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Bevezetés

Az értekezés témája a racionális függvényrendszerek vizsgálata és alkalma-

zása a jelfeldolgozás területén. A disszertációban ismertetem az egyes problé-

maköröket, illetve bemutatom az ezek megoldására kidolgozott módszereket.

Az értekezés írása során fontos szempont volt, hogy az elért eredményeket

egységes keretben tárgyaljam és ennek megfelelően az egyes fejezetek közötti

összefüggéseket kihangsúlyozzam.

A dolgozatban főképp adaptív modellek konstrukciójával foglalkozom, külö-

nös tekintettel az EKG és EEG jelek tömörítésére és osztályozására. Racionális

függvényrendszerek esetén több probléma is felvetődik, ilyen például a szabad

paraméterek, ún. inverz pólusok optimális megválasztása. Utóbbi megoldá-

sára különböző numerikus algoritmusokat használok, melyek hatékonyságát a

disszertációban részletesen elemzem. A dolgozatban megmutattam, hogy a ra-

cionális függvények hatékonyan alkalmazhatóak az adaptív jelfeldolgozás több

területén is. Sőt, a tesztek során a racionális modellek jobbnak bizonyultak

számos, az irodalomban gyakran hivatkozott módszernél (például spline-ok,

wavelet-ek stb.).

Az elmúlt néhány évtizedben a jelfeldolgozás nagyon sokat fejlődött. Ehhez

jelentős mértékben hozzájárult a korábban főképp elméleti matematikai ered-

mények gyakorlati alkalmazása. Példaként említhető a Fourier- és más ortogo-

nális transzformációk felhasználása az adattömörítés, osztályozás, detektálás

területén. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a racionális ortogo-

nális rendszerek hasonló, EKG jelfeldolgozásban történő alkalmazását először

Dr. Schipp Ferenc és Dr. Fridli Sándor professzorok publikálták [FriLóc12].

Jelen dolgozatban felhasználom és továbbfejlesztem ezeket az eredményeket,

melyek segítségével újabb gyakorlati problémák megoldásához lehet eljutni.

A disszertációban 9 saját, illetve társszerzőkkel írt publikációmat fogla-

lom össze. Ebből 4 folyóirat cikk, 5 pedig konferencia közlemény, melyek IEEE

proceedings-ben jelentek meg. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy doktori ta-

nulmányaim során 5 hónapot töltöttem vendégkutatóként a Tamperei Műszaki

Egyetemen (TUT), Finnországban. Ez idő alatt többek között bekapcsolódhat-

tam a Jelfeldolgozás Tanszék munkájába is. Az együttműködés eredményeképp

2 konferencia- és 1 folyóiratcikk született.
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Matematikai háttér

Jelölje C a komplex számok halmazát, D := { z ∈ C : |z| < 1 } a nyílt

egységkörlemezt, T := { z ∈ C : |z| = 1 } az egységkört (tóruszt) és N+ a

nemnegatív természetes számok halmazát. Továbbá, tekintsük a H2(D) Hardy-

teret, melynek elemei azok az f : D → C analitikus függvények, amelyekre

‖f‖H2 := sup
0≤r<1

(

1

2π

∫ π

−π

∣

∣

∣f(reit)
∣

∣

∣

2

dt
)

1

2

< ∞ .

Ismeretes, hogy az f ∈ H2(D) függvényeknek m.m. t ∈ [−π, π) esetén létezik az

f(eit) := limr→1−0 f(reit) határfüggvénye és f ∈ L2(T) (lásd [Zyg59; Mór13]).

Ekkor a H2(D) térbeli skalárszorzat a következő alakban definiálható:

〈f, g〉 :=
1

2π

∫ π

−π
f(eit)g(eit) dt (f, g ∈ H2(D)) .

A fenti skalárszorzat a ‖.‖H2 normát indukálja, mellyel H2(D) teljes normált

tér, vagyis Hilbert-tér. Emiatt, egy f ∈ H2(D) függvényhez egyértelműen

létezik a H ⊂ H2(D) zárt altérből vett legjobban közelítő elem. Továbbá, ha

adott a H véges dimenziós altérnek egy ortogonális bázisa, akkor a legjobban

közelítő elem ortogonális projekcióval egyszerűen előállítható. Ilyen ortogonális

rendszerek szerkesztéséhez tekintsük a diszken analitikus racionális függvények

R halmazát, mely altere a H2(D) térnek. Rögzített a ∈ D esetén az R-et az

ϕa,k(z) =
zk−1

(1 − az)k
(z ∈ D, k ∈ N+) ,

racionális függvények generálják. Az 1/a a fenti kifejezés pólusa, az a para-

méter pedig az ún. inverz pólus. A k számot a racionális függvények rendjének

nevezzük. A továbbiakban olyan racionális rendszerekkel foglalkozunk, melye-

ket az a := (ak ∈ D, k ∈ N) és a ν := (νk ∈ N+, k ∈ N) sorozatok generálnak.

A ν sorozat elemei az inverz pólusok multiplicitását határozzák meg. Neveze-

tesen, νk az ak inverz pólus előfordulásainak számát adja meg a pólussorozat

a0, . . . , ak kezdő szeletében. Ennek segítségével az R térnek az a sorozat által

generált n ∈ N+ dimenziós altereit a következő alakban adhatjuk meg:

R
a

n := { ϕak,νk
: 0 ≤ k < n } , R

a :=
∞
⋃

n=0

R
a

n ⊂ R .
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Vegyük észre, hogy a ν sorozat és így az R
a

n alterek függnek az a inverz

pólusainak sorrendjétől. Továbbá, Ra altér akkor és csak akkor sűrű a H2(D)

térben, ha az ún. Blaschke-féle feltétel teljesül:

∞
∑

k=0

(1 − |ak|) = ∞ .

Ebben az esetben, a { ϕak,νk
: k ∈ N } egy zárt rendszer a H2(D) térben. Az

is igaz, hogy a rendszer elemei lineárisan függetlenek, viszont nem ortogoná-

lisak. Ez könnyen orvosolható a Gram–Schmidt-féle ortogonalizációs eljárás

alkalmazásával. Így jutunk el az ún. Malmquist–Takenaka (MT) rendszerhez.

Nevezetesen, ha a := (ak ∈ D, k ∈ N) , akkor az MT-rendszer elemei:

Φa

k(z) =

√

1 − |ak|2

1 − akz

k−1
∏

j=0

z − aj

1 − ajz
(z ∈ D , k ∈ N) .

A racionális rendszerek elméletét, a kapcsolódó alkalmazásokat a [BulGon09;

Sch14] művek jól összefoglalják. A disszertációban kidolgozott adaptív model-

lek erősen támaszkodnak a Hilbert-térbeli approximációelméletre. Ehhez te-

kintsünk egy tetszőleges (H, 〈·, ·〉) Hilbert-teret és egy, az a paraméter(ek)től

függő { Θa

k : k ∈ N } teljes ortonormált rendszert. Továbbá tegyük fel, hogy a

modellezni kívánt analóg jel a H tér egy eleme. Ekkor az f ∈ H jel közelítése:

SΘ,a
n f :=

n−1
∑

k=0

〈f, Θa

k〉 Θa

k . (1)

Ha az a vektor adott, akkor a rendszer és így az SΘ,a
n f részletösszeg is egyértel-

műen kiszámolható. A dolgozatban véges sok inverz pólussal generálható raci-

onális rendszereket vizsgálok. Tehát az adaptív racionális modellek az a ∈ D
n ,

H = H2(D) , és Θa

k = Φa

k (0 ≤ k < n) megkötésekkel származtathatók.

Az értekezés tézisei

A racionális függvények széleskörű felhasználása, gyakorlati alkalmazása

ismert. A dolgozat témája ezek közül biológiai jelek modellezésével, tömöríté-

sével és osztályozásával foglalkozik.
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Optimalizáció

A jelfeldolgozásban a rendszerek paraméterezhetősége (adaptivitása) na-

gyon fontos tulajdonság. Biológiai jelek esetén általános követelmény, hogy az

alkalmazások (pl. QRS detektor, szakértői rendszerek, stb.) személyre szabha-

tóak, robosztusak legyenek. Ez olyan transzformációs módszerek segítségével

érhető el, melyek szabad paraméterekkel rendelkeznek. Így a különféle repre-

zentációk hibáját valamilyen numerikus optimalizáción keresztül minimalizál-

hatjuk. A problémát az (1) egyenlet segítségével a következő alakban írhatjuk

ao = arg min
a

∥

∥

∥f − SΘ,a
n f

∥

∥

∥

H2
,

ahol arg minx f az f függvény minimumának argumentumát, ao pedig a

szabad paraméterek optimális vektorát jelöli.

Véges racionális függvényrendszerek esetén a szabad paraméterek listája a

következő: inverz pólusok száma, értéke és multiplicitása. A fent definiált opti-

malizációs problémák megoldására alkalmazhatók a Nelder–Mead (NM) szimp-

lex és az ún. Particle Swarm Optimization (PSO) algoritmusok [NelMea65; Ke-

nEbe95]. Előbbi egy determinisztikus, utóbbi pedig egy nem determinisztikus

optimalizáció. Ezek előnye, hogy a célfüggvények elég széles osztályán végre-

hajthatók, a deriválhatóság például nem szükséges feltétel ellentétben más pl.

gradiens módszerekkel. A dolgozatban az NM és a PSO algoritmusokat ki-

terjesztettem a Bolyai–Lobacsevszkij-féle hiperbolikus geometria Poincaré-féle

körmodelljére. Erre azért van szükség, hogy az optimalizáció során az inverz

pólusok az egységkörön belül maradjanak. Fontos megemlíteni, hogy a kap-

csolódó irodalomban fellelhető törekvések csak az inverz pólusok pozíciójának

optimalizálására irányultak. A disszertációban kidolgoztam egy olyan több-

dimenziós módszert, mellyel az inverz pólusok értékei mellett azok optimális

száma és multiplicitása is meghatározható. Ez egy általánosítása a korábbi

módszereknek, melynek segítségével még hatékonyabb, kompaktabb racioná-

lis reprezentáció adható a diszkrét idősorokhoz. Az értekezésben részletesen

elemzem a kidolgozott módszerek stabilitását és hibáját is.

Ebben a témakörben a [FriKov12; KovKir13] publikációimat foglaltam

össze.
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EKG jelek modellezése

A különböző modellek valós elektrokardiogram (EKG) rekordokon történő

összehasonlítása nehéz feladat. Példaként említhetők olyan zajos EKG felvéte-

lek, melyeknél a referencia adatok nem állnak rendelkezésre. Generált, szinte-

tikus jelek segítségével ez a probléma könnyen orvosolható. Az ötlet az, hogy

előre definiált karakterisztikával különböző jeleket és adott eloszlású zajt gene-

ráljunk. Ebben az esetben az eredeti jel ismert, így az eltérő modellek összeha-

sonlítása is lehetővé válik. A disszertációban kidolgoztam egy spline interpolá-

ción alapuló EKG generátort. Erre látható egy példa az 1. ábrán. A generátor

segítségével több approximációs módszer numerikus és diagnosztikai hibáját is

sikerült megvizsgálni, melyeket összehasonlítottam a racionális rendszerekkel.

Az 1. ábrán is látható QRS komplexum diagnosztikai szempontból nagyon

fontos része az EKG elemzésnek. Ezt a dolgozatban az ra,2 ún. elemi raci-

onális függvényekkel modelleztem. Nevezetesen, egy a ∈ D inverz pólus fel-

használásával, az ra,2 függvények leszűkíthetők a T egységkörre. A racionális

modellhez ezek valós és képzetes részeit kell venni:

ra,2(e
it) = Ua,1(t) + iUa,2(t) (t ∈ R, a ∈ D) .

A QRS komplexum az Ua,1(t), Ua,2(t), függvények és az Ua,0(t) = 1 konstans

lineáris kombinációjával reprezentálható. Más szóval a QRS komplexum az

alábbi 3 dimenziós lineáris tér elemének fogható fel:

La := span { Ua,k : k = 0, 1, 2 } .

Az optimális inverz pólus megtalálásához a korábban taglalt hiperbolikus NM

algoritmust használtam. A módszer hatékonyságát valós EKG adatsorozato-

kon teszteltem, melynek során a különböző elektródákon, ún. elvezetéseken

mért jelek közötti kapcsolatra is fény derült. A kísérletek azt mutatják, hogy

közel ugyanaz az inverz pólus optimális az összes végtagi elvezetésre: I, II,

III, aVR, AVL, aVF. Ez egybeesik azzal az orvosi megfontolással, miszerint az

egyes elvezetéseken regisztrált EKG jelek ugyanannak az elektromos erőtérnek

a különböző irányú vetületei.

Az imént felsorolt eredményeket a [Kov12; FriKov12; LócKov12] publiká-

ciók tartalmazzák.
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EEG jelek modellezése

Ebben a témakörben egy olyan módszer kidolgozása volt a cél, mely ké-

pes detektálni az epilepsziás rohamokat az ún. elektroenkefalogram (EEG)

jelekben. Érdemes megemlíteni, hogy az EKG felvételek kvázi periodikus je-

lek, így természetesen adódik, hogy a teljes rekordot szívütésekre szegmentál-

juk. Ezzel szemben az EEG egy sokkal kaotikusabb jel, melynél nincs kitün-

tetett szerepe az egyes szakaszoknak. A disszertációban a diszkrét rövid idejű

Fourier-transzformáció (DSTFT) analógiáját követve kidolgoztam egy adaptív

idő-frekvencia felbontást, melyet felhasználok az epilepsziás rohamok detektá-

lásához. A definícióhoz jelölje f [n] és g[n] az f(t) és g(t) folytonos függvé-

nyek egyenletes mintavételezését. Továbbá, legyen a g egy kompakt tartójú

ún. ablak függvény. Ekkor a klasszikus trigonometrikus DSTFT a következő

alakban definiálható (lsd. [Mit11]):

F ǫ
gf [n, k] =

M−1
∑

m=0

f [m]g[m − n]ǫk[m] (n ∈ N) ,

ahol ǫk[m] := e2πik m

M (0 ≤ k < M), és M az ablak mérete. A fenti képlet egy

szakaszonként végrehajtott Fourier-transzformációként is értelmezhető. Ebből

kiindulva a racionális DSTFT a trigonometrikus bázis ǫk lecserélésével szár-

maztatható. Esetünkben például φk[m] := Φa

k(e2πi m

M ).

A racionális DSTFT segítségével olyan jellemzők nyerhetők ki a jelből, me-

lyek segítenek megkülönböztetni az epilepsziás EEG szegmenseket a normáli-

soktól. Ezek osztályozásához neurális hálókat alkalmazok, a tanításhoz pedig

a racionális DSTFT együtthatóit használom. Erre a folyamatra látható egy

példa a 2. ábrán. A racionális idő-frekvencia felbontás adaptív, így az osz-

tályozási pontosság függ az a inverz pólus(ok) helyétől és számától is. Ezen

paraméterek meghatározásához a hiperbolikus PSO algoritmust használtam.

A disszertációban több state-of-the-art epilepszia detektáló módszert is össze-

hasonlítok. A tesztek során a dolgozatban bemutatott algoritmus érte el a

legjobb osztályozási pontosságot.

A fenti eredményeket a [KovSam14; SamKov14] cikkekben publikáltam.
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Numerikus módszerek

Az értekezésben tárgyalt racionális függvényekhez, a kapcsolódó transz-

formációkhoz és algoritmusokhoz több Matlab eljárást is implementáltam.

Ezeket a Racionális Interpolációs és Approximációs Toolbox (RAIT) tartal-

mazza. Az eszköztárban megtalálhatóak többek között a biortogonális és MT-

rendszerek folytonos és diszkrét implementációi, valamint ezek valós és komp-

lex változatai. Demonstratív célból grafikus kezelőfelületet is készítettem ezek-

hez az eljárásokhoz. Így a racionális függvényrendszerek különböző tulajdon-

ságai, például diszkrét ortogonalitás, inverz pólusok közötti kapcsolat stb. egy-

szerűen szemléltethető. Az eszköztár használatát a disszertáció függelékében

példákon keresztül is bemutatom.

Mivel a dolgozat fő témája a diszkrét idő sorok modellezése, ezért célszerű a

diszkrét racionális ortogonális rendszerek használata. A definícióhoz tekintsünk

egy előre adott a ∈ D
n inverz pólus vektort. Megmutatható [SchBok98], hogy

a racionális ortogonális rendszerek diszkretizációs pontjai a következő alakúak:

DM
a

=
{

τk ∈ [−π, π) : τk = θ−1
a

(tk), tk ∈ DM
0

}

,

ahol

DM
0

=

{

−π + 2π
k

M
: 0 ≤ k < M

}

.

A képletben szereplő θa függvény folytonos, szigorúan monoton és így in-

vertálható. Az a ∈ D
n inverz pólusokat, a θa ún. argumentum-függvényt

és a diszkretizációs pontokat a 3. ábra szemlélteti. A DM
a

halmaz elemei-

nek meghatározására kidolgoztam egy gyors numerikus algoritmust, melyben

kihasználom a θa függvény bizonyos jó tulajdonságait (pl. monotonitás, deri-

válhatóság). Az algoritmushoz egy grafikus kártyán párhuzamosított (CUDA)

implementáció is készült.

Végül a RAIT eszköztár segítségével megvalósítok egy racionális EKG

tömörítő eljárást, melyet összehasonlítok több az irodalomban jól ismert

technikával. A tesztek során megmutattam, hogy a racionális reprezentációk

sok szempontból jobban teljesítenek, mint például a wavelet, wavelet packet

[Add05] és a B-spline alapú [KarMon97] módszerek.

Ebben a témakörben a [KovLóc12a; KovLóc12b; KovVad13] publikációimat

dolgoztam fel.
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Ábrák
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