
Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 

1. Bevezetés 

A hangtechnika világában fontos a hangfeldolgozó hardverek, mint például erősítők, 

szabályozók, analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók, illetve a hangtechnikában alkalmazott 

digitális jelfeldolgozó algoritmusok átviteli tulajdonságainak ismerete. Az átviteli tulajdonságot 

rontja az eszközök torzítása, ami az eszköz nemlineáris karakterisztikájából ered, illetve az 

eszközök zaja, ami miatt az eszköz az átvinni kívánt hang mellé, egy attól független jelet ad 

hozzá. A két átvitelt rontó hibát gyakran egyetlen mérőszámmal jellemzik. Ez lehet például a 

„Signal to Noise and Distortion Ratio”, rövidítve SINAD, ami kifejezi egy a bemenetre adott 

tiszta, szinuszos jel esetében a kimeneten mért felharmonikusok, zajok teljesítményének és a 

kimeneten mért tiszta szinuszos jelkomponens teljesítményének arányát [1]. Egy másik változat 

ugyanerre a mérőszámra a „Total Harmonic Distortion + Noise“, azaz THD+N, ami a SINAD 

reciproka [1]. Egy újabb mérőszám a „Spurious-Free Dynamic Range”, SFDR, ami a kimeneten 

mérhető tiszta szinuszos komponens amplitúdója és a többi frekvencia összetevő közül a 

legnagyobb amplitúdójú összetevő amplitúdójának aránya [1]. 

Meglepő dolgokra derülhet fény ezeknek a számoknak a vizsgálatakor. Korábbi munkahelyemen 

egy drága erősítő prototípusait állították elő. A THD+N mérésekor az derült ki, hogy a bal 

csatorna ugyan teljesen jól működik, viszont az összes készülékben a jobb csatornán a mérőszám 

20 dB-lel, azaz 10-szer nagyobb zajt mutatott. Az okra hamar fény derült: elfogyott egy alkatrész 

szállítmány, ezért a jobb csatornára mindenhova már csak egy másik, olcsóbb kondenzátor 

alkatrészt forrasztottak be a gyárban, „jó lesz az úgy is” felkiáltással. A másik eset egy 

kollégámmal esett meg. Egy mérőerősítő tesztelése során a THD+N megintcsak jóval gyengébb 

értékeket adott a vártnál, pedig minden alkatrész a megfelelő volt. Itt az derült ki, hogy a gyár az 

áramköri hordozólap előállításakor egy technológiai lépést kihagyott, és nem tisztította azt meg 

alkoholos mosással a szennyeződésektől. Az emiatt a hordozólap felszínén kialakuló 

kúszóáramok hatására az érzékeny bemenetű erősítő már hibásan működött. A turpisságra itt is 

hamar fény derült és mindezt ezeknek a speciális mérőszámoknak a vizsgálatával lehetett 

kideríteni. Jelenlegi munkám során a THD+N mérőszámot digitális szűrőalgoritmusok 

pontosságának az összehasonlítására használom. 

Azt, hogy mennyire fontosak ezek a mérőszámok, az is bizonyítja, hogy a mérésükkel külön 

szabványok foglalkoznak [1], [2], amelyek még a mérésekhez szükséges algoritmus alapjait is 

rögzítik. A mérések részleteivel a szabványok sajnos nem foglalkoznak (persze nem is ez a 

dolguk). Azonban ahhoz, hogy a mérések gyorsak és pontosak legyenek, szükség van további 

ismeretekre is, amelyeket a méréseket végző emberek – legnagyobb megdöbbenésemre – gyakran 

nem ismernek. A következőkben ezeket az ismereteket szeretném összefoglalni. 

 

2. A mérés elve 

A THD+N, SINAD és SFDB mérőszámok mérési elve viszonylag egyszerű: a vizsgálni kívánt 

készülék vagy algoritmus bemenetére szinuszjelet adunk, a kimeneten megjelenő jelet pedig 

rögzítjük. Felmerül a kérdés, miért ilyen „fura módon” mérjük az ideálistól való eltérést, miért 

nem mérjük meg a rendszer zaját bemenő jel gerjesztés nélkül, a nemlinearitást pedig 

felrajzolhatnánk sok pontban felvett egyenfeszültség bemenetekhez tartozó kimenetekkel. A 

válasz erre egyszerű: a legtöbb hangtechnikai rendszer nem viszi át az egyenkomponenst, ezért 

DC mérések legtöbbször nem lehetségesek, a zaj értékét pedig befolyásolhatja a bemenő jel is 

(például a készülék ennek hatására melegedhet, ami megváltoztathatja a paramétereit, vagy 

például a legtöbb digitális algoritmusban DC bemenő érték hatására nem lép fel kvantálási zaj, de 

egyéb más esetben igen). Tehát nincs más választás, szinuszos bemenőjellel kell dolgozni. 



Mivel a vizsgálni kívánt eszközök az elvi működésük alapján lineáris átvitelűek, ezért szinuszos 

bemenő jel esetén a kimenő jelnek elméletileg egy tiszta szinuszjelnek kell lennie. Amiben 

elméletileg is eltérés lehetséges, az a kimenő jel amplitúdója és fázisa. Ugyan a szinuszjel 

frekvenciája nem változik, azonban a mérések során legtöbbször ezt is ismeretlennek tételezik 

fel. Ennek oka az, hogy a használt jelgenerátor esetleg nem pontosan azt a frekvenciát generálja, 

amit mutat, illetve a digitális rögzítés esetén a mintavételezési frekvencia nem pontosan a 

névleges frekvencia. Éppen ezért a gyakorlatban – bár csak nagyot kicsit – de a frekvencia eltér a 

kívánttól. Pontos mérésekhez tehát ezt is meg kell majd mérni, illetve kezdetben ismeretlennek 

kell feltételezni. 

A gyakorlatban még egy értéket meg szoktak határozni, ez pedig a kimenő jelben mérhető 

állandó komponens, a DC ofszet. Bár a rendszerek ilyet legtöbb esetben nem visznek át, de egy 

nemkívánt DC komponenst maguktól generálhatnak. Így azután a szinuszjel leírásához négy 

paraméter kell: az amplitúdó, fázis, frekvencia és ofszet.  

A négyparaméteres leírást kétféle módon lehet megadni. Mintavételezett jelek esetén a két 

megadási forma a következő: 

  OifAmpis s  /sin)(  , 

illetve 

    OifBifAis ss  /cos/sin)(  , 

ahol fs a mintavételezés frekvenciája,   a vizsgált szinuszjel körfrekvenciája (2  f), s(i) az 

általunk generált mintavételezett szinuszjel i-edik mintája, Amp, A, B,O és pedig a generált 

szinuszjel további paraméterei. 

A második módszert gyakran használják, mert az első esetben a  együtthatónak több helyes 

megoldása lehetséges, tekintve, hogy 2  szerint periodikus. Emiatt a matematikai módszerek 

esetleg „megbolondulhatnak”: a sok helyes megoldás között nem képesek egyetlent kiválasztani, 

a módszer divergálhat. A második esetben viszont csak egyetlen megoldás létezik a négy 

paraméterre, így a helyzet egyszerűbb. 

A valóságban a kimenő jelben a szinuszjel mellett, annak további felharmonikusai jelenhetnek 

meg, valamint zaj jellegű komponensek. Ezeket úgy tudjuk a legpontosabban meghatározni, ha 

meghatározzuk a szinuszjel paramétereit, nagy pontossággal előállítjuk a kimenő szinuszjelet, 

majd kivonjuk az eredeti jelből, így csak a torzítás és zajkomponensek maradnak vissza. A 

paraméterek meghatározása úgy történik, hogy addig „próbálgatunk” szinuszjeleket a négy 

paraméter állítgatásával a kimenő jelre, amíg a próba szinuszjel és a kimenő jel közti különbség  

„minimális” lesz. A „minimális” azt jelenti, hogy a paraméterek pontos beállításával a maradvány 

jel energiája az elérhető legkisebbé válik. Ezt matematikailag a következőképpen lehet kifejezni: 
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ahol y(i) az eredeti jel i-edik mintája, s(i) az általunk generált jel i-edik mintája, N a 

mintavételezett, analizálandó jelszakasz mintaszáma, r pedig a maradvány jel energiájával 

arányos érték, amit költségfüggvénynek szoktak hívni. 

A szinuszjelek próbálgatása természetesen nem vaktában történik. Ehhez több algoritmus is 

létezik. Az ide vonatkozó szabványok az ún. Newton-Gauss féle iterációs algoritmust ajánlják, 

mert ún. nemlineáris négyzetes problémákra (a szinusz illesztésünk ilyen), ahol 

négyzetösszegekből álló függvényt kell minimalizálni (ilyen a költségfüggvényünk) bizonyítottan 

ez a legsebesebben konvergáló algoritmus. 

 



3. A Newton-Gauss módszer 

A Newton-Gauss módszer alkalmazásához először a szinuszjel paramétereinek megkereséséhez 

szükséges paramétereket rendezzük egy vektorba: ];;;[ fOAmpp   az első módszer esetén 

(amplitúdóval és szöggel történő leírás) illetve a második módszer (szinusz és koszinusz 

komponensekkel történő leírás) esetén ];;;[ fOBAp  . A mintavételezett eredeti jelet szintén 

írjuk fel vektor alakban: ];;[ 1 Nxxx  . Ekkor, egy kezdeti értéket felvéve a p vektornak, az i+1 

–edik iterációs lépést és a p vektor értékét az i+1 –edik lépésben a következőképpen tudjuk 

megadni: 
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ahol J a Jacobi-mátrix. Ez egy N x 4-es mátrix, ahol N a mintavételezett jel mintaszáma, a 4-es 

szám pedig a meghatározandó paraméterek száma. A tartalma az x vektor elemeinek elsőfokú 

parciális deriváltjai a paraméterek szerint. Kifejtésük megtalálható [3]-ban. 

Ami rendkívül érdekes, hogy az első módszer használata esetén a Jacobi mátrix annyival 

egyszerűbb felépítésű lesz, hogy a JJ
T
 szorzatot kb. 25%-kal gyorsabban tudjuk kiszámolni. 

Ez azért nagyon fontos, mert egy iterációs lépés időszükségletét gyakorlatilag ennek a szorzatnak 

a kiszámolása határozza meg. N értéke ugyanis tipikusan több ezer, vagy akár több százezer, így 

a mátrix szorzat elemeinek a kiszámolása több tízezer illetve akár több millió szorzást és 

összeadást jelent. Az iterációs lépés többi elemének számításigénye ennek töredéke. 

Ennek az információnak az ismeretében érdemes volna az első módszert használni, azonban 

felmerül a kérdés, vajon ezen módszer használatánál hogyan tudjuk elérni, hogy az iteráció ne 

legyen semmiképp sem divergens. Ehhez két dolgot kell teljesíteni: numerikusan stabillá kell 

tenni a számításainkat, és olyan kezdőértéket kell biztosítani az algoritmusnak, ahonnan biztosan 

nem fog divergálni. Ezt a két pontot járjuk körbe a következő két fejezetben. 

 

4. A numerikus stabilitás növelése 

A numerikus stabilitás azt jelenti, hogy a számításaink végeredménye ne változzék meg 

túlságosan, ha néhány részeredménynél apró számítási, kerekítési hibák lépnek fel. Az iterációs 

lépéseknél a „veszélyes pont” a mátrix inverz számítás. Ez akkor tud instabillá válni, ha a mátrix 

legkisebb és legnagyobb sajátértéke közötti különbség nagyon nagy. Számítógépes szimulációk 

azt bizonyítják, hogy a sajátértékek aránya a mi feladatunknál akár 10^16 is lehet. Ez azért 

nagyon veszélyes, mert az egyszeres pontosságú lebegőpontos számábrázolás tartománya 

mindössze 10^7, de a duplapontosságú számábrázolás is csupán 10^14 arányokat tud átfogni, 

tehát több mint két nagyságrenddel alatta lehetünk a szükséges pontosságnak még 

duplapontosság esetén is. Felesleges azonban a számítások pontosságát növelni. Megfelelő 

trükkel az inverz számítás stabillá tehető: 
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ahol E az egységmátrix, λ pedig egy általunk megválasztandó kis értékű konstans, amivel a 

kapott új mátrixban minden sajátérték ennyivel lesz nagyobb. Ha azt a trükköt is bevetjük, hogy a 

mátrix sajátértékeinek összege a mátrix főátlójában levő elemek összegével (a mátrix nyomával, 

angolul trace) egyenlő, így a legnagyobb és legkisebb sajátértékek aránya „kordában tartható”: 
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ahol c értékének a számábrázolás pontosságát érdemes megadni, azaz egyszeres lebegőpontos 

számítások esetén 10^-7 -t. A kapott új számítás biztosan konvergálni fog, ugyanis a bevitt új tag 

által a p -hez hozzáadott érték a gradiens optimumkereső módszernek felel meg. Csupán a 

konvergencia sebessége fog kis mértékben csökkenteni, hiszen a Newton-Gauss módszer a 

leggyorsabb. (Egyébként pedig a numerikusan stabillá tett teljes megoldás pedig az ún. 

Levenberg-Marquardt iterációs módszerre hasonlít). 

 

5. A kezdőparaméterek meghatározása 

Az iteratív algoritmus konvergálásához megfelelően kell megválasztani a kiindulási 

paramétereinket: megfelelően közel kell kerülni a valódi értékhez. Azt, hogy mik az elfogadható 

határok, a költségfüggvény analízisével lehet meghatározni. (Az ide vonatkozó képletek kb. 1 

oldalt tennének ki, ezért most nem írnám fel őket.) Az analízisből az derül ki, hogy az első 

módszert használva az iteráció gyakorlatilag érzéketlen az Amp és O paraméterek kezdeti 

értékére, viszont annál érzékenyebb a kezdőfázis és a frekvencia értékekre (a második módszer 

érzéketlen az A, B és O értékeire, de ugyanúgy érzékeny a frekvencia értékre).  Az érzékenységet 

a költségfüggvény grafikus ábrázolásával tudjuk szemléltetni. Az 1. ábra az első módszer 

költségfüggvényét mutatja a frekvencia és a fázis függvényében. Az iteratív algoritmusok csak 

abban a tartományban konvergensek, ahol egy 3 D modellben egy golyót elengedve a golyó a 

helyes megoldáshoz gurul. 

 
1. ábra: Szinuszjel illesztés költségfüggvényének („r”) jellegzetes alakulása az illesztett szinuszjel 

fázisának és frekvenciájának függvényében. 

 

Az ábrából is látható, valamint a költségfüggvény matematikai analízise és az ellenőrzéshez 

elvégzett szimulációk is azt mutatják, hogy a frekvencia pontos ismeretében a fázis kezdőértéke 

+/- 180 fokban változhat, a fázis pontos ismeretében a frekvencia kezdőértéke Nff s /66.0   

lehet, ahol N a rögzített minták száma fs a mintavételi frekvencia. Ha egyiket sem ismerjük 

pontosan, akkor az alábbi táblázat szerint változhat a kezdeti paraméterek hibája: 

 

Nf s /    



0.66 0 

0.5 60 

0.33 100 

0.17 135 

0 180 

 

A paraméterek kezdőértékének meghatározására általában különböző interpolációs FFT 

technikákat ajánlanak [4], [5], [6]. Ezek azonban csak a frekvenciát becsülik meg, így csak a 

második módszerrel történő szinuszjel illesztés módszerhez használhatóak. az első módszer 

alkalmazásához a méltatlanul elfeledett Quinn-módszert javaslom, ami a jel FFT-jének 3 

legnagyobb amplitúdójú elemét használja fel a becsléshez. A módszer kevés számítást igényel és 

ezzel a módszerrel a frekvencia mellett a fázist is nagy pontossággal meg lehet határozni (a 

megoldás egy nagyságrendben van a Cramer-Rao határértékkel). A módszer pontos leírása 

megtalálható [7]-ben. 

 

6. Összefoglalás 

Jelfeldolgozó eszközöknél egy fontos leíró paraméter a THD+N, aminek a pontos értékét az 

eszköz szinuszos gerjesztése esetén a kimeneten rögzített jelre illesztett szinusz segítségével lehet 

meghatározni. A feladat pontos és gyors elvégzése nem triviális. Vizsgálataimmal 

megállapítottam, hogy az amplitúdó és fázis paramétereket használó leírás 25%-kal gyorsabban 

tud konvergálni, mint a szinusz és koszinuszos illesztést használó módszer. Az iteráció 

stabilitását egy a Levenberg-Marquardt módszerre hasonlító eljárással lehet stabilizálni, ami a 

konvergencia sebességét csak elhanyagolható mértékben csökkenti. Megvizsgáltam és leírtam, 

hogy milyen kezdeti paraméter beállítások esetén lesz az eljárás konvergens és módszert 

ajánlottam a kezdőparaméterek minél pontosabb meghatározására. 
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