítható szabálybázisok mindegyike

fuzzy fedőrendszer értelemben ritka, ezért e modellekben a döntési algoritmus csak interpolá-

ciós eljárásokkal valósítható meg. A kiértékeléshez a szakirodalomban található, legjobb app-

roximációs tulajdonságokkal bíró, úgynevezett stabilizált KH interpolációs eljárást alkalmaz-

tam. Több tízezer mérési eredményen alapuló vizsgálatok alapján kimutattam, hogy a vizsgált

wavelet-típusok közül legjobbnak a Haar-waveleten alapuló, négypontos felbontási szintű, sta-

bilizált KH interpolációval kiértékelt modell bizonyult, amelyben a végső minősítési eredmény

az interpoláció során keletkezett konklúziós érték egyszerű kerekítésével állt elő. Ez a mo-

dell a vizsgált vonalak várható adatátviteli teljesítményét 89,23%-ban helyesen, 10,77%-ban

pedig elfogadható módon (1-gyel a biztonság irányában tévedve) becsülte, és a vizsgált teszt-

vonalak esetében hibás eredményre egyetlen esetben sem vezetett. Megállapítottam, hogy a

becslés jóságában ezt a modellt a 8 és 4 pontos felbontási szintű Daubechies-féle wavelet-

transzformáción alapuló modellek követik (81,54% helyes és 18,46% elfogadható minősítéssel

a 8 pontos, valamint 63,08% helyes és 36,92% elfogadható minősítéssel a 4 pontos modellek

esetében).

3.1. altézis
Megmutattam, hogy ha az előminősítésben alkalmazott modell a javasolt hat karakterisztikus

frekvencián mért beiktatási csillapítás értékek helyett a teljes frekvenciatartományról informá-

ciót tartalmazó wavelet-transzformáltat használja , akkor a jó előminősítő rendszer felállításá-

hoz hatnál kevesebb (négy) pont is elegendő, sőt, ilyen esetben hierarchikus modellek alkalma-

zására sincs szükség, az előminősítés egyszintes döntéstámogató modellel elvégezhető pusztán

a wavelet-transzformált beiktatási csillapítás alapján.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [80, 81, 82]
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6. fejezet

Az eredmények összefoglalása és
értékelése

Kutatásom során távközlési helyi hálózatok linkjeinek SHDSL összeköttetésekhez alkalmaz-

ható előminősítésével foglalkoztam. Bár az SHDSL-hez hasonló műszaki megoldásokat alkal-

mazó helyi hálózatos adatátviteli ADSL technológiához használható előminősítő rendszerek a

piacon elérhetők, ezek egyrészt a szóban forgó linkek SHDSL célú előminősítésére nem hasz-

nálhatók, másrészt módszertanuk sem publikált. A távközlési szolgáltatók és a hálózattulaj-

donosok olyan előminősítő módszereket kénytelenek használni, melyek egyszerű találgatásnál

alig nyújtanak jobb eredményt.

Munkám során olyan módszert dolgoztam ki, mely a helyi hálózatos linkek mért fizikai jel-

lemzői alapján alkalmas a vizsgált linkek SHDSL célú előminősítésére. Bár a kutatást SHDSL

összeköttetések vizsgálatával végeztem, javasolt eljárásom adaptálható a DSL átviteltechnikai

család többi tagjához is.

A szakirodalom tanulmányozásával és üzemelő helyi hálózatok szabad érpárain végzett mé-

résekkel meghatároztam azon fizikai jellemzőket, melyek a vizsgált érpárakon elérhető SHDSL

adatátviteli sebességet befolyásolják, így az előminősítés során figyelembe vehetők. A vizs-

gált fizikai jellemzők frekvenciafüggők, és folytonos függvényekkel leírhatók. Nagyszámú

(198942) mérési eredményre alapozva javaslatot tettem e frekvenciában folytonos függvények

helyett e függvények hat karakterisztikus frekvencián felvett értékeinek használatára az előmi-

nősítésben és bemutattam e karakterisztikus frekvenciák egy lehetséges halmazát.

A karakterisztikus frekvenciák felhasználásával kétféle alternatív, a linkek előminősítésé-

ben alkalmazható fuzzy modellt alkottam. Az egyik modelltípust a mért adatokból közvetlenül,

statisztikai módszerrel készítettem. Ez a modell pontosan illeszkedik a szabálybázisok létre-

hozását megelőző mérések eredményeihez. A második modelltípust az az irodalomból ismert

112

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.003



igen jó hatékonyságú bakteriális evolúciós memetikus optimalizációs metaheurisztika alkalma-

zásával hoztam létre. Az előzetesen mért adatokat tanító mintaként használtam.

Az antecedens fuzzy fedőrendszerek tekintetében mindkét modelltípus ritka, így a generált

modellek interpolatív szabálybázisokat tartalmaznak. Az interpolációt a szakirodalomban fel-

lelhető legjobb tulajdonságú, Stabilizált KH interpolációs eljárással végeztem. Mindkét modell

felülmúlta a Magyarországon SHDSL előminősítésre használt összes módszer eredményeit, a

tesztek során közülük a bakteriális evolúciós memetikus metaheurisztika segítségével létreho-

zott modellek mutatkoztak eredményesebbnek.

A karakterisztikus frekvenciák használata a bemeneti adatok számának, így a következtetés

bonyolultságának jelentős csökkenését eredményezi, ám közéjük eső frekvenciákon mérhető

értékek figyelmen kívül hagyása a bizonytalanság növekedésével jár. Ennek a bizonytalanság-

nak a csökkentésére a karakterisztikus frekvenciapontokon mért értékek helyett a teljes függ-

vény wavelet-analízise által eredményezett értékek használatára tettem javaslatot. Ily módon

helyi hálózatos linkek előminősítéséhez használható modellcsaládot dolgoztam ki, melynek

egyes tagjai különböző waveletekkel végzett transzformáció eredményeinek felhasználásával

állnak elő. A wavelet-transzformáció alkalmazásával tovább javítottam a modellek által vég-

zett előminősítések pontosságát.

Vizsgálatokat végeztem Haar-, Daubechies-, biortogonális és fordított biortogonális wav-

eletekkel valamint symmletekkel és coifletekkel. A tesztek során a négypontos felbontási szin-

tű Haar wavelet-transzformáció bizonyult a legjobbnak. Az ezzel a módszerrel készített modell

által végzett tesztek során a vonalak 89,23%-ának előminősítése volt helyes, 10,77%-ának elő-

minősítése pedig elfogadható, azaz a biztonság irányában eggyel tévesztő. Ezt követték a nyolc

és négy pontra transzformált Daubechies-waveletes szabálybázisok.

Módszercsaládom jelenlegi formájában alkalmas helyi hálózatok vonalainak SHDSL célú

előminősítésére és adaptálható egyéb DSL rendszerek szempontjából történő előminősítéshez

is, mégpedig a következő módon: Az általam javasolt eljárás két fő részre osztható. Az első

részben a megfigyelt műszaki rendszer mintáinak méréssel történő előállítása, összegyűjtése és

a kívánt felbontás szerinti csoportosítása, a második részben pedig a következtetésekhez hasz-

nálható, az összegyűjtött és csoportosított mintákon alapuló szabálybázis előállítása történik.

Téziseim az SHDSL rendszerek előminősítéséhez szükséges mérhető alapadatok körére, illet-

ve a szabálybázisok előállításának módjára vonatkoznak. A DSL rendszerek, ahogy az SHDLS

rendszerek is, a szimmetrikus helyi hálózatokban működő, kifejezetten erre a célra létreho-

zott átviteli rendszerek. Az általuk használt átviteli közeg minden esetben azonos, ez a helyi

hálózatok sodrott érpárja. Ez azt jelenti, hogy bár a különböző DSL rendszerek egymástól elté-

rő modulációkat alkalmaznak és különböző szélességű frekvenciatartományokban működnek,
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működésükre ugyanannak a közegnek a fizikai jellemzői vannak befolyással. Ennek megfe-

lelően módszerem első része lehetővé teszi a javasolt eljárás adaptálhatóságát. Egy szabadon

választott DSL rendszerhez alkalmas előminősítő rendszer létrehozásához elegendő számú re-

ferenciaként használható vonal fizikai jellemzőinek és az ezeken a vonalakon elérhető bitsebes-

ségeknek elegendő mennyiségű mérését kell elvégezni. A mért eredményeket a kívánt kimeneti

felontás szerint csoportosítva megállapítható, hogy a mért fizikai jellemzők közül melyek be-

folyásolják az átvitelt. (Bár ilyen vizsgálatokat kizárólag SHDSL rendszerekkel végeztem, e

jellemzők bármely más DSL rendszer esetén is várhatóan azonosak lesznek az általam javasolt

módszerben lévő jellemzőkkel.) Mivel ezek a rendszerek más frekvenciatartományokban mű-

ködnek, ki kell választani az alkalmazható karakterisztikus frekvenciákat. Az előminősítéshez

alkalmas szabálybázis előállítása a javasolt módszer második része szerint történhet. Kutatásom

jelenlegi eredményei alapján azt javaslom, hogy a karakterisztikus frekvenciák használata he-

lyett a fizikai jellemzők mért, diszkrét pontokból álló függvényeinek wavelet-transzformáltjai

alapján, az általam javasolt statisztikai módszerrel érdemes az új szabálybázisokat létrehoz-

ni. A wavelet-transzformáció elvégzéséhez a Haar-waveleteket javaslom négypontos felbontási

szinttel. Az így előállított szabálybázis várhatóan ritka, emiatt a kiértékelésekhez a stabilizált

K-H interpolációt ajánlom.

Az elvégzett vizsgálatok megmutatták, hogy a bemutatott módszer felülmúlja a jelenleg

alkalmazott módszerek hatékonyságát, ennek ellenére a jövőben újabb vizsgálatok tűnnek cél-

szerűnek.

A nem wavelet-alapú modellek esetében érdekes új eredményt hozhat a karakterisztikus

frekvenciák bemutatott lineáris elrendezésén kívül más elrendezési módok vizsgálata, mint

például a frekvenciapontok logaritmikusan ekvidisztáns módon történő kiválasztása. Habár az

ismertetett eredmények előállításában alkalmazott Stabilizált KH interpoláció a vizsgált prob-

lémában igen sikeres, egyéb fuzzy szabályinterpolációs eljárások hatékonyságának vizsgálatát

is tervezem. A vizsgálatoktól a következő eredményeket várom.

Értekezésemben a karakterisztikus frekvenciák kijelölését a teljes használt frekvenciatar-

tományban közel lineárisan javasoltam. (A linearitástól való eltérést a 250 kHz-es frekvencia

helyetti 100 kHz-es érték okozza.) A wavelet-transzformáltakból előállított szabálybázisok is

a lineáris frekvenciaosztás jellegéhez illeszkednek, hiszen a wavelet-transzformáció során a

wavelet-transzformált függvények értelemezési tartományát lineárisan azonos hosszúságú sza-

kaszokra osztjuk. Az összehasonlító vizsgálatok során tehát két, a frekvenciatartományt line-

árisan felosztó módszer eredményességét hasonlítottam össze. Érdekes eredményeket hozhat

annak a vizsgálata, hogy ha a karakterisztikus frekvenciákat más módon, például logaritmikus

osztással választom ki, javul-e a nem wavelet-transzformáción alapuló szabálybázisok haté-
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konysága annyira, hogy megközelíti, esetleg eléri a wavelet-alapú szabálybázisok eredményes-

ségét. Várakozásaim szerint ez nem fog megtörténni, ám ha mégis, akkor lehetőség nyílik a

módszer számítási költségeinek csökkentésére.

Munkám során a ritka szabálybázisokból eredő problémákat a szakirodalom által legjobb-

nak ítélt, stabilizált KH interpolációs eljárással küszöböltem ki. Más interpolációs módszer

vizsgálatára nem volt időm. Kíváncsi vagyok arra, hogy módszerem esetében is ez az interpo-

lációs eljárás teljesít-e a legjobban, vagy esetleg más fuzzy szabályinterpolációs eljárások itt

eredményesebbek. Igazán érdekes lenne az az esetleges eredmény, ha ennél az általánosan el-

ismert interpolációs eljárásnál egy máshol rosszabb eredményeket adó eljárás hatékonyabbnak

bizonyul.
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121

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.003



[79] Lilik, F, Kóczy, L T: Fuzzy Based Hierarchical Performance Evaluation in Telecommu-

nications Access Networks, IEEE HNICEM-ISCIII, Puerto Princesa, 2014, paper 41, 5 p.

[80] Lilik, F, Nagy, Sz, Kóczy, L T: Wavelet based fuzzy rule bases in pre-qualification of

access networks’ wire pairs, IEEE AFRICON, 2015, paper P-52, 5 p.

[81] Lilik, F, Nagy, Sz, Kóczy, L T: Simplification of Inference Problems Based on High

Dimensional Vectors by Wavelet Transformation and Fuzzy Rule Interpolation, 7th Euro-

pean Symposium on Computational Intelligence and Mathematics (ESCIM 2015), Cádiz,

2015, pp 217-225.

[82] Lilik, F, Nagy, Sz, Kóczy, L T: A Wavelet Transform Based Study on the Representative-

ness of Preselected Frequency Points of the Insertion Loss Function in Fuzzy Performance

Evaluation of Access Network Links, Acta Technica Jaurinensis, 8, 2015, pp 267-279.

[83] Liu, G et al : Single-ended subscriber loop qualification for xDSL service, United States

Patent, US 6,266,395 B1, 2001. július

[84] Łukasiewicz, J : O logike trojwartosciowej, Ruch Filozoiczny, 5, 1920, 170 p.

[85] Maesoumi, M, Masnadi-Shirazi, M: Joint partial crosstalk cancellation and modified ite-

rative water-filling algorithm for upstream VDSL systems, AEU-International Journal of

Electronics and Communications, 63, 2009, pp 879-888.

[86] Mallat, S. G.: Multiresolution approximations and wavelet orthonormal bases of L2(R),

Trans. Am. Math. Soc., 315, 1989, pp 69-87.

[87] Mallipeddi, R, Suganthan, P N, Pan, Q K, Tasgetiren, M F: Differential evolution algo-

rithm with ensemble of parameters and mutation strategies, Applied Soft Computing, 11,

2011, pp 1679-1696.

[88] Mamdani, E H, Assilian, S: An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic

controller, International Journal of Man Machine Studies, 7, 1975, pp 1-13.

[89] Mamdani, E H: Application of Fuzzy Logic to Approximate Reasoning Using Linguistic

Synthesis, IEEE Transactions on Computers, C-26, 1977, pp 1182-1191.

[90] Martucci, S. A., Sodagar, I., Chiang, T., Zhang, Y. Q.: Zerotree wavelet video decoder,

IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn., 7, 1997, pp 109-118.

[91] Mazda, F: Telecommunications Engineer’s Reference Book, Butterworth-Heinemann,

Oxford, 2014, p 1142.

122

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.003



[92] Meng, H, et al : Modeling of transfer characteristics for the broadband power line com-

munication channel, IEEE Transactions on Power delivery, 19, 2004, pp 1057-1064.

[93] Meyer,Y. : Ondelettes et functions splines, Technical report, Séminaire EDP Ecole Poly-

technique, Paris, 1986.

[94] Miller, B L, Goldberg, D E: Genetic algorithms, tournament selection, and the effects of

noise, Complex systems, 9, 1995, pp 193-212.

[95] Montoya Zegarra, J. A., Leiteb, N. J., da Silva Torres, R., : Wavelet-based f vingerprint

image retrieval, J. Comput. Appl. Math., 227, 2008, pp 297-307.

[96] Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: Vezetékes gyorsjelentés 2013 június, elérhető az
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halmazok a jelmagyarázat szerinti eltérő színekkel vannak ábrázolva. . . . . . . 101
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lelő vízszintes pozíción álló szingleton értékek jelképeznek. Az ábra egyes so-

rai az egyes szabályokat ábrázolják.Az egyes dimenziókhoz tartozó antecedens

fuzzy halmazok a jelmagyarázat szerinti eltérő színekkel vannak ábrázolva. . . 104
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