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Περίληψη 
 
     Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον 
υπολογισμό του διανύσματος βάρους επεξεργαστή, βάσει του οποίου 
πραγματοποιείται η τροφοδότηση – διέγερση των ακτινοβολητών προσαρμοστικής 
στοιχειοκεραίας . Η εύρεση των στοιχείων αυτού του διανύσματος (τόσο του πλάτους 
όσο και της φάσης τους) στηρίχθηκε στην αναλυτική παρουσίαση προσαρμοστικών 
αλγορίθμων που έχουν αναπτυχθεί γι’ αυτόν τον σκοπό.  
     Αφού προηγήθηκε μία εισαγωγή στις έννοιες, τα είδη, τη δομή, τη μορφή 
συστημάτων των στοιχειοκεραιών, του σηματικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτές 
καλούνται να λειτουργήσουν καθώς και χρήσιμων μαθηματικών εννοιών ακολούθησε 
η περιγραφή των προσαρμοστικών αλγορίθμων. Παρουσιάστηκαν διάφορα είδη 
αλγορίθμων, όπως οι αλγόριθμοι βασιζόμενοι σε μεθόδους κλίσης  (ελάχιστου μέσου 
τετραγώνου (LMS), διαφορικής απότομης καθόδου (DSD), επιταχυνόμενης κλίσης 
(ΡAG)), ο αλγόριθμος για επεξεργαστή Howells-Applebaum (ΜSNR), ο αλγόριθμος 
άμεσης αναστροφής της sample covariance μήτρας (DMI), οι επαναληπτικοί 
(recursive) αλγόριθμοι, ο προ-επεξεργαστής ορθογωνιοποίησης Gram-Schmidt 
(GSCP) και οι αλγόριθμοι τυχαίας αναζήτησης (random search algorithms). Για κάθε 
έναν από αυτούς παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά μεταβατικής 
απόκρισης, το κόστος, η κυκλωματική υλοποίηση, η απόδοση και τα σφάλματά της, η 
ταχύτητα σύγκλισης, τα πλεονεκτήματα και οι δυσκολίες – μειονεκτήματα κατά την 
εφαρμογή του .  
     Τέλος, με βάση έναν αλγόριθμο αποσύνθεσης του διανύσματος βαρων, ο οποίος 
στηρίζεται στην αρχή ελαχίστων τετραγώνων (LMS), πραγματοποιήθηκε μία 
ανάλυση με το πρόγραμμα MATLAB  για την εύρεση του διανύσματος βάρους και 
άρα ενός επιθυμητού διαγράμματος ακτινοβολίας μίας δεδομένης εργαστηριακής 
κυλινδρικής στοιχειοκεραίας. Η στοιχειοκεραία αυτή διαθέτει εικοσιένα  
ακτινοβολητές (patches) συγκεκριμένων διαστάσεων, δεδομένη γεωμετρία (ακτίνα 
0,5m και γωνιακή απόσταση διαδοχικών στοιχείων 2,27ο) και συχνότητα λειτουργίας 
10 GHz. Για διάφορες περιπτώσεις επιθυμητής θέσης κύριας δέσμης (κυρίου λοβού) 
και μηδενισμών στο αζιμούθιο επίπεδο (δηλαδή στροφή-μετακίνηση μεγίστου και 
μηδενισμών) καθώς και για διάφορα επιθυμητά επίπεδα πλευρικών λοβών, 
υπολογίστηκε με χρήση του προγράμματος ΜΑTLAB, το διάνυσμα βάρους 
τροφοδότησης και το προκύπτον επιθυμητό διάγραμμα ακτινοβολίας . 
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Abstract 
 
     The scope of this thesis was the development of a methodology for the 
computation of the weight vector of a processor, based on which one can define the 
excitation of the elements of an adaptive array. The definition of those vector 
elements (their magnitude and phase) was based on the thorough description of the 
adaptive algorithms that have been developed for this purpose. 
     After an introduction to the concept, the structure, the system configuration of 
adaptive arrays, the signal environment within which they are required to function and 
useful mathematical preliminaries, there follows the description of adaptive 
algorithms. Many types of algorithms have been presented, such as the gradient based 
algorithms (Least Mean Square (LMS), Differential steepest descent (DSD), 
Αccelerated gradient (PAG)), the algorithm for the Howells-Applebaum processor,  
(ΜSNR), the algorithm of the direct inversion of the sample covariance matrix (DMI), 
the recursive algorithms , the Gram-Schmidt Orthogonalization pre-processor (GSCP) 
and random search algorithms. For each one of them, the transient response 
characteristics, the cost, the circuit configuration, the performance, the misadjustment, 
the convergence speed, the strengths and weaknesses-disadvantages are presented 
analytically. 
     Finally, according to an algorithm of weight vector decomposition, which is based 
on the Least Mean Square (LMS) concept, we conduct an analysis for the definition of 
the weight vector and therefore a desirable radiation pattern of a specific laboratorial, 
cylindrical adaptive array, by means of the program MATLAB. This array possesses 
twenty-one patch antenna elements of specified size and given geometry (radius 0,5m 
and angular distance between successive patches 2,27 ο) and its operating frequency is 
10 GHz. For various cases of required positions of the main beam and nulls in the 
azimuth (beam maximum and null steering – orientation) and various side lobe levels, 
we define, by means of the program MATLAB, the excitation weight vector and the 
resulting desirable radiation pattern.   
 
Key Words 
 
Weight Vector, Magnitude, Phase, Adaptive Array, Array Elements, Adaptive 
Algorithms, Gradient Based Algorithms (Least Mean Square), Howells-Applebaum 
Processor, Gram-Schmidt Orthogonalization, Transient Response, Correlator, 
Eigenvalue spread, Performance Index-Criterion, Misadjustment, Convergence Speed, 
Radiation Pattern, Cylindrical Adaptive Array, Patch Antenna Elements, Main Beam, 
Nulls, Maximum and Null steering, Side Lobe Levels 
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Κεφάλαιο 1  
 
 Εισαγωγή στις στοιχειοκεραίες 
 
     Η λήψη σημάτων με τη χρήση μίας  σειράς στοιχείων-αισθητήρων (array of 
sensor elements), δηλαδή μίας  στοιχειοκεραίας, αποτελεί μία αποδοτική λύση σε 
σοβαρά προβλήματα ανίχνευσης και εκτίμησης  σημάτων, δεδομένου ότι μία 
στοιχειοκεραία αποτελεί μέσο για την αντιμετώπιση περιορισμών στην 
κατευθυντικότητα και το εύρος ζώνης που επιβάλει η χρήση ενός μόνο στοιχείου-
αισθητήρα. Η ανάπτυξη σύνθετων και φτηνών ψηφιακών υπολογιστών κατέστησε 
δυνατή την εκμετάλλευση γνωστών αποτελεσμάτων της στατιστικής θεωρίας 
ανίχνευσης και εκτίμησης καθώς και της θεωρίας ελέγχου για να αναπτύξει 
συστήματα στοιχειοκεραιών που αποκρίνονται αυτόματα σε ένα μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον σημάτων. Αυτή η ικανότητα αυτό-ρύθμισης και προσαρμογής καθιστά 
την λειτουργία τέτοιων συστημάτων πιο ευέλικτη και αξιόπιστη και κυρίως 
προσφέρει βελτιωμένη απόδοση λήψης η οποία θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί με 
άλλο τρόπο.  
 
1.1 Κίνητρα για τη χρήση προσαρμοστικών κεραιών  
 
     Τα συμβατικά συστήματα λήψης σημάτων είναι επιρρεπή στον υποβιβασμό της 
απόδοσης τους ως προς το λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR), λόγω της 
αναπόφευκτης παρουσίας ανεπιθύμητων σημάτων θορύβου στο περιβάλλον. Αυτά τα 
σήματα θορύβου μπορούν να εισβάλλουν στο σύστημα είτε μέσω των πλευρικών 
λοβών, είτε του κυρίου λοβού του διαγράμματος ακτινοβολίας, και μπορεί να 
οφείλονται σε εσκεμμένα ηλεκτρονικά αντίμετρα (ECM), “μη εχθρικές” RF 
παρεμβολές (RFΙ), επιστροφές σκέδασης και βέβαια πηγές φυσικού θορύβου. Ένας 
τέτοιος υποβιβασμός του SNR μπορεί να γίνει εντονότερος με τη μηχανική κίνηση 
της κεραίας, τις ακατάλληλες συνθήκες εγκατάστασης, τα φαινόμενα πολλαπλών 
διαδρομών κατά τη διάδοση και το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον παρεμβολών. 
Με την αύξηση της χρήσης των ραντάρ και των τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, η 
καταπίεση των παρεμβολών καθίσταται απαραίτητη. 
     Οι προσαρμοστικές στοιχειοκεραίες αποτελούν πρόσφατα αντικείμενο 
εκτεταμένης έρευνας ως μέσο μείωσης της ευαισθησίας της λήψης επιθυμητών 
σημάτων κατά την παρουσία σημάτων παρεμβολής σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, 
και ραντάρ. Ο κύριος λόγος για το μεγάλο ενδιαφέρον για τα συστήματα 
προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών προέρχεται από την ικανότητά τους να 
«αντιλαμβάνονται» άμεσα την παρουσία παρεμβολών, και να τις καταπιέζουν, ενώ 
ταυτόχρονα  να βελτιώνουν τη λήψη των επιθυμητών σημάτων χωρίς προηγούμενη 
γνώση του περιβάλλοντος σήματος-παρεμβολών. Οι προσαρμοστικές στοιχειοκεραίες 
μπορούν να σχεδιαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμπληρώσουν άλλες τεχνικές 
καταπίεσης παρεμβολών έτσι ώστε η πραγματοποιουμένη καταπίεση να είναι 
μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με συμβατικά μέσα (π.χ. 
με χρήση τεχνικών απλωμένου φάσματος ή χρήση συσκευών με αισθητήρες υψηλής 
κατευθυντικότητας). 
     Μία προσαρμοστική στοιχειοκεραία είναι ένα σύστημα που αποτελείται από ένα 
σύνολο στοιχείων-αισθητήρων και ένα προσαρμοστικό δέκτη-επεξεργαστή σήματος 
πραγματικού χρόνου, που ρυθμίζει αυτόματα την ευαισθησία του διαγράμματος  
ακτινοβολίας (array beam sensitivity pattern), ώστε κάποιο χαρακτηριστικό της 
ποιότητας της απόδοσης της κεραίας να βελτιωθεί. Μία προσαρμοστική 
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στοιχειοκεραία προσφέρει βελτιωμένη αξιοπιστία συγκρινόμενη με μία συμβατική 
στοιχειοκεραία. Λόγου χάριν, αν ένα στοιχείο σε μία συμβατική στοιχειοκεραία 
σταματήσει να είναι εν λειτουργία, η ευαισθησία του διαγράμματος ακτινοβολίας 
μπορεί να υποβαθμιστεί σημαντικά λόγω της αύξησης των πλευρικών λοβών. Με μία 
προσαρμοστική στοιχειοκεραία ωστόσο, η απόκριση των εναπομενόντων στοιχείων 
εν λειτουργία, μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα έτσι ώστε οι πλευρικοί λοβοί να 
μειωθούν σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το διάγραμμα 
ακτινοβολίας μίας  κεραίας καθορίζεται περισσότερο από τα φαινόμενα σκέδασης 
κοντινού πεδίου από ό,τι από τα χαρακτηριστικά του στον ελεύθερο χώρο. Για 
παράδειγμα, αν μία κεραία με πολύ χαμηλό επίπεδο πλευρικών λοβών τοποθετηθεί σε 
ένα αεροσκάφος, η ουρά και τα φτερά του θα αλλάξουν δραματικά το διάγραμμα 
ακτινοβολίας της. Μία προσαρμοστική στοιχειοκεραία ωστόσο, συχνά λειτουργεί 
επιτυχώς, ακόμα και όταν το διάγραμμα ακτινοβολίας παραμορφώνεται πλήρως από 
τις επιδράσεις αυτές κοντινού πεδίου.  
     Η λειτουργία μίας  προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας μπορεί να προσεγγιστεί 
μελετώντας την απόκριση της υπό το πρίσμα της ευαισθησίας της κύριας δέσμης του 
διαγράμματος. Η καταπίεση των παρεμβολών επιτυγχάνεται με την κατάλληλη 
μετακίνηση των μηδενισμών του διαγράμματος ακτινοβολίας και τη μείωση του 
επιπέδου των πλευρικών λοβών στις διευθύνσεις των πηγών παρεμβολής, ενώ η λήψη 
των επιθυμητών σημάτων επιτυγχάνεται διατηρώντας τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 
του κυρίου λοβού. Ένα σύστημα προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας συνεπώς 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα χωρικά χαρακτηριστικά για να βελτιώσει το 
εξαγόμενο SNR. Δεδομένου του ότι είναι δυνατόν να διαμορφωθούν μηδενισμοί στο 
διάγραμμα ακτινοβολίας σε μία σχετικά στενή περιοχή εύρους ζώνης, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ισχυρή καταπίεση παρεμβολών. Αυτή η ικανότητα καταπίεσης 
παρεμβολών αποτελεί βασικό πλεονέκτημα των προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών σε 
σχέση με τις τεχνικές επεξεργασίας κυματομορφών ,οι οποίες γενικά απαιτούν 
σχετικά απλωμένο φάσμα προκειμένου να επιτύχουν παρόμοια επίπεδα καταπίεσης 
παρεμβολών. Οι στοιχειοκεραίες που έχουν αυτήν τη χαρακτηριστική ικανότητα 
αυτόματης απόκρισης αναφέρονται συχνά ως “έξυπνες στοιχειοκεραίες” (smart 
arrays), δεδομένου ότι αποκρίνονται σε πολύ περισσότερες πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες στις εξόδους των στοιχείων από ότι τα συμβατικά συστήματα 
στοιχειοκεραιών. 
     Οι δυνατότητες που παρέχονται από τις προσαρμοστικές στοιχειοκεραίες 
προσφέρουν πρακτικές λύσεις στο πρόβλημα των παρεμβολών λόγω της ικανότητας 
τους να διακρίνουν τα διάφορα σήματα στο πεδίο του χρόνου, στο πεδίο της 
συχνότητας και της πόλωσης. Η προσαρμοστική  δημιουργία μηδενισμών στο 
διάγραμμα ακτινοβολίας θεωρείται ως το βασικό πλεονέκτημα των τεχνικών που 
υιοθετούνται από τις προσαρμοστικές στοιχειοκεραίες.  
 
1.2 Ιστορική αναδρομή 
 
     Ο όρος «προσαρμοστική στοιχειοκεραία» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από 
τον Van Atta για να περιγράψει ένα σύστημα  κεραίας με αυτόματη ρύθμιση φάσης 
(self-phasing array system) το οποίο επανεξέπεμπε ένα σήμα στην κατεύθυνση από 
την οποία ελήφθη, λειτουργώντας έτσι ως ένα σύστημα ανάδρασης χωρίς καμία 
προγενέστερη γνώση της κατεύθυνσης στην οποία θα μετέδιδε. Οι στοιχειοκεραίες 
ανάδρασης βρήκαν εφαρμογή στις δορυφορικές επικοινωνίες από σημείο σε σημείο 
με τη χρήση ενός ισχυρού πιλοτικού σήματος. Το σύστημα αυτό μπορεί να ξεπεράσει 
τους συνήθεις περιορισμούς στο εύρος της δέσμης (beamwidth) και άρα στην 
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κατευθυντικότητα αφού η στοιχειοκεραία αυτόματα επιστρέφει το πιλοτικό σήμα στο 
σταθμό προέλευσής του. 
     Η ανάπτυξη του phase-lock loop, αποτέλεσε ένα σπουδαίο βήμα που κατέστησε 
δυνατή την ανάπτυξη στοιχειοκεραιών ηλεκτρονικής στροφής (self-phasing ή self-
steering). Σε μία στοιχειοκεραία με αυτόματη ρύθμιση φάσης, κάθε ένα από τα 
στοιχεία αποκτά ανεξάρτητη φάση, με βάση πληροφορίες που αποκτώνται από τα 
λαμβανόμενα σήματα.  
     Στις αρχές του 1960 η δυνατότητα του προσαρμοστικού μηδενισμού των 
παρεμβολών ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε από τον Howells. Στη συνέχεια, ο 
Applebaum  καθιέρωσε το νόμο ελέγχου που σχετιζόταν με την ιδέα του Howells για 
τον προσαρμοστικό μηδενισμό αναλύοντας ένα αλγόριθμο που μεγιστοποιούσε ένα 
γενικευμένο SNR. Παράλληλα, δυνατότητες self-training και self-optimizing ελέγχου 
εφαρμόστηκε σε προσαρμοστικές στοιχειοκεραίες από τον Widrow. Η μελέτη πάνω 
στον self-optimizing έλεγχο καθιέρωσε τον αλγόριθμο του ελάχιστου μέσου 
τετραγωνικού σφάλματος (LMS), που βασίστηκε στη μέθοδο steepest descent. Οι 
αλγόριθμοι των Widrow και Applebaum  είναι παρόμοιοι και συγκλίνουν προς τη 
βέλτιστη Wiener λύση. 
     Η χρήση στοιχειοκεραιών για λήψη σήματος από ραντάρ, χρησιμοποιείται από την 
εποχή της ανάπτυξης του προσαρμοστικού αλγορίθμου των Widrow και Applebaum. 
Οι πρώτες μελέτες που αφορούσαν την επεξεργασία των εξόδων των στοιχειοκεραιών 
στόχευαν κυρίως στην επίτευξη ενός επιθυμητού διαγράμματος ακτινοβολίας ενώ 
αργότερα η προσοχή στράφηκε στη βελτίωση του SNR. Επίσης την ίδια περίοδο 
αναπτύχθηκαν μελέτες για την εφαρμογή στοιχειοκεραιών σε σεισμικά σήματα.  
     Το σύγχρονο ενδιαφέρον για τις προσαρμοστικές στοιχειοκεραίες στρέφεται στην 
εφαρμογή τους σε προβλήματα που αφορούν τηλεπικοινωνιακά συστήματα και 
ραντάρ όπου οι σχεδιαστές καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
καταπίεσης παρεμβολών. Μία ακόμα χρήση των προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών 
είναι στην εύρεση κατεύθυνσης σε περιβάλλον έντονων παρεμβολών. Ένας άλλος 
τομέας στον οποίο η χρήση των στοιχειοκεραιών είναι απαραίτητη, είναι σε 
συστήματα που απαιτούν προσαρμοστική διαμόρφωση δέσμης (adaptive 
beamforming) και σάρωση σε περιπτώσεις που τα στοιχεία της στοιχειοκεραίας 
πρέπει να οργανωθούν χωρίς ακριβή γνώση της θέσης τους. Επίσης, οι 
στοιχειοκεραίες χρησιμοποιούνται για την επίτευξη υψηλής γωνιακής ανάλυσης 
(angular resolution). 
 
1.3 Δομή στοιχειοκεραίας  

     Σε πολλές πρακτικές εφαρμογές , όπως αναφέρθηκε, δεν είναι δυνατή η επίτευξη 
της επιθυμητής κατευθυντικότητας ή του επιθυμητού εύρους δέσμης με χρήση 
απλών κεραιών. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις είναι επιθυμητή η στροφή του 
διαγράμματος ακτινοβολίας με ηλεκτρονικό τρόπο. Μία κατάλληλη μέθοδος για να 
αντιμετωπισθούν αυτές οι απαιτήσεις είναι ο σχηματισμός στοιχειοκεραιών. Οι 
στοιχειοκεραίες είναι διατάξεις που αποτελούνται από πολλούς όμοιους 
ακτινοβολητές που ακτινοβολούν ή λαμβάνουν ταυτοχρόνως. Με κατάλληλη 
επιλογή της ρευματικής διέγερσης επιτυγχάνονται βελτιωμένες ιδιότητες για τη 
στοιχειοκεραία σε σχέση με τις αντίστοιχες ενός απλού στοιχείου της. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι τα επιμέρους πεδία των στοιχείων ακτινοβολίας 
συμβάλλουν στις επιθυμητές διευθύνσεις του χώρου, ενώ αλληλοαναιρούνται 
σε άλλες. 
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     Το συνολικό πεδίο μίας στοιχειοκεραίας προσδιορίζεται με διανυσματική 
υπέρθεση των επιμέρους πεδίων των ακτινοβολητών που την  αποτελούν. Η  
διαδικασία  αυτή   προϋποθέτει   ότι   δεν   υπάρχει σύζευξη  μεταξύ  των  στοιχείων  
ακτινοβολίας,  δηλαδή  η  ρευματική διέγερση  κάθε  στοιχείου  δεν  επηρεάζεται  
από  την  παρουσία  των υπολοίπων στοιχείων. Η ισχύς της παραδοχής αυτής 
εξαρτάται από την απόσταση  μεταξύ των  στοιχείων. Οι στοιχειοκεραίες 
βρίσκουν ευρεία εφαρμογή γιατί παρέχουν τις εξής δυνατότητες :  

α) αύξησης της κατευθυντικότητας  
β) σύνθεσης επιθυμητών διαγραμμάτων ακτινοβολίας 

           γ) στροφής του διαγράμματος ακτινοβολίας με ηλεκτρονικό τρόπο. 
     Η μορφή του διαγράμματος ακτινοβολίας μίας στοιχειοκεραίας εξαρτάται από 
τους εξής παράγοντες: 
α) γεωμετρία της στοιχειοκεραίας (γραμμική, κυκλική, επίπεδη κλπ.) 
β) συχνότητα λειτουργίας 
γ) απόσταση μεταξύ των στοιχείων ακτινοβολίας 
δ) σχετική ρευματική διέγερση των στοιχείων ακτινοβολίας  
ε) πλήθος στοιχείων ακτινοβολίας 

Στοιχειοκεραία δύο στοιχείων 

      Η πλέον απλή στοιχειοκεραία είναι η στοιχειοκεραία δύο στοιχειωδών διπόλων, 
τα κέντρα διέγερσης των οποίων βρίσκονται πάνω στον άξονα z όπως στο 
σχήμα 1.1. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σημείο Ρ της μακρινής 
περιοχής δίνεται από τη σχέση : 
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Σχήμα 1.1 Στοιχεοκεραία δύο στοιχειωδών διπόλων 
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όπου δ η διαφορά φάσης στην τροφοδότηση των δύο στοιχειωδών διπόλων  
μήκους  L, n η  κυματική  αντίσταση  και  k = 2π/λ  ο  κυματικός αριθμός του 
μέσου διάδοσης. 
     Για τον προσδιορισμό του μακρινού πεδίου της απλής αυτής διάταξης 
υποτίθεται ότι δεν υπάρχει σύζευξη μεταξύ των δύο διπόλων και υιοθετούνται 
οι παραδοχές για τη μακρινή περιοχή των δύο κεραιών. Δηλαδή: 

• Για μεταβολές του μέτρου των πεδιακών μεγεθών: 

θ1 = θ2 

21
ˆˆ θθ =  

r1 = r2 

• Για τις μεταβολές της φάσης των πεδιακών μεγεθών 

r1 = r – (1/2)dcosθ 

r2 = r + (1/2)dcosθ 

Με βάση τα ανωτέρω, η (1) γράφεται: 
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Από την (2) φαίνεται ότι το συνολικό πεδίο προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το 
πεδίο ενός από τα όμοια στοιχεία ακτινοβολίας που αποτελούν τη στοιχειοκεραία με 
συνάρτηση που περιγράφει τη διάταξη των στοιχείων και ονομάζεται παράγοντας 
διάταξης. Από αυτό το παράδειγμα, φαίνεται ότι για να παραχθεί το επιθυμητό 
διάγραμμα ακτινοβολίας μίας στοιχειοκεραίας, πρέπει να επιλεγεί όχι μόνο το 
κατάλληλο στοιχείο ακτινοβολίας αλλά και ο παράγοντας διάταξης. 

Στοιχειοκεραίες πολλών στοιχείων 

     Με τον όρο στοιχειοκεραία εννοείται μία διάταξη όμοιων ακτινοβολητών που 
ακτινοβολούν ή λαμβάνουν ταυτοχρόνως. Τα ρεύματα των στοιχείων ακτινοβολίας 
μίας στοιχειοκεραίας είναι δυνατό να διαφέρουν κατά το μέτρο ή και τη φάση. Οι 
στοιχειοκεραίες διακρίνονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, τις χωρικά 
ομοιόμορφες και τις  χωρικά ανομοιόμορφες στοιχειοκεραίες. 
     Στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται χωρικά ομοιόμορφες 
στοιχειοκεραίες, για τις οποίες άλλωστε υπάρχει πλήθος μεθόδων ανάλυσης και 
σύνθεσης. Οι χωρικά ανομοιόμορφες στοιχειοκεραίες παρέχουν στο σχεδιαστή 
περισσότερους βαθμούς ελευθερίας και συνεπώς, αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, αν 
και είναι σαφώς δυσκολότερη η θεωρητική αντιμετώπιση τους. Αν Ι0 είναι ο 
φασιθέτης του ρεύματος διέγερσης του στοιχείου της στοιχειοκεραίας που 
θεωρείται ως στοιχείο αναφοράς, το ρεύμα διέγερσης κάποιου στοιχείου μπορεί να 
εκφρασθεί υπό τη μορφή : 

Ιm = cm Ι0 Μ = 1,2,...,Μ- 1 (3) 
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όπου Μ το πλήθος των στοιχείων της στοιχειοκεραίας. Ο μιγαδικός αριθμός cm που 
αποτελεί τον κατάλληλο συντελεστή αναλογίας ονομάζεται ρευματικός 
συντελεστής του στοιχείου m. Όπως και στην περίπτωση της απλής 
στοιχειοκεραίας που ήδη εξετάσθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές για 
τη μακρινή περιοχή των ακτινοβολητών, η ένταση ακτινοβολίας μίας 
στοιχειοκεραίας U(θ,φ) γράφεται : 

U(θ,φ) = U 0 (θ, φ) |S(θ, φ)| 2 (4) 
 

όπου U(θ,φ) η ένταση ακτινοβολίας των στοιχείων ακτινοβολίας και S(θ,φ) ο 
παράγοντας διάταξης της στοιχειοκεραίας. Με τη βοήθεια του σχήματος 1.2.α , 
προσδιορίζεται ο παράγοντας διάταξης συναρτήσει των συντεταγμένων θέσης των 
στοιχείων ακτινοβολίας. Είναι : 

S(θ, φ) = ∑
−
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mmm jkrc ψ                                   (5) 

cosψm = cosθm cosθ+sinθm sinθ  cos(φ-φ m)                (6) 
 
(με k = ω (με)1/2 = ω / ε όπου k o κυματικός αριθμός του μέσου διάδοσης , ω =2πf  η 
κυκλική συχνότητα του σήματος, ε η διηλεκτρική σταθερά και μ η μαγνητική 
διαπερατότητα ) . 
 

 
 

Σχήμα 1.2.α Γεωμετρία στοιχειοκεραίας 
 
     Από την (5) φαίνεται ότι ο παράγοντας διάταξης, και επομένως η ένταση 
ακτινοβολίας μίας στοιχειοκεραίας , εξαρτάται από τη συχνότητα λειτουργίας καθώς 
και από τη γεωμετρική διάταξη, το πλήθος και τη σχετική διέγερση των στοιχείων. Ο 
παράγοντας διάταξης μίας στοιχειοκεραίας δεν εξαρτάται από το είδος των 
ακτινοβολητών που την αποτελούν και συνήθως προσδιορίζεται αντικαθιστώντας 
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τα στοιχεία ακτινοβολίας με ισοτροπικούς ακτινοβολητές τοποθετημένους στα 
κέντρα διέγερσης τους .  
     Σε  πολλές  περιπτώσεις ,  το  στοιχείο  ακτινοβολίας  μίας  στοιχειοκεραίας 
με παράγοντα διάταξης S2(θ,φ) αποτελεί και το ίδιο άλλη στοιχειοκεραία με 
παράγοντα διάταξης S1(θ,φ). Για παράδειγμα, θεωρείται η επιφανειακή 
στοιχειοκεραία του σχήματος 1.2.β που αποτελείται από έξι δίπολα παράλληλα 
προς τον άξονα z που διεγείρονται από ίσα ρεύματα. Η στοιχειοκεραία αυτή 
μπορεί να εκληφθεί  είτε  ως τριάδα  που  αποτελείται  από  τα  ζεύγη  
ακτινοβολητών (1,2), (3,4) και (5,6) είτε ως ζεύγος που αποτελείται από τις τριάδες 
ακτινοβολητών (1,3,5) και (2,4,6) και να αναλυθεί ανάλογα.  
 

 
 

Σχήμα 1.2β Στοιχειοκεραία με στοιχεία ακτινοβολίας στοιχειοκεραίες 
 

     Για τον προσδιορισμό της έντασης ακτινοβολίας μίας στοιχειοκεραίας που έχει 
ως στοιχεία ακτινοβολίας στοιχειοκεραίες εφαρμόζεται η αρχή του 
πολλαπλασιασμού των παραγόντων διάταξης, δηλαδή 

S (θ,φ) = S 1 (θ,φ) S 2 (θ,φ) (7) 
όπου  S 1 (θ,φ) και S 2 (θ,φ) οι επιμέρους  παράγοντες  διάταξης  των 
ομαδοποιήσεων που προκύπτουν. 
     Πρέπει να σημειωθεί ότι το μέτρο του παράγοντα διάταξης μίας στοιχειοκεραίας 
που πάντα αφορά τη μακρινή περιοχή δεν μεταβάλλεται όταν υπάρξει 
πεπερασμένη μετατόπιση του κέντρου των συντεταγμένων. Επομένως, 
στοιχειοκεραία με συγκεκριμένο πλήθος, γεωμετρική διάταξη και σχετική διέγερση 
των στοιχείων της έχει μοναδικό μέτρο του παράγοντα διάταξης ως 
συνάρτηση της συχνότητας, ανεξάρτητα από την επιλογή του κέντρου των 
συντεταγμένων. Η επιλογή του κέντρου των συντεταγμένων είναι ελεύθερη με 
κριτήριο την ευκολία προσδιορισμού του παράγοντα διάταξης και την απλότητα 
της μαθηματικής έκφρασης του. Συνήθως, επιλέγεται το γεωμετρικό κέντρο της 
στοιχειοκεραίας ή κάποιο χαρακτηριστικό σημείο της γεωμετρίας της. 
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    Το κατευθυντικό κέρδος μίας στοιχειοκεραίας δίνεται, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα, από τη σχέση : 

Dg (θ,φ) = 4π
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Προκειμένου     για    στοιχειοκεραίες  ορίζεται   το  γεωμετρικό κατευθυντικό 
κέρδος : 

    Ds (θ,φ) = 4π ∫∫ ΩdS
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     Η συνάρτηση Ds (θ,φ) εξαρτάται μόνο από τη διάταξη και τη σχετική 
διέγερση των στοιχείων και εκφράζει το πόσο επηρεάζει την κατευθυντικότητα 
ο παράγοντας διάταξης . 

Γραμμικές στοιχειοκεραίες  

     Οι χωρικά ομοιόμορφες γραμμικές στοιχειοκεραίες αποτελούν μία κατηγορία 
στοιχειοκεραιών με ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον. Τα σημεία αναφοράς των 
στοιχείων ακτινοβολίας βρίσκονται πάνω σε  ευθεία που ονομάζεται άξονας της 
στοιχειοκεραίας. Η εύρεση του παράγοντα διάταξης γίνεται με βάση το σχήμα 
1.3, θεωρώντας ως κέντρο της στοιχειοκεραίας το κέντρο Ο του στοιχείου τάξης m 
= 0.  

 
 

Σχήμα 1.3 Γεωμετρία χωρικά ομοιόμορφης γραμμικής στοιχειοκεραίας 
 
   Το σημείο παρατήρησης Ρ χαρακτηρίζεται από τις συντεταγμένες (r, θ, φ) 
σε σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων με κέντρο το κέντρο της 
στοιχειοκεραίας  Ο. Αν γ είναι  η γωνία που σχηματίζει στο χώρο, η ΟΡ 
με τον άξονα της στοιχειοκεραίας ισχύουν : 

        rm = md (10) 
και   ψm = γ                                                                        (11) 

όπου m =0, 1, 2, ..., Μ-1 , Μ ο αριθμός των ακτινοβολητών  της στοιχειοκεραίας 
και d η απόσταση δύο διαδοχικών στοιχείων που ονομάζεται βήμα της 
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γραμμικής στοιχειοκεραίας. Επομένως, η γενική σχέση υπολογισμού του 
παράγοντα διάταξης στην περίπτωση γραμμικής στοιχειοκεραίας γράφεται : 

      S(γ) = co+c1 exp(jkdcosγ)+…+cM-1 exp[(j(M-1)kdcosγ]         (12) 

όπου ci = 0, 1, 2,.., Μ- 1 οι ρευματικοί συντελεστές των στοιχείων της 
στοιχειοκεραίας. Η εξάρτηση του παράγοντα διάταξης από τις 
συντεταγμένες διεύθυνσης θ και φ του σημείου παρατήρησης 
υποκρύπτεται στην εξάρτηση του από τη γωνία κλίσης γ. Συνήθως , ο άξονας 
της στοιχειοκεραίας ταυτίζεται με τους άξονες χ ή y. Όταν ο άξονας της 
στοιχειοκεραίας είναι ο άξονας χ του συστήματος συντεταγμένων 
προκύπτει ότι : 

          cosγ = sinθcοsφ                        (13) 

ενώ όταν ο άξονας της στοιχειοκεραίας είναι ο άξονας y προκύπτει ότι : 

        cos γ =sinθsinφ                  (14) 

     Σε πολλές περιπτώσεις, η διαφορά φάσης του ρεύματος τροφοδότησης δύο 
διαδοχικών στοιχείων ακτινοβολίας είναι σταθερή. Τότε : 

      cm = am exp(jmδ)                 ,m=0, 1, 2,.., Μ- 1      (15) 

όπου am θετικοί πραγματικοί αριθμοί. Η  γενικότητα της (15) δεν 
επηρεάζεται, αφού και αυθαίρετες διαφορές φάσης μπορούν να περιγραφούν  
μέσω της (15) θεωρώντας κατάλληλες μιγαδικές τιμές για τους συντελεστές 
am . Λόγω της (15) , η (5) γράφεται : 

     S(γ) = ∑
−
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     Η ανάλυση διευκολύνεται ορίζοντας τη βοηθητική μεταβλητή ψ μέσω της 
σχέσης : 

ψ = kdcosγ + δ                                                           (17) 

Λόγω της (17),  η (16) καταλήγει στη μορφή 

S(ψ) = ∑
−

=
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0
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M

m
m jma ψ                                        (18) 

     Από τη (18) φαίνεται ότι ο παράγοντας διάταξης μίας γραμμικής 
στοιχειοκεραίας είναι δυνατό να εκφρασθεί ως περιοδική συνάρτηση μίας 
βοηθητικής μεταβλητής ψ με περίοδο 2π. Η συνάρτηση S(ψ) μπορεί να 
υπολογισθεί είτε αριθμητικά είτε γραφικά . 
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Μετωπική ακτινοβολία 
 
     Σε πολλές εφαρμογές είναι επιθυμητή  η  μεγιστοποίηση  της 
ακτινοβολίας ή της λήψης μίας στοιχειοκεραίας κατά διεύθυνση κάθετη 
προς τον άξονά της, δηλαδή υπό γωνία κλίσης γ =90°. Η ακτινοβολία αυτή 
ονομάζεται μετωπική και για να επιτευχθεί πρέπει εκτός από την ένταση του 
στοιχείου ακτινοβολίας να μεγιστοποιείται και  ο  παράγοντας  διάταξης  κατά  
τη  διεύθυνση  γ  = 90°. Η  δεύτερη  απαίτηση  μπορεί να ικανοποιηθεί  με 
κατάλληλη  επιλογή  της παραμέτρου δ. Από την σχέση : 
γm = cos-1{-δ/kd}                                             (19) 
που δίνει τη γωνία κλίσης του κυρίου λοβού που αντιστοιχεί στην τιμή ψ=0  
εύκολα προκύπτει ότι με την επιλογή : 
δ = 0                                                                        (20) 
εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση του |S(γ)|  για γ =90°   (βλ.σχήμα 1.4). 
     Η (20) αποτελεί συνθήκη μετωπικής ακτινοβολίας όχι μόνο ομοιόμορφων 
γραμμικών στοιχειοκεραιών αλλά και σε οποιαδήποτε περίπτωση γραμμικής 
στοιχειοκεραίας. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση όπου το βήμα d είναι ακέραιο 
πολλαπλάσιο του μήκους κύματος λ (d=qλ,q∈Z) και ταυτοχρόνως ισχύει η 
(20), η τιμή της μεταβλητής ψ προκύπτει : 
     ψ =  2qπcosγ                                                   (21) 
Επομένως, στην περίπτωση αυτή εμφανίζονται κύριοι λοβοί όχι μόνο κατά τη 
μετωπική διεύθυνση γ = 90°, όπως εξασφαλίζει η ισχύς της (20), αλλά και 
κατά τις αξονικές διευθύνσεις γ = 0°  και  γ = 180°. Για να αποφευχθεί η ύπαρξη 
των πρόσθετων αυτών κύριων λοβών , που είναι ανεπιθύμητοι σε μετωπική 
στοιχειοκεραία , πρέπει εκτός από την (20) το βήμα της στοιχειοκεραίας να μην 
είναι πολλαπλάσιο του μήκους κύματος. Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη 
επιλογή του εύρους της ορατής περιοχής ώστε να μην περιλαμβάνει  τις 
τιμές  ψ = ±2π . 
     Οι γωνίες μηδενισμού του πολικού διαγράμματος προκύπτουν με εφαρμογή 
της σχέσης  : 
   cosγn = (1/kd)[-δ+(2π/Μ)n]  με n,q∈Z  και n ≠ qm    (22) 
   για δ = 0.  
Δηλαδή με n ακέραιο οι γn δίνονται από τη σχέση : 
   γn = cos-1{nλ/Μd}                                                     (23) 
   με –Μd/λ ≤  n ≤  Μd/λ 
     Με την παρατήρηση ότι οι πρώτες γωνίες μηδενισμού εκατέρωθεν του 
μέγιστου είναι παραπληρωματικές (γ1+γ-1= π), το εύρος Δ0 του κύριου 
λοβού προκύπτει : 
Δ0 = π-2 cos-1{λ/Μd}                                          (24)                                                  
Με την ίδια λογική προκύπτει και το εύρος Δ3db που είναι ίσο προς : 
Δ3db = π-2 cos-1{ψ3dB /kd}                              (25)      
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Σχήμα 1.4 Μετωπική στοιχειοκεραία 10 στοιχείων με kd = 7π/10 
 
Αξονική ακτινοβολία 

     Μία άλλη κατηγορία ομοιομόρφων γραμμικών στοιχειοκεραιών που 
παρουσιάζει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον είναι οι αξονικές 
στοιχειοκεραίες, των οποίων ο παράγοντας διάταξης μεγιστοποιείται κατά τον 
άξονα τους, δηλαδή είτε κατά τη διεύθυνση γ = 0°, είτε κατά τη διεύθυνση        
γ = 180°. Η αξονική ακτινοβολία επιτυγχάνεται όταν ικανοποιείται μία από τις 
συνθήκες : 

δ = -kd      οπότε γm = 0° (26) 

δ = kd      οπότε  γm = 180° (27) 

     Στην περίπτωση όπου το βήμα μίας αξονικής στοιχειοκεραίας είναι 
πολλαπλάσιο του μήκους κύματος (d = qλ,q∈Z) , παρατηρείται και άλλος 
ένας κύριος λοβός κατά τη διεύθυνση γ = 900. Το φαινόμενο της συνήθως 
ανεπιθύμητης μετωπικής ακτινοβολίας μίας αξονικής στοιχειοκεραίας 
αποφεύγεται με κατάλληλη ρύθμιση της σχέσης d και λ, ώστε d ≠  qλ , q∈Z. 
     Οι γωνίες μηδενισμού του πολικού διαγράμματος μίας αξονικής 
στοιχειοκεραίας προκύπτουν από την (22) θέτοντας δ = ± kd. Για αξονική 
ακτινοβολία κατά τη διεύθυνση γ = 0° ( δ = -kd , σχήμα 1.5)  είναι : 
 γn = cos-1{1+nλ/Μd}                                           (28)           

Η  αντίστοιχη σχέση για ακτινοβολία κατά τη διεύθυνση γ = 1800  (δ = kd) είναι : 
γn = cos-1{-1+nλ/Μd}                                           (29) 
Αποδεικνύεται ότι : 
Δ0 = 4 sin-1{(π/Μkd)}         
 
Το εύρος Δ0 προσδιορίζεται με την παρατήρηση ότι στις αξονικές 
στοιχειοκεραίες Δ0 =2 γ-1  όταν γm = 00  ή Δ0 =2 γ1  όταν γm =1800 . Αυξημένη 
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κατευθυντικότητα σε αξονικές στοιχειοκεραίες επιτυγχάνεται με την επιλογή 
της παραμέτρου δ ώστε αντί της συνθήκης (26) η (27) να ικανοποιεί τη σχέση : 
δ= -kd – π/Μ                    (30) 
 

 
Σχήμα 1.5 Αξονικές στοιχειοκεραίες α) kd= -δ   β) kd= -δ – π/Μ 
 
Στοιχειοκεραίες με ηλεκτρονικά στρεφόμενο διάγραμμα 

     Όπως έχει γίνει φανερό από τα προηγούμενα, με κατάλληλη ρύθμιση των 
παραμέτρων kd και δ, είναι δυνατή η κατεύθυνση της μέγιστης ακτινοβολίας γm μίας 
γραμμικής στοιχειοκεραίας προς οποιαδήποτε διεύθυνση του χώρου σε σχέση με τον 
άξονα της. Συγκεκριμένα, για να προσανατολισθεί η διεύθυνση μεγίστου προς 
συγκεκριμένη γωνία γ 0 , πρέπει η αντίστοιχη μέσω της (17) τιμή της μεταβλητής ψ να είναι 
μηδέν. Επομένως οι παράμετροι kd και δ πρέπει να συνδέονται  μέσω τής σχέσης : 

kd cos γ0 + δ = 0            (31) 
στην οποία βασίζεται η ηλεκτρονική στροφή του διαγράμματος της στοιχειοκεραίας. 
Η συνεχής ηλεκτρονική στροφή επιτυγχάνεται με χρήση στροφέων φάσης που 
επιτυγχάνουν την κατάλληλη συνεχή μεταβολή του δ . Οι γωνίες μηδενισμών και 
τα εύρη δέσμης που και αυτά ακολουθούν τη στροφή του συνολικού 
διαγράμματος προσδιορίζονται αντικαθιστώντας την (31) στις : 
cos γn = (1/kd){-δ+(2π/Μ)n}    , n∈Z με n ≠ qM ,q∈Z       (32) 
cos γ3db = (1/kd){-δ ±  ψ3db }                                             (33) 
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1.4  Βασικά στοιχεία συστήματος 
 
     Το διάγραμμα λειτουργίας που φαίνεται στο σχήμα 1.6 παρουσιάζει τα βασικά 
στοιχεία που πρέπει να κατέχει ένα σύστημα προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας 
προκειμένου να επιτυγχάνει τους εξής δύο στόχους : τη βελτίωση της λήψης του 
επιθυμητού σήματος και την απόρριψη των ανεπιθύμητων σημάτων παρεμβολής. Τα 
βασικά στοιχεία ενός συστήματος προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας είναι οι 
αισθητήρες της στοιχειοκεραίας (sensor array), το δίκτυο διαμόρφωσης διαγράμματος 
(pattern- forming network) και η μονάδα προσαρμοστικού ελέγχου (adaptive pattern 
control unit ) ή προσαρμοστικός επεξεργαστής (adaptive processor) που διαμορφώνει 
τα βάρη στο pattern- forming network. Η μονάδα προσαρμοστικού ελέγχου μπορεί να 
υποδιαιρεθεί περαιτέρω στη μονάδα επεξεργαστή σήματος και στον αλγόριθμο 
προσαρμοστικού ελέγχου. Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται αυτά τα στοιχεία 
εξαρτάται από το μέσο διάδοσης στο οποίο η στοιχειοκεραία πρόκειται να 
λειτουργήσει , το φάσμα συχνοτήτων που ενδιαφέρει και τη γνώση του χρήστη για το 
περιβάλλον σημάτων.  
     Η στοιχειοκεραία αποτελείται από Ν στοιχεία σχεδιασμένα για να δέχονται και να 
στέλνουν σήματα στο μέσο διάδοσης που ενδιαφέρει. Οι αισθητήρες είναι 
διατεταγμένοι ώστε να αποδίδουν επαρκή κάλυψη σε μία συγκεκριμένη επιθυμητή 
περιοχή . Η επιλογή των στοιχείων και η φυσική τους διάταξη θέτουν θεμελιώδεις 
περιορισμούς στην τελική απόδοση και ικανότητα του συστήματος της 
προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας . Η έξοδος καθενός από τα Ν στοιχεία κατευθύνεται 
στο pattern forming network όπου η έξοδος κάθε αισθητήρα πολλαπλασιάζεται πρώτα 
με ένα σύνθετο βάρος (που έχει πλάτος και   φάση ) και στη συνέχεια αθροίζεται με 
όλες τις υπόλοιπες εξόδους των στοιχείων με βάρη δημιουργώντας έτσι το συνολικό 
σήμα εξόδου της προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας . Οι τιμές των  βαρών  στο pattern 
forming network  (σε συνδυασμό με τα στοιχεία και τη φυσική τους διάταξη) 
καθορίζουν τελικά το συνολικό διάγραμμα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας. Η 
ικανότητα διαμόρφωσης του συνολικού διαγράμματος ακτινοβολίας με τη σειρά της 
καθορίζει το πόσο καλά μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του συστήματος 
για ένα δεδομένο περιβάλλον σημάτων . 
     Η ακριβής δομή του adaptive processor εξαρτάται από το μέγεθος της 
πληροφορίας σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο προορίζει να λειτουργήσει η 
στοιχειοκεραία. Όσο η εκ των προτέρων γνώση για το περιβάλλον (επιθυμητή θέση 
σήματος, επίπεδα παρεμβολών (jammer) μειώνεται, τόσο πιο κρίσιμη γίνεται η 
επιλογή του κατάλληλου προσαρμοστικού αλγορίθμου ελέγχου για τον 
προσαρμοστικό επεξεργαστή. Στην περίπτωση που η ακριβής φύση όλων των 
παρόντων σημάτων, οι κατευθύνσεις των σημάτων σε σχέση με τη στοιχειοκεραία 
καθώς και τα χαρακτηριστικά των ίδιων των στοιχείων είναι γνωστά, τότε ο 
προσαρμοστικός επεξεργαστής μπορεί να παραλειφθεί και ένας άμεσος  υπολογισμός 
(straight forward calculation) να καθορίζει το πώς το pattern forming network πρέπει 
να προσαρμοσθεί ώστε να βελτιώσει η να καταπιέσει τα σήματα από το περιβάλλον. 
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Σχήμα 1.6  Διάγραμμα λειτουργίας προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας Ν-στοιχείων 
      
Δεδομένου ότι τέτοια εκ των προτέρων πληροφορία δεν είναι στην πράξη διαθέσιμη, 
ο προσαρμοστικός επεξεργαστής πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται αυτόματα σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον (μέσα σε ευρεία όρια) παρουσιάζεται. Αν είναι γνωστά ή 
μπορούν να υπολογιστούν  οποιαδήποτε όρια στο περιβάλλον των σημάτων, μπορεί 
να αποδειχθούν χρήσιμα στην απόφαση για τη μορφή που θα πρέπει να πάρει ο 
προσαρμοστικός επεξεργαστής . 
 
1.5 Διατύπωση του προβλήματος των προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών  
 
     Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κατά τη σχεδίαση στοιχειοκεραιών 
είναι η βελτίωση της λήψης ενός συγκεκριμένου επιθυμητού σήματος, παρουσία 
ανεπιθύμητων σημάτων παρεμβολών. Οι όροι «επιθυμητό σήμα» και «σήματα  
παρεμβολών» δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά των δύο σημάτων είναι σε κάποιο 
βαθμό διαφορετικά και αυτή η διαφορά μπορεί να εκμεταλλευθεί για την 
πραγματοποίηση της βελτίωσης της λήψης του επιθυμητού σήματος. Για παράδειγμα, 
αν είναι γνωστή (ή μπορεί να υπολογιστεί) η κατεύθυνση άφιξης του επιθυμητού 
σήματος, τότε όσα σήματα καταφθάνουν από διαφορετικές κατευθύνσεις μπορούν να 
καταπιεστούν με την εισαγωγή μηδενισμών στο διάγραμμα της στοιχειοκεραιάς 
(array pattern nulls) σε αυτές τις κατευθύνσεις. Αντίστοιχα, αν το επιθυμητό σήμα 
καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο, γνωστό φάσμα συχνοτήτων, τότε τα σήματα 
παρεμβολής έξω από αυτό το φάσμα μπορούν να απορριφθούν με bandpass filtering 
(ζωνοπερατό φίλτρο). Λόγω του ότι το επιθυμητό σήμα πρέπει να είναι γνωστό ώστε 
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να διακριθεί από τα σήματα παρεμβολής, είναι λογικό να υποτεθεί ότι η φύση του 
επιθυμητού σήματος είναι γνωστή παρότι μερικές παράμετροί του (όπως η 
κατεύθυνση άφιξης, το πλάτος και η φάση) ίσως θα πρέπει να υπολογιστούν. Αν ο 
σχεδιαστής ενδιαφερόταν αποκλειστικά για την καταπίεση των σημάτων 
παρεμβολών, τότε ίσως επιβαρυνόταν η λήψη του επιθυμητού σήματος. Όμοια , αν ο 
σχεδιαστής εστίαζε μόνο στη βελτίωση του επιθυμητού σήματος, η λήψη των 
σημάτων παρεμβολών μπορεί να βελτιωνόταν επίσης. Επομένως οι δύο (πολλές 
φορές αντικρουόμενοι) στόχοι της βελτίωσης του επιθυμητού σήματος και της 
καταπίεσης  των ανεπιθύμητων σημάτων παρεμβολών πρέπει να ληφθούν υπόψη έτσι 
ώστε η συνολική απόδοση της λήψης του επιθυμητού σήματος να βελτιωθεί επίσης. 
Σε μερικές περιπτώσεις η συνολική απόδοση λήψης μετράται καλύτερα από το SNR 
εξόδου. Για συστήματα παθητικών αισθητήρων ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι η 
απόφαση του αν ένα επιθυμητό σήμα είναι παρόν σε ένα περιβάλλον θορύβου και 
σημάτων παρεμβολών. Αυτή η απόφαση για την παρουσία ή απουσία σημάτων δεν 
παρέχεται απλά από τη μεγιστοποίηση του SNR εξόδου. Η θεωρία στατιστικής 
απόφασης παρέχει λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 
που σχετίζεται με λανθασμένες αποφάσεις. Οι βέλτιστοι επεξεργαστές που 
προτείνονται σχετίζονται άμεσα με αυτούς που λαμβάνονται από τη μεγιστοποίηση 
του SNR εξόδου. 
     Για να πραγματοποιήσει τη μέγιστη πρακτική βελτίωση στη συνολική απόδοση 
λήψης του επιθυμητού σήματος, ο σχεδιαστής προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών 
πρέπει να επιλέξει μία διάταξη στοιχείων, μία υλοποίηση του pattern forming 
network, έναν επεξεργαστή σήματος και έναν προσαρμοστικό αλγόριθμο ελέγχου 
βαρών έτσι ώστε να καταστήσει το σύστημα ικανό να ανταπεξέλθει σε διαφορετικές 
απαιτήσεις στην απόδοση του με απλό και φτηνό τρόπο. Οι απαιτήσεις απόδοσης του 
συστήματος μπορούν να υποδιαιρεθούν σε δύο κατηγορίες : 
 

1. τη μεταβατική απόκριση (transient response) 
2. την απόκριση μόνιμης κατάστασης (steady-state response).  

 
O χρόνος μεταβατικής απόκρισης ορίζεται ως το χρονικό διάστημα που απαιτείται 
μέχρι η προσαρμοστική στοιχειοκεραία να προσαρμοστεί επιτυχώς από τη στιγμή που 
ενεργοποιείται μέχρι να επιτευχθούν οι συνθήκες μόνιμης κατάστασης ή να 
προσαρμοστεί επιτυχώς σε μία αλλαγή στο περιβάλλον σημάτων. Η απόκριση 
μόνιμης κατάστασης αναφέρεται σε εκείνη την κατάσταση της προσαρμοστικής 
στοιχειοκεραίας κατά την οποία έχει ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις μόνιμης 
κατάστασης. Πολλά μέτρα της αυτής της κατάστασης υιοθετούνται , όπως  η μορφή 
του συνολικού διαγράμματος ακτινοβολίας (shape of the overall directivity pattern) 
και το σήμα εξόδου προς τα σήματα παρεμβολών και θορύβου, δηλαδή ο λόγος τους. 
Η ταχύτητα απόκρισης ενός συστήματος προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας εξαρτάται 
κατά σύνθετο τρόπο από τον τύπο ελέγχου, τον επιλεγμένο αλγόριθμο ελέγχου και τη 
φύση του περιβάλλοντας σημάτων στο οποίο λειτουργεί. Η απόκριση μόνιμης 
κατάστασης  της στοιχειοκεραίας ωστόσο μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί ως προς τις 
ρυθμίσεις των σύνθετων βαρών, το περιβάλλον σημάτων και τη δομή των στοιχείων-
αισθητήρων . 
     Σε γενικές γραμμές, όσο πιο αργές είναι οι διακυμάνσεις στο περιβάλλον θορύβου 
τόσο πιο βελτιωμένη είναι η ποιότητα απόκρισης μόνιμης κατάστασης του 
συστήματος. Έτσι, κάθε σχεδιαστής προσαρμοστικού συστήματος πρέπει να 
προσπαθεί να βελτιστοποιήσει την εξισορρόπηση μεταξύ της ταχύτητας και της 
ακρίβειας της προσαρμογής . 
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     Οι απαιτήσεις του συστήματος θέτουν περιορισμούς στο επιτρεπτό εύρος 
ταχύτητας της μεταβατικής απόκρισης. Σε ένα επικοινωνιακό σύστημα αεροσκάφους 
για παράδειγμα, τίθενται όρια στην ταχύτερη απόκριση λόγω του ρυθμού 
διαμόρφωσης σήματος (δεδομένου ότι αν η απόκριση είναι πολύ γρήγορη, τα 
προσαρμοστικά βάρη αλληλεπιδρούν με την διαμόρφωση του επιθυμητού σήματος). 
Η κατώτερη ταχύτητα καθορίζεται από την εξής ανάγκη: η στοιχειοκεραία πρέπει να 
αποκρίνεται αρκετά γρήγορα ώστε να εξισορροπεί την κίνηση του αεροσκάφους . 
     Τα βάρη σε μία προσαρμοστική στοιχειοκεραία μπορούν να καθοριστούν από μία 
μεγάλη ποικιλία αλγορίθμων. Μερικοί από αυτούς τους αλγορίθμους μπορούν να 
υλοποιηθούν είτε σε αναλογική είτε σε ψηφιακή μορφή, ενώ άλλοι μπορούν να 
υλοποιηθούν μόνο σε ψηφιακή μορφή και έτσι απαιτούν υπολογιστή. O καλύτερος 
αλγόριθμος για μία δεδομένη εφαρμογή επιλέγεται με βάση κάποιους παράγοντες, 
όπως η φύση των σημάτων, η εκ των προτέρων διαθέσιμη πληροφορία στον 
προσαρμοστικό επεξεργαστή, τα χαρακτηριστικά απόδοσης που απαιτείται να 
βελτιστοποιηθούν, η απαιτούμενη ταχύτητα απόκρισης του επεξεργαστή, η επιτρεπτή 
πολυπλοκότητα του κυκλώματος, οποιαδήποτε συσκευή ή άλλοι τεχνολογικοί 
περιορισμοί και βέβαια το κόστους . 
     Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.6, το λαμβανόμενο σήμα εισέρχεται σε κάθε στοιχείο 
της στοιχειοκεραίας, σε διαφορετικό χρόνο, ο οποίος καθορίζεται από την 
κατεύθυνση άφιξης και τις αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων. Το πραγματικά 
λαμβανόμενο σήμα σε πολλές εφαρμογές, αποτελείται από ένα διαμορφωμένο φέρον 
(modulated carrier) του οποίου η πληροφορία περιέχεται στη σύνθετη περιβάλλουσα 
(complex envelope). Αν s(t) το διαμορφωμένο φέρον σήμα, τότε ( )ts~  η σύνθετη 
περιβάλλουσα, η μόνη ποσότητα που μεταφέρει πληροφορία. Προκειμένου ωστόσο 
να υιοθετήσουμε το συμβολισμό της σύνθετης περιβάλλουσας, είναι πιο απλό να 
θεωρήσουμε ότι όλα τα σήματα αναπαρίστανται από τις σύνθετες περιβάλλουσες 
τους και το απλό φέρον δεν αναφέρεται ποτέ ρητώς. Έτσι παρατηρείται ότι κάθε ένα 
από τα σήματα στα Ν κανάλια xk(t) αναπαριστά τη σύνθετη περιβάλλουσα της 
εξόδου του κάθε στοιχείου της στοιχειοκεραίας και αποτελείται από μία συνιστώσα 
σήματος και μία συνιστώσα θορύβου. Έτσι : 
 

xk(t)=sk(t)+ nk(t)  ,k=1,2,…,N               (34) 
 
      Σε μία γραμμική στοιχειοκεραία με ομοιόμορφα τοποθετημένα μεταξύ τους 
στοιχεία και ιδανικές συνθήκες διάδοσης, τα sk(t) καθορίζονται από τη διεύθυνση του 
επιθυμητού σήματος. Για παράδειγμα, αν η κατεύθυνση του επιθυμητού σήματος 
σχηματίζει γωνία θ με το “μέτωπο” της κεραίας, τότε, για ένα σήμα στενής ζώνης 
(narrowband signal) : 
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όπου d η απόσταση μεταξύ των στοιχείων, λ το μήκος κύματος του προσπίπτοντος 
επιπέδου μετώπικού κύματος. Υποθέτουμε ότι κάθε στοιχείο της στοιχειοκεραίας 
είναι ιδανικό. 
     Για το pattern forming network του σχήματος 1.6, το σήμα εξόδου της 
προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας μπορεί να γραφτεί : 
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Η εξίσωση (36) μπορεί να εκφραστεί με μορφή μήτρας ως εξής : 
 

y(t) = wTx = xTw                                          (37) 
 
όπου ο συμβολισμός Τ  δηλώνει αναστροφή μήτρας και τα διανύσματα w  και x 
ορίζονται ως : 
 

wT  = [w1  w 2……wN]                                     (38) 
xT = [ x1  x 2……xN]                                        (39) 

 
     Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο προσαρμοστικός επεξεργαστής είναι να επιλέξει 
τα διάφορα σύνθετα βάρη στο pattern- forming network έτσι ώστε να βελτιστοποιήσει 
την απόδοση ενός συγκεκριμένου κριτηρίου. Το κριτήριο που καθορίζει τη 
λειτουργία του προσαρμοστικού επεξεργαστή πρέπει να επιλεχθεί έτσι ώστε να 
αναπαριστά τα χαρακτηριστικά απόδοσης της σταθερής κατάστασης που ενδιαφέρουν 
κάθε φορά. Τα πιο διαδεδομένα μέτρα απόδοσης που χρησιμοποιούνται είναι το 
ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα (mean square error), ο λόγος SNR, η ενέργεια του 
θορύβου στην έξοδο, το μέγιστο κέρδος της στοιχειοκεραίας, η ελάχιστη 
παραμόρφωση σήματος, καθώς και μεταβολές αυτών των κριτηρίων που εισάγουν 
περιορισμούς στην απόδοση. Οι λύσεις που βρίσκονται καθορίζουν τη βέλτιστη 
επιλογή για το διάνυσμα σύνθετων βαρών και την αντίστοιχη βέλτιστη τιμή του 
μέτρου απόδοσης. Το περιβάλλον σημάτων στο οποίο λειτουργεί η στοιχειοκεραία 
παίζει βασικό ρόλο στο πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει και η περιγραφή του 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της διάταξης των αισθητήρων στην στοιχειοκεραία . 
 
1.6  Υπάρχουσα τεχνολογία 
 
     Παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των συστημάτων προσαρμοστικών 
στοιχειοκεραιών που υπάρχει σήμερα χρησιμοποιείται για εφαρμογές σε 
τηλεπικοινωνίες, ραντάρ και σόναρ, οι τεχνικές που εφαρμόζονται σε αυτά έχουν 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα πεδία της ραδιαστρονομίας, της σεισμολογίας και 
των υπερήχων. Για να γίνει μία σύνοψη της υπάρχουσας τεχνολογίας θα μελετηθούν 
τα στοιχεία ενός συστήματος ραντάρ. Στα ενεργά συστήματα ραντάρ ένα σήμα 
μεταδίδεται και ο στόχος ανιχνεύεται από την ηχώ που αντανακλά.  
    Το μέγιστο εύρος ανίχνευσης, δηλαδή η εμβέλεια Rmax, καθορίζει την ελάχιστη 
περίοδο μεταξύ διαδοχικών παλμών Τmin και άρα τη συχνότητα επανάληψης παλμού 
σύμφωνα με τη σχέση : 

Τmin = 2 Rmax / b                         (40) 
 

όπου ως b συμβολίζεται η ταχύτητα διάδοσης του μεταδιδόμενου σήματος. 
 
     Για υποβρύχιες εφαρμογές η ταχύτητα του ήχου στο νερό ποικίλει ανάλογα με την 
θερμοκρασία παρότι μία ονομαστική τιμή 1500m/sec μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τους περισσότερους υπολογισμούς. Η ταχύτητα διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού 
κύματος στην ατμόσφαιρα μπορεί να ταυτιστεί προσεγγιστικά με την ταχύτητα του 
φωτός 3*108m/sec. 



 30

     Αν η ικανότητα διάκρισης απόστασης μεταξύ στόχων είναι rd  τότε η μέγιστη 
διάρκεια παλμού tmax  (απουσία καταπιεσμού παλμών) δίνεται από τη σχέση : 

tmax  = 2 rd  / b                            (41) 
     Ως rd  συμβολίζεται επίσης το “τυφλό διάστημα” (blind range), δηλαδή το 
διάστημα εντός του οποίου δεν είναι δυνατή η ανίχνευση στόχου. Εφόσον το εύρος 
ζώνης (band-width) του σήματος είναι περίπου ίσο με 1/ διάρκεια παλμού, η  
ικανότητα διάκρισης απόστασης καθορίζει επίσης το εύρος ζώνης που πρέπει να 
έχουν οι μετατροπείς (transducers) και τα συσχετιζόμενα ηλεκτρικά κανάλια για να 
υπάρχει επιτυχής λειτουργία. 
     Οι παραγόμενοι παλμοί, συνιστούν μία ακολουθία παλμών στην οποία κάθε 
παλμός διαμορφώνει μία συχνότητα φέροντος, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.7. Η 
συχνότητα φέροντος fo με τη σειρά της καθορίζει το μήκος κύματος του 
μεταδιδόμενου μετώπου κύματος εφόσον : 
 

λο= b / fo                                       (42) 
 
όπου λο  είναι το μήκος κύματος . Για τα συστήματα σόναρ, εφαρμόζονται κυρίως 
συχνότητες στο εύρος 100-100,000 Ηz ενώ για τα συστήματα ραντάρ το εύρος μπορεί 
να επεκταθεί από λίγα megahertz ως την οπτική ή την υπεριώδη περιοχή. Ο 
περισσότερος εξοπλισμός για ραντάρ σχεδιάζεται για μικροκυματικές ζώνες από 1 ως 
40 GHz. Το μήκος κύματος του διαδιδόμενου μετώπου κύματος είναι σημαντικό γιατί 
τα διαστήματα μεταξύ των αισθητήρων σε μία στοιχειοκεραία, εκφρασμένα σε 
μονάδες λ, αποτελούν σημαντική παράμετρο για τη δημιουργία του διαγράμματος 
ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας ( array directivity pattern). 
 
 

 
Σχήμα 1.7 Παλμικά διαμορφωμένο σήμα φέροντος 

 
 
    1.6.1 Τεχνολογία ραντάρ  
 
     Υπάρχει σταθερή αύξηση στη ζήτηση για ικανοποιητική απόδοση σε συστήματα 
ραντάρ, τόσο για στρατιωτικούς όσο και για ιδιωτικούς σκοπούς. Οι στρατιωτικές 
εφαρμογές μπορεί να περιλαμβάνουν έναν αριθμό απαιτήσεων. Για παράδειγμα ένα 
σύστημα ραντάρ ελέγχου πυρών  μπορεί να χρειάζεται να ψάχνει μεγάλες περιοχές, 
να ανιχνεύει και να ακολουθεί στόχους υψηλής και χαμηλής ταχύτητας σε πολύ μικρά  
η υπερβολικά μεγάλα ύψη, να παρέχει έλεγχο πυρών για πυραύλους και όπλα είτε 
εναέρια, είτε στο έδαφος, είτε υποθαλάσσια και επιπρόσθετα να παρέχει ναυτική 



 31

βοήθεια και να εκτελεί αναγνώριση. Οι σύγχρονες ιδιωτικές αεροναυτικές ανάγκες 
περιλαμβάνουν έλεγχο κίνησης σε αέρα, αποφυγή σύγκρουσης, συστήματα 
προσέγγισης οργάνων, πρόβλεψη καιρικών συνθηκών, και ναυτικές βοήθειες. 
Επιπρόσθετες εφαρμογές στους τομείς μεταφοράς και εύρεσης πρώτων υλών 
αρχίζουν σταδιακά να αναπτύσσονται. 
     Η ζήτηση για υψηλή απόδοση και ικανότητα ευελιξίας υπαγόρευσε ένα υψηλό 
επίπεδο πολυπλοκότητας στα σύγχρονα συστήματα ραντάρ. Η πολυπλοκότητα με τη 
σειρά της απαιτεί να σχεδιάζονται τα συστήματα ραντάρ κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι 
δυνατότητες λειτουργίας να μπορούν να επιλεγούν εύκολα και αποδοτικά. Η έλευση 
αξιόπιστων, φτηνών ψηφιακών μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων κατέστησε δυνατή 
την εισαγωγή ενός ψηφιακού υποσυστήματος που παρέχει επεξεργασία σήματος, 
απόφαση και ικανότητες ελέγχου που θεωρούνταν μη πρακτικές και πολύ ακριβές 
μέχρι πριν λίγα χρόνια. Παρά την πολυπλοκότητα που συχνά χαρακτηρίζει τα 
σύγχρονα συστήματα ραντάρ, είναι βολικό να θεωρούμε ότι αυτά αποτελούνται από 
μία ομάδα από blocks, όπου κάθε  block εκτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία στη 
λειτουργία του συστήματος. Ένα απλοποιημένο block διάγραμμα ενός συστήματος 
ραντάρ, ψηφιακά ελεγχόμενου, το οποίο αποτελείται από πέντε κύρια blocks φαίνεται 
στο σχήμα 1.8. Τα κύρια αυτά blocks και οι αντίστοιχες λειτουργίες τους 
περιγράφονται ως εξής :  
 
 
Block Λειτουργίες 

Αναμεταδότης-πομπός 
 (transmitter) 

Παράγει μία RF κυματομορφή υψηλής 
ενέργειας  

Κεραία  
(antenna) 

Αποφασίζει την κατεύθυνση και το 
σχήμα της δέσμης μετάδοσης και λήψης  

 
Δέκτης (Receiver) 

 
Παρέχει μετατροπή συχνότητας και 
ενίσχυση με χαμηλό θόρυβο 

Επεξεργασία σήματος 
 (signal processing) 

Παρέχει ανίχνευση και παρακολούθηση  
στόχων καθώς και εκτίμηση της τροχιάς 
τους  

Απεικόνιση (display) Μετατρέπει τα επεξεργασμένα σήματα σε 
τακτική πληροφορία με νόημα  

 
 
Τα blocks της  κεραίας ,του δέκτη και της επεξεργασίας σήματος είναι πρωτεύουσας 
σημασίας και εξηγούνται παρακάτω. 
 
     Στοιχεία ακτινοβολίας και στοιχειοκεραίες (radiating elements and antenna 
arrays):  
 Το μεγάλο εύρος συχνοτήτων και ενέργειας στο οποίο λειτουργούν τα σύγχρονα 
συστήματα radar έχει οδηγήσει σε μεγάλη ποικιλία στοιχείων ακτινοβολίας, από 
τεράστιους παραβολικούς ανακλαστήρες σε πολύ μικρές χοάνες, απλά δίπολα, 
βρόχους, σπειροειδή κλπ. Μεγάλο άνοιγμα κεραίας αντιστοιχεί σε στενό εύρος 
δέσμης, απαραίτητο για ανίχνευση στόχων που βρίσκονται ο ένας κοντά στον άλλο. 
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Σχήμα 1.8  Απλοποιημένο block διάγραμμα τυπικού συστήματος ραντάρ 
 
      
     Οι τύποι κεραιών που επιλέγονται για συστήματα ραντάρ συνήθως διαφέρουν από 
αυτούς που επιλέγονται για συστήματα τηλεπικοινωνιών. Κεραίες που δημιουργούν 
κατευθυντικά διαγράμματα ακτινοβολίας, τα οποία μπορούν να στραφούν 
ηλεκτρονικά είναι δημοφιλείς για χρήση σε ραντάρ, ενώ οι περισσότερες 
τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές απαιτούν ομοικατευθυντικά διαγράμματα 
ακτινοβολίας για κάλυψη σε όλες τις κατευθύνσεις. Tα πρώτα ραντάρ, κατά την 
περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, λειτουργούσαν στις VHF και UHF 
περιοχές συχνοτήτων και χρησιμοποιούσαν στοιχειοκεραίες. Τα συστήματα ραντάρ 
στις μικροκυματικές συχνότητες χρησιμοποιούν εκτεταμένα παραβολικούς 
ανακλαστήρες (parabolic reflectors ) ή μικροκυματικούς φακούς (microwave lenses). 
Για εφαρμογές ραντάρ σε αεροσκάφη χρησιμοποιούνται κυρίως σύμμορφες 
(conformal) και surface-wave κεραίες, αφού δεν προεξέχουν από την επιφάνεια του 
αεροσκάφους. 
     Μία στοιχειοκεραία διαφέρει από τύπους κεραιών με φακούς ή ανακλαστήρες. 
Στους τελευταίους, το σχήμα του μεταδιδόμενου κύματος είναι σφαιρικό και 
μετατρέπεται σε επίπεδο κύμα με τη βοήθεια του φακού ή του ανακλαστήρα . Σε μία 
στοιχειοκεραία, εφαρμόζονται ειδικές σχέσεις μεταξύ των φάσεων στο σήμα πριν 
αυτό εκπεμφθεί. Έτσι το εκπεμπόμενο μέτωπο κύματος είναι σε όλες τις περιπτώσεις 
επίπεδο. Οι δύο πιο διαδεδομένοι τύποι στοιχειοκεραιών για ραντάρ είναι ο 
γραμμικός και ο επίπεδος. 
     Η γραμμική στοιχειοκεραία αποτελείται από στοιχεία κεραιών διατεταγμένα σε 
μία ευθεία γραμμή, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.3. Χρησιμοποιείται όταν 
απαιτείται ευρεία κάλυψη σε ένα επίπεδο και στενό εύρος δέσμης στο ορθογώνιο 
επίπεδο. Η επίπεδη στοιχειοκεραία είναι μία δύο διαστάσεων διάταξη στην οποία τα 
στοιχεία κεραιών βρίσκονται όλα πάνω στο ίδιο επίπεδο. Χρησιμοποιείται πιο συχνά 
για συστήματα ραντάρ δεδομένου ότι είναι ο πιο «ευπροσάρμοστος» από όλους τους 
τύπους κεραιών. Με κατάλληλη ανάθεση βαρών, μία στοιχειοκεραία μπορεί να 
παράγει ταυτόχρονα πολλαπλές δέσμες με το ίδιο άνοιγμα. Η ευελιξία που 
προσφέρεται από πολλά ανεξαρτήτως ελεγχόμενα στοιχεία στις στοιχειοκεραίες τις 
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καθιστά πολύ χρήσιμες σε συστήματα ραντάρ παρά την πολυπλοκότητα και το 
κόστος τους. 
    Η σάρωση της δέσμης της στοιχειοκεραίας απαιτεί την ορθή μεταβολή φάσης 
(phase shift) για κάθε ένα από τα στοιχεία..  
 
Δέκτες (Receivers): 
O θόρυβος και η εξάλειψή του είναι η πιο σημαντική παράμετρος που λαμβάνεται υπ’ 
όψιν στο σχεδιασμό του δέκτη ενός ραντάρ. Συνεπώς, ο σχεδιασμός του δέκτη συχνά 
στοχεύει στη μεγιστοποίηση του SNR στο γραμμικό τμήμα του δέκτη. Με βάση αυτή 
τη θεώρηση, ο δέκτης θεωρείται ως ένα προσαρμοσμένο φίλτρο ή ως ένας 
συσχετιστής. Ο πιο γνωστός και ευρέως εφαρμοζόμενος τύπος είναι ο 
υπερετερόδυνος δέκτης. Το λαμβανόμενο σήμα εισάγεται στο σύστημα μέσω της 
κεραίας, στη συνέχεια οδηγείται στο δέκτη μέσω του κυκλοφορητή (circulator) και 
ενισχύεται από έναν RF ενισχυτή χαμηλού θορύβου (low noise amplifier). Ακολουθεί 
ένα στάδιο μίξης για τον υποβιβασμό  της RF σε μία χαμηλότερη μεσαία συχνότητα 
(IF) όπου το απαραίτητο κέρδος και φιλτράρισμα είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί .Στη 
συνέχεια ακολουθεί ένα στάδιο ενίσχυσης IF.  
 
Επεξεργασία σήματος : 
Έχοντας ενισχύσει το SNR στο τμήμα του δέκτη, το επόμενο βήμα είναι η εκτέλεση 
δύο βασικών λειτουργιών στην επεξεργασία σήματος : 
 

1. ανίχνευση παρουσίας στόχων. 
2. εξαγωγή της πληροφορίας από την λαμβανόμενη κυματομορφή για την 

απόκτηση δεδομένων  τροχιάς του στόχου , όπως η θέση και η ταχύτητα. 
 
Το πρόβλημα της ανίχνευσης σήματος σε περιβάλλον θορύβου αντιμετωπίζεται με 
χρήση της θεωρίας στατιστικών αποφάσεων. Όμοια, το πρόβλημα της εξαγωγής της 
πληροφορίας από σήματα ραντάρ θεωρείται ως πρόβλημα που αφορά τη στατιστική 
εκτίμηση παραμέτρων. Ενώ πολλές μέθοδοι της μαθηματικής στατιστικής είναι 
γνωστές, η άμεση εφαρμογή τους στην επεξεργασία σημάτων ραντάρ θεωρούταν μη 
πρακτική και ασύμφορη οικονομικά μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Η ανάπτυξη 
αξιόπιστων, φτηνών, ψηφιακών, μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων έχει αλλάξει 
δραματικά το σχεδιασμό των σύγχρονων κυκλωμάτων επεξεργασίας σημάτων ραντάρ 
με αποτέλεσμα τη χρήση συνθέτων επεξεργαστών με πολύ ανεπτυγμένο ανιχνευτή 
κινούμενων στόχων (moving target indicator – MTI ) λήπτη και pipeline fast Fourier 
transform (FFT) επεξεργαστές. Βασικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται σήμερα 
ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας είναι η in-phase /quadrature 
επεξεργασία με χρήση διπολικών καναλιών video, η χρήση συμφασικών (coherent) 
επεξεργαστών για MTI, παλμικό Doppler, παλμική καταπίεση κυματομορφών (pulse 
compression waveforms), και η ψηφιακή παραγωγή προγραμματιζόμενων φίλτρων . 
     Τα σύγχρονα MTI καταπιέζουν επιτυχώς τις ανακλάσεις που οφείλονται σε 
σκεδάσεις (clutter) πάνω σε ακίνητους στόχους στο έδαφος, ενώ τα προσαρμοστικά 
MTI καταπιέζουν σκεδάσεις που οφείλονται σε κινούμενα νέφη βροχής. Ωστόσο 
ορισμένοι ανεπιθύμητοι κινούμενοι στόχοι (πουλιά, αυτοκίνητα) καταφέρνουν να 
περάσουν από το φίλτρο του MTI. Η τεχνολογία για τη διόρθωση αυτών των 
αδυναμιών του MTI έχει εισαχθεί, και ένας κινούμενος ανιχνευτής στόχων (moving 
target detector-MTD) έχει αποδείξει την πρακτική επιτευξιμότητα της 
πραγματοποίησης βελτιωμένης απόδοσης στην ανίχνευση μικρών στόχων με 
διαταραχές.   
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1.7 Περίληψη και συμπεράσματα  
 
     Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι κατά το σχεδιασμό των 
προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι παρακάτω 
παράγοντες : 
 

1. Πολυπλοκότητα και κόστος. 
2. Ρυθμός δεδομένων. 
3. Εμβέλεια ανίχνευσης (για συστήματα ραντάρ και σόναρ). 
4. Γωνιακή ανάλυση, εύρος και Doppler (για συστήματα ραντάρ και 

σόναρ). 
5. Ακρίβεια στη μέτρηση εύρους και  Doppler (για συστήματα ραντάρ 

και σόναρ). 
6. Ικανότητα της προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις τόσο της μεταβατικής (transient  system performance) όσο 
και της απόκρισης μόνιμης κατάστασης του συστήματος (steady-state 
system performance). 

 
     Δεδομένου ότι ο προσαρμοστικός μηδενισμός μη επιθυμητών σημάτων 
παρεμβολής θεωρείται το βασικό χαρακτηριστικό της χρήσης των προσαρμοστικών 
στοιχειοκεραιών, είναι χρήσιμο να διατυπωθούν κάποια συμπεράσματα πάνω στην 
απόδοσή του. Η καταπίεση παρεμβολών σε επίπεδα 10-20 dΒ μπορεί να επιτευχθεί 
σχετικά εύκολα. Είναι πιο δύσκολο αλλά δυνατό να επιτευχθούν επίπεδα καταπίεσης 
20-35 dΒ και συνήθως πολύ δύσκολο να διαμορφωθούν  μηδενισμοί εξουδετέρωσης 
μεγαλύτεροι από 35 dΒ σε πρακτικά συστήματα . 
     Η ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας έχει μεγάλο αντίκτυπο σε 
συστήματα λήψης σημάτων. Η πλήρης προσαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στην 
επεξεργασία των λαμβανομένων σημάτων καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση 
πρακτικών συστημάτων λήψης σήματος των οποίων η απόδοση προσεγγίζει αυτή που 
προβλέπεται από τα θεωρητικά όρια . Οι ψηφιακοί επεξεργαστές και οι αντίστοιχες 
μνήμες επιτρέπουν την γρήγορη  συγχώνευση, συσχετισμό και ταξινόμηση των 
δεδομένων από μεγαλύτερα search volumes ενώ αναπτύχθηκαν νέες ιδέες για τη 
χωρική επεξεργασία (spatial manipulation). Οι τεχνικές προσαρμοστικών 
στοιχειοκεραιών ξεκίνησαν με περιορισμένο αριθμό στοιχείων στις στοιχειοκεραίες. 
Η σταδιακή αύξηση στον αριθμό των στοιχείων και της ποιότητας επεξεργασίας 
σήματος θα καταλήξουν πιθανά σε ένα συνδυασμό με τις τεχνικές οπτικής και 
ακουστικής ολογραφίας (holography). Οι τεχνικές ολογραφίας προσεγγίζουν αυτόν 
τον συνδυασμό από άλλη κατεύθυνση αφού ξεκινούν με ένα σχεδόν συνεχές set  από 
χωρικά δείγματα, όπως και στην οπτική ολογραφία, και προχωρούν προς ένα 
πεπερασμένο αριθμό δειγμάτων, όπως και στην ακουστική  ολογραφία. 
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Κεφάλαιο 2 :  
 
Θεωρία προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών  
 
 
     Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο μία στοιχειοκεραία 
μπορεί να βελτιώσει τη συνολική απόδοση λήψης ενός επιθυμητού σήματος σε ένα 
περιβάλλον με πολλαπλές πηγές παρεμβολών είναι απαραίτητο να μελετηθεί η φύση 
των επιθυμητών σημάτων και των ιδιοτήτων των στοιχείων της στοιχειοκεραίας. Τα 
χαρακτηριστικά των στοιχείων και η διάταξή τους στο χώρο έχουν άμεσο αποτέλεσμα 
στην απόδοση της στοιχειοκεραίας. Ακόμα, είναι απαραίτητη η μελέτη των 
χαρακτηριστικών των παρεμβολών, του επιθυμητού σήματος και της διάδοσης του 
σήματος. Η απόκριση της στοιχειοκεραίας μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να 
βελτιώσει την λήψη του επιθυμητού σήματος . 
     Οι απαιτήσεις κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος προσαρμοστικής 
στοιχειοκεραίας εντάσσονται σε δύο κατηγορίες : (1) σταθερής κατάστασης (steady 
state) και (2) μεταβατικής κατάστασης  (transient state), ανάλογα με το αν τα “βάρη” 
της στοιχειοκεραίας έχουν αποκτήσει τις τιμές μόνιμης κατάστασης ή 
προσαρμόζονται σαν αντίδραση σε μία αλλαγή στο περιβάλλον σημάτων αντίστοιχα. 
Οι ρεαλιστικές απαιτήσεις του συστήματος δεν πρέπει να ξεπερνούν τις ανώτατες 
θεωρητικές τιμές απόδοσης που μπορούν να προβλεφθούν. Για να αναλυθούν τα όρια 
απόδοσης μίας  προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα 
γενικό αναλυτικό μοντέλο για το σύστημα. Το μοντέλο αυτό θα περιγράφει τα 
χαρακτηριστικά του σήματος και την απαραίτητη επεξεργασία για να ληφθεί η 
επιθυμητή απόκριση του συστήματος. 
 
  
2.1 Σηματικό περιβάλλον  
 
     Ο σχεδιαστής της προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας πρέπει να εκμεταλλευτεί τις 
σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του επιθυμητού και των σημάτων 
παρεμβολών. Οι παράμετροι του συστήματος που μπορεί να εκμεταλλευθεί 
περιλαμβάνουν την κατεύθυνση άφιξης (direction of arrival), το πλάτος, τη φάση, τα 
φασματικά χαρακτηριστικά (συχνότητα και ενέργεια), τα χαρακτηριστικά 
διαμόρφωσης και την πόλωση.   
 
 
2.1.1.Σήματα σε ενεργητικούς και παθητικούς αισθητήρες  
 
     Τα συστήματα ενεργητικών αισθητήρων, όπως τα ραντάρ και σόναρ, παράγουν 
ένα γνωστό παλμό ή ακολουθία παλμών που διαδίδεται μέσω ενός μέσου διάδοσης 
και αντανακλάται από το στόχο πίσω, στον αρχικό πομπό. Κατά τη διάρκεια του 
listening time interval το επιθυμητό σήμα απουσιάζει (σε αντίθεση με τα 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα όπου το επιθυμητό σήμα είναι συνήθως παρόν). 
Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές ώστε το επιθυμητό σήμα να μπορεί εύκολα να 
αναγνωριστεί όταν είναι παρόν. Εκτός από την ηχώ του επιθυμητού σήματος, μπορεί 
επίσης να υπάρξουν και ψευδείς επιστροφές λόγω παραμόρφωσης (clutter) και 
φαινομένων πολυδιαδρομής (multipath) που συνεισφέρουν στο συνολικό πεδίο 
θορύβου. 
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     Στην περίπτωση των συστημάτων παθητικών αισθητήρων, το επιθυμητό σήμα 
παράγεται από τον ίδιο το στόχο και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι παρόν για 
τη μεγαλύτερη διάρκεια του listening interval. Το βασικό πρόβλημα για ένα παθητικό 
σύστημα είναι η ανικανότητα διάκρισης του επιθυμητού σήματος στόχου από το 
περιβάλλον θορύβου. Σε αντίθεση με τα συστήματα ενεργητικών αισθητήρων, η 
κατεύθυνση άφιξης του επιθυμητού σήματος μπορεί να μην είναι γνωστή εκ των 
προτέρων, και το ίδιο το επιθυμητό σήμα πρέπει να είναι σε κάποιο βαθμό άγνωστο 
προκειμένου να μεταφέρει χρήσιμη πληροφορία στο λήπτη. Ο πιο κοινός τρόπος για 
τη διάκριση του επιθυμητού σήματος από το σήμα παρεμβολής είναι η ύπαρξη ενός 
γνωστού εύρους συχνοτήτων μέσα στο οποίο πρέπει να βρίσκεται. Πολλές φορές το 
επίπεδο ενεργείας του επιθυμητού σήματος μπορεί να είναι γνωστό και να 
χρησιμοποιηθεί σαν χαρακτηριστικό διαχωρισμού.  
 
2.1.2  Μοντέλα σήματος  
 
     Στα παθητικά συστήματα σόναρ, το σήμα που παράγεται από το στόχο μπορεί να 
προκύπτει από μία ποικιλία πηγών, όπως ο θόρυβος της μηχανής ή της προπέλας. 
Συνεπώς η πηγή σήματος είναι τυχαία. Όμοια, αν είναι επιθυμητή η λήψη ενός 
αγνώστου τηλεπικοινωνιακού σήματος, η πηγή σήματος μπορεί πάλι να θεωρηθεί 
τυχαία. Ο θερμικός θόρυβος, ο περιβαλλοντικός θόρυβος (ambient noise) και οι πηγές 
σημάτων παρεμβολής είναι επίσης τυχαίες στη φύση. Οι τύποι αυτοί θορύβου 
προκύπτουν από τη συνδυασμένη επίδραση πολλών μικρών ανεξάρτητων πηγών και 
με την εφαρμογή θεωρημάτων της στατιστικής μοντελοποιούνται ως Gaussian 
τυχαίες διαδικασίες  και συνήθως σταθερές. Συχνά, τα φυσικά φαινόμενα που 
ευθύνονται για την τυχαιότητα στα προς μελέτη σήματα είναι τέτοια ώστε είναι 
δυνατόν να  θεωρήσουμε μία τυχαία Gaussian διαδικασία. 
     Σε άλλες περιπτώσεις είναι δύσκολο να αποδοθούν στατιστικές ιδιότητες στο 
σήμα. Τότε, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός κατάλληλου επεξεργαστή. Σε πολλές 
περιπτώσεις πρακτικού ενδιαφέροντος, σχεδιάζοντας έναν επεξεργαστή για ένα 
δεδομένο σήμα αναφοράς, μπορούν να επιτευχθούν αρκετά ικανοποιητικά 
αποτελέσματα παρότι το σήμα αναφοράς δεν είναι ένα τέλειο αντίγραφο του 
επιθυμητού σήματος. Οποιοδήποτε σήμα αναφοράς που σχετίζεται ικανοποιητικά με 
το επιθυμητό σήμα και όχι με τα σήματα παρεμβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες , ένα μη τυχαίο μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί. 
     Το επιθυμητό σήμα ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι επακριβώς 
γνωστό, όπως στην περίπτωση ενός συμφασικού (coherent) ραντάρ με στόχο γνωστού 
εύρους και χαρακτηριστικών. Σε άλλες περιπτώσεις το επιθυμητό σήμα μπορεί να 
είναι γνωστό με εξαίρεση κάποιες αβέβαιες παραμέτρους του όπως η φάση και η 
ενέργεια σήματος. 
     Για μία στοιχειοκεραία λήψης που αποτελείται από Ν στοιχεία, οι λαμβανόμενες 
κυματομορφές αντιστοιχούν στις Ν εξόδους : x1(t),  x2(t),  ……, xN (t). Αυτές οι Ν 
έξοδοι περιγράφονται από το διάνυσμα λαμβανόμενου σήματος x(t), όπου : 
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και το εύρος του t περιγράφει το χρονικό διάστημα παρατήρησης (observation time 
interval) . To τμήμα του επιθυμητού σήματος στο διάνυσμα λαμβανόμενου σήματος 
συμβολίζεται με s(t) ενώ το τμήμα του θορύβου με n(t). Έτσι, το διάνυσμα 
λαμβανόμενου σήματος μπορεί να γραφτεί ως : 
 

x(t)= s(t)+ n(t)  για Tt ≤≤0                          (2) 
 
Για τυχαία ή μη τυχαία σήματα, το διάνυσμα επιθυμητού σήματος μπορεί να γραφτεί 
ως : 

 
 
 
                     (3) 
 
 
 
  

 
     Στην πιο απλή περίπτωση, οι συνιστώσες παρεμβολών θορύβου είναι σταθερές και 
άγνωστες, συνήθως όμως παρουσιάζουν μεταβολές με το χρόνο. Οι επεξεργαστές 
προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών που αποκρίνονται αυτόματα στο περιβάλλον 
παρεμβολών πρέπει να αντιμετωπίζουν τέτοιες χρονικές μεταβολές. Οι σύγχρονες 
τεχνικές προσαρμοστικής επεξεργασίας βασίζονται στη θεώρηση αργά 
μεταβαλλόμενων Gaussian πεδίων περιβαλλοντικού θορύβου.  
     Γενικά, όσο πιο αργές είναι οι μεταβολές που παρουσιάζονται στο περιβάλλον 
θορύβου, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση που προκύπτει από το προσαρμοστικό 
σύστημα. 
 
2.1.3 Ιδανικό μοντέλο διάδοσης  
 
     Το διάνυσμα σήματος s(t) συνήθως θεωρείται ότι σχετίζεται με ένα βαθμωτό σήμα 
s(t) με μία σχέση της μορφής : 
 

s(t) = ∫ m(t-τ) s(τ) d(τ)                               (4) 
 

όπου η i-οστή συνιστώσα του m(t) είναι mi(t) και αντιπροσωπεύει τα αποτελέσματα 
διάδοσης από την πηγή στο i-οστό στοιχείο. Στην ιδανική περίπτωση της αδιανέμητης 
(non-dispersive) διάδοσης και στοιχείων χωρίς παραποίηση (distortion), το mi(t) είναι 
μία απλή χρονική καθυστέρηση δ(t-τi) και η συνιστώσα επιθυμητού σήματος σε κάθε 
στοιχείο είναι ιδανική (εκτός από την χρονική καθυστέρηση). Έτσι μπορεί να γραφτεί 
με την εξής μορφή : 
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s(t) =

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−
−

Ν )(
.
.
.

)(
)(

2

1

τ

τ
τ

ts

ts
ts

                                                       (5) 

 
Μία ιδιαίτερη περίπτωση συναντάται όταν η διάδοση του επιθυμητού σήματος μπορεί 
να θεωρηθεί ως επίπεδο κύμα από τη διεύθυνση α , όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1. Σε 
αυτήν την περίπτωση, οι διάφορες χρονικές καθυστερήσεις δίνονται από τη σχέση :  
 

τi = (α.ri )/ b                                                          (6) 
 
όπου b είναι η ταχύτητα διάδοσης. Οι συντεταγμένες κάθε στοιχείου δίνονται από το 
διάνυσμα ri  και το εσωτερικό γινόμενο α.ri  δίνεται από τη σχέση : 
 

α.ri = αΤ ri                                                              (7) 
 

 
 

Σχήμα 2.1 Στοιχειοκεραία τριών διαστάσεων με διάδοση σήματος επιπέδου κύματος 
 
     Μετρώντας επομένως  τις σχετικές χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε 
κάθε στοιχείο, αποκτάται ένα μέσο προσδιορισμού της άγνωστης κατεύθυνσης 
άφιξης του επιθυμητού σήματος s(t). 
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2.2 Θεωρήσεις για το διαχωρισμό-διάστημα  (spacing) μεταξύ των στοιχείων της 
στοιχειοκεραίας  
 
     Όπως αναφέρθηκε, μία στοιχειοκεραία προσφέρει τη δυνατότητα να ξεπεραστούν 
οι περιορισμοί ως προς την ευαισθησία και το εύρος δέσμης που παρουσιάζονται σε 
κεραίες ενός μόνο στοιχείου. Επίσης, καθιστά ικανή την τροποποίηση του σχήματος 
του διαγράμματος ακτινοβολίας (array beam shape). Για να μελετηθούν οι παραπάνω 
ιδιότητες θα θεωρηθεί, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ότι στην παράγραφο 1.3 , ένα 
απλό ζεύγος πανομοιότυπων στοιχείων, στη συνέχεια μία γραμμική στοιχειοκεραία 
με ίσα διαστήματα διαχωρισμού μεταξύ των στοιχείων και τέλος μία στοιχειοκεραία 
δύο διαστάσεων .  
 
     Η θέση των στοιχείων στην στοιχειοκεραία καθορίζει την ανάλυση (resolution) 
και τα αποτελέσματα λοβών φράγματος (grating lobes). Σε γενικές γραμμές, η 
ανάλυση αυξάνεται καθώς οι διαστάσεις της στοιχειοκεραίας (ή το διάστημα μεταξύ 
των στοιχείων της) αυξάνονται. Η υψηλή ανάλυση βελτιώνει το μέγιστο SNR εξόδου, 
όταν ο γωνιακός διαχωρισμός (angular separation) του επιθυμητού και του 
ανεπιθύμητου σήματος είναι μικρός. Η υψηλή ανάλυση επίσης συνεπάγεται 
απότομους μηδενισμούς στο διάγραμμα ακτινοβολίας (sharp array pattern nulls), 
μειώνοντας έτσι την ικανότητά να θέτει ευρείς μηδενισμούς (broad null) σε clustered 
πηγές παρεμβολών. 
 
 
2.2.1 Ζεύγος πανομοιότυπων στοιχείων  
 
     Θεωρούμε το ζεύγος των πανομοιότυπων στοιχείων με μεταξύ τους απόσταση d 
(σχήμα 2.2). Έστω ένα σήμα x(t)  που φθάνει στα δύο στοιχεία από την κατεύθυνση 
θ, σε σχέση με την στοιχειοκεραία. Το στοιχείο 2 παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση 
τ  σε σχέση με το στοιχείο 1 : 

τ = ( d*sinθ ) /  b                                                 (8) 
Το σήμα εξόδου  y(t) δίνεται από το άθροισμα των σημάτων στα δύο στοιχεία : 

y(t) = x(t)  + x(t-τ)                                                (9) 
 

 
 

Σχήμα 2.2 Ζεύγος πανομοιότυπων πολύ-κατευθυντικών στοιχείων 
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Στην περίπτωση που το x(t)  είναι σήμα στενού εύρους (narrowband signal) με 
κεντρική συχνότητα f0 , τότε η χρονική καθυστέρηση τ  αντιστοιχεί σε ολίσθηση 
φάσης (phase shift)   2π(d/λ0)sinθ  ακτίνια, όπου το  λ0  είναι το μήκος κύματος που 
αντιστοιχεί στην κεντρική συχνότητα : 
 

λ0  = b  /  f0                                                             (10) 
 
Η ολική απόκριση της στοιχειοκεραίας υπολογίζεται θεωρώντας το phasor άθροισμα : 
 

y(t) =∑ =
−2

1
)1()(

i
ijetx ψ

                                       (11) 

 
με     ψ = 2π(d/λ0)sinθ                                                  (12) 
 
Το κατευθυντικό διάγραμμα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας είναι : 
 

Α(θ) = ∑ =
−2

1
)1(

i
ije ψ

                                     (13) 
 
Το κανονικοποιημένο διάγραμμα ακτινοβολίας θα δίνεται από τη σχέση : 
 

G(θ) =10 log10 { | Α(θ)|2 / 4 }                                       (14) 
 
Μία αναπαράσταση του G(θ) για το παράδειγμα των δύο αισθητήρων φαίνεται στο 
Σχήμα 2.3 i-ii-iii  για d/λ0=0.5 ,1.0 και 1,5. 
 

 
 

Σχήμα 2.3i Διάγραμμα ακτινοβολίας στοιχειοκεραίας δύο αισθητήρων με d/λ0=0.5 , 
1.0 και 1,5 
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     Από το σχήμα 2.3i φαίνεται ότι για d/λ0=0.5 υπάρχει ένας κύριος λοβός με εύρος 
3db 60ο και μηδενισμούς για θ= ± 90 ο. Οι μηδενισμοί στο θ= ± 90 ο προκύπτουν 
επειδή σε αυτήν την κατεύθυνση άφιξης, το μέτωπο κύματος του σήματος πρέπει να 
διανύσει ακριβώς λ0/2 μεταξύ των δύο στοιχείων, γεγονός που αντιστοιχεί σε διαφορά 
φάσης 180 ο μεταξύ των σημάτων που εμφανίζονται στα δύο στοιχεία και επομένως 
προκαλεί ακριβή εξουδετέρωση του προκύπτοντος φασικού αθροίσματος. Αν η 
απόσταση μεταξύ των στοιχείων είναι μικρότερη από λ0/2 , τότε για θ= ± 90 ο δεν 
προκύπτει ακριβής εξουδετέρωση και στο όριο, καθώς η απόσταση d προσεγγίζει το 
μηδέν (αγνοώντας φαινόμενα αμοιβαίας σύζευξης στο ζεύγος στοιχείων), το 
διάγραμμα ακτινοβολίας γίνεται ομοιοκατευθυντικό. Γενικά, υπάρχει μικρή διαφορά 
στα διαγράμματα μεταξύ κεραίας ενός στοιχείου και στοιχειοκεραίας δύο στοιχείων 
με απόσταση μικρότερη από λ0/4. Συνεπώς στοιχειοκεραίες με πολλά στοιχεία πολύ 
κοντά τοποθετημένα θεωρούνται ανεπαρκείς.  
     Αν η απόσταση μεταξύ των στοιχείων είναι μεγαλύτερη από λ0/2, οι δύο 
μηδενισμοί μετακινούνται στο θ=30ο για d=λ0, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3ii. Σε 
αυτήν την κατεύθυνση άφιξης η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο αισθητήρων είναι 
πάλι 180ο και προκαλεί πάλι εξουδετέρωση του φασικού αθροίσματος. Δύο πλευρικοί 
λοβοί στο θ= ± 90 ο με ίσο πλάτος με αυτό του κύριου  λοβού στο θ=0 ο εμφανίζονται 
γιατί εκεί η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο αισθητήρων είναι 360ο.  
     Αν η απόσταση μεταξύ των στοιχείων αυξηθεί στα 1.5 λ0 το εύρος δέσμης του 
κυρίου λοβού στενεύει ακόμα περισσότερο, οι δύο μηδενισμοί του διαγράμματος 
μετακινούνται προς την κατεύθυνση του κύριου λοβού και δύο νέοι μηδενισμοί 
εμφανίζονται  στο θ= ± 90 ο, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3iii . Περαιτέρω αύξηση της 
απόστασης μεταξύ των στοιχείων οδηγεί στην εμφάνιση ακόμα περισσότερων 
μηδενισμών και πλευρικών λοβών, καθώς και σε μεγαλύτερη μείωση στο εύρος 
δέσμης του κυρίου λοβού, δηλαδή προσφέρει μεγαλύτερη κατευθυντικότητα.     

 

 
 

Σχήμα 2.3ii Συνέχεια 
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Σχήμα 2.3iii Συνέχεια 
 
 
2.2.1 Γραμμικές στοιχειοκεραίες  
 
     Για μία γραμμική στοιχειοκεραία Ν στοιχείων τοποθετημένων σε ίσα διαστήματα 
μεταξύ τους, η συνολική απόκριση μπορεί πάλι να υπολογιστεί θεωρώντας το φασικό 
άθροισμα, όπως και στη σχέση (11) : 
 

y(t) =∑ =
−N

i
ijetx

1
)1()( ψ

                                           (15) 
 

Το κατευθυντικό διάγραμμα δίνεται : 
  

Α(θ) = ∑ =
−N

i
ije

1
)1( ψ

                                           (16) 
 

Το κανονικοποιημένο διάγραμμα ακτινοβολίας δίνεται από τη σχέση : 
 

G(θ) =10 log { | Α(θ)|2 / Ν2 }                                 (17) 
 
     Για μη ισοτροπικά στοιχεία, είναι απαραίτητο να εισαχθεί ένας ακόμα παράγοντας 
F( f0 ,θ) στην (16) για να συμπεριλάβει το κατευθυντικό διάγραμμα που οφείλεται σε 
κάθε ένα από τα στοιχεία. Εναλλακτικά, η απόκριση στοιχειοκεραίας με αυθαίρετη 
τοποθέτηση πανομοιότυπων στοιχείων με κοινό προσανατολισμό, μπορεί να 
προκύψει με χρήση της αρχής του πολλαπλασιασμού διαγραμμάτων. Το 
κατευθυντικό διάγραμμα μίας στοιχειοκεραίας με ομοιόμορφα τοποθετημένα 
στοιχεία υπολογίζεται με την παρακάτω διαδικασία : 
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1. Αντικατάσταση κάθε στοιχείου με ομοιοκατευθυντικό στοιχείο στην ίδια 

θέση. 
2. Εύρεση του κατευθυντικού διαγράμματος της προκύπτουσας στοιχειοκεραίας 

με τα ομοιοκατευθυντικά στοιχεία. 
3. Πολλαπλασιασμός του διαγράμματος στοιχειοκεραίας που προκύπτει από το 

βήμα 2 με το διάγραμμα ακτινοβολίας των ανεξάρτητων στοιχείων της 
αρχικής στοιχειοκεραίας. 

 
     Το φασικό άθροισμα που αντιστοιχεί στη σχέση (16) είναι μέγιστο για sinθ=0 ή 
θ=2kπ. Αν ο λόγος d/λ0 είναι αρκετά μεγάλος τότε για Ν στοιχεία το άθροισμα θα 
γίνεται μηδέν όταν : 
 

2π (d/λ0 ) sinθ =2π / Ν                                              (18) 
 

Τέτοια  μηδενικά  αθροίσματα παρουσιάζονται σε κατευθύνσεις θ1  όπου : 
 

sinθ1 = (1 / Ν) (λ0  / d )                                            (19) 
 

 Για L=(N-1) d   ως μήκος της στοιχειοκεραίας η  (19) μπορεί να ξαναγραφτεί ως : 
 

θ1 = arcsin (λ0  / (L+d) )                                          (20) 
       
     Με σχεδιασμό του διαγράμματος ακτινοβολίας, όπως και για την περίπτωση 2.2.1 
των δύο στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα :  
α) διατηρώντας το λόγο d/λ0 σταθερό και αυξάνοντας τον αριθμό των στοιχείων, το 
εύρος δέσμης του κυρίου λοβού μειώνεται, δηλαδή αυξάνεται η κατευθυντικότητα 
αλλά παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός των πλευρικών λοβών και των μηδενισμών του 
διαγράμματος.  
β) διατηρώντας τον αριθμό των στοιχείων σταθερό και αυξάνοντας το λόγο d/λ0, το 
εύρος δέσμης του κυρίου λοβού μειώνεται, δηλαδή αυξάνεται η κατευθυντικότητα 
αλλά παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός των πλευρικών λοβών και των μηδενισμών του 
διαγράμματος.  
 
      Έστω η γραμμική κεραία του σχήματος 2.4 όπου μία επιπλέον φασική ολίσθηση 
(ή άλλη ισοδύναμη χρονική καθυστέρηση) δ εισάγεται στο δεύτερο στοιχείο της 
στοιχειοκεραίας, 2δ στο τρίτο στοιχείο και (n-1)δ σε κάθε διαδοχικό n-οστό στοιχείο. 
Η εισαγωγή αυτών των φασικών ολισθήσεων έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του 
κύριου λοβού κατά : 
 

θ = arcsin [( ½) (λ0  / d) δ ]                                       (21) 
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Σχήμα 2.4 Γραμμική στοιχειοκεραία επτά στοιχείων με στοιχεία ολίσθησης φάσης 
(phase shift elements) 
 
     Έτσι, όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.5 για δ=30ο και d/λ0=0.5, το συνολικό  
διάγραμμα ακτινοβολίας στρέφεται. 
 

 
 

Σχήμα 2.5 Διάγραμμα ακτινοβολίας γραμμικής στοιχειοκεραίας επτά στοιχείων με 
d/λ0=0.5 ,δ=30ο 
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2.2.2 Επίπεδες στοιχειοκεραίες  
 
     Θεωρούμε την επίπεδη στοιχειοκεραία σε σχήμα ορθογωνίου, με στοιχεία 
διατεταγμένα στο χ-y επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.6. Η αρχή του συστήματος 
συντεταγμένων τοποθετείται στο κεντρικό στοιχείο. Με ΝX  στοιχεία σε κάθε στήλη 
παράλληλη προς τον χ-άξονα με σταθερό spacing dx   μεταξύ τους και Νy στοιχεία σε 
κάθε σειρά παράλληλη προς τον y-άξονα με σταθερό spacing dy  μεταξύ τους, η 
στοιχειοκεραία έχει συνολικά ΝX * Νy  στοιχεία. 
 
     Το φασικό άθροισμα των στοιχείων σε μία στήλη είναι το ίδιο με το αντίστοιχο για 
μία γραμμική στοιχειοκεραία και συνεπώς δίνεται από τη σχέση : 
  

y(t) = ∑ =
−X X

N

i
ijetx

1
)1()( ψ

                                     (22) 
 
με ψχ=2π(dχ /λ0)sinθ cosφ και ψy=2π(dy /λ0)sinθ sinφ       
Αντίστοιχα σε μία σειρά : 

                    y(t) = ∑ =

−Ny

i

ij yetx
1

)1()( ψ
                                       (23) 

 
Το συνολικό φασικό άθροισμα των στοιχείων της στοιχειοκεραίας δίνεται από τη 
σχέση : 
 

y(t) = ∑ ∑=

−−

=

X yX
N

i

kjij
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          (24) 

 
     Το κατευθυντικό κέρδος της στοιχειοκεραίας δίνεται : 
 

Α (θ,φ) = ),(),(
1

)1()1(

1

φθφθψψ
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N

i
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      με  Αχ (θ,φ) = ∑ =
−X X

N

i
ije

1
)1( ψ

                             (26) 

           Αy(θ,φ) = ∑ =

−Ny

k

kj ye
1

)1( ψ
 

 
 Από τη σχέση (25) προκύπτει ότι το διάγραμμα ακτινοβολίας της επίπεδης 
στοιχειοκεραίας μπορεί να θεωρηθεί ως γινόμενο των παραγόντων από δύο 
γραμμικές κεραίες, τη μία κατά μήκος του χ-άξονα και την άλλη κατά μήκος του y-
άξονα. Επομένως οι απαιτήσεις για το διάστημα-διαχωρισμό (spacing) dx  και dy   
μεταξύ των στοιχείων είναι οι ίδιες με τις αντίστοιχες για γραμμικές στοιχειοκεραίες 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία πλευρικών λοβών (grating lobes) . 
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Σχήμα  2.6 Επίπεδη στοιχειοκεραία σε σχήμα ορθογωνίου 
 
     Όπως και στις γραμμικές κεραίες, οι παράγοντες στήλης και σειράς Αχ (θ,φ)  και  
Αy(θ,φ)  της στοιχειοκεραίας μπορούν να καθοδηγηθούν αυθαίρετα με την εισαγωγή 
κατάλληλης ακολουθίας ολίσθησης φάσης για τα στοιχεία σειράς και στήλης. Σε 
πρακτικές εφαρμογές των επίπεδων στοιχειοκεραιών απαιτείται να τέμνονται οι 
κύριοι λοβοί των Αχ (θ,φ) και Αy(θ,φ), παρότι είναι δυνατόν να εισαχθούν κατάλληλες 
ακολουθίες ολίσθησης φάσης ώστε να αποφευχθεί τελικά η τομή τους. Η καθοδήγηση 
των παραγόντων σειράς και στήλης στις επίπεδες στοιχειοκεραίες έτσι ώστε οι 
αντίστοιχες δέσμες να στοχεύουν προς το ίδιο σημείο (θο,φο)  είναι η βασική ιδέα για 
τη χρήση αυτού του είδους των στοιχειοκεραιών. Με ευθυγραμμισμένες τις δέσμες 
σειράς και στήλης στο ίδιο σημείο προκύπτουν δύο pencil beams, η μία 
κατευθυνόμενη κάτω και η άλλη πάνω από το επίπεδο της στοιχειοκεραίας. Η pencil 
beam με κατεύθυνση προς τα κάτω μπορεί να εξαλειφθεί είτε με χρήση ενός ground 
plane . 
     Εκτός από τις ορθογώνιες στοιχειοκεραίες, υπάρχουν επίσης κυκλικές και 
ελλειπτικές στοιχειοκεραίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν απαιτείται 
γωνιακή συμμετρία σε μία εφαρμογή δύο διαστάσεων. 
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Κεφάλαιο 3 :  
 
Βέλτιστη επεξεργασία στοιχειοκεραίας – όρια απόδοσης σταθερής κατάστασης 
και η λύση Wiener 
 
3.1 Περιγραφές σημάτων για συμβατικές και «ευθυγραμμισμένου σήματος» 
στοιχειοκεραίες  
 
     Υπάρχουν δύο ειδών στοιχειοκεραίες: οι συμβατικές στοιχειοκεραίες, που 
φαίνονται στο σχήμα 3.1 ,  και οι «ευθυγραμμισμένου σήματος» στοιχειοκεραίες που 
φαίνονται στο σχήμα 3.2. Οι στοιχειοκεραίες «ευθυγραμμισμένου σήματος» 
χρησιμοποιούνται όταν η κατεύθυνση άφιξης του ευθυγραμμισμένου σήματος είναι 
γνωστή a priori και αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ληφθούν 
επιθυμητά σήματα σε κάθε κανάλι τα οποία συμπίπτουν χρονικά. Ένα πλεονέκτημα 
της δομής αυτών των στοιχειοκεραιών είναι η δυνατότητα καθορισμού μίας ομάδας 
βαρών επεξεργασίας (processor weights), ανεξάρτητης  από τη χρονική δομή του 
επιθυμητού σήματος, η οποία παρέχει μία έξοδο χωρίς διαταραχές για κάθε 
κυματομορφή που προσπίπτει στη στοιχειοκεραία από την (θεωρούμενη) γνωστή 
κατεύθυνση επιθυμητού σήματος.  
 

 
 

Σχήμα 3.1 Συμβατική narrowband στοιχειοκεραία 
 
 
     Οι έξοδοι των στοιχειοκεραιών των σχημάτων 3.1 και 3.2 μπορούν αντίστοιχα να 
εκφραστούν ως : 
y(t) = w+ x(t)    και y(t) = w+ z(t)   (1) 
( το ( )+ δηλώνει τη αναστροφή συζυγούς μιγαδικού [( )*]Τ )  
 
όπου  x(t) = s(t) + n(t)  είναι το διάνυσμα των λαμβανομένων σημάτων, τα οποία 
είναι μιγαδικές συναρτήσεις. Το διάνυσμα του θορύβου n(t) θεωρείται στάσιμο. Το 
διάνυσμα σήματος s(t) φέρεται στα ανεξάρτητα στοιχεία της κεραίας από μία 
μοναδική κατευθυντική πηγή σήματος που υποτίθεται πως είναι : 

s(t) =
tjeS οω

                (2) 
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Σχήμα 3.2 Νarrowband στοιχειοκεραία «ευθυγραμμισμένου σήματος» 
 
όπου η  ωο είναι η συχνότητα φέροντος και το S αναπαριστά την ενέργεια σήματος . 
Υποθέτοντας πανομοιότυπα στοιχεία κεραιών , το προκύπτον σήμα σε κάθε στοιχείο 
της κεραίας είναι μία phase shifted εκδοχή (λόγω της διάδοσης κατά μήκος της 
κεραίας) του σήματος που εμφανίζεται στο πρώτο στοιχείο της κεραίας που συναντά 
η πηγή σήματος . Άρα το διάνυσμα σήματος μπορεί να γραφτεί ως : 

sΤ(t)  = [
tjeS οω

,
1θωο +tjeS ,…,

1−Ν+θωο tjeS ] = s(t)vΤ      (3) 
όπου το v είναι το διάνυσμα διάδοσης της στοιχειοκεραίας : 

vΤ= [1, 
1θje ,…, 1−Νθje ]                                       (4) 

 
Συνεπώς, το λαμβανόμενο σήμα για την συμβατική στοιχειοκεραία του σχήματος 3.1 
μπορεί να γραφτεί ως : 
x(t) = s(t) v +  n(t)                                                 (5) 
Το διάνυσμα λαμβανόμενου σήματος (μετά τα στοιχεία phase shift ή  time delay) για 
τη στοιχειοκεραία «ευθυγραμμισμένου σήματος» του σχήματος 3.2 μπορεί να 
γραφτεί ως : 
z(t) = s(t) 1 +  n’(t)                                               (6) 
όπου το   v   της (5) έχει αντικατασταθεί από το   1 = (1,1,…,1)Τ     αφού τα σήματα σε 
κάθε κανάλι είναι χρονικά ευθυγραμμισμένα και άρα πανομοιότυπα. Τα στοιχεία του 
διανύσματος θορύβου γίνονται : 
ni’(t) = ni (t)e jφi                                                   (7) 
 
 Για τη διαμόρφωση βέλτιστων λύσεων με προεπιλεγμένα μέτρα απόδοσης είναι 
απαραίτητες τέσσερις μήτρες συσχέτισης, οι οποίες ορίζονται ως εξής για narrowband 
ασυσχέτιστες επεξεργασίες σήματος : 
 
Rss =E{s*(t) sT(t)}= S v*vT                                (8) 
Rnn =E{n*(t) nT(t)}                                           (9) 
rxs = E{x*(t) s(t)}= S v*                                   (10)                   
Rxx =E{x*(t) xT(t)}= Rss + Rnn                                       (11) 
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με Rxx = E{x (t) xT(t)}=
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          (11b) 

 
 
3.2 Βέλτιστη επεξεργασία για στοιχειοκεραία σε εφαρμογές narrowband  
 
     Υπάρχουν διάφορα μέτρα απόδοσης που περιγράφουν την λειτουργία του 
επεξεργαστή που προσαρμόζει τα βάρη για κάθε έξοδο αισθητήρα στην 
στοιχειοκεραία του σχήματος 1.6. Θα παρουσιαστούν τέσσερα γνωστά μέτρα 
απόδοσης για το χαρακτηρισμό σήματος μιγαδικών περιβαλλουσών (complex 
envelope signal characterizations) και τον καθορισμό της βέλτιστης λύσης σταθερής 
κατάστασης (steady state solution) για το διάνυσμα προσαρμοστικών βαρών .  
Τα μέτρα απόδοσης που θα εξεταστούν είναι τα ακόλουθα : 
 

1. Το κριτήριο ελάχιστου τετραγωνικού σφάλματος (Μean square error criterion-
MSE). 

2. Το κριτήριο λόγου σήματος προς θόρυβο (signal to noise ratio criterion-SNR). 
3. Το κριτήριο μέγιστης πιθανότητας ( maximum likelihood criterion-ML). 
4. Το κριτήριο ελάχιστης διακύμανσης θορύβου (minimum noise variance 

criterion-MV). 
 
     Τα παραπάνω κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό προσαρμοστικών 
επεξεργαστών σε συστήματα narrowband. Στα συστήματα αυτά, ο επεξεργαστής 
μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από μιγαδικά βάρη σε κάθε κανάλι. Για τα 
wideband σήματα ωστόσο, ο προσαρμοστικός επεξεργαστής αποτελείται από ένα set 
γραμμικών φίλτρων που συνήθως προσεγγίζονται από tapped delay γραμμές σε κάθε 
κανάλι της στοιχειοκεραίας. Συνεπώς, η θεώρηση της narrowband επεξεργασίας είναι 
σχετικά απλούστερη. 
     Αρχικά παράγονται οι βέλτιστες λύσεις για τα μιγαδικά διανύσματα βαρών για 
κάθε ένα από τα παραπάνω μέτρα απόδοσης . Στη συνέχεια , μετά την παραγωγή των 
επιθυμητών αποτελεσμάτων για κάθε μέτρο απόδοσης , αποδεικνύεται ότι κάθε λύση 
συνδέεται άμεσα με μία βέλτιστη λύση με χρήση της παραγοντοποίησης των 
αποτελεσμάτων . Η παραγοντοποίηση αυτή παρέχει τη σχέση μεταξύ των διαφόρων 
λύσεων και της μορφής που είναι γνωστή ως λύση Wiener (Wiener solution) .  
 
 
3.2.1 Κριτήριο ελάχιστου τετραγωνικού σφάλματος (Μean square error 
criterion-MSE) 
 
     Το MSE ως μέτρο απόδοσης εισήχθη από τον Widrow ενώ στη συνέχεια 
αναπτύχθηκαν επιπλέον διαδικασίες με βάση αυτό το κριτήριο. Έστω ότι το 
επιθυμητό σήμα κατεύθυνσης s(t) είναι γνωστό και αναπαρίσταται από ένα σήμα 
αναφοράς d(t) . Αυτή η υπόθεση δεν συναντάται ποτέ αυστηρά στην πράξη γιατί για 
ένα τηλεπικοινωνιακό σήμα δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστό a priori αν μεταφέρει 
πληροφορία. Επομένως, το επιθυμητό σήμα είναι άγνωστο σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο 
αποδεικνύεται ότι στην πράξη αρκετά είναι γνωστά για το επιθυμητό σήμα ώστε ένα 
κατάλληλο σήμα αναφοράς d(t) μπορεί να ληφθεί για να προσεγγίσει το s(t) με σωστή 
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επεξεργασία του σήματος εξόδου της στοιχειοκεραίας . Για παράδειγμα , αν το s(t) 
είναι σήμα διαμορφωμένο κατά πλάτος , μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φέρον του s(t) 
ως d(t) και να ληφθεί πάλι σωστή λειτουργία . 
     Η διαφορά μεταξύ της επιθυμητής απόκρισης στοιχειοκεραίας και του 
πραγματικού σήματος εξόδου της ορίζει ένα σήμα σφάλματος, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 3.3 : 
∈(t) = d(t) - wT x(t)                                              (12) 
Επομένως το τετραγωνικό σφάλμα μπορεί να γραφτεί ως : 
∈2(t) = d2(t) - 2 d(t) wT x(t) + wT x(t) xT(t) w            (13) 
Παίρνοντας αναμενόμενες (μέσες) τιμές στα δύο μέλη της (13) προκύπτει : 
Ε{∈2(t)}= )(2 td  - 2 wT rxd + wT Rxx w                       (14) 
με   

rxd  = 
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Σχήμα 3.3 Βασική δομή προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας με γνωστό επιθυμητό σήμα 
 
Δεδομένου ότι d(t) = s(t) από τη (2) προκύπτει ότι )(2 td = S ώστε : 
Ε{∈2(t)}= S - 2 wT rxd +  wT Rxx w                  (16)      
 
     Στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί η (16) με κατάλληλη επιλογή του διανύσματος 
βαρών w . Δεδομένου ότι η (16) είναι τετραγωνική συνάρτηση του w , το ακρότατο 
της συνάρτησης αυτής είναι ελάχιστο . Επομένως , η τιμή του w που δίνει το ελάχιστο 
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του Ε{∈2(t)} μπορεί να βρεθεί θέτοντας την παράγωγο της (16) ως προς το διάνυσμα 
βαρών, ίση με το μηδέν. Δηλαδή : 

0)( 2 =∈∇ w                                                     (17) 

Εφόσον  =∈∇ )( 2
w - 2 rxd +  2Rxx w                     (18)   

η βέλτιστη επιλογή για το διάνυσμα βαρών πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση :  
Rxx wopt =   rxd               ή     
wopt =   Rxx

-1 rxd            (19) 
Η σχέση (19) για το  wopt  είναι η εξίσωση Wiener-Hopf σε μορφή μήτρας και 
αναφέρεται συνήθως ως «Wiener solution» (λύση Wiener) . 
Αν χρησιμοποιηθεί d(t) = s(t) στις (2) και (5) προκύπτει : 
rxd = Ε{xd}= Sv                                                    (20) 
ώστε : 
wMSE = S Rxx

-1 v                                                  (21) 
όπου υποτίθεται ότι η Rxx  είναι nonsingular ώστε να υπάρχει η Rxx

-1 . Θέτοντας το 
διάνυσμα βαρών ίσο με wMSE  το προκύπτον ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα MSE 
βρίσκεται από την (16) ίσο με : 

min2∈ = S - rxd
T Rxx

-1  rxd                                   (22) 
Για μιγαδικές ποσότητες η (16) γίνεται : 

2|)(| t∈ = S - 2 Re{ w+ rxd } +  w+Rxx w                  (23) 
H (21) :  wMSE  = S Rxx

-1 v*                                       (24)      

και η (22)   min|| 2∈ = S - rxd
+ Rxx

-1  rxd               (25)                                                           
( το+ δηλώνει τη αναστροφή συζυγούς μιγαδικού [( )*]Τ , όπως προαναφέρθηκε  )  . 
 
3.2.2  Κριτήριο λόγου σήματος προς θόρυβο (signal to noise ratio criterion-SNR) 
 
     Έχουν αναπτυχθεί προσαρμοστικοί επεξεργαστές των οποίων η λειτουργία 
βασίζεται στην μεγιστοποίηση του SNR, με χρήση στα συστήματα τηλεπικοινωνιών 
και ανίχνευσης . Το σήμα εξόδου από τη στοιχειοκεραία του σχήματος 3.1 μπορεί να 
γραφτεί : 
y(t)= wTx(t)                              (26) 
όπου το διάνυσμα σήματος εισόδου μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από μία 
συνιστώσα σήματος s(t) και μία θορύβου  n(t) ώστε : 
x(t) = s(t)+  n(t)                      (27) 
Οι συνιστώσες σήματος και θορύβου του σήματος εξόδου μπορούν να γραφτούν : 
ys(t)= wT s(t) = sT(t) w                (28) 
yn(t)= wT n(t) = sT(t) w                (29) 
με 

 s(t) =
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             και         n(t) = 
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                  (30) 

 
Άρα η ενέργεια του σήματος εξόδου μπορεί να γραφτεί ως : 
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Ε{| ys(t)|2} = 2|| swT rr                                                            (31) 
και η ενέργεια του θορύβου : 
Ε{| yn(t)|2} = 2|| nwT rr                                                            (32) 
Επομένως το SNR εξόδου δίνεται από : 

(
n
s ) = 2|| swT rr / 2|| nwT rr = wssw TT rrrr ][  / wnnw TT rrrr ][  = wT Rss w / wT Rnnw      (33) 

H σχέση (33) μπορεί να γραφτεί ως : 

(
n
s ) = zTRnn

-1/2 Rss Rnn
-1/2 z / zT z                            (34)  

με  z = Rnn
1/2 w                                                   (35)  

Η σχέση (33) περιορίζεται από την ελάχιστη και τη μέγιστη ιδιοτιμή της συμμετρικής 
μήτρας   Rnn

-1/2 Rss Rnn
-1/2  (ή πιο βολικά της Rnn

-1Rss ). Η βελτιστοποίηση της (33) με 
κατάλληλη εκλογή του διανύσματος βαρών w καταλήγει επομένως σε ένα πρόβλημα 

ιδιοτιμών όπου ο λόγος (
n
s ) πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση : 

Rss w = (
n
s )Rnn

 w                                      (36)                   

στην οποία ο (
n
s ) αναπαριστά μία ιδιοτιμή της συμμετρικής μήτρας που αναφέρθηκε 

παραπάνω . Η μέγιστη ιδιοτιμή που ικανοποιεί την (36) συμβολίζεται με  (
n
s )opt   . Σε 

αντιστοιχία με το (
n
s )opt  υπάρχει ένα μοναδικό ιδιοδιάνυσμα  w opt  που αναπαριστά 

τα βέλτιστα βάρη . Άρα  : 

    Rss w opt =   (
n
s )opt Rnn 

 w opt            (37)                 

Αντικατάσταση της (33) στην (37) για   (
n
s )opt   δίνει : 

    Rss w opt = [ wT
 opt

 Rss w opt / wT
 opt

 Rnn w opt  ]  Rnn 
 w opt            (38)    

 
Αντικαθιστώντας Rss = ][ Tss rr  και παρατηρώντας ότι η  sT w opt   είναι  μία βαθμωτή 
ποσότητα προκύπτει ότι : 
  s =   [   wT

 opt s /  wT
 opt

 Rnn w opt  ] Rnn 
 w opt            (39) 

Ο λόγος  [   wT
 opt s /  wT

 opt
 Rnn w opt  ] μπορεί να θεωρηθεί πως είναι μία μιγαδική 

βαθμωτή ποσότητα , που συμβολίζεται με c . Άρα : 
w opt = (1/ c) Rnn

-1Rss                                   (40) 
Δεδομένου ότι η περιβάλλουσα του s είναι S  προκύπτει ότι : 
wSNR = a Rnn

-1 v             (41)               
με α = S  / c  

Η μέγιστη πιθανή τιμή που μπορεί να φτάσει η ποσότητα  (
n
s )opt  μπορεί να προκύψει 

εύκολα μετατρέποντας το αρχικό σύστημα σε σύστημα ορθοκανονικών μεταβλητών . 
Αφού η  Rnn  είναι μία θετικά ορισμένη Hermitian μήτρα , μπορεί να διαγωνιοποιηθεί 
από ένα nonsingular μετασχηματισμό συντεταγμένων όπως φαίνεται στο σχήμα 3.4 .  
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Σχήμα 3.4 . Λειτουργική αναπαράσταση του ορθοκανονικού μετασχηματισμού και 
συνδυασμός προσαρμοστικών βαρών ισοδύναμος με το σύστημα του σχήματος 3.1 
 
Αυτός ο μετασχηματισμός μπορεί να επιλεχθεί ώστε όλα τα κανάλια στοιχείων να 
έχουν ίσες ποσότητες ενέργειας θορύβου οι οποίες είναι ασυσχέτιστες. Έστω ότι η 
μήτρα μετασχηματισμού που επιτυγχάνει τη διαγωνιοποίηση είναι Α . Τότε ισχύει   
                                s’ = A s                (42) 
και                           n’ = A n               (43) 
όπου το ( )’ δηλώνει ποσότητα μετά το μετασχηματισμό .  
H συνιστώσα σήματος στην έξοδο της στοιχειοκεραίας γίνεται : 
ys(t) = w’T s’ = w’T Α s                       (44) 
και η συνιστώσα θορύβου : 
yn(t) = w’T n’= w’TΑ  n                      (45) 
Για να είναι ισοδύναμη η έξοδος του συστήματος στο σχήμα 3.4 με την έξοδο του 
συστήματος στο σχήμα 3.1 πρέπει να ισχύει : 
 w = AT  w’                                          (46) 
H ενέργεια θορύβου στην έξοδο του ορθοκανονικού συστήματος δίνεται από: 
Ε{| yn(t)|2}=   Ε{|w’Tn’ |2}  =  w’T E{n’n’T } w’            (47) 
     Εφόσον η μήτρα μετασχηματισμού  Α από-συσχετίζει τις διάφορες συνιστώσες 
θορύβου και εξισώνει τις ενέργειες τους , η μήτρα covariance του θορύβου n’ (t) είναι 
η μοναδιαία , δηλαδή : 
 E{n’n’T } = ΙΝ                                  (48) 
Από τα παραπάνω προκύπτει : 
Ε{| yn(t)|2}=  w’T w’ = ||  w’||2        (49) 
H ενέργεια θορύβου στην έξοδο του αρχικού συστήματος του σχήματος 3.1 δίνεται 
από : 
  Ε{| yn(t)|2}=    wT Rnn  w                 (50) 
Αντικαθιστώντας την (41) στην (45) προκύπτει : 
Ε{| yn(t)|2}=    w’TΑ Rnn ΑΤ  w’       (51)         
Για να είναι ισοδύναμη η ενέργεια θορύβου στην έξοδο των δύο συστημάτων πρέπει : 
  Α Rnn ΑΤ  =   ΙΝ                             (52) 
ή  Rnn = [Α ΑΤ  ] -1                                         (53) 
Η σχέση (53) εκφράζει το γεγονός ότι ο μετασχηματισμός Α διαγωνιοποιεί και 
κανονικοποιεί τη μήτρα Rnn .  
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     Το σήμα εξόδου του ορθοκανονικού συστήματος δίνεται από την (44). 
Εφαρμόζοντας την ανισότητα Cauchy-Schwartz σε αυτήν τη σχέση , λαμβάνουμε ένα 
άνω όριο στην ενέργεια εξόδου του σήματος της στοιχειοκεραίας : 
| ys(t)|2  ≤  || w’||2 || s’||2                 (54) 
με || s’||2 = s’Ts’   και       || w’||2  = w’T w’         (55) 
Από τις (54) και (49) , η μέγιστη δυνατή τιμή του SNR δίνεται από τη σχέση :   
SNRmax = || s’||2           (56) 
Από τις (56), (53) , (46) ,(42) προκύπτει : 
SNR opt = sT Rnn

-1s                               (57) 
Για μιγαδικές ποσότητες η (33) γίνεται  : 

(
n
s ) = wssw T rrrr ]*[+  / wnnw T rrrr ]*[+  = w+Rss w / w+ Rnnw      (58) 

Η (41) γίνεται : wSNR = a Rnn
-1 v*         (59)     

Η (53) γίνεται : Rnn = [ΑΤ Α* ] -1                (60) 
και η (57) γίνεται   :           SNR opt = sT Rnn

-1s*              (61) 
 
3.2.3 Κριτήριο μέγιστης πιθανότητας (maximum likelihood criterion-ML) 
 
     Όταν η κυματομορφή επιθυμητού σήματος είναι πλήρως άγνωστη (όπως για 
παράδειγμα στην περίπτωση των σεισμικών κυμάτων) τότε το επιθυμητό σήμα 
μπορεί να θεωρηθεί ως μία συνάρτηση του χρόνου που πρέπει να εκτιμηθεί . Για την  
εκτίμηση του επιθυμητού σήματος με τη μέγιστη πιθανότητα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
οι συνιστώσες θορύβου ακολουθούν πολυδιάστατη κατανομή Gauss.  
Το διάνυσμα σήματος εισόδου μπορεί να γραφτεί : 
x(t) = s(t)+  n(t)                   (62) 
με s(t) = s(t) v                      (63) 
για την κεραία του σχήματος 3.1 . Ζητείται να ληφθεί μία εκτίμηση για το s(t) . Η 
συνάρτηση πιθανότητας του διανύσματος σήματος εισόδου ορίζεται ως : 
ℑ [ x(t)] = -ln[P { x(t) / x(t) = s(t)+  n(t)} ]        (64) 
όπου   P{z/ y} είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του z με δεδομένο το y . 
Έτσι , η (64) είναι ο αρνητικός λογάριθμος  της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας 
για το σήμα εισόδου x(t) δεδομένου ότι το σήμα x(t) περιέχει τόσο το επιθυμητό σήμα 
όσο και το θόρυβο που παρεμβαίνει .  
     Έστω ότι το διάνυσμα θορύβου n(t) είναι στάσιμο, τυχαίο Gaussian με covariance 
μήτρα Rnn . Έστω επίσης ότι το x(t) είναι επίσης τυχαίο στάσιμο Gaussian διάνυσμα 
με μέσο (mean) s(t) v , όπου το  s(t) είναι μία άγνωστη ντετερμινιστική ποσότητα . 
Με βάση τα παραπάνω , η συνάρτηση πιθανότητας μπορεί να γραφτεί : 
ℑ [ x(t)] = c[x(t)- s(t) v ]T Rnn

-1 [x(t)- s(t) v ]      (65) 
όπου  c είναι μία βαθμωτή σταθερά ανεξάρτητη των x(t) και s(t).   
Ο επεξεργαστής μέγιστης πιθανότητας λαμβάνεται λύνοντας για την εκτίμηση του   
s(t) , την )(ˆ ts  ,η οποία μεγιστοποιεί την (65) . Παίρνοντας τη μερική παράγωγο της 
ℑ [ x(t)] ως προς s(t) και θέτοντας το αποτέλεσμα ίσο με μηδέν προκύπτει : 
∂ ℑ [ x(t)] / ∂  s(t) = -2 v T Rnn

-1 x + 2 )(ˆ ts  v T Rnn
-1 v = 0               (66) 

Άρα το )(ˆ ts  που μεγιστοποιεί την ℑ [ x(t)] δίνεται από : 
)(ˆ ts  v T Rnn

-1 v = v T Rnn
-1 x                           (67) 

Δεδομένου ότι η ποσότητα  v T Rnn
-1 v είναι βαθμωτή η (67) μπορεί να γραφτεί ως :    

)(ˆ ts  = [  v T Rnn
-1 /   v T Rnn

-1 v ]  x(t)            (68) 
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η οποία είναι της μορφής )(ˆ ts  = wML
T  x(t) . Άρα το διάνυσμα βαρών μέγιστης 

πιθανότητας δίνεται από τη σχέση : 
 wML  =    [  Rnn

-1 v   /   v T Rnn
-1 v ]               (69) 

Για μιγαδικές ποσότητες η (65) γίνεται : 
ℑ [ x(t)] =c[x(t)- s(t) v ]+ Rnn

-1 [x(t)- s(t) v]   (70) 
Όμοια η (67) δίνει )(ˆ ts  v + Rnn

-1 v = v + Rnn
-1 x (t)      (71) 

και το αποτέλεσμα της (69) γίνεται :  
  wML  =    [  Rnn

-1 v   /   v + Rnn
-1 v ]           (72) 

          
3.2.4 Κριτήριο ελάχιστης διακύμανσης θορύβου (minimum noise variance 
criterion-MV) 
 
     Όταν τόσο το επιθυμητό σήμα s(t) όσο και η κατεύθυνση του είναι γνωστά, τότε η 
ελαχιστοποίηση της διακύμανσης στον θόρυβο εξόδου παρέχει ένα μέσο διασφάλισης 
ικανοποιητικής λήψης σήματος . Για την στοιχειοκεραία του σχήματος 3.2 η έξοδος 
δίνεται από τη σχέση : 
y(t) = wT z(t) = s(t)∑ =

N

i iw
1

 + '
1∑ =

N

i ii nw                     (73) 
όπου το ni

’ αναπαριστά τις συνιστώσες θορύβου μετά από τα phase shifts της 
ευθυγράμμισης σήματος . Αν το άθροισμα των βαρών της στοιχειοκεραίας θεωρηθεί 
μονάδα τότε το σήμα εξόδου γίνεται : 
y(t) = s(t) +  wT n’(t)                         (74) 
που αναπαριστά το σήμα εξόδου αφού  
Ε{ y(t) } = s(t)                                   (75) 
Η διακύμανση της εξόδου της στοιχειοκεραίας μπορεί να εκφραστεί ως : 
var[y(t)] = Ε{ wT n’(t) n’T (t) w }= wT Rnn w          (76) 
Η σχέση μεταξύ του n(t), του διανύσματος θορύβου που εμφανίζεται πριν  από τα 
phase shifts της ευθυγράμμισης, με το  n’(t) είναι   : 
   n’(t) = Φ n(t)       (77)      
όπου  Φ είναι ο διαγώνιος μοναδιαίος μετασχηματισμός που περιγράφεται από τη 
μήτρα : 

                        Φ= 

Nj

j

j

e

e
e

φ

φ

φ

0

0
2

1

                  (78) 

Η διακύμανση της εξόδου της στοιχειοκεραίας παραμένει ανεπηρέαστη από αυτόν το 
μοναδιαίο μετασχηματισμό . Έτσι : 
var[y(t)] = wT Rn’n’ w  =  wT Rnn w                         (79)       
Πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η (79) , παράλληλα με τον περιορισμό : 
wT1 = 1           (80) 
με  1 = [1 ,1, ……,1]Τ                                       
Για να λυθεί το παραπάνω σχηματίζουμε το παρακάτω μορφοποιημένο κριτήριο 
απόδοσης : 

℘MV = 
2
1  wT Rnn w + λ [1 - wT 1 ]                   ( 81)      
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όπου ο παράγοντας λ είναι ένας πολλαπλασιαστής Lagrange . Αφού η ℘MV είναι μία 
τετραγωνική συνάρτηση του w , η βέλτιστη επιλογή του w βρίσκεται θέτοντας την 
παράγωγο w∇ ℘MV  ίση με μηδέν . Η παράγωγος δίνεται από τη σχέση : 

w∇ ℘MV  = Rnn w - λ 1                      (82) 
w MV = Rnn

-1 1 λ                                (83) 
Η βέλτιστη λύση w MV  πρέπει να ικανοποιεί τον περιορισμό , δηλαδή : 
wT

 MV  1 = 1                                       (84) 
Από τις (83) και (84) προκύπτει : 
λ= 1 /1T Rnn

-1 1                               (85) 
και  w MV  = Rnn

-1 1 /  1T Rnn
-1 1       (86)                         

Αντικαθιστώντας την (86) στην (79) η ελάχιστη τιμή της διακύμανσης θορύβου 
εξόδου είναι : 
varmin [y(t)] =   1 / 1T Rnn

-1 1           (87) 
Αν εισαχθούν μιγαδικές ποσότητες, οι παραπάνω εκφράσεις παραμένουν 
ανεπηρέαστες δεδομένου ότι η μόνη αλλαγή που απαιτείται είναι η εισαγωγή της 
μήτρας Rnn για μιγαδικά διανύσματα.  
 
 
3.2.5  Παραγοντοποίηση των βέλτιστων λύσεων  
 
     Οι λύσεις που βρέθηκαν παραπάνω εφαρμόζονται όλες στην συμβατική 
στοιχειοκεραία, με μοναδική εξαίρεση τα βάρη  από την μέθοδο ελάχιστης 
διακύμανσης όπου χρησιμοποιήθηκε η στοιχειοκεραία «ευθυγραμμισμένου 
σήματος». Κάθε μία από τις λύσεις που βρέθηκε είναι στενά συνδεδεμένη με τις 
υπόλοιπες αφού , όπως θα αποδειχθεί , διαφέρουν μόνο κατά ένα βαθμό παράγοντα 
κέρδους. Άρα οι διάφορες λύσεις έχουν πανομοιότυπη έξοδο SNR. Αυτό μπορεί να 
δειχθεί παραγοντοποιώντας τις διάφορες λύσεις σε ένα γραμμικό φίλτρο – μήτρα που 
ακολουθείται από ένα βαθμωτό επεξεργαστή .  
     Το βέλτιστο διάνυσμα βαρών που λαμβάνεται με τη μέθοδο MSE  μπορεί να 
γραφτεί από τη σχέση (24) : 
wMSE = Rxx

-1 S v* = [S v* vΤ +  Rnn  ] -1 S v*            (88)                                       
ή  wMSE = [ S Rnn

-1 – (S2 Rnn
-1 v* vΤ Rnn

-1 / (1 + S vΤ Rnn
-1 v*)  ) ] v*  = 

             = [ 1 / (1 + S vΤ Rnn
-1 v* ) ] Rnn

-1 v*            (89) 
Από την (89) φαίνεται ότι τα ελάχιστα βάρη από την μέθοδο MSE δίνονται ως 
γινόμενο μίας μήτρας–φίλτρου   Rnn

-1 v*  (που εμφανίζεται και σε άλλες λύσεις 
διανύσματος βαρών) και ενός βαθμωτού παράγοντα. Δεδομένου ότι η λύση MV 
εφαρμόστηκε σε στοιχειοκεραίες ευθυγραμμισμένου σήματος , προκειμένου οι άλλες 
λύσεις να αναφερθούν – προσαρμοστούν σε τέτοιου είδους κεραίες , πρέπει μόνο να 
αντικατασταθεί το διάνυσμα v όπου αυτό εμφανίζεται , με το διάνυσμα 1 .            
     Έστω η ενέργεια θορύβου Νο και η ενέργεια σήματος So  που εμφανίζονται στην 
έξοδο του γραμμικού φίλτρου – μήτρας που αντιστοιχεί στο  w = Rnn

-1 v*  με : 
Νο = w+ Rnn w = vΤ Rnn

-1 v*            (90)  
και   So = w+ Rss w = S Νο

2              (91) 
Το βέλτιστο διάνυσμα βαρών , όπως δίνεται στα τμήματα 3.2.1 και 3.2.3 για τα μέτρα 
απόδοσης MSE και  ML,  μπορεί να γραφτεί αναφορικά με τις παραπάνω ποσότητες : 

wMSE  =
SoNo

So
No +
1  Rnn

-1 v*            (92) 

και   wΜL =
No
1  Rnn

-1 v*                 (93) 
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Όμοια για τη στοιχειοκεραία «ευθυγραμμισμένου σήματος» με v = 1 ισχύει :   
wΜL| v = 1  = Rnn

-1 1  / (  1Τ  Rnn
-1 1 )  =   wΜV   (94) 

    
     Οι παραπάνω εκφράσεις δείχνουν ότι ο ελάχιστος επεξεργαστής MSE μπορεί να 
θεωρηθεί ότι παραγοντοποιείται σε ένα γραμμικό φίλτρο-μήτρα που ακολουθείται 
από έναν βαθμωτό επεξεργαστή που περιέχει τις εκτιμήσεις που αντιστοιχούν στα 
διάφορα μέτρα απόδοσης ,όπως φαίνεται στο σχήμα 3.5 . Οι διάφορες λύσεις που 
λαμβάνονται παραπάνω για το βέλτιστο διάνυσμα βαρών μπορούν να εκφραστούν 
στη μορφή : 
w = β Rnn

-1 v*            (95) 
όπου β είναι μία κατάλληλη σταθερά κέρδους . Άρα παράγουν όλες το ίδιο  SNR που 
μπορεί να εκφραστεί ως : 

(
n
s ) =  w+Rss w / w+ Rnnw  =  

= [β2 S vΤ (Rnn
-1) v*  vΤ  Rnn

-1 v* ] /  [β2 vΤ (Rnn
-1) v* ] = S vΤ (Rnn

-1) v*  (96)     
 
     Το γεγονός ότι οι βέλτιστες λύσεις διανύσματος βαρών για μία προσαρμοστική 
στοιχειοκεραία με χρήση διαφορετικών κριτηρίων απόδοσης δίνονται (με διαφορά 
ενός σταθερού παράγοντα)  από την λύση Wiener, υπογραμμίζει την θεμελιώδη 
σημασία της εξίσωσης Wiener – Ηοpf στο να τεθούν θεωρητικά όρια στην απόδοση 
σταθερής κατάστασης των προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών. Τα όρια αυτά 
παρέχουν στο σχεδιαστή ένα καθιερωμένο πλαίσιο για να αποφασίσει κατά πόσο 
κάποια αλλαγή στην υλοποίηση της στοιχειοκεραίας μπορεί να οδηγήσει σε 
βελτιωμένη απόδοση σταθερής κατάστασης και ως εκ τούτου αποτελούν ένα 
πολύτιμο εργαλείο για να εκτιμηθεί η αξία εναλλακτικών σχεδιασμών .   
 
 

 
 

Σχήμα 3.5 . Ο  παραγοντοποιημένος minimum MSE επεξεργαστής. Φαίνονται οι 
σχέσεις μεταξύ του μέγιστου SNR , των ML και MV επεξεργαστών 
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Κεφάλαιο 4 :  
 
Προσαρμοστικοί αλγόριθμοι  
 
     Στο κεφάλαιο 3 αποδείχθηκε ότι μία ποικιλία γνωστών μέτρων απόδοσης οδηγούν 
σε λύσεις  βέλτιστου διανύσματος βαρών, οι οποίες σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. 
Άρα η επιλογή ενός συγκεκριμένου μέτρου απόδοσης δεν είναι συνήθως κρίσιμη 
απόφαση . Αντίθετα , η επιλογή του προσαρμοστικού αλγορίθμου ελέγχου (adaptive 
control algorithm) που χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του διαγράμματος 
ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας είναι ύψιστης σημασίας , δεδομένου ότι επηρεάζει 
άμεσα την ταχύτητα της μεταβατικής απόκρισης (transient response) και την 
πολυπλοκότητα του κυκλώματος που χρειάζεται για την υλοποίησή του. Ο 
προσαρμοστικός επεξεργαστής είναι η καρδιά κάθε προσαρμοστικού συστήματος 
στοιχειοκεραίας αφού προσαρμόζει αυτόματα τα βάρη για να επιτύχει το επιθυμητό 
χωρικό φιλτράρισμα και φιλτράρισμα συχνοτήτων. Θα μελετηθούν διάφοροι 
προσαρμοστικοί αλγόριθμοι και τα χαρακτηριστικά απόδοσής τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι αλγόριθμοι τροποποιούνται κατάλληλα για να εφαρμοστούν σε 
συγκεκριμένες συνθήκες σήματος ενώ σε άλλες εφαρμόζονται στη γενική τους 
μορφή. Η γνώση αυτή της απόδοσης και δυνατότητας εφαρμογής των αλγορίθμων σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα σημάτων παρέχει στο σχεδιαστή ένα μέσο για να 
αποφασίσει τους υποψήφιους αλγορίθμους που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κάθε συστήματος . Αυτές υποβάλλονται από (α) την 
απαιτούμενη ταχύτητα απόκρισης , (β) το περιβάλλον λειτουργίας των σημάτων (που 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε γνωστή a priori πληροφορία) στο οποίο θα εμφανιστεί η 
απόκριση της κεραίας και (γ) την πολυπλοκότητα του κυκλώματος για την υλοποίηση 
του αλγορίθμου.  
 
Αλγόριθμοι βασιζόμενοι στην κλίση  (gradient based algorithms)  
 
     Η μέθοδος κλίσης είναι πολύ δημοφιλής ως λύση σε προβλήματα ελέγχου που 
σχετίζονται με προσαρμογή βαρών στοιχειοκεραίας, δεδομένου ότι είναι μία σχετικά 
απλή και κατανοητή μέθοδος που επιτρέπει τη λύση μίας μεγάλης ποικιλίας 
προβλημάτων. Το μέτρο απόδοσης και οι παράμετροι που επιλέγονται καθορίζουν τη 
φύση της επιφάνειας απόδοσης (performance surface) στην οποία θα λειτουργήσει ο 
προσαρμοστικός επεξεργαστής . Η επιφάνεια απόδοσης καθορίζεται από τη φύση του 
ℑ (w) , όπου το ℑ (.) δηλώνει το μέτρο απόδοσης που εξετάζεται και w το μιγαδικό 
διάνυσμα βαρών του οποίου τα στοιχεία είναι επιθυμητό να προσαρμοστούν. Οι 
διάφοροι αλγόριθμοι κλίσης που θα παρουσιαστούν είναι οι εξής : 
 

1. ελάχιστου μέσου τετραγώνου (Least Mean Square-LMS). 
2. διαφορικής απότομης καθόδου (Differential steepest descent-DSD). 
3. επιταχυνόμενης κλίσης (Αccelerated gradient-AG). 
 

Παραλλαγές των παραπάνω αλγορίθμων μπορούν να προκύψουν εισάγοντας 
περιορισμούς στα μεγέθη που εξετάζονται. 
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4.1 Εισαγωγικές έννοιες  
 
     Θα εξεταστεί αρχικά η μέθοδος της απότομης καθόδου και η εφαρμογή της σε 
τετραγωνικές επιφάνειες απόδοσης. Κάθε τετραγωνική επιφάνεια απόδοσης έχει 
μοναδικό ελάχιστο σημείο που μπορεί να βρεθεί με αλγόριθμο βασιζόμενο στην 
κλίση. Η εισαγωγή ενός μοντέλου με ανάδραση για την απότομη κάθοδο (feedback 
model) προσφέρει γνώση της φύσης της προσαρμοστικής διαδικασίας  που 
χαρακτηρίζει του αλγορίθμους που βασίζονται στις μεθόδους κλίσης . 
 
4.1.1 Η τετραγωνική επιφάνεια απόδοσης 
 
    Θεωρούμε το μέτρο απόδοσης MSE για την προσαρμοστική στοιχειοκεραία του 
σχήματος 3.3 . Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3 , το σήμα εξόδου της είναι :   
 y(t) = wT x(t)                     (1) 
Συμβολίζοντας  την επιθυμητή απόκριση της στοιχειοκεραίας ως d(t) εκφράζουμε το 
σφάλμα σήματος ως :                          
e (t) =d(t) - y(t) = d(t) -  wT (t) x(t)                                              (2) 
Επομένως το τετραγωνικό σφάλμα μπορεί να γραφτεί ως : 
e 2(t) = d2(t) - 2 d(t) xT(t) w (t) + wT(t)  x(t) xT(t) w (t)            (3) 
Το MSE  είναι η αναμενόμενη τιμή του e 2(t) ή : 
Ε{e2(t)}= ξ[w (t)] = )(2 td  - 2 r T xd w (t) + wT (t) Rxx w (t)      (4) 
όπου με την άνω παύλα υποδηλώνουμε την αναμενόμενη τιμή , η  r 

xd δίνεται από τη 
σχέση (3.15)  και η Rxx  από την (3.11b). Όταν τα σήματα εισόδου είναι στατιστικά 
στάσιμα (stationary) , τα r 

xd και Rxx   είναι επίσης στάσιμα και δεν χρειάζεται να 
γράφονται συναρτήσει του χρόνου. Σε μη στάσιμα όμως περιβάλλοντα οι 
συμβολισμοί r 

xd (t) και  Rxx(t)   είναι απαραίτητοι . Από την (4) είναι φανερό ότι το 
MSE είναι τετραγωνική συνάρτηση του διανύσματος βαρών w (t) . Θα μελετηθεί η 
μεταβατική συμπεριφορά της διαδικασίας προσαρμογής υποθέτοντας ότι τα σήματα 
είναι στάσιμα αλλά άγνωστα.  
 
4.1.2 Η μέθοδος απότομης καθόδου (method of steepest descent) 
 
     Υποθέτουμε αρχικά ότι τα μεγέθη που περιγράφουν το περιβάλλον σημάτων είναι 
γνωστά ώστε η κλίση σε κάθε σημείο της επιφάνειας απόδοσης να μπορεί να 
υπολογιστεί. Από την (4) προκύπτει η κλίση παραγογίζοντας ως προς το διάνυσμα 
βαρών :  

 =∇ )( 2ew w∇ {ξ[w(t)]}= - 2 rxd +  2Rxx w(t)                  (5)             
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3 , η λύση βρίσκεται όταν το διάνυσμα βαρών είναι 
ίσο με τη λύση Wiener, δηλαδή : 
wopt =   Rxx

-1 rxd                        (6) 
Αντικαθιστώντας την (6) στην (4) το ελάχιστο MSE βρίσκεται : 
ξ min = )(2 td  - w T

opt  rxd            (7) 
     Η μέθοδος απότομης καθόδου ξεκινά με μία αρχική πρόβλεψη του πού μπορεί να 
βρίσκεται το ελάχιστο σημείο τη επιφάνειας απόδοσης. Η αρχική πρόβλεψη 
συνίσταται από ένα σύνολο αρχικών τιμών για κάθε ένα από τα στοιχεία του 
διανύσματος βαρών . Έχοντας διαλέξει ένα σημείο έναρξης, αποφασίζουμε το 
διάνυσμα κλίσης (gradient vector). Η επόμενη επιλογή λαμβάνεται κάνοντας μία 
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κατάλληλη αλλαγή στην τρέχουσα πρόβλεψη. Αυτή η  κατάλληλη αλλαγή γίνεται 
διαταράσσοντας το διάνυσμα βαρών στην αντίθετη κατεύθυνση από την κλίση. 
     Στα σχήματα 4.1 και 4.2 φαίνονται παραστάσεις δύο διαστάσεων μίας 
τετραγωνικής επιφάνειας απόδοσης που αντιστοιχεί σε πρόβλημα προσαρμογής δύο 
στοιχείων. Οι ελλείψεις αναπαριστούν  περιγράμματα-ισοϋψείς σταθερού MSE με 
ίσα αυξανόμενο διάστημα μεταξύ τους. Η κλίση είναι ορθογώνια σε αυτά τα 
περιγράμματα σταθερής τιμής (δείχνοντας στην πιο απότομη κατεύθυνση) σε κάθε 
σημείο της επιφάνειας απόδοσης . 
 

 
Σχήμα 4.1 Μέθοδος απότομης καθόδου με μικρό step size (overdamped περίπτωση) 
 
 

 
Σχήμα 4.2 Μέθοδος απότομης καθόδου με μεγάλο step size (underdamped 
περίπτωση) 
 
To σχήμα 4.1 δείχνει τι συμβαίνει με χρήση της μεθόδου απότομης καθόδου όταν 
χρησιμοποιείται ένα πολύ μικρό μέγεθος βήματος (step size) για να «ανανεώσουμε» 
το διάνυσμα βαρών, ξεκινώντας από την αρχική πρόβλεψη. Η ακολουθία των 
βημάτων είναι τόσο μικρή ώστε κάθε ανεξάρτητο βήμα δεν είναι αντιληπτό . Έτσι τα 
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βήματα φαίνεται να διαμορφώνουν ένα συνεχές μονοπάτι που συγκλίνει στο ελάχιστο 
της επιφάνειας απόδοσης . Η επιλογή μεγαλύτερου μεγέθους βήματος (step size) 
φαίνεται στο Σχήμα 4.2 . Κάθε ανεξάρτητο βήμα μπορεί να διακριθεί αυτόνομα και 
λαμβάνεται σε κατεύθυνση κάθετη στο περίγραμμα σταθερού σφάλματος από όπου 
ξεκινάει . Η ακριβής φύση των μεταβολών που υφίστανται τα βάρη για να φτάσουν 
στο ελάχιστο της επιφάνειας απόδοσης  αναλύεται παρακάτω. Οι δύο περιπτώσεις 
προσαρμογής στα σχήματα 4.1 και 4.2 αναφέρονται αντίστοιχα ως overdamped και 
underdamped περίπτωση. 
     Η μέθοδος απότομης καθόδου μπορεί να εκφραστεί σε διακριτή μαθηματική 
μορφή από την παρακάτω επαναληπτική σχέση : 
w(k+1) = w(k) - Δs ∇ [ )(2 ke ]                 (8) 
όπου w(k) = παλιό διάνυσμα βαρών με πρόβλεψη για kT 
        w(k+1) = νέο  διάνυσμα βαρών με πρόβλεψη για (k+1)T 
       ∇ [ )(2 ke ] = διάνυσμα κλίσης για το MSE που καθορίζει την  
          κατεύθυνση μετακίνησης από το  w(k) 
        Δs = σταθερά που καθορίζει την ποσότητα κατά την οποία θα    
           μετακινηθούμε  (δηλαδή το «step size» ) από την παλιά πρόβλεψη  
Αντικαθιστώντας την παράγωγο-κλίση  από την (5) στην (8) προκύπτει : 
w(k+1) = w(k) - 2Δs ( Rxx w(k) - rxd  )               (9) 
 
4.1.3 Μοντέλο ανάδρασης για τη μέθοδο απότομης κλίσης  
 
     Η μεταβατική συμπεριφορά της μεθόδου απότομης κλίσης παρέχει πολύτιμες 
πληροφορίες για τη συμπεριφορά του αλγορίθμου LMS αφού η μόνη διαφορά 
ανάμεσα στους δύο αλγορίθμους προσαρμογής βαρών βρίσκεται στο ότι στη μέθοδο 
απότομης κλίσης τα στατιστικά δεδομένα του περιβάλλοντος σημάτων είναι γνωστά 
(και έτσι η κλίση σε κάθε σημείο μπορεί να καθοριστεί ακριβώς) ενώ στον αλγόριθμο 
LMS τα στατιστικά δεδομένα του περιβάλλοντος σημάτων είναι άγνωστα , αν και 
υποτίθενται στάσιμα, και άρα πρέπει να εκτιμηθούν. Το πρώτο βήμα για τον 
καθορισμό της μεταβατικής συμπεριφοράς της μεθόδου απότομης κλίσης είναι η 
μορφοποίηση ενός μοντέλου ανάδρασης για τη σχέση προσαρμογής βαρών.  
     Σχεδιάζεται γράφος ροής με ανάδραση με βάση τις σχέσεις (8) και (9) , στον οποίο 
η κλίση παίζει το ρόλο του σήματος σφάλματος σε έναν Ν-διάστατο σερβομηχανισμό 
που ελέγχει τις προσαρμογές των διαφόρων τιμών βαρών . Ο γράφος αυτός φαίνεται 
στο σχήμα 4.3 , όπου τα σήματα παίρνονται ως διανύσματα γραμμής  και όχι ως 
διανύσματα στήλης . Το σύμβολο Ζ-1 είναι η αναπαράσταση του  μετασχηματισμού Ζ 
ενός κύκλου επανάληψης και Ζ-1Ι είναι η μήτρα συναρτήσεως μεταφοράς ενός 
κλάδου μονάδας καθυστέρησης . Ο γράφος αναπαριστά ένα πρώτης τάξεως βρόχο 
ελέγχου πολυδιάστατων δεδομένων δειγματοληψίας .  
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Σχήμα 4.3 Μοντέλο ανάδρασης για τη μέθοδο απότομης κλίσης 
 
     Θέτοντας το αρχικό διάνυσμα βαρών w(0) ίσο με την αρχική πρόβλεψη στο γράφο 
ροής , η ακολουθία των w(k) που προκύπτει θα συμπεριφέρεται ακριβώς όπως στον 
πραγματικό hill climbing αλγόριθμο προσαρμογής βαρών . Δεδομένου ότι η έξοδος 
του γράφου είναι το τρέχον διάνυσμα βαρών w(k) , η μεταβατική συμπεριφορά του 
αλγορίθμου προσαρμογής βαρών μπορεί να καθοριστεί θεωρώντας τη συμπεριφορά 
του μοντέλου στο γράφο ροής . 
     Κάθε συνάρτηση μεταφοράς που εμφανίζεται στο γράφο του σχήματος 4.3 είναι 
μία διαγώνια μήτρα εκτός από τον κλάδο ανάδρασης που περιέχει τον όρο 2Rxx . Η 
μήτρα αυτού του κλάδου θα έχει γενικά μη διαγώνια στοιχεία αφού τα σήματα 
εισόδου θα είναι συνήθως αμοιβαία συσχετιζόμενα. Είναι επομένως χρήσιμο να 
διαγωνιοποιηθεί ο γράφος.  
Για τη διαγωνιοποίηση του γράφου ροής του σχήματος 4.3 , θεωρούμε την έκφραση 
του ΜSE που δίνεται από την (4). Από τις (6) , (7) προκύπτει ότι : 
Ε{ e 2(k) } = ξ(k) = ξmin + [w(k) - wopt ]T Rxx  [w(k) - wopt ]   (10) 
 
Αφού η μήτρα Rxx είναι πραγματική, συμμετρική και θετικά ορισμένη (για 
πραγματικές μεταβλητές ) μπορεί να διαγωνιοποιηθεί με χρήση μίας μοναδιαίας 
(unitary) μήτρας μετασχηματισμού Q ώστε : 
Rxx  = Q-1Λ Q           (11)      
όπου Λ είναι η διαγώνια μήτρα ιδιοτιμών και Q είναι η modal τετραγωνική μήτρα 
των ιδιοδιανυσμάτων. Αν η Q έχει κατασκευαστεί από κανονικοποιημένα 
ιδιοδιανύσματα τότε είναι ορθοκανονική και Q-1 = Q T . 
Το ΜSE γράφεται  : 
ξ(k) = ξmin + [w(k) - wopt ]T QT Λ Q [w(k) - wopt ]         (12) 
Ορίζουμε Q w(k) = w’(k)        (13) 
και      Q wopt = w’opt                 (14) 
Η (12) ξαναγράφεται : 
ξ(k) = ξmin + [w’(k) – w’opt ]T Λ [w’(k) – w’opt ]     (15) 
 
     Ο μετασχηματισμός Q  προβάλλει το w(k) στις πρωταρχικές συντεταγμένες, 
παράγοντας το  w’(k) . Αφού η Λ είναι διαγώνια μήτρα και το ξ(k) τετραγωνική 
επιφάνεια απόδοσης , οι πρωταρχικές συντεταγμένες πρέπει να περιλαμβάνουν τους 
κύριους άξονες της  τετραγωνικής επιφάνεια απόδοσης . Το μοντέλο ανάδρασης του 
σχήματος 4.3 μπορεί να απλοποιηθεί , εκφράζοντας όλες τις ποσότητες σε όρους του 
πρωταρχικού συστήματος συντεταγμένων. Έτσι προκύπτει το ισοδύναμο μοντέλο 
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ανάδρασης του σχήματος  4.4 στο οποίο όλα τα cross-couplings που προΰπαρχαν στα 
μονοπάτια (paths) ανάδρασης έχουν εξαφανιστεί .  
     Το μοντέλο feedback  της απότομης καθόδου που δίνεται στο σχήμα 4.4 
αποτελείται από τα natural modes του γράφου ροής . Οι μεταβολές κάθε mode  τώρα 
απομονώνονται , αφού κάθε μία από τις πρωταρχικές συντεταγμένες έχει το δικό της 
natural mode, και η φυσική συμπεριφορά της απότομης καθόδου μπορεί να ερευνηθεί 
πλήρως θεωρώντας τη συμπεριφορά μίας μόνο πρωταρχικής συντεταγμένης .  
 

 
Σχήμα 4.4 Διαγωνιοποιημένη έκδοση του μοντέλου ανάδρασης της απότομης 
καθόδου με χρήση κανονικών (πρωταρχικών) συντεταγμένων 
 
     Ένα απομονωμένο μοντέλο ανάδρασης μίας διάστασης για την p-ιοστή 
πρωταρχική συντεταγμένη φαίνεται στο Σχήμα 4.5. Η βηματική συνάρτηση 
μεταφοράς του κλειστού αυτού συστήματος ανάδρασης είναι :  

w’p (z) / r’ p (z) = 1

1

)21(1 −

−

Δ−+
Δ

Z
Z

ps

s

λ                     (16) 

 
όπου λp είναι η p-ιοστή ιδιοτιμή της μήτρας Rxx . Η βηματική απόκριση της (16) 
μπορεί να βρεθεί θέτοντας r’ p (z)=1 και παίρνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό 
Ζ της προκύπτουσας εξόδου ζ -1{ w’p (z)}.  
 
Προκύπτει ότι η βηματική απόκριση είναι της μορφής : 

w’p (kT) = constant* 
)(kTa pe−

 με αp = -(1/T)ln(1-2Δs λ p )       (17) 
και Τ= περίοδος μίας επανάληψης  . Προκύπτει ότι η χρονική απόκριση της (17) 
αναπαριστά ευσταθές σύστημα όταν  : 
|1-2Δs λ p | < 1                     (18) 
Για να ικανοποιηθεί η (18) πρέπει : 
Δs > 0  και | Δs λ p | < 1                     (19) 
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Σχήμα 4.5 Μοντέλο ανάδρασης μίας διάστασης για την p-ιοστή πρωταρχική 
συντεταγμένη της απότομης καθόδου 
 
Αφού η μήτρα συσχέτισης (correlation) Rxx είναι θετικά ορισμένη , οι ιδιοτιμές της 
Rxx  είναι τέτοιες ώστε να ισχύει λ p ≥ 0 για κάθε p. Συνεπώς η ευστάθεια του 
πολυδιάστατου γράφου του σχήματος 4.4 εξασφαλίζεται αν και μόνο αν : 
Δs > 0  και | Δs λ max | < 1               (20)       
όπου λ max  είναι η μέγιστη ιδιοτιμή της Rxx . Άρα η  ευστάθεια της απότομης καθόδου 
διαδικασίας προσαρμογής εξασφαλίζεται αν ισχύει  : 

>Δ> S
max

1
λ  0                      (21) 

 
4.2 O αλγόριθμος ελάχιστου μέσου σφάλματος (LMS)  
 
     Όταν τα στατιστικά δεδομένα σήματος που περιγράφουν το περιβάλλον 
λειτουργίας είναι στάσιμα αλλά άγνωστα , συνθήκη που συναντάται σε πολλές 
πρακτικές περιπτώσεις , δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα ακριβούς υπολογισμού της 
κλίσης στην επιφάνεια απόδοσης σε κάθε σημείο αφού τα στατιστικά μεγέθη σήματος 
πρέπει τώρα να εκτιμηθούν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες , πρέπει να εκτιμηθεί και η 
ίδια η κλίση. Για τέτοιου είδους προβλήματα, με τετραγωνική συνάρτηση απόδοσης , 
ο αλγόριθμος LMS που εισήχθη από τον Widrow  έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος. 
Ο αλγόριθμος αυτός απαιτεί την παραγωγή ενός σήματος σφάλματος που δίνεται από 
τη σχέση (2). Ένα τέτοιο σήμα σφάλματος απαιτεί με τη σειρά του ένα μοντέλο-σήμα 
αναφοράς d(t) το οποίο θα αναπαριστά το σήμα που είναι επιθυμητό να ληφθεί . Στα 
συστήματα επικοινωνιών όπου το επιθυμητό σήμα είναι συνήθως παρόν, η απαίτηση 
μπορεί να ικανοποιηθεί με την παραγωγή μίας προσέγγισης του πραγματικού 
σήματος . Σε συστήματα όπου το επιθυμητό σήμα δεν είναι πάντα παρόν , όπως σε 
συστήματα ραντάρ και σόναρ , είναι άσκοπο να προσπαθήσουμε να παράγουμε ένα 
εικονικό-πλαστό επιθυμητό σήμα. Κατά συνέπεια ο αλγόριθμος LMS 
χρησιμοποιείται κυρίως για βελτίωση απόδοσης συστημάτων  επικοινωνιών. Ο 
αλγόριθμος LMS είναι ακριβώς όπως η μέθοδος απότομης κλίσης εκτός από το ότι σε 
αυτόν οι αλλαγές στο διάνυσμα βαρών πραγματοποιούνται στην κατεύθυνση που 
δίνεται από ένα διάνυσμα κλίσης που έχει εκτιμηθεί αντί από το πραγματικό 
διάνυσμα κλίσης . Οι αλλαγές στο διάνυσμα βαρών μπορούν να εκφραστούν ως : 
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w(k+1) = w(k) - Δs ∇̂ [ ξ(k)]           (22) 
όπου w(k) = διάνυσμα βαρών πριν το βήμα προσαρμογής  
        w(k+1) =  διάνυσμα βαρών μετά το βήμα προσαρμογής 
        Δs = βαθμωτή  σταθερά που καθορίζει την ποσότητα κατά την οποία 
               θα   μετακινηθούμε  (δηλαδή το «step size» ) και ελέγχει το ρυθμό   
               σύγκλισης και την ευστάθεια  

       ∇̂ [ ξ(k)]  = εκτίμηση του διανύσματος κλίσης του ξ ως προς w       
          
     Η διαδικασία προσαρμογής που περιγράφεται από την (22) δοκιμάζει να βρει μία 
λύση όσο το δυνατόν πιο κοντά στη λύση Wiener που δίνεται από τη σχέση (6). Η 
straightforward άμεση λύση της (6) παρέχει έναν ευθύ τρόπο να αποκτηθεί η 
επιθυμητή λύση αλλά παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα : 

1. Μπορούν να προκύψουν σοβαρά υπολογιστικά προβλήματα λόγω της 
ανάγκης υπολογισμού και ανάστροφης μίας Ν x Ν μήτρας όταν ο αριθμός των 
βαρών Ν είναι μεγάλος και τα input data rates υψηλά. 

2. Η μέθοδος αυτή μπορεί να απαιτήσει ως [Ν(Ν+3)]/2  υπολογισμούς για 
αυτοσυσχετίσεις (autocorrelation) και ετεροσυσχετίσεις (cross-correlation) για 
να αποκτηθούν τα στοιχεία των Rxx

  και rxd . Αυτές οι μετρήσεις πρέπει να 
επαναληφθούν όποτε τα στατιστικά δεδομένα σήματος εισόδου αλλάζουν με 
το χρόνο, όπως συμβαίνει σε πολλές πρακτικές περιπτώσεις . 

3. Η εφαρμογή μίας άμεσης λύσης απαιτεί να τεθούν οι τιμές βαρών με μεγάλη 
ακρίβεια σε ένα ανοικτό βρόχο ενώ η προσέγγιση με ανάδραση παρέχει μία 
μέθοδο αυτό-διόρθωσης των μη-ακριβών δεδομένων, προσφέροντας ανοχή σε 
σφάλματα hardware.  

 
     Για να αποκτηθεί η προς εκτίμηση κλίση του MSE μέτρου απόδοσης, παίρνουμε 
την κλίση ενός μοναδικού χρονικού δείγματος του τετραγωνικού σφάλματος ως εξής: 

∇̂ k = ∇  [ξ(k)] = 2 e(k) ∇ [ e (k)]       (23) 
Αφού e (k) = d (k) -  x T (k) w                     (24) 
προκύπτει  ∇ [ e (k)] = ∇ [ d (k) -  x T (k) w  ] = - x (k)          (25)    

και          ∇̂ k = -2 e (k) x (k)          (26) 
Η αναμενόμενη τιμή της εκτίμησης είναι : 

Ε { ∇̂ k } = -2Ε{ x (k)( d (k) -  x T (k) w (k) ]}            (27) 
              = -2 [rxd (k) -  Rxx

 (k) w (k)]                                    (28) 
Θεωρούμε το MSE : 
ξ [x (k)] = Ε[d2(k)]  + wT Rxx(k) w  - 2 w T r 

xd (k)      (29) 
Παραγωγίζοντας την (29) ως προς w λαμβάνουμε την κλίση : 
∇  {ξ [ w (k)]}=2 Rxx(k) w (k) - 2 r 

xd (k)        (30) 
Από τις (28) και (30) προκύπτει : 

Ε { ∇̂ k } = ∇  {ξ [ w (k)]}                         (31) 
δηλαδή η αναμενόμενη τιμή της εκτιμώμενης κλίσης είναι ίση με την πραγματική 
τιμή της κλίσης του MSE.  
Αντικαθιστώντας την (26) στην (22) προκύπτει ο κανόνας ελέγχου βαρών : 
w(k+1) = w(k) + 2 Δs  e (k) x (k)          (32) 
στην οποία το νέο διάνυσμα βαρών καθορίζεται προσθέτοντας στο παλιό διάνυσμα 
βαρών το διάνυσμα σήματος εισόδου πολλαπλασιασμένο με την τιμή σφάλματος . Η 
(32) αναπαριστά την διακριτή χρονική μορφή του αλγορίθμου LMS . 
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Ο αλγόριθμος LMS από την (32) μπορεί να γραφεί για μιγαδικές ποσότητες ως :    
[w(k+1) -  w(k) ] / Δt = 2 ks e (k) x* (k)         (33) 
 όπου Δt  είναι ο χρόνος που έχει διανυθεί μεταξύ δύο διαδοχικών επαναλήψεων και 
Δs = ks Δt  . Καθώς Δt 0 , η  (33) παρέχει μία ισοδύναμη αναπαράσταση του 
αλγορίθμου LMS με χρήση διαφορικής εξίσωσης , η οποία είναι κατάλληλη για 
χρήση σε συνεχή συστήματα : 
d w(t) / dt = 2 ks e (t) x* (t)         (34) 
H (34) μπορεί να γραφτεί ως : 

w(t) = 2 ks  ∫
t

0

 e (τ) x* (τ) d τ     +   w (0)           (35) 

Μία αναπαράσταση block διαγράμματος του κανόνα προσαρμογής βαρών της σχέσης 
(35) φαίνεται στο σχήμα 4.6  . 
 

 
Σχήμα 4.6  Αναλογική πραγματοποίηση του αλγορίθμου προσαρμογής βαρών LMS 
 
Η διακριτή μορφή της (34) δίνεται από την (33) και γράφεται συνήθως ως : 
w(k+1) = w(k) + 2 ks Δt e (k) x* (k)         (36) 
 
Ένα block διάγραμμα του κανόνα προσαρμογής βαρών της (36) φαίνεται στο σχήμα 
4.7 . 
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Σχήμα 4.7 Ψηφιακή  πραγματοποίηση του αλγορίθμου προσαρμογής βαρών LMS 
 
 
4.2.1 Σύγκλιση στη λύση Wiener           
 
Αποδεικνύεται ότι μετά από αριθμό επαναλήψεων προκύπτει : 
 
limk ∞  E{w(k+1)} = 2 ks Δt  Q-1 [(1/2 ks Δt  )Λ-1]  Q rxd  = Rxx

 -1 rxd   (37) 
 
     H σχέση αυτή δείχνει ότι μετά από έναν ικανό αριθμό επαναλήψεων, η 
αναμενόμενη τιμή του διανύσματος βαρών του αλγορίθμου LMS συγκλίνει στη λύση 
Wiener . Για να ληφθεί το αποτέλεσμα της σχέσης (37) , υποτέθηκε ότι όλοι οι όροι 
της διαγώνιας μήτρας [Ι - 2 ks Δt  Λ] έχουν μέτρο μικρότερο της μονάδας . Δεδομένου 
ότι όλες οι ιδιοτιμές της Λ είναι θετικές ,προκύπτει ότι όλοι οι όροι στην παραπάνω 
διαγώνια μήτρα έχουν μέτρο μικρότερο της μονάδας αν : 
 | 1 - 2 ks Δt  λmax | <1      ή    (1/ λmax ) > ks Δt  >0      (38) 
όπου λmax  είναι η μέγιστη ιδιοτιμή της Rxx  . Η συνθήκη σύγκλισης (38) είναι ίδια με 
τη συνθήκη ευστάθειας για το χωρίς θόρυβο μοντέλο ανάδρασης της απότομης 
κλίσης .  
     Αν ως PIN  συμβολίσουμε την ενέργεια σήματος εισόδου τότε : 
λ max  ≤  trace [Rxx ]                (39) 

με   trace [Rxx ] = Ε{ x (k)+ x (k) }   = ∑
=

N

i
ixE

1

2}|{|  =     PIN      (40) 

τότε η συνθήκη σύγκλισης (38)  εξασφαλίζεται  αν : 
 (1/ PIN ) > ks Δt  >0         (41) 
 
Τα παραπάνω αποτελέσματα σύγκλισης του αλγορίθμου LMS προέκυψαν 
υποθέτοντας ότι τα διαδοχικά δείγματα σημάτων εισόδου είναι ανεξάρτητα, (και 
uncorrelated). Από πειραματικές διαπιστώσεις του Griffiths προκύπτει ότι η 
προσαρμογή βαρών με χρήση υψηλά  correlated διαδοχικών  δειγμάτων συγκλίνει 
επίσης στη λύση Wiener , αν και το προκύπτον MSE σταθερής κατάστασης είναι 
ελαφρώς υψηλότερο.  
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4.2.2 Χαρακτηριστικά μεταβατικής απόκρισης για την προσαρμογή LMS  
 
     Οι κανονικές συντεταγμένες του συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
μελέτη της λεπτομερούς μεταβατικής απόκρισης του δικτύου προσαρμογής . Σε 
κανονικές συντεταγμένες , οι προσαρμοστικές μεταβάσεις βαρών αποτελούνται από 
αθροίσματα εκθετικών με σταθερές χρόνου που δίνονται από τη σχέση : 

τp =  
ps tk λ)(2

1
Δ

    , p=1,2,…,N    (42) 

όπου λp είναι η p-ιοστή ιδιοτιμή της μήτρας συσχέτισης Rxx .  Αφού η τp είναι 
αντιστρόφως ανάλογη με το λp  , όπου λp είναι η ενέργεια σήματος που σχετίζεται με 
την p-ιοστή κανονική συντεταγμένη σήματος , η μεταβατική απόκριση είναι ταχύτερη 
για δυνατά σήματα και πιο αργή για αδύναμα σήματα . Αυτό αποδεικνύει την 
ευαισθησία του χρόνου σύγκλισης του αλγορίθμου LMS στη διασπορά (spread) των 
ιδιοτιμών της μήτρας   Rxx . Η μεταβατική απόκριση ολοκληρώνεται όταν εξασθενεί 
και η εκθετική με τη μεγαλύτερη σταθερά χρόνου, η οποία αντιστοιχεί στη μικρότερη 
συντεταγμένη σήματος ισχύος. Συχνά δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής για τη 
σταθερά  ks η οποία αναπαριστά έναν συμβιβασμό μεταξύ των διαφόρων ιδιοτιμών 
που θα παράγουν μία ικανοποιητικά σύντομη μεταβατική περίοδο λειτουργίας .  
     Η φύση του προβλήματος διασποράς ιδιοτιμών παριστάνεται  γραφικά στο σχήμα 
4.8, όπου φαίνεται μία διδιάστατη αναπαράσταση της τετραγωνικής επιφάνειας 
απόδοσης που αντιστοιχεί σε δύο ιδιοτιμές με ευρεία διασπορά. Οι ελλείψεις 
σταθερού MSE  είναι πολύ επιμηκυμένες , με αποτέλεσμα να απαιτούνται πολλές 
προσαρμοστικές επαναλήψεις πριν οι τιμές βαρών προσεγγίσουν ικανοποιητικά τη 
λύση Wiener. 
     Αν όλες οι ιδιοτιμές είναι ίσες , τότε όλες οι σταθερές χρόνου είναι ίσες και : 

τ =  
λ)(2

1
tks Δ

    (43) 

Ως learning curve ορίζεται η καμπύλη που αναπαριστά την αναμενόμενη τιμή του 
μέτρου απόδοσης σε κάθε βήμα-στάδιο της διαδικασίας learning ως συνάρτηση του 
αριθμού των επαναλήψεων προσαρμογής .  
 
     Η «learning curve» παρέχει έναν αποδοτικό τρόπο παρακολούθησης της εξέλιξης 
της προσαρμοστικής διαδικασίας. Η βασική μεταβατική συμπεριφορά των 
προσαρμοστικών βαρών έχει εκθετική φύση όπως αναφέρθηκε και δεδομένου ότι το 
MSE είναι τετραγωνική συνάρτηση των βαρών , οι transients στην συνάρτηση MSE 
έχουν επίσης εκθετική φύση. 
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Σχήμα 4.8 Μεταβατική απόκριση απότομης καθόδου για την περίπτωση ιδιοτιμών με 
μεγάλο «σκόρπισμα» 
 
     Δεδομένου ότι το τετράγωνο μίας εκθετικής συνάρτησης είναι μία εκθετική με τη 
μισή σταθερά χρόνου από την αρχική εκθετική συνάρτηση, όταν όλες οι σταθερές 
χρόνου είναι ίσες τότε η MSE «learning curve» είναι μία εκθετική με σταθερά 
χρόνου: 

τMSE  = τ/2 =  
λ)(4

1
tks Δ

      (44) 

Στη γενική περίπτωση ,  οι ιδιοτιμές δεν είναι ίσες οπότε : 

τp MSE  = τp / 2 =  
ps tk λ)(4

1
Δ

       (45) 

όπου τp MSE   είναι η σταθερά χρόνου της MSE «learning curve» , τp είναι η σταθερά 
χρόνου του p-ιοστού normal mode στα βάρη και λp είναι η ιδιοτιμή που αντιστοιχεί 
στο p-ιοστό normal mode. Στην προσαρμοστική διαδικασία όπου χρησιμοποιείται ένα 
δείγμα δεδομένων σήματος (signal data sample) , η σταθερά χρόνου εκφραζόμενη σε 
σχέση με τον αριθμό δειγμάτων δεδομένων (data samples) είναι : 
Τp MSE =  τp MSE             (46)  
 
     Σχεδιασμοί πραγματικών πειραματικών «learning curves» έχουν τη μορφή 
θορυβωδών εκθετικών, γεγονός που προκύπτει από τον «έμφυτο» θόρυβο που είναι 
παρόν στη διαδικασία προσαρμογής. Όσο πιο αργός είναι ο ρυθμός προσαρμογής 
(δηλαδή όσο μικρότερη η τιμή του ks ) , τόσο μικρότερο είναι το πλάτος του θορύβου 
που αλλοιώνει την «learning curve» .  
 
4.2.3 Σφάλματα στην προσαρμογή βαρών κατά την προσαρμογή LMS 
 
     Ο αλγόριθμος  LMS  βασίζει την προσαρμογή των βαρών σε μία τεχνική 
εκτίμησης κλίσης. Η διαδικασία εκτίμησης κλίσης μπορεί να θεωρηθεί ως ένας 
στατιστικός μέσος όρος που λαμβάνεται από ένα περιορισμένο αριθμό δειγμάτων . 
Ακόμα κι αν μπορούσαν να επιτευχθούν τέλειες εκτιμήσεις κλίσης , η προκύπτουσα 
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μεταβατική απόκριση θα συμφωνούσε με αυτήν που προβλέπεται από τη μέθοδο της 
απότομης καθόδου. Όταν η διαδικασία προσαρμογής βασίζεται σε εκτιμήσεις κλίσης 
που περιέχουν θόρυβο , παρουσιάζονται λάθη και στην απόδοση σε σχέση με την 
περίπτωση όπου δεν υπάρχει θόρυβος (noise-free case). To πόσο γρήγορα 
προσαρμόζεται ένα σύστημα εξαρτάται συνεπώς από δύο παράγοντες : 

1. Το μήκος βήματος (step size)  που υιοθετείται για την προσαρμογή βαρών. 
2. Το μέγεθος δείγματος  (sample size)  που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

των απαραίτητων στατιστικών μέσων όρων . 
 
Αν επιλεχθεί μεγάλο μέγεθος δείγματος τότε οι excursions  για διαδοχικές τιμές 
βαρών θα είναι επίσης μεγάλες , καταλήγοντας σε μεταβατική συμπεριφορά όπως της 
περίπτωσης underdamped του σχήματος 4.2 . Αν επιλεχθεί μικρός αριθμός δειγμάτων 
στον οποίο θα βασιστεί η εκτίμηση των στατιστικών μέσων όρων, τότε ο χρόνος που 
θα διανυθεί για να ληφθούν αυτοί οι μέσοι όροι θα είναι μικρός αλλά η ποιότητα των 
εκτιμήσεων που θα υπολογιστούν θα είναι χαμηλή. Γενικά , όσο πιο γρήγορα 
επιτυγχάνει την προσαρμογή ο αλγόριθμος , τόσο πιο «φτωχός» αναμένεται να είναι 
όσον αφορά την απόδοση σταθερής κατάστασης .  
     Δεδομένου ότι τα στατιστικά δεδομένα σήματος εισόδου δεν είναι γνωστά a priori, 
το ελάχιστο MSE που αντιστοιχεί στη λύση Wiener δεν επιτυγχάνεται . Το κατά πόσο 
το πραγματικό MSE υπερβαίνει το ελάχιστο MSE είναι μέτρο του βαθμού στον οποίο 
τα προσαρμοστικά βάρη έχουν υπολογιστεί λανθασμένα σε σχέση με τη βέλτιστη 
λύση Wiener. Ορίζουμε την «λανθασμένη προσαρμογή» ως το λόγο : 

Μ = 
min

min ][
ξ

ξξ −actual             (47)  

 ξ = Ε{e2}                (48) 
Η «λανθασμένη προσαρμογή» του αλγορίθμου LMS μπορεί να υπολογιστεί για μία 
συγκεκριμένη τιμή του ks Δt  λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο που σχετίζεται με την 
διαδικασία εκτίμησης κλίσης . 
     Έστω ότι η προσαρμοστική διαδικασία έχει συγκλίνει σε μία σταθερή κατάσταση 
στην περιοχή του ελάχιστου σημείου της MSE επιφάνειας . Η εκτίμησης κλίσης του 
θορύβου στον προσαρμοστικό αλγόριθμο προσαρμογής στο ελάχιστο σημείο (όπου η 
πραγματική κλίση είναι μηδενική) είναι η ίδια η εκτίμηση κλίσης οπότε το διάνυσμα 
κλίσης θορύβου g δίνεται από : 

g(k) = ∇̂ (k) = -2e(k)x(k)         (49) 
Η covariance αυτής της εκτίμησης θορύβου δίνεται από : 
cov[g(k)] = 4E{ e2(k)x(k) xT (k)}              (50) 
 
Όταν το διάνυσμα βαρών βελτιστοποιείται , ώστε  w(k)= wopt , από τη θεωρία 
φίλτρων Wiener προκύπτει ότι το σφάλμα e(k) είναι ασυσχέτιστο με το διάνυσμα 
εισόδου x(k) . Αν υποτεθεί ακόμα ότι τα e(k) και x(k) είναι διαδικασίες Gauss , τότε 
δεν είναι απλά ασυσχέτιστες στο ελάχιστο σημείο της MSE επιφάνειας , αλλά είναι 
επίσης στατιστικά ανεξάρτητες . Έτσι η (50) γίνεται : 
 cov[g(k)] =E{ g(k) gT(k)}= 4E{ e2(k)} E{ x(k) xT (k)}= 4ξmin  Rxx     (51) 
 
Σε primed συντεταγμένες η (51) γράφεται : 
 cov[g’(k)] = Q cov[g(k)] Q-1= 4ξmin Λ         (52)                                
Η προσαρμογή που βασίζεται σε εκτιμήσεις κλίσης με θόρυβο έχει ως αποτέλεσμα 
εμφάνιση θορύβου στο διάνυσμα βαρών . Στη μέθοδο απότομης κλίσης χωρίς θόρυβο 
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ισχύει:  
w(k+1) = w(k) +Δs [- ∇ (k)]       (53) 
όπου Δs είναι η σταθερά που ελέγχει την ευστάθεια και το ρυθμό σύγκλισης και ∇ (k) 
είναι η κλίση στο σημείο της επιφάνειας απόδοσης που αντιστοιχεί σε  w = w(k) . 
Από μελέτες των Widrow και McCool, αφαιρώντας το  wopt  από τα δύο μέλη της (53) 
και ορίζοντας  
v(k) = w(k) - wopt   προκύπτει : 
v (k+1) = v (k) +Δs [- ∇ (k)]     (54) 
Με εκτιμημένες αντί για ακριβείς κλίσεις , η (54) γράφεται ως : 

 v (k+1) = v (k) +Δs [- ∇̂ (k)] =  v (k) +Δs [- ∇ (k) - g(k)]    (55) 
Αφού η  ∇ (k) δίνεται από την (5) προκύπτει : 
∇ (k) = - 2 rxd +  2Rxx [wopt + v (k)] = 2Rxx v (k)          (56) 
Έτσι η (55) γράφεται : 
v (k+1) = ( Ι-2 Δs Rxx  )v (k) - Δs g(k)           (57) 
που αναπαριστά μία πρώτης τάξης εξίσωση διαφορών με διανύσματα με μία 
στοχαστική συνάρτηση οδήγησης - Δsg(k). Για να εισάγουμε το πρωταρχικό σύστημα 
συντεταγμένων πολλαπλασιάζουμε με Q την (57) : 
v’(k+1) = ( Ι-2 Δs Rxx  )v’ (k) - Δs g’(k)           (57b) 
 
Αφού εξασθενήσουν οι αρχικές transients και επιτευχθεί η σταθερή κατάσταση , η  
v’(k) ανταποκρίνεται στην στάσιμη συνάρτηση οδήγησης με τον τρόπο μίας στάσιμης 
τυχαίας διαδικασίας. Η απουσία οποιουδήποτε cross-coupling στο πρωταρχικό 
σύστημα συντεταγμένων σημαίνει ότι τα στοιχεία των v’ (k)  και g’(k) είναι αμοιβαία 
ασυσχέτιστα και άρα η μήτρα  covariance του  g’(k) είναι διαγώνια . Δεδομένου ότι η   
v’(k) εξαρτάται μόνο από την κλίση θορύβου προηγούμενων επαναλήψεων 
προκύπτει: 
cov[v’(k)] = ( Ι-2 Δs Λ  ) cov[ v’(k)] ( Ι-2 Δs Λ  ) + Δs

2 cov[ g’(k)] = 
= Δs

2[4 Δs Λ  -4 Δs
2 Λ 

2 ]-1 cov[ g’(k)]       (58) 
Σε πρακτικές εφαρμογές ο αλγόριθμος LMS εφαρμόζεται με μικρή τιμή για το Δs 
ώστε : 
Δs Λ  <<  Ι        (59) 
Αν ισχύει η (59) οι τετραγωνικοί όροι που περιέχουν το Δs Λ  μπορούν να 
παραληφθούν . Άρα : 
cov[ v’ (k)] = (Δs / 4) Λ-1(4ξmin Λ)I = Δs ξmin I     (60) 
 
Χωρίς την παρουσία θορύβου το πραγματικό ΜSE θα ήταν  ξmin . Η παρουσία 
θορύβου στο διάνυσμα βαρών προκαλεί στο διάνυσμα βαρών σταθερής κατάστασης 
την τυχαία περιφορά γύρω από το ελάχιστο σημείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
υπολογισμό υπερβολικού MSE , δηλαδή το MSE είναι μεγαλύτερο από το  ξmin . 
Αφού  : 
ξ(k) = )(2 td  - 2 r T xd w (k) + wT (k) Rxx w (k)      (61) 

με  ξmin =  )(2 kd  - w T
opt  r 

xd       (62) 
και wopt =   Rxx

-1 rxd                    (63) 
Η (61) γράφεται επομένως : 
ξ(k) = ξmin +  vT (k) Rxx v (k)     (64) 
Σε πρωταρχικές normal συντεταγμένες η (64) γράφεται : 
ξ(k) = ξmin +  v’T (k) Λ v’(k)       (65) 
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Από την (65) προκύπτει η μέση «περίσσεια» MSE : 

Ε{ v’T (k) Λ v’(k)} = ∑
=

N

p
p

1
λ Ε{[ vp’(k)]2]}   (66) 

Από την (60) προκύπτει   Ε{[ vp’(k)]2]} = Δs ξmin  για κάθε p και άρα 

Ε{ v’T (k) Λ v’(k)} =  Δs ξmin  ∑
=

N

p
p

1
λ =   Δs ξmin tr(Rxx )  (67) 

Άρα η «λανθασμένη προσαρμογή» του αλγορίθμου LMS δίνεται από τη σχέση : 
Μ = Ε{ v’T (k) Λ v’(k)} / ξmin  = Δs tr(Rxx )     (68) 
Αφού  Δs = ks Δt  η  (68) τονίζει ότι ο βαθμός  λανθασμένης προσαρμογής του 
αλγορίθμου αυτού μπορεί να ελεγχθεί μερικά με προσαρμογή της step size σταθεράς 
ks . Βέβαια όταν ελαττώνεται το step size, αυξάνεται ο χρόνος που απαιτείται για να 
επιτευχθεί η συνθήκη σταθερής κατάστασης. Άρα υπάρχει μία βασική σχέση μεταξύ 
του βαθμού misadjustment και της ταχύτητας προσαρμογής . Από τη (45) προκύπτει : 
Δs λp = 1 / (4τp MSE  )            (69) 
Επίσης  : 

Δs tr(Rxx ) = Δs ∑
=

N

p
p

1
λ  =   ∑

=

N

p 1
[1 / (4τp MSE  ) ] = 

4
N    [1 / (τp MSE  ) ] av  (70) 

όπου  [1 / (τp MSE  ) ] av  = 
N
1    ∑

=

N

p 1
 [1 / (τp MSE  ) ]   (71) 

και Ν ο αριθμός βαθμών ελευθερίας του προσαρμοστικού επεξεργαστή.  
 
Συνεπώς το σφάλμα προσαρμογής μπορεί να γραφτεί ως : 

Μ = 
4
N [1 / (τp MSE  ) ] av  = 

4
N [1 / (Τp MSE  ) ] av       (72) 

όπου Τp MSE   είναι η σταθερά χρόνου της learning curve σε μονάδες αριθμού 
δειγμάτων δεδομένων (data samples). Ενώ σε ψηφιακά συστήματα η βασική μονάδα 
χρόνου είναι περίοδος δείγματος , στα αναλογικά συστήματα βασική μονάδα χρόνου 
είναι η ισοδύναμη Νyquist περίοδος δείγματος που αντιστοιχεί στο bandwidth του 
σήματος .  
 
4.2.4 Πρακτικές θεωρήσεις για την προσαρμογή LMS  
 
     Για τη χρήση του αλγορίθμου LMS , ένα τεχνητά παραγόμενο γνωστό σήμα που 
αναφέρεται ως «σήμα αναφοράς» (reference signal) ή «πιλοτικό σήμα» (pilot signal) 
χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του σήματος επιθυμητής απόκρισης. Το 
«πιλοτικό σήμα» σχεδιάζεται ώστε να έχει τα ίδια (ή τουλάχιστον παρόμοια) 
χαρακτηριστικά κατεύθυνσης και φάσματος με εκείνα του εισερχόμενου σήματος που 
ενδιαφέρει . Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι γνωστά a priori αλλά συνήθως 
είναι διαθέσιμες μόνο εκτιμήσεις αυτών των παραμέτρων. Σε πολλά συστήματα 
επικοινωνιών το σήμα αναφοράς προέρχεται από την έξοδο της στοιχειοκεραίας . Η 
τακτική αυτή απαιτεί μεγάλο βαθμό συμβατότητας μεταξύ των κυματομορφών 
σήματος και της στοιχειοκεραίας. Σε γενικές γραμμές , δεν είναι εφικτή η χρήση μίας 
προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας σε ένα τυχαίο  σύστημα επικοινωνιών γιατί  : 

1. Τα προσαρμοστικά βάρη της στοιχειοκεραίας είναι τυχαίες διαδικασίες που 
διαμορφώνουν το επιθυμητό σήμα και άρα είτε οι κυματομορφές επιθυμητού 
σήματος είτε ο προσαρμοστικός αλγόριθμος πρέπει να επιλεχθούν ώστε αυτή 
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η διαμόρφωση να μην χειροτερεύει την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
επικοινωνιών. 

2. Οι κυματομορφές επιθυμητού σήματος και σημάτων παρεμβολών πρέπει να 
διαφέρουν σε κάποιο βαθμό ώστε η γνωστή αυτή διαφορά να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τον σχεδιαστή ώστε να καταστήσει ικανή την 
στοιχειοκεραία να διακρίνει - ξεχωρίζει αυτές τις δύο κατηγορίες σημάτων .  

3. Πρέπει να είναι διαθέσιμη μία μέθοδος παραγωγής σήματος αναφοράς . 
Το σήμα αναφοράς δεν χρειάζεται να είναι ακριβές αντίγραφο του επιθυμητού 
σήματος αλλά να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια : 

1. To σήμα αναφοράς πρέπει να έχει υψηλή συσχέτιση (highly correlated) με το 
επιθυμητό σήμα στην έξοδο της κεραίας. 

2. To σήμα αναφοράς πρέπει να μην έχει συσχέτιση (uncorrelated) με όποια 
σήματα παρεμβολών εμφανίζονται στην έξοδο της κεραίας. 

     Αν ικανοποιούνται τα παραπάνω, η στοιχειοκεραία θα συμπεριφέρεται με τον 
επιθυμητό τρόπο, αφού μόνο η συσχέτιση μεταξύ του σήματος αναφοράς και των 
σημάτων των στοιχείων xi(t) επηρεάζει τα προσαρμοστικά βάρη.  
     Η προσαρμογή με τον αλγόριθμο LMS με χρήση παραγόμενου πιλοτικού σήματος 
προκαλεί τη δημιουργία μίας δέσμης στη διεύθυνση του πιλοτικού σήματος από τη 
στοιχειοκεραία. Η δέσμη αυτή έχει επίπεδη φασματική απόκριση και γραμμικά phase 
shift χαρακτηριστικά στο εύρος ζώνης (passband) που ορίζεται από τα φασματικά 
χαρακτηριστικά του πιλοτικού σήματος . Επίσης , ο κατευθυντικός θόρυβος στην 
κεραία εκδηλώνεται ως συσχετιζόμενα (correlated) στοιχεία θορύβου στα οποία η 
κεραία ανταποκρίνεται παράγοντας μηδενικά στο διάγραμμα ακτινοβολίας στην 
κατεύθυνση του θορύβου στο εύρος ζώνης της. 
     Δεδομένου ότι παραγωγή του πιλοτικού σήματος θα μπορούσε να προκαλέσει 
«block» στο δέκτη (καθιστώντας τον ανεπηρέαστο από το πραγματικό  σήμα που 
ενδιαφέρει), είναι απαραίτητο να εισαχθούν πλάνα για mode-εξαρτημένη 
προσαρμογή για να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκολία .  
 
4.2.5 Αλγόριθμοι LMS προσαρμογής ενός-mode και δύο-mode 
 
     Το σχήμα 4.9 αναπαριστά μία μέθοδο δύο-mode η οποία παράγει ένα πιλοτικό 
σήμα για τη διαμόρφωση δέσμης και στη συνέχεια το απενεργοποιεί για να επιτύχει 
προσαρμογή στις φυσικά λαμβανόμενες εισόδους και να εξαλείψει το θόρυβο. Οι 
ιδανικές χρονικές καθυστερήσεις δ1, δ2,…, δΝ  επιλέγονται για την παραγωγή ενός 
συνόλου σημάτων εισόδου  που ανταποκρίνεται στο σύνολο εκείνο που θα 
εμφανιζόταν αν η κεραία δεχόταν πραγματικά ένα εκπεμπόμενο επίπεδου κύματος 
σήμα από την επιθυμητή κατεύθυνση . Οι είσοδοι του προσαρμοστικού επεξεργαστή 
συνδέονται είτε στις εξόδους των πραγματικών στοιχείων-αισθητήρων (κατά τη 
διάρκεια της προσαρμογής για την εξάλειψη του θορύβου) είτε στο σύνολο των 
καθυστερημένων σημάτων που λαμβάνονται από τη γεννήτρια πιλοτικού σήματος και 
τα επιλεγμένα στοιχεία χρονικής καθυστέρησης (για τη διατήρηση του κύριου λοβού 
στην επιθυμητή κατεύθυνση ) . 
     Κατά την προσαρμογή για την εξάλειψη του θορύβου, όλα τα σήματα που 
εφαρμόζονται στον προσαρμοστικό επεξεργαστή είναι έξοδοι στοιχείων από το 
πραγματικό περιβάλλον θορύβου. Η διαδικασία προσαρμογής σε αυτό το mode τείνει 
να εξαλείψει όλα τα λαμβανόμενα σήματα αφού η επιθυμητή απόκριση σήματος έχει 
τεθεί ίση με μηδέν . 
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     Κατά την προσαρμογή για τη διατήρηση της κύριας δέσμης σε μία συγκεκριμένη 
επιθυμητή κατεύθυνση, τα σήματα εισόδου στον προσαρμοστικό επεξεργαστή 
προέρχονται από το πιλοτικό σήμα . 
      Για παράδειγμα αν χρησιμοποιηθεί ένα ημιτονοειδές σήμα με συχνότητα fo , τότε 
η ελαχιστοποίηση του MSE θα αναγκάσει το κέρδος της στοιχειοκεραίας στην 
επιθυμητή look direction να έχει συγκεκριμένο πλάτος και φάση σε αυτήν τη 
συχνότητα  fo. Επίσης , το πιλοτικό σήμα μπορεί να επιλεχθεί ως άθροισμα πολλών 
ημιτόνων με διαφορετικές συχνότητες. Σε αυτήν την περίπτωση η προσαρμοστική 
διαδικασία θα  αναγκάσει το κέρδος και τη φάση της στοιχειοκεραίας στην επιθυμητή 
look direction να έχει συγκεκριμένες τιμές σε κάθε μία από τις συχνότητες του 
πιλοτικού σήματος. Τέλος, αν διάφορα πιλοτικά σήματα που αντιστοιχούν σε 
διαφορετικές look directions προστεθούν, το κέρδος της στοιχειοκεραίας περιορίζεται 
ταυτόχρονα στις διαφορετικές συχνότητες και γωνίες που αντιστοιχούν στα 
διαφορετικά πιλοτικά σήματα. Συνεπώς , η διαδικασία προσαρμογής δύο-mode 
ελαχιστοποιεί τη συνολική ενέργεια όλων των σημάτων που λαμβάνονται τα οποία 
είναι ασυσχέτιστα με τα πιλοτικά σήματα και περιορίζει το κέρδος και τη φάση της 
δέσμης στοιχειοκεραίας σε τιμές που αντιστοιχούν σε συχνότητες και γωνίες που 
υπαγορεύονται από τα στοιχεία του πιλοτικού σήματος .  
 

 
Σχήμα 4.9 Προσαρμογή LMS δύο-mode για διατήρηση δέσμης και εξάλειψη 
θορύβου. 
 
     Το σχήμα 4.10 αναπαριστά μία πρακτική μέθοδο ενός-mode για ταυτόχρονη 
εξάλειψη όλων των ασυσχέτιστων με το σήμα θορύβων και διαμόρφωση επιθυμητής 
δέσμης ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας. Το κύκλωμα του σχήματος 4.10 
παρακάμπτει τη δυσκολία της ανικανότητας για λήψη του πραγματικού σήματος ενώ 
ο επεξεργαστής είναι συνδεδεμένος στη γεννήτρια πιλοτικού σήματος .Αυτό 
επιτυγχάνεται με την εισαγωγή ενός βοηθητικού (auxiliary) προσαρμοστικού 
επεξεργαστή. Για τον βοηθητικό  προσαρμοστικό επεξεργαστή, η επιθυμητή 
απόκριση είναι το πιλοτικό σήμα και τόσο το πιλοτικό όσο και τα πραγματικά 
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ληφθέντα σήματα εισάγονται στον επεξεργαστή. Ένας δεύτερος επεξεργαστής δεν 
πραγματοποιεί προσαρμογή αλλά παράγει το πραγματικό σήμα εξόδου της 
στοιχειοκεραίας.  Οι είσοδοι του slaved επεξεργαστή δεν περιέχουν το πιλοτικό σήμα 
και μπορούν συνεπώς να λαμβάνουν το εκπεμπόμενο σήμα συνεχώς .  
 

 
 
Σχήμα 4.10  Προσαρμογή LMS ενός-mode για ταυτόχρονη εξάλειψη θορύβου και 
διατήρηση  δέσμης ακτινοβολίας 
 
          Στη μέθοδο ενός-mode το πιλοτικό σήμα είναι συνεχώς ενεργό. Έτσι ο 
προσαρμοστικός επεξεργαστής που ελαχιστοποιεί το MSE αναγκάζει την έξοδο του 
επεξεργαστή να αναπαράγει πιστά το πιλοτικό σήμα και να απορρίπτει, όσο καλύτερα 
μπορεί, όλα τα ασυσχέτιστα με το πιλοτικό σήμα σήματα. Συνεπώς, ο 
προσαρμοστικός επεξεργαστής διατηρεί το επιθυμητό διάγραμμα ακτινοβολίας στην 
look direction (στο εύρος ζώνης του πιλοτικού σήματος) και εισάγει μηδενισμούς στο 
διάγραμμα στις κατευθύνσεις των πηγών θορύβου (στη ζώνη συχνοτήτων θορύβου) . 
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4.3 Ο αλγόριθμος διαφορικής απότομης καθόδου (DSD-Differential Steepest 
descent ) 
 
     Αν η παράγωγος μπορούσε να καθοριστεί ακριβώς με τέλειες μετρήσεις κλίσης σε 
κάθε επανάληψη το προσαρμοστικό διάνυσμα βαρών θα συνέκλινε στη βέλτιστη 
λύση διανύσματος  Wiener . Στην πράξη ακριβείς μετρήσεις της κλίσης δεν είναι 
δυνατές οπότε πρέπει να ληφθούν εκτιμήσεις του διανύσματος κλίσης από ένα 
περιορισμένο στατιστικό δείγμα. Ο αλγόριθμος διαφορικής απότομης καθόδου 
λαμβάνει εκτιμήσεις του διανύσματος κλίσης με άμεση μέτρηση, είναι ευθύς και 
εύχρηστος στην εφαρμογή. 
     Η παραβολική επιφάνεια απόδοσης που αναπαριστά τη συνάρτηση μίας μόνο 
μεταβλητής w ορίζεται ως : 
ξ[w(k)] = ξ(k) = ξmin + α w2(k)         (73) 
Το σχήμα 4.11 αναπαριστά την παραβολική επιφάνεια απόδοσης ως συνάρτηση του 
w .Η πρώτη και δεύτερη παράγωγος του MSE δίνεται ως : 
[d ξ(k) / dw ]w=w(k) = 2a w(k)         (74) 
[d 2ξ(k) / dw ] w=w(k)  = 2a             (75) 
 

 
Σχήμα 4.11 Εκτίμηση κλίσης μίας διάστασης με άμεση μέτρηση 
 
Οι παραπάνω παράγωγοι , χρησιμοποιώντας «συμμετρικές διαφορές», γράφονται : 

[d ξ(k) / dw ]w=w(k)   = 
δ

δξδξ
2

])([])([ −−+ kwkw         (76) 

[d 2ξ(k) / dw ] w=w(k)  =  2

)]([2])([])([
δ

ξδξδξ kwkwkw −−−+         (77) 

Η διαδικασία εκτίμησης πρώτης παραγώγου όπως φαίνεται στο σχήμα 4.11 απαιτεί η 
προσαρμογή των βαρών να μεταβάλλεται σε δύο διακεκριμένες κατευθύνσεις ενώ 
υπολογίζεται η εκτίμηση κλίσης . Αν χρησιμοποιηθούν Κ δείγματα δεδομένων για 
την εκτίμηση του MSE σε κάθε ένα από τα settings βαρών w(k)+ δ και w(k) - δ , τότε 
το μέσο MSE που θα υπολογίζεται για αυτά θα είναι μεγαλύτερο από το MSE στο 
w(k) κατά μία ποσότητα γ. Άρα παρουσιάζεται μία ποινή απόδοσης (performance 
penalty) που προκύπτει από τη μεταβολή βαρών που χρησιμοποιείται για την 
εκτίμηση της παραγώγου.  
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4.3.1 Ποινή απόδοσης παρουσιαζόμενη κατά τη μέτρηση κλίσης  
 
Από το σχήμα 4.11 προκύπτει ότι η ποσότητα γ υπολογίζεται στη μονοδιάστατη 
περίπτωση ως : 
 

 γ = 
2

2])([])([ min
22 ξδδ +−++ kwakwa  -α w2(k)  -   ξmin  = α δ2    (78) 

Άρα η τιμή της γ εξαρτάται μόνο από το α και όχι το w(k) .Εισάγεται επίσης ένα 
μέγεθος χωρίς διαστάσεις, του κατά πόσο το σύστημα διαταράσσεται σε κάθε 
μέτρηση της κλίσης . Ορίζεται λοιπόν μία παράμετρος που ονομάζεται «διαταραχή» 
(perturbation) P ως : 
P =  γ / ξmin  = αδ2 / ξmin         (79) 
 
Η διαταραχή είναι η μέση αύξηση στο MSE κανονικοποιημένη σε σχέση με το 
ελάχιστο MSE που μπορεί να επιτευχθεί . 
Στη γενικότερη περίπτωση των Ν διαστάσεων ορίζεται η γενική διαταραχή ως ο 
μέσος όρος των διαταραχών που παρουσιάζονται σε κάθε μέτρηση των ανεξάρτητων 
στοιχείων κλίσης . 
P = (  δ2 / ξmin   )( tr(Rxx ) / N )    (80) 
όπου με  tr( . ) δηλώνεται το ίχνος της μήτρας , που ορίζεται ως το άθροισμα των 
διαγώνιων στοιχείων της . Αν η μήτρα Rxx  μετατραπεί σε κανονικές συντεταγμένες , 
το ίχνος είναι το άθροισμα των ιδιοτιμών της . Το άθροισμα των ιδιοτιμών διαιρεμένο 
με το Ν είναι ο μέσος όρος των ιδιοτιμών .  Άρα : 
P = (  δ2 / ξmin   ) λav              (81) 
 
4.3.2 Θόρυβος κατά τη μέτρηση της κλίσης και λανθασμένη προσαρμογή στο 
διάνυσμα βαρών  
 
     Οι μετρήσεις κλίσεων με λήψη πεπερασμένων διαφορών, όπως στο σχήμα 4.11, 
περιέχουν θόρυβο επειδή οι μετρήσεις MSE, στις οποίες στηρίζονται οι διαφορές , 
περιέχουν θόρυβο . Κάθε μέτρηση MSE είναι μία εκτίμηση ξ̂  του πραγματικού MSE 
ξ , η οποία βασίζεται σε Κ δείγματα δεδομένων .  

ξ̂  = ∑
=Κ

K

k

ke
1

2 )(1                (82) 

     Αποδεικνύεται ότι η διακύμανση του ξ̂  είναι ανάλογη με το τετράγωνο του ξ και 
αντιστρόφως ανάλογη του  αριθμού των δειγμάτων δεδομένων. Άρα  
var[ ξ̂ ] =  η ξ2 / Κ       (83) 
όπου το η έχει την τιμή 2 για αμερόληπτη Gaussian συνάρτηση πυκνότητας και 
μικρότερη από 2 στις υπόλοιπες περιπτώσεις . Υποθέτουμε πως οι συνθήκες αυτές 
ισχύουν για την ανάλυσή μας οπότε : 
var[ ξ̂ ] =  2 ξ2 / Κ       (84) 
 
     Οι παράγωγοι που απαιτούνται για τον αλγόριθμο DSD μετρώνται με βάση τη 
σχέση (76) . Η μέτρηση παραγώγου περιλαμβάνει τη λήψη πεπερασμένων διαφορών 
δύο εκτιμήσεων MSE, οπότε το σφάλμα στην μετρούμενη παράγωγο θα περιλαμβάνει 
το άθροισμα δύο ανεξάρτητων στοιχείων . Η διακύμανση κάθε στοιχείου στο σφάλμα 
παραγώγου θα δίνεται από την (84) .Έστω ότι προσπαθούμε να μετρήσουμε την 
παράγωγο σε ένα σημείο της επιφάνειας απόδοσης όπου το διάνυσμα βαρών 
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προσεγγίζει το ελάχιστο σημείο της  MSE επιφάνειας και η διαταραχή P είναι μικρή. 
Τότε, τα δύο στοιχεία του σφάλματος στη μέτρηση της παραγώγου θα έχουν σχεδόν 
τις ίδιες διακυμάνσεις.  H συνολική διακύμανση του σφάλματος στη μέτρηση της 
παραγώγου θα είναι το άθροισμα των διακυμάνσεων των δύο στοιχείων . Από τις (84) 
και (76) : 

var[d ξ(k) / dw ]w=w(k)   = (1/4δ2) [ 
K
kw ])([2 2 δξ +  + 

K
kw ])([2 2 δξ −  ] ≅  ( ξ 2min )  / Κδ2          

(85) 
 
Όταν μετράται ένα ολόκληρο διάνυσμα κλίσης , τα σφάλματα σε κάθε στοιχείο του 
είναι ανεξάρτητα . Ορίζουμε το διάνυσμα κλίσης θορύβου  
∇̂ (k) = ∇ (k)  + g(k)    (86) 
όπου g(k) είναι το διάνυσμα κλίσης θορύβου . Η covariance του διανύσματος αυτού 
με βάση τα παραπάνω είναι : 
cov [g(k)] = [ ( ξ 2min )  / Κδ2 ] I        (87) 
Με μετατροπή του διανύσματος κλίσης θορύβου σε κανονικές συντεταγμένες 
προκύπτει : 
g’(k) = Q g(k)          (88) 
 
Από την (87) προκύπτει ότι η μήτρα covariance της g(k) είναι το γινόμενο μίας 
σταθεράς με τη μοναδιαία μήτρα . Άρα με προβολή σε κανονικές (normal) 
συντεταγμένες μέσω του ορθοκανονικού μετασχηματισμού Q προκύπτει : 
cov[g’(k)] = Ε{Q g(k) gΤ(k)Q-1}= [ ( ξ 2min )  / Κδ2 ] I        (89) 
 
Το αποτέλεσμα αυτό τονίζει ότι κοντά στο ελάχιστο σημείο της επιφάνειας απόδοσης, 
η covariance της κλίσης θορύβου είναι στην ουσία μία σταθερά και δεν εξαρτάται 
από το w(k) .  
Για τη μελέτη του θορύβου στην προσαρμογή βαρών , χρησιμοποιώντας τις 
εκτιμώμενες κλίσεις , η μέθοδος της απότομης κλίσης παρέχει την παρακάτω 
διανυσματική εξίσωση διαφορών : 

   v (k+1) = v (k) +Δs [- ∇̂ (k)] =  v (k) +Δs [-∇ (k) -g(k) ]     (90) 
όπου v(k) = w(k) - wopt  . Δεδομένου ότι λόγω της (56) 
∇ (k) = 2Rxx v (k)          (91) 
η (90) δίνει : 
v (k+1) = ( Ι-2 Δs Rxx  )v (k) - Δs g(k)           (92) 
 που αναπαριστά μία πρώτης τάξης διανυσματική εξίσωση διαφορών με μία 
στοχαστική συνάρτηση οδήγησης  - Δsg(k). Για να εισάγουμε το πρωταρχικό 
σύστημα συντεταγμένων πολλαπλασιάζουμε με Q την (92) : 
v’(k+1) = ( Ι-2 Δs Λ) v’ (k) - Δs g’(k)      (93) 
Η μήτρα covariance του v’ (k)  περιγράφει πόσο θορυβώδες θα είναι το διάνυσμα 
βαρών σε σχέση με τη στοχαστική  συνάρτηση οδήγησης. Προκύπτει ότι : 
cov[v’ (k)] = Δs

2[4 Δs Λ  -4 Δs
2 Λ 

2 ]-1 cov[  g’(k)]       (94) 
Σε πρακτικές εφαρμογές η μέθοδος της απότομης καθόδου εφαρμόζεται με Δs  για τα 
οποία ισχύει : 
Δs Λ  <<  Ι        (95) 
Αν ισχύει η (95) οι τετραγωνικοί όροι στην (94) που περιέχουν το Δs Λ  μπορούν να 
παραληφθούν . Άρα : 
cov[ v’ (k)] = (Δs / 4) Λ-1 cov[ g’(k)]       (96) 
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που λόγω της (89) γράφεται : 

cov[ v’ (k)] = 2

min
2

4 δ
ξ
K

sΔ
 Λ-1          (97) 

Λόγω του ότι Rxx
-1 =  Q-1  Λ-1 Q και v’= Q v : 

cov[ v(k)] = 2

min
2

4 δ
ξ
K

sΔ
 Rxx

-1      (98) 

 
Χωρίς την παρουσία θορύβου στο διάνυσμα βαρών, η μέθοδος της απότομης 
καθόδου θα προσάρμοζε τα βάρη ώστε αυτά να συγκλίνουν στην λύση σταθερής 
κατάστασης στο ελάχιστο σημείο της MSE επιφάνειας απόδοσης. Το πραγματικό 
ΜSE θα ήταν ξmin  σε αυτήν την περίπτωση. Η παρουσία θορύβου στο διάνυσμα 
βαρών προκαλεί στο διάνυσμα βαρών σταθερής κατάστασης τυχαία περιφορά γύρω 
από το ελάχιστο σημείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υπολογισμό υπερβολικού MSE , 
δηλαδή το MSE σταθερής κατάστασης είναι μεγαλύτερο από το  ξmin  . Υπενθυμίζεται 
ότι η  «λανθασμένη προσαρμογή» Μ ορίζεται ως η μέση «υπερβολή - περίσσεια» 
MSE διαιρεμένη από το ελάχιστο MSE . Έτσι προκύπτει για τον αλγόριθμο DSD : 

Μ = 2

min

4 δ
ξ

K
N sΔ

               (99) 

 
     Κάθε μέτρηση για τον καθορισμό ενός στοιχείου κλίσης χρησιμοποιεί 2Κ 
δείγματα δεδομένων. Κάθε επανάληψη προσαρμοστικών βαρών περιέχει Ν μετρήσεις 
στοιχείων κλίσης . Άρα συνολικά απαιτούνται 2ΚΝ δείγματα δεδομένων. Η σταθερά 
χρόνου Τp MSE  έχει ως βασική μονάδα χρόνου το data sample και ως μονάδα 
μέτρησης τον αριθμό  data samples . 
Λόγω των σχέσεων (45) ,(46) προκύπτει για τον αλγόριθμο DSD :  
Τp MSE =  2ΚΝ τp MSE              (100) 
Λόγω της σχέσης (79), η λανθασμένη προσαρμογή για τον αλγόριθμο DSD γράφεται: 

Μ = 
KP

N avs

2
λΔ

                   (101) 

Η σταθερά χρόνου Τp MSE   μπορεί να ξαναγραφτεί ως : 

Τp MSE =  
ps

NK
λΔ4

          (102) 

Άρα λp = 
s

NK
Δ2

[1/ Τp MSE ]         (103) 

και  λαv = 
s

NK
Δ2

[1/ Τp MSE ] αv         (104) 

Από τις (104) και (101) προκύπτει : 

 Μ = 
P

N
8

2

 [1/ Τp MSE ] αv           (105) 

     Συνεπώς για τον αλγόριθμο DSD , η «λανθασμένη προσαρμογή» είναι ανάλογη με 
το τετράγωνο του αριθμού των στοιχείων βαρών και αντιστρόφως ανάλογη με τη 
διαταραχή Ρ. Επίσης , είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ταχύτητα προσαρμογής : 
γρήγορη προσαρμογή καταλήγει σε μεγάλα σφάλματα προσαρμογής. Δεδομένου ότι 
ο αλγόριθμος DSD βασίζεται στη μέθοδο κλίσης , πάσχει επίσης από το φαινόμενο 
της διασποράς των ιδιοτιμών, όπως αυτό συζητήθηκε στο τμήμα 4.2.2 .     
     Είναι ακόμα χρήσιμο να γίνει σύγκριση της  λανθασμένης προσαρμογής μεταξύ 
των αλγορίθμων DSD [σχέση (105)] και LMS  [σχέση (72)] . Για ένα δεδομένο 
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επίπεδο misadjustment στον αλγόριθμο LMS, οι σταθερές χρόνου αυξάνουν 
γραμμικά με τον αριθμό των βαρών ενώ στην περίπτωση του αλγόριθμου DSD  
αυξάνουν γραμμικά με το τετράγωνο του  αριθμού των βαρών. Επίσης με τον 
αλγόριθμο LMS  δεν υπάρχει διαταραχή Ρ. Επομένως σε τυπικές συνθήκες ο 
αλγόριθμος LMS προσφέρει ταχύτερη προσαρμογή από τον DSD . 
     Η λανθασμένη προσαρμογή Μ ορίζεται ως μία κανονικοποιημένη ποινή απόδοσης 
που οφείλεται στο θόρυβο στο διάνυσμα βαρών . Σε ένα πραγματικό προσαρμοστικό 
σύστημα που χρησιμοποιεί τον  αλγόριθμο DSD , το διάνυσμα βαρών δεν είναι μόνο 
διαταραγμένο στοχαστικά λόγω της παρουσίας θορύβου αλλά είναι επίσης 
ντετερμινιστικά διαταραγμένο λόγω της μέτρησης της κλίσης. Λόγω της  
ντετερμινιστικής διαταραχής προκύπτει άλλη μία ποινή που είναι επίσης μία 
κανονικοποιημένη αναλογία «περίσσειας»  MSE. Η συνολική περίσσεια MSE είναι 
επομένως ένα άθροισμα στοχαστικών και ντετερμινιστικών στοιχείων  διαταραχής. Η 
συνολική περίσσεια MSE εκφράζεται ως : 
Μtot  = Μ + Ρ            (106) 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει : 

Μtot  = 
P

N
8

2

 [1/ Τp MSE ] αv  + Ρ            (107) 

Δεδομένου ότι το Ρ είναι μία σχεδιαστική παράμετρος που δίνεται από τη σχέση (79), 
μπορεί να επιλεχθεί διαλέγοντας το ντετερμινιστικό μέγεθος διαταραχής δ. Είναι 
επιθυμητή η ελαχιστοποίηση του συνολικού Μtot  με κατάλληλη επιλογή του Ρ . Το 
αποτέλεσμα αυτής της βελτιστοποίησης είναι να γίνουν οι δύο όροι στο δεξί σκέλος 
της (107) ίσοι , δηλαδή : 

Ρ = 
2
1  Μtot                  (108) 

H ελάχιστη συνολική misadjustment γίνεται : 

(Μtot )min = 
Popt
N

4

2

 [1/ Τp MSE ] αv  = [
2

2N [1/ Τp MSE ] αv   ]1/2               (109) 

Σε αντίθεση με τον αλγόριθμο LMS , ο αλγόριθμος DSD είναι ευαίσθητος σε 
οποιαδήποτε  συσχέτιση μπορεί να υπάρχει μεταξύ διαδοχικών δειγμάτων του 
σήματος σφάλματος e(k) , αφού αυτή η συσχέτιση έχει ως αποτέλεσμα να κάνει το 
δραστικό (effective) μέγεθος δείγματος μικρότερο από τον πραγματικό αριθμό 
λανθασμένων δειγμάτων κατά τον υπολογισμό του εκτιμώμενου διανύσματος κλίσης. 
Λόγω του περιορισμένου αυτού μεγέθους ενεργού δείγματος, η πραγματική 
misadjustment που παρατηρείται θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει η 
(109) , αφού  αυτή προέκυψε  με δεδομένο τη στατιστική ανεξαρτησία μεταξύ 
διαδοχικών δειγμάτων σφάλματος.  
 
 
4.4 Η προσέγγιση επιταχυνόμενης κλίσης (accelerated gradient approach- AG)  
 
     Οι αλγόριθμοι που βασίζονται στη μέθοδο απότομης κλίσης παρουσιάζουν σε 
μεγάλο βαθμό ανεπιθύμητη ευαισθησία της ταχύτητας σύγκλισης από το 
διασκορπισμό (spread) των ιδιοτιμών της covariance μήτρας του σήματος εισόδου. 
Μία μεγάλη ποικιλία μεθόδων βασιζομένων στην απότομη κλίση είναι διαθέσιμη για 
την επιτάχυνση της σύγκλισής της . Ενώ αυτές οι μέθοδοι εφαρμόζονται σε αρκετά 
πρακτικά προβλήματα ελέγχου, η εφαρμογή τους σε θέματα προσαρμοστικών 
στοιχειοκεραιών είναι περιορισμένη. Η δυσκολία εφαρμογής μεθόδων 
επιταχυνόμενης κλίσης σε αυτόν τομέα οφείλεται κυρίως στους παρακάτω λόγους : 
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1. Η hardware πολυπλοκότητα που σχετίζεται με την υλοποίηση των 
αλγορίθμων τους . 

2. Η βελτιωμένη ταχύτητα σύγκλισης δεν είναι τόσο ταχεία όσο αυτή που 
επιτυγχάνεται με άλλες μεθόδους . 

3. Οι διάφορες μέθοδοι επιταχυνόμενης κλίσης είναι όλες επιρρεπείς (αν και σε 
διαφορετικό βαθμό η κάθε μία) σε σήματα επηρεαζόμενα από θόρυβο. 

4.  Απαιτούν μεγάλη αύξηση σε υπολογιστική ισχύ και μνήμη σε σχέση με τις 
μεθόδους απότομης κλίσης . 

 
     Παρά τα παραπάνω μειονεκτήματα , θα εξεταστεί μία μέθοδος επιταχυνόμενης 
κλίσης ώστε να διασαφηνιστεί πόση βελτίωση στην ταχύτητα σύγκλισης μπορεί να 
αναμένεται από αυτές τις τεχνικές. Θα θεωρηθεί η μέθοδος καθόδου του Powell αφού 
η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει σχετική ανοχή σε σφάλματα από θόρυβο. Η μέθοδος 
του Powell βασίζεται στην υπόθεση του ότι αν ένα μέτρο απόδοσης ℑ (w) είναι 
τετραγωνική συνάρτηση των ανεξάρτητων μεταβλητών, τότε κάθε γραμμή που 
διέρχεται από το ελάχιστο σημείο της τετραγωνικής επιφάνειας απόδοσης τέμνει την 
οικογένεια των περιγραμμάτων-ισοϋψών σταθερής απόδοσης κατά ίσες γωνίες. Κατά 
συνέπεια, στο σχήμα 4.12 η γραμμή που ενώνει το σημείο Α με το σημείο D διέρχεται 
από το σημείο C όπου η παράγωγος του μέτρου απόδοσης  ℑ (w) ως προς την 
απόσταση κατά μήκος της γραμμής AD είναι μηδέν.  
 

 
Σχήμα 4.12 Διάγραμμα δύο διαστάσεων που δείχνει τις κατευθυντικές σχέσεις για τη 
μέθοδο καθόδου Powell 
 
      Η διαδικασία εύρεσης της ελάχιστης τιμής του μέτρου απόδοσης περιγράφεται 
παρακάτω. Με δεδομένη μία αρχική εκτίμηση wo στο σημείο Α, αρχικά βρίσκεται η 
κατεύθυνση κλίσης η οποία είναι κάθετη στην εφαπτομένη του περιγράμματος-
ισοϋψούς σταθερού μέτρου απόδοσης. Προχωρούμε, κατά μήκος της γραμμής που 
ορίζεται από την κατεύθυνση αρνητικής κλίσης , ως το σημείο Β όπου η παράγωγος 
του ℑ (w) ως προς την απόσταση κατά μήκος της γραμμής είναι ίση με μηδέν . Το 
σημείο Β μπορεί να είναι ένα αυθαίρετο σημείο στη γραμμή με πεπερασμένη 
απόσταση από το Α . Ωστόσο, με την επιλογή του με τον τρόπο που περιγράφηκε , 
εξασφαλίζεται η σύγκλιση της μεθόδου.  
     Έχοντας βρει το σημείο Β , καθορίζουμε πάλι την αρνητική κατεύθυνση κλίσης .Η 
κάθετη αυτή κατεύθυνση είναι παράλληλη στην αρχική εφαπτομένη στο ℑ (wo) . 
Προχωρώντας στην νέα αυτή κατεύθυνση , βρίσκουμε ένα σημείο όπου η παράγωγος 
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του ℑ (w) ως προς την απόσταση κατά μήκος της γραμμής είναι ίση με μηδέν (σημείο 
D) . Η γραμμή που διέρχεται από τα σημεία Α και D , περνάει επίσης από το σημείο 
C. Το επιθυμητό  σημείο C μπορεί να βρεθεί ως το σημείο όπου η παράγωγος του 
ℑ (w)  ως προς την απόσταση κατά μήκος της γραμμής AD  είναι μηδενική.  
     Η γενίκευση της παραπάνω διαδικασίας σε ένα Ν –διάστατο χώρο λαμβάνεται 
αναγνωρίζοντας ότι οι κατευθυντικές σχέσεις (που βασίζονται στην αρχή των ίσων 
γωνιών) στο σχήμα 4.12 είναι έγκυρες μόνο σε επίπεδο δύο διαστάσεων . Το πρώτο 
βήμα επιτυγχάνεται (με μετακίνηση από το Α στο Β) προχωρώντας στην αρνητική 
κατεύθυνση κλίσης στον Ν–διάστατο χώρο. Έχοντας βρει το Β, μπορούμε να 
κατασκευάσουμε (Ν-1) επίπεδα μεταξύ της αρχικής αρνητικής κατεύθυνσης κλίσης 
και των (Ν-1) επιπρόσθετων αμοιβαία ορθογώνιων διανυσμάτων. Έτσι 
δημιουργούνται  τα σημεία C, D ,E ώσπου να οριστούν  (Ν-1) πρόσθετα σημεία. Τα 
τρία τελευταία σημεία στο Ν –διάστατο χώρο που ορίστηκαν με τον παραπάνω τρόπο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα σημεία  Α , Β και D στο 
σχήμα 4.12, σχεδιάζοντας μία συνδετική γραμμή μεταξύ του τελευταίου 
λαμβανόμενου σημείου και του σημείου που ορίστηκε τρία βήματα πιο μπροστά. 
Προχωρώντας κατά μήκος της συνδετικής αυτής γραμμής , μπορούμε να ορίσουμε 
ένα νέο σημείο που θα αντιστοιχεί στο σημείο D του σχήματος 4.12. Μία νέα 
συνδετική γραμμή σχεδιάζεται στη συνέχεια μεταξύ του καινούριου αυτού σημείου 
και του σημείου που δημιουργήθηκε τρία βήματα πιο μπροστά.  
 
     Τα βήματα που αντιστοιχούν σε ένα πλήρη κύκλο της μεθόδου καθόδου  Powell 
για πέντε διαστάσεις φαίνονται στο σχήμα  4.13 . 

 
 
Σχήμα 4.13 Ακολουθία βημάτων που απαιτούνται σε ένα πλήρη κύκλο της μεθόδου 
καθόδου  Powell για πέντε διαστάσεις 
 
Το πρώτο βήμα από το Α στο Β περιέχει μόνο τη μετακίνηση στην αρνητική 
κατεύθυνση κλίσης v1 με μήκος βήματος (step size) a1 , επιλεγμένο να ικανοποιεί τη 
συνθήκη : 
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1da
d { ℑ [w (0)+ α1 v1 ] }= 0     (110) 

ώστε w (1) = w (0)+  α1 v1       (111) 
Έχοντας καθορίσει το σημείο Β, βρίσκουμε το σημείο C προχωρώντας στην αρνητική 
κατεύθυνση κλίσης v2 (η οποία είναι επίσης ορθογώνια στη  v1 ) με μήκος βήματος 
(step size) a2 , επιλεγμένο να ικανοποιεί τη συνθήκη : 

2da
d { ℑ [w (1)+ α2 v2] }= 0     (110b) 

Το σημείο D βρίσκεται από το C με εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας , η οποία 
συνεχίζει μέχρι να οριστεί ένα σύνολο πέντε σημείων (από το Β ως το F , όπως 
φαίνεται στο σχήμα 4.13 ) . Ορίζεται στη συνέχεια μία κατεύθυνση καθόδου v6  , 
σχεδιάζοντας συνδετική γραμμή μεταξύ των σημείων D και F (ανάλογα με τα σημεία 
Α και D του σχήματος 4.12) και προχωρώντας κατά μήκος της με step size a6  , 
επιλεγμένο να ικανοποιεί τη συνθήκη : 

6da
d { ℑ [w (5)+ α6 v6] }= 0     (111b) 

φτάνοντας έτσι στο σημείο G. Ορίζεται στη συνέχεια μία κατεύθυνση καθόδου v7 , 
σχεδιάζοντας συνδετική γραμμή μεταξύ των σημείων C και G και προχωρώντας κατά 
μήκος της με step size a7 , επιλεγμένο να ικανοποιεί τη συνθήκη : 

7da
d { ℑ [w (6)+ α7v7] }= 0     (112) 

Έτσι φτάνουμε στο σημείο Η. Η διαδικασία συνεχίζεται ώσπου να φτάσουμε στο 
σημείο λύσης J μέσω της κατεύθυνσης καθόδου v9 (που ορίζεται από τη συνδετική 
γραμμή μεταξύ των σημείων Α και Ι ) και το step size a9  . Γενικά, ένας κύκλος 
καθόδου της μεθόδου Powell στον Ν-διάστατο χώρο απαιτεί Ν+Ν-1=2Ν-1 βήματα. 
Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου καθόδου , η όλη διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί χρησιμοποιώντας το τελευταίο διάνυσμα βαρών ως αρχικό για τον νέο 
κύκλο.  
 
4.4.1 Αλγόριθμος βασιζόμενος στον κύκλο επιταχυνόμενης κλίσης Powell  
 
     Κάθε βήμα σε ένα κύκλο καθόδου της μεθόδου Powell περιλαμβάνει τη 
μετακίνηση από ένα διάνυσμα βαρών w κατά μήκος της κατεύθυνσης v  με step size a 
τέτοιο ώστε : 

da
d { ℑ [w  + α v] }= 0        (113) 

Στην περίπτωση σύνθετων βαρών το μέτρο απόδοσης MSE δίνεται ως : 
ξ(w) = Ε{d2} + w+ r 

xd + r + xd w + w+ Rxx w      (114) 
 
Η παράγωγος του ξ(w  + α v) ως προς το α δίνεται : 
∇ α [ξ(w  + α v)] = v+ r 

xd + r + xd v + v+ Rxx w + w+ Rxx v + 2a v+ Rxx v  (115) 
H κλίση είναι ίσης με το μηδέν όταν το step size είναι ίσο με : 
α = -{( v+ r 

xd + v+ Rxx w ) / (v+ Rxx v )}        (116) 
 
     Αφού τα Rxx και r 

xd  είναι άγνωστα πρέπει να γίνει κάποια εκτίμηση του αριθμητή 
της (116) για να ληφθεί μία ικανοποιητική εκτίμηση step size. Παρατηρώντας ότι η 
παράσταση r 

xd  + Rxx w είναι η μισή κλίση του ξ(w) , ο αριθμητής μπορεί να 
προσεγγιστεί από την v+Αv{e(k)x(k)} . Η ποσότητα v+ x μπορεί να θεωρηθεί ως η 
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έξοδος ενός επεξεργαστή του οποίου τα βάρη αποκρίνονται στο v . Επίσης θεωρείται  
ότι η Αv{ (v+x) (x+v)} μπορεί να ληφθεί ως προσέγγιση της ποσότητας v+ Rxx v με το 
μέσο όρο Αv{ } να λαμβάνεται από ένα συγκεκριμένο αριθμό Κ δειγμάτων 
δεδομένων. Δεδομένου ότι οι απαιτούμενες εκτιμήσεις για τον αριθμητή και 
παρονομαστή του κατάλληλου step size πρέπει να υπολογιστούν ταυτόχρονα για να 
επιτευχθούν μικρές διακυμάνσεις (variations) στο περιβάλλον σήματος , οι εκτιμήσεις 
παράγονται ταυτόχρονα. Η ταυτόχρονη παραγωγή των εκτιμήσεων ∇ w  και  
Αv{ (v+x) (x+v)} απαιτεί παράλληλους επεξεργαστές , έναν επεξεργαστή με τιμές 
βαρών ίσες με  w(k) και έναν ακόμα με τιμές βαρών ίσες με v (k) . Έχοντας ήδη 
περιγράψει τη διαδικασία επιλογής κατάλληλου step size κατά μήκος μίας 
κατεύθυνσης v , θεωρούμε τώρα τα βήματα που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν για 
την ολοκλήρωση ενός ολόκληρου κύκλου καθόδου Powell . 
Τα απαιτούμενα βήματα για την ολοκλήρωση ενός ολόκληρου κύκλου καθόδου 
Powell είναι τα εξής : 
 
Πρώτο βήμα :   
Εκκίνηση με την αρχική τιμή βάρους w (0) , εκτίμηση της αρνητικής κατεύθυνσης 
κλίσης v(0) με χρήση Κ δειγμάτων δεδομένων και στη συνέχεια κίνηση σε αυτήν την 
κατεύθυνση με κατάλληλο step size για την απόκτηση του w (1) . Ο καθορισμός του 
step size απαιτεί τη χρήση ακόμα Κ δειγμάτων δεδομένων και εφαρμογή της (116) . 
 
Δεύτερο έως Ν-ιοστό βήμα : 
 Εκτίμηση της αρνητικής κατεύθυνσης κλίσης στο w(k) με χρήση Κ δειγμάτων 
δεδομένων. Αν οι εκτιμήσεις κλίσεων και τα αντίστοιχα step size δεν περιείχαν 
σφάλμα, η τρέχουσα κλίση θα ήταν αυτόματα κάθετη στις προηγούμενες 
κατευθύνσεις κλίσεων. Επειδή η εκτίμηση κλίσης όμως περιέχει σφάλματα , ορίζεται 
η νέα κατεύθυνση κίνησης v (k) , απαιτώντας να είναι ορθογώνια σε όλες τις 
προηγούμενες κατευθύνσεις v(0), v(1), …, v(k-1) . Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση της 
διαδικασίας «ορθογωνιοποίησης» Schmidt ώστε : 

v (k) = ∇̂ (k) - ∑ −

=

1

0

k

i
{ {[v+(i) ∇̂ (k)] / [v+(i) v(i)]} v(i)}         (117) 

Ακολουθεί μετακίνηση στην κατεύθυνση  - v (k) με κατάλληλο step size (για τη λήψη 
του οποίου απαιτούνται ακόμα Κ δείγματα δεδομένων) για να φτάσουμε στο w(k+1). 
 
Βήματα Ν+1 2Ν-1: 
Καθορισμός της νέας κατεύθυνσης κίνησης στο w(k) με βάση τη σχέση : 
v (k) = w(k) – w[2(Ν-1)-k]         (118) 
Ακολούθως , μετακίνηση στην κατεύθυνση - v (k) από το w[2(Ν-1)-k]  με κατάλληλο 
step size για να φτάσουμε στο w(k+1). Τα βήματα αυτά απαιτούν μόνο Κ δείγματα 
δεδομένων αφού τώρα η κατεύθυνση κίνησης δεν απαιτεί τη λήψη εκτίμησης κλίσης . 
 
4.5  Αλγόριθμοι κλίσης με περιορισμούς  
 
     Οι πρώτες εφαρμογές σε προσαρμοστική επεξεργασία για συστήματα κεραιών –
ραντάρ με σκοπό την εξουδετέρωση πλευρικών λοβών αγνοούσαν τις επιδράσεις των 
σημάτων στον κύριο λοβό στην προσαρμοστική απόκριση . Η παράλειψη αυτή είχε 
ως δικαιολογία το ότι οι προσαρμοστικοί επεξεργαστές δεν ανταποκρίνονταν σε 
χαμηλού επιπέδου σήματα ανάκλασης . Ο μικρός αριθμός βαθμών ελευθερίας , 
διαθέσιμων στους προσαρμοστικούς επεξεργαστές , περιόριζε την απόκριση σε 
μεγάλους στόχους ή έντονες διαταραχές . Πρόσφατα ωστόσο, οι απαιτήσεις για 
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ακρίβεια στην απόδοση των ραντάρ οδήγησε στην ανάπτυξη επεξεργαστών με 
μεγάλο αριθμό βαθμών ελευθερίας . Τέτοιοι επεξεργαστές χρειάζονται περιορισμούς 
(για παράδειγμα στην κατευθυντικότητα ή στο επίπεδο πλευρικών λοβών) για την 
αποφυγή του υποβιβασμού της απόκρισης κυρίου λοβού .  
     Με τα συστήματα προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών που έχουν πολλούς βαθμούς 
ελευθερίας , γρήγορους χρόνους απόκρισης , υψηλή ενέργεια λειτουργίας και 
κυματομρφές μεγάλης διάρκειας , οι επιστροφές εκπεμπόμενων σημάτων μπορούν να 
είναι αρκετά μεγάλες ώστε να εξάγουν ανεπιθύμητες αποκρίσεις στον επεξεργαστή . 
Τέτοιες ανεπιθύμητες αποκρίσεις μπορούν να παράγουν μηδενισμούς σήματος και 
αλλοίωση κυματομορφών. Επίσης , το επίπεδο ενέργειας από πηγές παρεμβολών 
(jammers) μπορεί να επηρεάσει την απόκριση της κεραίας στην κατεύθυνση κυρίου 
λοβού, επιτρέποντας έτσι σε blinking jammers να διαμορφώνουν την απόκριση 
σήματος και άρα να υποβιβάζουν την απόδοση οποιασδήποτε επακόλουθης 
επεξεργασίας . Εισήχθη λοιπόν από τον Frost μία διαδικασία βελτιστοποίησης με 
περιορισμούς σε έναν αλγόριθμο κλίσης . Ο αλγόριθμος αυτός θέτει περιορισμούς 
στα προσαρμοστικά βάρη ώστε να διατηρούνται ορισμένες ιδιότητες του κυρίου 
λοβού κατά την προσαρμοστική διαδικασία . To προκύπτον περιορισμένο σύστημα 
βελτιστοποίησης περιλαμβάνει δύο τμήματα :  
(α) ένα σύστημα προ-επεξεργασίας που ονομάζεται «χωρικό φίλτρο διόρθωσης» 
(spatial correction filter) το οποίο « εξισορροπεί» τα σήματα μετά την λανθασμένη 
ευθυγράμμιση (misalignment) μεταξύ του επίπεδου μετώπου κύματος και τη 
γεωμετρία των αισθητήρων της στοιχειοκεραίας και  
(β) έναν επεξεργαστή σήματος που περιέχει τα προσαρμοστικά βάρη και υπολογίζει 
την πρωταρχική συνάρτηση (primary function) του προσαρμοστικού συστήματος 
στοιχειοκεραίας.  
    Έστω ότι είναι επιθυμητό να διατηρηθεί ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
απόκρισης συχνοτήτων (διάγραμμα ακτινοβολίας) της στοιχειοκεραίας σε μία 
συγκεκριμένη κατεύθυνση ενδιαφέροντος, που ονομάζεται look direction . O 
αλγόριθμος θα προσαρμόσει τα βάρη μίας broadband στοιχειοκεραίας , που 
αναπαρίσταται στο σχήμα 4.14 . Ο «περιορισμένος» LMS αλγόριθμος που θα 
αναπτυχθεί έχει ως απαίτηση η κατεύθυνση άφιξης και η ζώνη συχνοτήτων που 
ενδιαφέρει να έχουν καθοριστεί α priori για τις δεδομένες περιοριστικές συνθήκες 
που επιβάλλονται .  
     Ο αλγόριθμος μπορεί να διατηρήσει μία επιλεγμένη απόκριση συχνότητας στην 
look direction και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσει την ενέργεια θορύβου εξόδου . 
Έστω ότι η look direction επιλέγεται κάθετη στη γραμμή αισθητήρων. Οι κατάλληλες 
χρονικές ρυθμίσεις του προ-επεξεργαστή χωρικής διόρθωσης είναι τότε όλες ίσες με 
μηδέν. Σε αυτήν την περίπτωση , πανομοιότυπα στοιχεία σήματος εμφανίζονται στα 
πρώτα taps, οπότε x1(t) = x2(t) =…= xN (t) στο σχήμα 4.14 , και μεταδίδονται ακριβώς 
σε παράλληλες προς τα κάτω tapped-delay γραμμές ακολουθώντας κάθε αισθητήρα , 
οπότε   : 
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Σχήμα 4.14 Προσαρμοστική στοιχειοκεραία broadband με Ν αισθητήρες και J 
προσαρμοστικά βάρη ανά αισθητήρα  
 
xN+1(t) = xN+2(t) =… = x2N (t) και x(J-1)N +1(t) = x(J-1)N +2(t)=… = xNJ (t) . Κυματομορφές 
θορύβου που φτάνουν στους αισθητήρες από κατευθύνσεις διαφορετικές από την look 
direction δεν θα παράγουν ίσα στοιχεία τάσης σε οποιαδήποτε κάθετη στήλη από 
taps. Άρα , όσον αφορά το σήμα , ο προσαρμοστικός επεξεργαστής εμφανίζεται ως 
μία ισοδύναμη μοναδική tapped-delay γραμμή στην οποία κάθε προσαρμοστικό 
βάρος είναι ίσο με το άθροισμα των βαρών στην αντίστοιχη κάθετη στήλη του 
αρχικού επεξεργαστή. Σε καθένα από  τα J βάρη συνολικής άθροισης στην ισοδύναμη 
tapped-delay γραμμή πρέπει να ανατεθεί μία τιμή  ώστε να αποδοθεί το επιθυμητό 
χαρακτηριστικό απόδοσης συχνότητας στη look direction. Έτσι δημιουργούνται οι J 
συνθήκες περιορισμών. Αν η look direction επιλεχθεί διάφορη από την  κάθετη στη 
γραμμή αισθητήρων, τότε οι χρονικές καθυστερήσεις (time delays)  στο «χωρικό 
φίλτρο διόρθωσης» θα προσαρμοστούν ώστε τα στοιχεία-συνιστώσες σήματος κάθε 
καναλιού στην έξοδο του προ-επεξεργαστή να είναι σε φάση .  
     Ο προσαρμοστικός επεξεργαστής σήματος του σχήματος 4.14 έχει Ν αισθητήρες 
και J taps ανά αισθητήρα , άρα συνολικά NJ προσαρμοστικά βάρη. Αναφέρθηκε πριν 
ότι απαιτούνται J περιορισμοί για τον καθορισμό της απόκρισης συχνότητας στη look 
direction άρα οι υπόλοιποι NJ- J βαθμοί ελευθερίας για την επιλογή βαρών, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση της συνολικής ενέργειας στην έξοδο της 
στοιχειοκεραίας . Αφού οι J περιορισμοί διορθώνουν ικανοποιητικά την απόκριση 
συχνότητας στη look direction, η ελαχιστοποίηση της συνολικής ενέργειας στην 
έξοδο είναι ισοδύναμη με την ελαχιστοποίηση της ενέργειας θορύβου στην nonlook 
direction (με δεδομένο ότι οι τάσεις σήματος στα taps είναι ασυσχέτιστες με τις 
αντίστοιχες τάσεις θορύβου σε αυτά τα taps) . Αν υπάρχει στην κεραία θόρυβος 
συσχετιζόμενος με το σήμα , τότε μέρος ή όλα τα στοιχεία σήματος στην έξοδο της 
κεραίας μπορούν να εξουδετερωθούν. Παρότι τέτοιου είδους θόρυβος δεν 
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εμφανίζεται συχνά, πηγές τέτοιου θορύβου μπορεί να είναι πολλαπλά μονοπάτια 
διάδοσης σήματος (multiple signal propagation paths) και σχετικές διαταραχές από 
ραντάρ και σόναρ.  
     Για τη σωστή εξουδετέρωση του θορύβου είναι επιθυμητό οι τάσεις θορύβου στα 
taps να είναι αυτό-συσχετιζόμενες αλλά μη-συσχετιζόμενες με τις τάσεις σήματος. 
Τέτοιες πηγές θορύβου μπορεί να προέρχονται από κεραυνούς , jammers , θόρυβο 
από κοντινά οχήματα, self-noise από τη δομή που φέρει την κεραία κ.α. . Τάσεις 
θορύβου που είναι ασυσχέτιστες μεταξύ των taps (όπως ο θερμικός θόρυβος 
ενισχυτή) μπορούν να απορριφθούν μερικά από την κεραία είτε ως αποτέλεσμα της 
ασυνεπούς πρόσθεσης τάσης θορύβου στην έξοδο είτε μειώνοντας το βάρος που 
εφαρμόζεται στα taps που μπορεί να έχουν δυσανάλογα μεγάλη ενέργεια 
ασυσχέτιστου θορύβου.  
 
4.5.1 Βέλτιστη λύση διανύσματος βαρών με περιορισμούς  
 
     Για τη διαμόρφωση της λύσης του βέλτιστου διανύσματος βαρών θα 
χρησιμοποιηθεί μία sampled-data έκδοση του αναλογικού επεξεργαστή σήματος που 
φαίνεται στο σχήμα 4.14 . Υποθέτουμε ότι οι τάσεις που εμφανίζονται σε κάθε tap 
δειγματολειπτούνται κάθε Δ δευτερόλεπτα. Το Δ  μπορεί να επιλεχθεί ως 
πολλαπλάσιο της καθυστέρησης τ μεταξύ των taps. Το διάνυσμα των τάσεων taps  
στο k-ιοστό δείγμα συμβολίζεται με x(k) και ορίζεται ως : 
xΤ(k) = [ x1 (kΔ) , x2 (kΔ),…, xΝJ (kΔ) ]           (119) 
Σε κάθε tap οι τάσεις που εμφανίζονται μπορούν να θεωρηθούν ως αθροίσματα 
τάσεων λόγω των look direction σημάτων s και των nonlook direction θορύβων n έτσι 
ώστε : 
x(k) = s(k) + n(k)                     (120) 
 
όπου το ΝJ διαστάσεων διάνυσμα s(k) ορίζεται ως : 
 

                                  (121)                         
 
και το διάνυσμα nonlook direction θορύβων n(k) ορίζεται ως : 
n Τ(k) = [n 1 (kΔ) , n 2 (kΔ),…, n ΝJ (kΔ) ]          (122) 
Το διάνυσμα βαρών που εμφανίζεται σε κάθε tap συμβολίζεται με w όπου : 
 w Τ = [ w1,w2,…,wΝJ ]           (123) 
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Υποθέτουμε ότι τα σήματα και οι θόρυβοι μπορούν να μοντελοποιηθούν ως τυχαίες 
διαδικασίες μηδενικού μέσου με άγνωστα στατιστικά δεδομένα δεύτερης τάξης . Οι 
μήτρες covariance των x, s και n δίνονται από : 
Rxx =E{x(k) xT(k)}                  (124) 
Rss =E{s(k) sT(k)}                   (125) 
Rnn =E{n(k) nT(k)}                (126) 
 
Αφού το διάνυσμα των look direction σημάτων θεωρείται ασυσχέτιστο με το 
διάνυσμα nonlook direction θορύβων : 
E{n(k) sT(k)} = 0              (127) 
 
Έστω ότι το περιβάλλον θορύβου είναι τέτοιο ώστε οι Rxx και Rnn να είναι θετικά 
ορισμένες και συμμετρικές μήτρες. Η έξοδος της προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας 
στο k-ιοστό δείγμα είναι : 
y(k) =  wTx(k) = xT(k) w           (128) 
Από την (128) προκύπτει :                 
Ε{y(k)2}= Ε{ wT x(k) xT(k) w }= wT Rxx w       (129) 
 Έστω ότι τα βάρη στην j-ιοστή κάθετη στήλη των taps πρέπει να έχουν άθροισμα 
έναν επιλεγμένο αριθμό fj  . Ο περιορισμός αυτός μπορεί να εκφραστεί από τη σχέση : 
cj

T w = fj        j=1,2,…, J         (130) 
όπου το  ΝJ διαστάσεων διάνυσμα cj

  δίνεται από :  

             (131) 
Θεωρούμε τώρα την απαίτηση του περιορισμού ολόκληρου του διανύσματος βαρών 
για την ικανοποίηση όλων των J εξισώσεων της (130). Ορίζουμε μία J Χ ΝJ μήτρα 
περιορισμών C με στοιχεία cj

  τέτοια ώστε : 
 
C = [c1 … cj … cJ ]                (132) 
 
Επίσης ορίζουμε το f ως το διάνυσμα J διαστάσεων των αθροισμένων τιμών βαρών 
για κάθε μία από τις j  κάθετες στήλες , που παρέχει τα χαρακτηριστικά της 
επιθυμητής απόκρισης συχνότητας στην look direction ως : 
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                                  (133) 

Άρα το σύνολο των περιορισμών μπορεί να γραφτεί ως : 
C T w = f                               (134)     
Η απόκριση συχνότητας στην look direction προσδιορίστηκε από την εξίσωση 
περιορισμών (134). Η ελαχιστοποίηση της ενέργειας θορύβου στην nonlook direction 
ισοδυναμεί με ελαχιστοποίηση της συνολικής ενέργειας εξόδου που δίνεται από την 
(129). Επομένως το συνολικό πρόβλημα βελτιστοποίησης με περιορισμούς 
περιορίζεται στο εξής : 
 
Minimizew wT Rxx w          (135) 
με              C T w = f            (136)        
 
Η εύρεση του wopt  που ικανοποιεί της (135) , (136) μπορεί να βρεθεί με τη μέθοδο 
πολλαπλασιαστών Lagrange. Προσαρτώντας την εξίσωση περιορισμών (136) στη 
συνάρτηση κόστους (135) μέσω ενός διανύσματος λ J διαστάσεων, του οποίου τα 
στοιχεία είναι μη καθορισμένοι πολλαπλασιαστές Lagrange, και εισάγοντας τον όρο 
(1/2) για διευκόλυνση των υπολογισμών , προκύπτει : 
  Minimizew ℑ (w) = (1/2) wT Rxx w +λT [  C T w -  f  ]       (137)      
Η παράγωγος-κλίση της (137) ως προς w είναι : 
∇ w ℑ (w) = Rxx w + C λ         (138) 
Για την ελαχιστοποίηση της (137) πρέπει η κλίση της να τεθεί ίση με μηδέν, δηλαδή :   
Rxx w + C λ = 0         (139)      
Άρα το βέλτιστο διάνυσμα βαρών είναι : 
wopt  =  - Rxx

-1 C λ             (140)  
όπου το λ πρέπει να καθοριστεί. Το διάνυσμα πολλαπλασιαστών Lagrange μπορεί να 
υπολογιστεί από την εξίσωση περιορισμών : 
C T wopt = f  =  C T [- Rxx

-1 C λ ]               (141) 
Άρα το λ δίνεται από  : 
λ = - [ C T Rxx

-1 C ] -1 f                            (142) 
Η ύπαρξη του [ C T Rxx

-1 C ] -1  εξασφαλίζεται από το ότι η Rxx
 είναι θετικά ορισμένη 

και η C είναι πλήρους βαθμού. Από τις (140) και (142) προκύπτει το βέλτιστο 
περιορισμένο διάνυσμα βαρών : 
wopt = Rxx

-1 C[ C T Rxx
-1 C ] -1 f               (143)      

 
Αντικαθιστώντας το wopt  στην (128) προκύπτει ότι η λύση της εκτίμησης σήματος 
look direction  που παρέχει η στοιχειοκεραία με την περιορισμένη μέθοδο ελαχίστων 
τετραγώνων είναι : 
y(k) =  wT

 opt x(k)            (144) 
 
     Αν το f  επιλεχθεί ώστε το χαρακτηριστικό της απόκρισης συχνότητας στην look 
direction να είναι ολοπερατό και γραμμικής φάσης (χωρίς παραποιήσεις) τότε η 
έξοδος του περιορισμένου LMS επεξεργαστή είναι η ΜL εκτίμηση στάσιμης 
διαδικασίας σε Gaussian θόρυβο, δεδομένου ότι η γωνία άφιξης είναι γνωστή. 
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Μπορεί να ληφθεί ποικιλία βέλτιστων επεξεργαστών με κατάλληλη επιλογή του 
διανύσματος f . Σημειώνεται επίσης ότι η λύση της (143) είναι ευαίσθητη σε 
αποκλίσεις της πραγματικής κατεύθυνσης σήματος , λόγω της C καθώς και σε 
διάφορα τυχαία σφάλματα στις παραμέτρους της κεραίας .  
 
4.5.2 Ο προσαρμοστικός αλγόριθμος  
 
     Έστω ότι η correlation μήτρα Rxx  είναι άγνωστη α priori και πρέπει να γίνει 
γνωστή στον προσαρμοστικό επεξεργαστή. Σε στάσιμα περιβάλλοντα κατά τη 
μάθηση καθώς και σε μεταβλητά με το χρόνο, μία εκτίμηση των βέλτιστων βαρών 
του επεξεργαστή πρέπει να επανυπολογίζεται περιοδικά . Η αρχική πρόβλεψη ενός 
κατάλληλου διανύσματος βαρών πρέπει να ικανοποιεί την (136). Άρα ένα καλό 
αρχικό σημείο είναι το : 
w(0) = C [C T C]-1  f           (145) 
όπου η ποσότητα  C [C T C]-1   αναπαριστά την ψευδό-αναστροφή της singular  
μήτρας C T . Για έναν αλγόριθμο τύπου κλίσης , μετά την k-ιοστή επανάληψη το 
επόμενο διάνυσμα βαρών δίνεται από : 
w(k+1) = w(k) - Δs ∇ w ℑ [w(k)] = w(k) - Δs [Rxx  w(k) + C λ(k)]    (146) 
όπου Δs  είναι η σταθερά step size και το δηλώνει το μέτρο απόδοσης ℑ [.] .Το  
w(k+1) πρέπει να ικανοποιεί την (136) άρα : 
f  =  C T w(k+1) = C T { w(k)- Δs [Rxx  w(k) + C λ(k)] }   (147) 
Συνεπώς , οι πολλαπλασιαστές Lagrange δίνονται από : 

  λ(k) = - [C T C]-1  C T Rxx  w(k) - 
SΔ

1 [C T C]-1  [f - C T w(k) ]       (148) 

Αντικαθιστώντας την (148) στην (146) προκύπτει η εξής επαναληπτική σχέση : 
   w(k+1) = w(k) - Δs [Ι - C[C T C]-1  C T] Rxx  w(k) +  
                  + C[C T C]-1 [f - C T w(k) ]            (149) 
 
Ορίζουμε το διάνυσμα NJ διαστάσεων :  
 f = C[C T C]-1  f                                       (150) 
και την NJ Χ NJ μήτρα : 
Ρ =Ι - C[C T C]-1 C T                              (151) 
Η επαναληπτική σχέση (149) γράφεται ως : 
w(k+1) = Ρ [w(k) - Δs Rxx  w(k)] +  f        (152) 
 
Στο πραγματικό σύστημα η correlation μήτρα εισόδου είναι άγνωστη , οπότε πρέπει 
να υιοθετηθεί μία εκτίμηση αυτής της μήτρας για να χρησιμοποιηθεί στη σχέση (152) 
στη θέση της Rxx . Μία προσέγγιση της Rxx είναι το εξωτερικό γινόμενο του 
διανύσματος τάσεων taps με τον εαυτό του x(k) xT(k). Αντικαθιστώντας την εκτίμηση 
της στην (152) και έχοντας υπόψη ότι y(k) =  xT(k) w (k) προκύπτει η σχέση του 
LMS αλγορίθμου με περιορισμούς : 

                  
 
     Αν είναι επιθυμητό να διασφαλιστεί ότι η μιγαδική απόκριση του συστήματος σε 
μία κανονικοποιημένη είσοδο σήματος από την look direction  είναι μοναδιαία , τότε 
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το «χωρικό φίλτρο διόρθωσης» μπορεί να παραληφθεί και η προσπάθεια για την 
ευθυγράμμιση φάσης να ενσωματωθεί άμεσα στην επιλογή των τιμών των βαρών , 
όπως προτάθηκε από τον Takao . Έστω ότι η μιγαδική απόκριση (φάση και πλάτος) 
του συστήματος στοιχειοκεραίας συμβολίζεται με Υ(θ), όπου θ είναι η γωνία που 
μετράται από την κανονική κατεύθυνση στην επιφάνεια της κεραίας. Οι κατάλληλες 
συνθήκες που περιορίζουν τα προσαρμοστικά βάρη βρίσκονται απαιτώντας 
Re{Υ(θ)}=1 και Im{Υ(θ)}=0, όταν θ=θc (όπου η  θc ορίζει τη look direction).  
 
 
4.5.3 Συνθήκες που εξασφαλίζουν τη σύγκλιση στην βέλτιστη λύση  
  
     Το διάνυσμα βαρών  w (k) που προκύπτει από την (153) είναι ένα τυχαίο 
διάνυσμα. Η σύγκλιση της μέσης τιμής του διανύσματος βαρών στη βέλτιστη τιμή 
αποδεικνύεται θεωρώντας το μήκος του διανύσματος διαφοράς μεταξύ του μέσου 
πραγματικού διανύσματος βαρών και του βέλτιστου διανύσματος βαρών. Η σύγκλιση 
εξασφαλίζεται αν το μήκος του διανύσματος διαφοράς πλησιάζει ασυμπτωτικά στο 
μηδέν . Έστω η σχέση :  

                        (154) 
Αναγνωρίζοντας ότι y(k) =  xT(k) w (k) και παίρνοντας την αναμενόμενη τιμή στα 
δύο μέλη της (154) προκύπτει : 
Ε[w(k+1)] = Ρ{Ε [w(k)] - Δs Rxx  Ε[w(k)]} +  f         (155) 
Ορίζουμε το διάνυσμα διαφοράς : 
v(k+1) = Ε[w(k+1)] - wopt                  (156) 
Από τις (156) , (155) με χρήση των f  = ( Ι – Ρ) wopt  και Ρ Rxx wopt  = 0 αποδεικνύεται 
ότι το διάνυσμα διαφοράς ικανοποιεί : 
v(k+1) = Ρ v(k) - Δs Ρ Rxx v(k)       (157) 
Φαίνεται από την (151) ότι το Ρ είναι μοναδιαίο , δηλαδή Ρ2 = Ρ και Ρ v(k+1)= 
v(k+1) για κάθε k . Άρα  η (157) δίνει : 
v(k+1) = [ Ι – Δs Ρ Rxx Ρ] v(k) = [ Ι – Δs Ρ Rxx Ρ] k+1 v(0)      (158) 
 
Άρα η μήτρα  Ρ Rxx Ρ καθορίζει την ταχύτητα σύγκλισης του μέσου διανύσματος 
βαρών προς τη βέλτιστη λύση καθώς και τη variance σταθερής κατάστασης του 
διανύσματος βαρών γύρω από το βέλτιστο. Η μήτρα  Ρ Rxx Ρ έχει J μηδενικές 
ιδιοτιμές (που αντιστοιχούν στα διανύσματα στήλης της μήτρας περιορισμών C ) και 
Ν J- J μη-μηδενικές ιδιοτιμές σi , i =1,2,…, ΝJ-J . Οι τιμές των ΝJ-J μηδενικών 
ιδιοτιμών περιορίζονται από τη σχέση : 
λmin  ≤   σ min ≤   σi ≤  σ max ≤  λ max           (159) 
όπου λmin  και λ max  είναι αντίστοιχα οι μικρότερες και μεγαλύτερες ιδιοτιμές της  Rxx 
και σ min  και σ max  οι μικρότερες και μεγαλύτερες μη μηδενικές ιδιοτιμές αντίστοιχα 
της Ρ Rxx Ρ . 
     Το αρχικό διάνυσμα διαφοράς v(0) =  f = wopt  μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός 
συνδυασμός των ιδιοδιανυσμάτων της Ρ Rxx Ρ που αντιστοιχούν σε μη μηδενικές 
ιδιοτιμές . Άρα , αν το v(0) είναι ίσο με το ιδιοδιάνυσμα ei της Ρ Rxx Ρ που 
αντιστοιχεί στην μη μηδενική ιδιοτιμή σi  τότε : 
v(k+1) = [ Ι – Δs Ρ Rxx Ρ] k+1 ei  = [ 1 – Δs σi] k+1 ei    (160) 
 
Από την (160) προκύπτει ότι κατά μήκος οποιουδήποτε ιδιοδιανύσματος της ΡRxxΡ  
το μέσο διάνυσμα βαρών συγκλίνει στο βέλτιστο διάνυσμα βαρών γεωμετρικά με 
γεωμετρικό λόγο ίσο με [1 – Δs σi] . Άρα ο χρόνος που απαιτείται ώστε το μήκος  του 
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διανύσματος διαφοράς να φτάσει στο 1/e της αρχικής του τιμής  εκφράζεται από τη 
σταθερά χρόνου : 
τi  = Δt / [ln(1 – Δs σi)] ≅  Δt / Δs σi         αν   Δs σi <<1          (161) 
όπου το Δt συμβολίζει το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε μία επανάληψη. Αν η 
σταθερά step size  επιλεχθεί ώστε : 
0 < Δs < (1/ σ max )           (162)  
τότε το μήκος , που δίνεται από τη νόρμα κάθε διανύσματος διαφοράς περιορίζεται 
ως εξής : 
 
(1 – Δs σ max ) k+1 || v(0)||  ≤   || v(k+1)||  ≤  (1 – Δs σ min ) k+1 || v(0)||     (163)  
 
Άρα , αν το μέτρο του αρχικού διανύσματος διαφοράς είναι πεπερασμένο, τότε το 
μέσο διάνυσμα βαρών συγκλίνει στο βέλτιστο διάνυσμα βαρών : 
limk ∞  ||E{ w(k)} - wopt || = 0            (164) 
Η σύγκλιση επέρχεται με τις σταθερές χρόνου που δίνονται από τις σχέσεις (161). 
     Ο αλγόριθμος LMS είναι σχεδιασμένος να εφαρμόζεται σε μη στάσιμα 
περιβάλλοντα θορύβου με τη συνεχή προσαρμογή των βαρών στον επεξεργαστή 
σήματος. Σε στάσιμα περιβάλλοντα σήματος, η προσαρμογή αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα να παρουσιάζει το διάνυσμα βαρών μία ανεπιθύμητη variance γύρω από 
τη βέλτιστη λύση, παράγοντας έτσι επιπρόσθετες συνιστώσες θορύβου στην έξοδο 
της στοιχειοκεραίας . Το βέλτιστο (ελάχιστο) επίπεδο ενέργειας εξόδου δίνεται από 
τη σχέση : 
 
Ε{ y2

opt
 (k)} = wopt Rxx wopt  = f T[C T Rxx -1 C] -1 f        (165) 

 
O επιπρόσθετος θόρυβος που προκαλείται από την προσαρμογή των βαρών μπορεί να 
προκύψει με σύγκριση με την (165) ώστε να αποφασιστεί η ποινή «βελτίωσης» του 
αλγορίθμου. Ένα άμεσο μέτρο αυτής της ποινής είναι η «λανθασμένη προσαρμογή» 
(misadjustment) M, που δίνεται από την (47). Για μία σταθερά step size που 
ικανοποιεί τη σχέση : 

0 < Δs < [1 / (σ max +
2
1 tr(Ρ Rxx Ρ)]            (166) 

η λανθασμένη προσαρμογή M στην σταθερή κατάσταση αποδεικνύεται ότι 
περιορίζεται ως εξής : 

2
sΔ

 { tr(Ρ Rxx Ρ) / [1-
2
sΔ ( tr(Ρ Rxx Ρ)+2 σ min)]}  ≤   Μ  ≤    

2
sΔ

 { tr(Ρ Rxx Ρ) / [1-
2
sΔ ( tr(Ρ Rxx Ρ)+2 σ max)]}       (167) 

όπου με tr δηλώνεται το ίχνος της μήτρας .  
 
Αν η  Δs  επιλεχθεί ώστε να ικανοποιεί την 0 < Δs <  {2 / 3 tr(Rxx )}   (168)  
τότε θα ικανοποιεί αυτόματα και την (166) . Το πάνω όριο της (168) μπορεί να 
υπολογιστεί άμεσα από παρατηρήσεις αφού 
 tr(Rxx) = E{xT(k) x (k)}  είναι το άθροισμα των ενεργειών των τάσεων στα taps .  
 
4.5.4 Γεωμετρική ερμηνεία μεθόδου  
 
     O αλγόριθμος LMS με περιορισμούς που περιγράφεται από τη σχέση (153) έχει 
απλή γεωμετρική ερμηνεία η οποία είναι χρήσιμη για την οπτικοποίηση της ιδιότητας 



 93

διόρθωσης σφάλματος που εμποδίζει το διάνυσμα βαρών να παραβιάσει τη συνθήκη 
περιορισμού. Ακόμα και αναπόφευκτα σφάλματα λόγω στρογγυλοποιήσεων, 
truncation ή κβαντισμό εμποδίζονται σχετικά λόγω της  ιδιότητας διόρθωσης 
σφάλματος, η οποία διορθώνει συνεχώς σφάλματα που μπορεί να προκύψουν, όποια 
κι αν είναι η πηγή τους.   
     Σε έναν αλγόριθμο χωρίς σφάλματα , οι διαδοχικές τιμές του διανύσματος βαρών 
w NJ διαστάσεων θα ικανοποιούν όλες ακριβώς την εξίσωση περιορισμών (136) και 
άρα όλες θα βρίσκονται στο επίπεδο περιορισμών Λ που ορίζεται από τη σχέση : 
Λ = { w : C T w = f   }              (169) 
Αυτό το επίπεδο περιορισμών, που έχει NJ- J διαστάσεις , φαίνεται στο σχήμα 4.15. 

 
 
Σχήμα 4.15 Σχηματική αναπαράσταση του επίπεδου περιορισμών , του υποχώρου 
επίπεδου περιορισμών και του αρχικού διανύσματος βαρών στον χώρο του w . 
 
     Όσα διανύσματα δείχνουν σε κατεύθυνση κάθετη στο επίπεδο περιορισμών είναι 
όλα γραμμικοί συνδυασμοί των διανυσμάτων στήλης της μήτρας περιορισμών, και 
άρα έχουν όλα τη μορφή Ca , όπου α είναι ένα σταθερό διάνυσμα του οποίου τα 
στοιχεία καθορίζουν το γραμμικό συνδυασμό. Άρα το αρχικό διάνυσμα βαρών f = 
C[C T C]-1  f   στον αλγόριθμο (153) , δείχνει σε κατεύθυνση κάθετη στο επίπεδο 
περιορισμών. Επίσης , το αρχικό διάνυσμα βαρών τελειώνει ακριβώς πάνω στο 
επίπεδο περιορισμών αφού C T f = f  , και άρα το  f   είναι το πιο βραχύ διάνυσμα που 
μπορεί να τελειώσει στο επίπεδο περιορισμών , όπως φαίνεται στο σχήμα 4.15 .                 
Θέτοντας το διάνυσμα βαρών περιορισμών f  ίσο με μηδέν, προκύπτει η ομογενής 
μορφή της εξίσωσης περιορισμών : 
C T w  = 0                     (170) 
Αυτή ορίζει ένα δεύτερο επίπεδο, επίσης NJ- J διαστάσεων , που διέρχεται από την 
αρχή συστήματος συντεταγμένων και ονομάζεται «υπόχωρος περιορισμών» 
(constraint subspace) και φαίνεται επίσης στο σχήμα 4.15 . 
O αλγόριθμος LMS με περιορισμούς της σχέσης (153) περιλαμβάνει προ-
πολλαπλασιασμό ενός συγκεκριμένου διανύσματος στον W – χώρο με τη μήτρα Ρ . 
Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργία προβολής. Προ-πολλαπλασιασμός 
οποιουδήποτε  διανύσματος με τη μήτρα Ρ έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη 
οποιονδήποτε συνιστωσών του διανύσματος οι οποίες είναι κάθετες στο επίπεδο Σ , 
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προβάλλοντας έτσι το αρχικό διάνυσμα βαρών στον επίπεδο υπόχωρο περιορισμών, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 4.16. 

 
Σχήμα 4.16 Προβολή διανύσματος στον επίπεδο υπόχωρο περιορισμών μέσω της 
μήτρας Ρ 

 
Ο μόνος παράγοντας  της (153) που πρέπει να αναλυθεί είναι ο y(k)x(k) , o οποίος 
αποτελεί μία εκτίμηση της κλίσης χωρίς περιορισμούς του μέτρου απόδοσης . Έχει 
αναφερθεί ότι το μέτρο απόδοσης χωρίς περιορισμούς είναι (1/2) wT Rxx w ενώ η 
κλίση χωρίς περιορισμούς είναι Rxx w . Αφού η μήτρα covariance Rxx  δεν είναι 
γνωστή a priori, η εκτίμηση που παρέχεται από την y(k)x(k) χρησιμοποιείται στον 
αλγόριθμο.  
     Το πρόβλημα βελτιστοποίησης με περιορισμούς που τίθεται από τις (135) , (136) 
αναπαρίσταται γραφικά στο w - χώρο στο σχήμα 4.17 . Ο αλγόριθμος πρέπει να 
επιτύχει τη μετακίνηση από το αρχικό διάνυσμα βαρών f στο βέλτιστο διάνυσμα 
βαρών wopt  κατά μήκος του επιπέδου περιορισμών Λ . Μπορεί τώρα να θεωρηθεί η 
λειτουργία του αλγορίθμου LMS με περιορισμούς  (153) . 

 
 
Σχήμα 4.17 Γραφική αναπαράσταση του προβλήματος βελτιστοποίησης με 
περιορισμούς. Φαίνονται τα περιγράμματα – ισοϋψείς σταθερής ενέργειας εξόδου, το 
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επίπεδο περιορισμών Λ, το αρχικό διάνυσμα βαρών f  και το βέλτιστο διάνυσμα 
βαρών wopt  που ελαχιστοποιεί την ενέργεια εξόδου  
 
     Στο σχήμα 4.18 η τρέχουσα τιμή του διανύσματος βαρών είναι η w(k). Αυτή η 
τιμή μεταβάλλεται θεωρώντας την  χωρίς περιορισμούς εκτίμηση αρνητικής κλίσης   
-y(k)x(k)  , πολλαπλασιάζοντας την με Δs και προσθέτοντας το αποτέλεσμα στο w(k). 
Αυτή η αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα ένα νέο διάνυσμα το οποίο βρίσκεται κάπου 
εκτός του επιπέδου περιορισμών . Προ-πολλαπλασιάζοντας το διάνυσμα : 
[w(k) - Δs y(k)x(k)] με τη μήτρα Ρ , λαμβάνουμε την προβολή του πάνω στο επίπεδο 
υποχώρου περιορισμών. Τέλος ,προσθέτοντας το f  στην προβολή στο επίπεδο 
υποχώρου περιορισμών, λαμβάνεται ένα νέο διάνυσμα βαρών που βρίσκεται πάνω 
στο επίπεδο περιορισμών. Αυτό το νέο διάνυσμα βαρών w(k+1) ικανοποιεί τον 
περιορισμό με την ακρίβεια του υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την 
πραγματοποίηση των παραπάνω λειτουργιών-πράξεων. Το χαρακτηριστικό αυτό της 
ικανότητας διόρθωσης σφαλμάτων του αλγορίθμου LMS με περιορισμούς εμποδίζει 
την εμφάνιση υπολογιστικών λαθών .  

 
Σχήμα 4.18 Λειτουργία του αλγορίθμου LMS με περιορισμούς βάση της σχέσης  
w(k+1) = Ρ [w(k) - Δs Rxx  w(k)] +  f 

 
Οι ιδιότητες σύγκλισης του αλγορίθμου LMS με περιορισμούς σχετίζονται άμεσα με 
αυτές του αλγορίθμου LMS χωρίς περιορισμούς που έχουν ήδη αναφερθεί .  
 
4.6  Περίληψη και συμπεράσματα  
 
     Ο αλγόριθμος LMS προσαρμόζει τη μέθοδο απότομης καθόδου στο μέτρο 
απόδοσης MSE για την απόκτηση μίας απλής υλοποίησης που εφαρμόζεται κυρίως 
σε συστήματα συνεχούς σήματος επικοινωνιών. Ο αλγόριθμος LMS απαιτεί την 
παραγωγή ενός σήματος αναφοράς που συγκρίνεται με το σήμα εξόδου της 
στοιχειοκεραίας για τη διαμόρφωση ενός σήματος σφάλματος . Η τεχνική αυτή είναι 
κυρίως χρήσιμη σε προσαρμοστικές κεραίες που καλούνται να διαχωρίσουν-
διακρίνουν μεταξύ επιθυμητών και μη  σημάτων  στη βάση διαφορετικών 
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χαρακτηριστικών διαμόρφωσης . Η «καρδιά» ενός LMS loop είναι ο correlator 
(συσχετιστής – πολλαπλασιαστής) , ο οποίος μορφοποιεί το γινόμενο e(t)xi(t) που 
απαιτείται για την εκτίμηση κλίσης. Για μία στοιχειοκεραία Ν στοιχείων, απαιτούνται 
Ν correlators για την υλοποίηση του αλγορίθμου LMS και τον έλεγχο κάθε στοιχείου.  
     Σε μερικές εφαρμογές συστημάτων, η χρήση Ν correlators μπορεί να θεωρείται 
ανεπιθύμητη. Σε αυτές τις περιπτώσεις , εναλλακτική λύση παρέχει ο αλγόριθμος 
DSD ο οποίος απαιτεί μόνο άμεσες μετρήσεις δεικτών απόδοσης (για τη χρήση του 
MSE κριτηρίου ,απαιτούνται μετρήσεις του σφάλματος ενέργειας) . Ο αλγόριθμος 
DSD δεν παρέχει επαρκή ισορροπία  μεταξύ ταχύτητας σύγκλισης και «λανθασμένης 
προσαρμογής» Μ όσο ο αλγόριθμος LMS ενώ και οι δύο παρουσιάζουν τον ίδιο 
βαθμό ευαισθησίας στην ταχύτητα σύγκλισης σε σχέση με το «σκόρπισμα»-διασπορά  
(spread) των ιδιοτιμών στην μήτρα covariance του σήματος εισόδου.  
     Ένας τρόπος μείωσης αυτής της ευαισθησίας της ταχύτητας σύγκλισης  
συναρτήσει του σκορπίσματος-διασποράς ιδιοτιμών είναι η χρήση ενός αλγορίθμου 
βασιζόμενου στην προσέγγιση επιταχυνόμενης κλίσης , με την προϋπόθεση ότι ο 
αριθμός βαθμών ελευθερίας του επεξεργαστή δεν είναι υψηλός . Παρουσιάστηκε ένας 
αλγόριθμος βασιζόμενος στον κύκλο καθόδου του Powell . Σε εφαρμογές όπου 
εμπλέκεται υψηλή ενέργεια ή κυματομορφές μεγάλης διάρκειας είναι συχνά 
επιθυμητό να περιοριστεί ο κύριος λοβός ώστε να μην εμφανιστεί ανεπιθύμητη 
παραποίηση της κυματομορφής σήματος . Οι προσεγγίσεις επιταχυνόμενης κλίσης 
έχουν ορισμένα μειονεκτήματα υλοποίησης λόγω των οποίων μπορεί να επιλεχθούν 
άλλες μέθοδοι, που θα αναπτυχθούν παρακάτω, για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος σκορπίσματος ιδιοτιμών .  
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Κεφάλαιο 5  
 
Ο προσαρμοστικός επεξεργαστής Howells-Applebaum 
 
     H ιδιότητα-κλειδί του προσαρμοστικού μηδενισμού παρεμβολών αναπτύχθηκε για 
ένα IF ραντάρ καταπίεσης πλευρικών λοβών (sidelobe canceller) και παρουσιάστηκε 
από τον Howells . Η ανάλυση του Applebaum για αυτήν την προσέγγιση καθιέρωσε 
τη θεωρία για τους νόμους ελέγχου που καθορίζουν τη λειτουργία ενός 
προσαρμοστικού βρόχου ελέγχου (adaptive control loop) για κάθε ακτινοβολητή- 
στοιχείο της στοιχειοκεραίας. Ο αλγόριθμος Applebaum μεγιστοποιεί ένα 
γενικευμένο SNR με την υπόθεση ότι το επιθυμητό σήμα είναι απόν το μεγαλύτερο 
διάστημα  (όπως σε συστήματα ραντάρ και σόναρ) ενώ η κατεύθυνση άφιξης του 
επιθυμητού σήματος είναι γνωστή. Δεδομένου ότι η υλοποίηση του επεξεργαστή 
Howells-Applebaum είναι σχετικά απλή, αυτός έχει βρει ευρεία εφαρμογή σε 
προβλήματα διαταραχών (clutter)  και απόρριψης παρεμβολών σε συστήματα ραντάρ. 
 
5.1 Εισαγωγικές έννοιες  
 
     Για την περιγραφή του προσαρμοστικού επεξεργαστή Howells-Applebaum θα 
αναφερθούν αρχικά κάποιες εισαγωγικές-προαπαιτούμενες έννοιες , όπως η σύζευξη 
(conjugacy) φάσης, τα cross-correlation interferometers και το RC φίλτρο 
ολοκλήρωσης .  
 
5.1.1 Σύζευξη (conjugacy) φάσης 
 
     Το χωρικό φιλτράρισμα σε μία προσαρμοστική στοιχειοκεραία επιτυγχάνεται με 
την αυτόματη αναγνώριση (sensing) της κατεύθυνσης άφιξης μίας  πηγής 
παρεμβολών (interference source) και τη διαμόρφωση μίας  οπισθοκατευθυντικής 
(retrodirective) δέσμης σε αυτήν την κατεύθυνση ώστε να αφαιρεθεί από το αρχικό, 
μη – προσαρμοσμένο, διάγραμμα ακτινοβολίας . Στο σχήμα 5.1 φαίνεται η ιδέα της 
αφαίρεσης μίας  οπισθοκατευθυντικής (retrodirective) δέσμης (με πλάτος και φάση 
που ταιριάζει στην μη προσαρμοσμένη δέσμη ) από το διάγραμμα ακτινοβολίας ώστε 
να λάβουμε ένα συνολικό μηδενισμό δέσμης στην κατεύθυνση της πηγής 
παρεμβολών. Ο όρος «retrodirective δέσμη» υποδεικνύει ότι μία βοηθητική δέσμη 
λήψης διαμορφώνεται αυτόματα στην κατεύθυνση της πηγής παρεμβολών . Για να 
στραφεί η βοηθητική δέσμη λήψης στην κατεύθυνση της πηγής παρεμβολών (δηλαδή 
για να επιτύχουμε οπισθοκατευθυντικότητα), πρέπει η φάση κάθε στοιχείου της 
στοιχειοκεραίας να καθυστερηθεί (σε σχέση με μία επιλεγμένη φάση  αναφοράς)  
κατά την ίδια ποσότητα κατά την οποία προπορεύεται η ληφθείσα κυματομορφή. Σε 
κάθε συχνότητα , η χρονική καθυστέρηση είναι ισοδύναμη με μία μεταβολή φάσης    
(μεταξύ ± 2π) και άρα η retrodirective φάση έχει μία συζευγμένη σχέση με τη φάση 
του αρχικά λαμβανομένου σήματος σε κάθε στοιχείο (συγκρινόμενο με το στοιχείο 
κοινής αναφοράς). Είναι γνωστό ότι η επιθυμητή σύζευξη φάσης μπορεί να ληφθεί με 
τη χρήση ενός μίκτη στον οποίο το ημίτονο αναφοράς έχει συχνότητα είτε υψηλότερη 
είτε ίση με τη συχνότητα του λαμβανομένου σήματος . Στη συνέχεια επιλέγεται η 
διαφορά συχνοτήτων ως έξοδος .  
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Σχήμα 5.1 Αρχή οπισθοκατευθυντικής δέσμης. Φαίνεται η αφαίρεση της 
οπισθοκατευθυντικής δέσμης από το μη προσαρμοσμένο διάγραμμα για τη λήψη του 
προσαρμοσμένου διαγράμματος , παρουσία μίας  πηγής παρεμβολών  
 
 
5.1.2 Cross-correlation interferometers 
 
     Μία προσαρμοστική στοιχειοκεραία που χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή Howells- 
Applebaum χρησιμοποιεί τα στοιχεία βαρών για να επιτύχει σύζευξη φάσης (και άρα 
μορφοποίηση retrodirective δέσμης) με cross-correlation ενός λαμβανομένου σήματος 
αναφοράς με κάθε ένα από τα λαμβανόμενα σήματα στους αισθητήρες – στοιχεία της 
κεραίας . Ως  σήμα αναφοράς μπορεί να ληφθεί είτε η έξοδος μίας ξεχωριστής 
κεραίας είτε η έξοδος της στοιχειοκεραίας στην οποία βρίσκεται το ελεγχόμενο 
στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία του interferometer είναι η ίδια και φαίνεται 
στο σχήμα 5.2 . 
Η απαιτούμενη πληροφορία για τον καθορισμό της συζευγμένης φάσης για ένα 
ερχόμενο σήμα μπορεί να ληφθεί από το cross-correlation interferometer με τον 
ακόλουθο τρόπο. Μία σημειακή πηγή σε γωνία θ παράγει ένα μέτωπο κύματος που 
φτάνει στους δύο αισθητήρες-στοιχεία Α και Β του σχήματος 5.2 με μία path-length 
διαφοράς φάσης  u που δίνεται από τη σχέση : 

  u = 
λ
πd2 sinθ              (1) 

όπου d είναι η απόσταση μεταξύ των δύο αισθητήρων και λ είναι το μήκος κύματος 
του προσπίπτοντος μετώπου κύματος . Τα RF σήματα στους αισθητήρες Α και Β 
μετατρέπονται σε κατάλληλα σήματα στην IF band με δύο μίκτες που έχουν έναν 
κοινό τοπικό ταλαντωτή ώστε τα RF πλάτη και φάσεις να διατηρούνται στα 
μετατοπισμένα IF σήματα. 
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Σχήμα 5.2 Σχηματικό διάγραμμα ενός cross-correlation interferometer  
 
Αν το μιγαδικό IF σήμα στον αισθητήρα Β συμβολίζεται με x) 2 , το πραγματικό μέρος 
του μπορεί να γραφτεί : 
x2 = bcos(ωt - u)      (2) 
όπου b είναι το πλάτος του λαμβανομένου σήματος στο Β , ω είναι η συχνότητα IF 
φέροντος και u είναι το προβάδισμα φάσης στο Β σε σχέση με το Α . Το μιγαδικό IF 
σήμα στον αισθητήρα Α μετατοπίζεται σε μία υψηλότερη συχνότητα ω0 σε μία 
δεύτερη λειτουργία μίξης. Αυτή η μετατόπιση συχνότητας εισάγεται για να 
αποφευχθούν προβλήματα που σχετίζονται με χαμηλού επιπέδου dc ανίχνευση, 
εξισορρόπηση ενισχυτή και flicker θόρυβο. Το πραγματικό μέρος του x) 1 μπορεί 
επομένως να γραφτεί : 
x1 = αcos[(ω+ ω0 )t + φο ]        (3) 
όπου α είναι το πλάτος του λαμβανομένου σήματος στο Α, (ω+ ω0) είναι η 
μετατοπισμένη IF συχνότητα και φο είναι η σταθερά φάσης του offset ταλαντωτή 
αναφοράς . 
Ta δύο IF σήματα x1 και x2  συνδυάζονται σε έναν τελικό μίκτη, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 5.2 , όπου η διαφορά των δύο συχνοτήτων επιλέγεται ως σήμα εξόδου. 
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Επομένως το σήμα εξόδου του τελικού μίκτη μπορεί να θεωρηθεί ως το πραγματικό 
μέρος του γινομένου του x) 1  και του συζυγούς μιγαδικού του x) 2 : 

Έξοδος mixer = Re{ x) 1  x) 2
*}=

2
ab cos(ω0 t +  φο – u )       (4) 

O τελικός μίκτης επομένως παρέχει μία cross-correlation  των λαμβανομένων στα Α 
και Β σημάτων. Η έξοδος έχει συχνότητα φέροντος ίση με την offset συχνότητα 
αναφοράς ω0. Το πλάτος εξόδου του mixer  είναι ανάλογο με το γινόμενο των πλατών 
των δύο σημάτων (α και b) και η φάση είναι ίση με την διαφορά φάσης u μεταξύ των 
σημάτων που λαμβάνονται στους δύο αισθητήρες (εκτός από την αυθαίρετη σταθερά 
φάσης φο) . 
 
     Τέλος , το cross-correlation σήμα ενισχύεται από έναν ενισχυτή υψηλού κέρδους 
G , με ζωνοπερατό φίλτρο με κέντρο στη συχνότητα ω0, και ολοκληρώνεται σε ένα 
στενής δέσμης high–Q φίλτρο για τη βελτίωση του SNR εξόδου. Το high – Q φίλτρο 
μειώνει το θόρυβο εξόδου με δύο τρόπους : τόσο μειώνοντας το εύρος του θορύβου 
εξόδου όσο και ολοκληρώνοντας (ή παίρνοντας το μέσο όρο) την correlation mixer 
περιβάλλουσα σήματος εξόδου ως εξής : 

Filter output  = ∫
+τt

t
 Re{ x) 1  x) 2

*}dt                 (5) 

     To cross-correlation interferometer του σχήματος 5.2 επομένως, καταλήγει σε ένα 
σταθερό μιγαδικό σήμα εξόδου με κατάλληλη offset συχνότητα αναφοράς. Το πλάτος 
αυτού του σταθερού μιγαδικού σήματος είναι ανάλογο με το γινόμενο των πλατών 
των σημάτων που λαμβάνονται στους δύο αισθητήρες και η φάση είναι ίση με την 
διαφοράς φάσης  u ( που είναι επίσης η φάση σύζευξης του αισθητήρα Β σε σχέση με 
τον αισθητήρα Α). Άρα , η έξοδος του cross-correlation interferometer περιέχει την 
αναγκαία πληροφορία (την ακριβή γωνία της συζευγμένης φάσης) για τη 
μορφοποίηση του προσαρμοστικού στοιχείου βάρους που καταλήγει στον 
οπισθοκατευθυντικό λοβό που στοχεύει στην πηγή σήματος.  
 
5.1.3 Φίλτρο ολοκλήρωσης (integrating filter) 
 
     Σε μία προσαρμοστική στοιχειοκεραία η χρήση του cross-correlator high – Q 
φίλτρου προϋποθέτει μεγάλη σταθερότητα φάσης και εύκολο έλεγχο της σταθεράς 
χρόνου του φίλτρου. Αυτοί οι παράγοντες ευνοούν μία υλοποίηση στην οποία το IF 
σήμα υφίσταται υποβίβαση συχνότητας σε in-phase I/ Q κανάλια βασικής ζώνης στην 
έξοδο ενός υψηλού κέρδους ενισχυτή, ώστε RC φίλτρα να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.3 . Τα I/ Q σήματα στην έξοδο των RC 
φίλτρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναδιαμορφώσουν το offset σήμα 
αναφοράς (στους διπολικούς πολλαπλασιαστές) και άρα να δημιουργήσουν το 
μιγαδικό στοιχείο βάρους w)  στην offset συχνότητα αναφοράς .  
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Σχήμα 5.3 Υλοποίηση high–Q φίλτρου με χρήση απλών RC φίλτρων  ολοκλήρωσης 
στα in-phase και quadrature κανάλια  
 
Υποθέτοντας ότι το φίλτρο ολοκλήρωσης είναι RC τύπου , η μεταβατική ανάλυση θα 
βασιστεί στο απλό RC κύκλωμα του σχήματος 5.4 . Η διαφορική εξίσωση για την 
τάση εξόδου από αυτό το RC κύκλωμα γράφεται : 

C
dt
dw  + 

R
w  = 

R
u               (6) 

ή  το dt
dw  + w = u                (7) 

όπου το = RC είναι η σταθερά χρόνου του φίλτρου και u είναι μία βηματική 
συνάρτηση τάσης εισόδου : 
 

u(t) = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

≥
<

0,
0,0

0 tu
t

              (8) 

 
Mε μετασχηματισμό Laplace στην (7) προκύπτει :  

τοsw(s) - τοw(0+) + w(s) = 
s

u0             (9) 

και w(s) = [ w(0+) / (s+ao)] + [aouo / s(s+ao)]               (10) 
 
όπου ao=1/το και w(0+) είναι η αρχική τιμή της τάσης εξόδου w τη χρονική στιγμή 
t=0+ . 
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Σχήμα 5.4 Απλό φίλτρο ολοκλήρωσης RC 
 
Παίρνοντας αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace στην (10) προκύπτει : 
w(t) = w(0+)e-aot + uo(1- e-aot)                 (11) 
ή w(t) = [w(0+) - uo] e-aot + uo                     (12) 
 
Δεδομένου ότι η λειτουργία του RC φιλτραρίσματος του σχήματος 5.4 μπορεί να 
γίνει τόσο για το Ι όσο και για το Q κανάλι, η (12) μπορεί να γραφτεί με την ορολογία 
ολόκληρων των μιγαδικών αριθμών w)  και ou) ώστε : 
w) (t) = [ w) (0+) - ou) ] e-aot + ou)             (13) 
Η (13) επομένως δίνει μία απλή μεταβατική εξίσωση για το μιγαδικό βάρος w)  , 
αναπαριστώντας τα Ι και Q στοιχεία του διπολικού σήματος εξόδου από τα  RC 
φίλτρα ολοκλήρωσης. Ο συμβολισμός ).() για την περιγραφή των μιγαδικών 
ποσοτήτων θα παραλείπεται στις παρακάτω αναλύσεις και θα υποτίθεται ότι όλες οι 
ποσότητες αναπαρίστανται από τις μιγαδικές περιβάλλουσές τους .  
 
5.2. Στοιχειοκεραία Ν στοιχείων με Ν προσαρμοστικούς βρόχους (adaptive loops)  
 
     Θα εξεταστεί η περίπτωση πολλαπλών βρόχων στην οποία κάθε στοιχείο της 
γραμμικής στοιχειοκεραίας Ν στοιχείων έχει έναν συσχετιζόμενο προσαρμοστικό 
βρόχο για λόγους προσαρμογής βαρών. Θεωρείται η υλοποίηση πολλαπλών 
προσαρμοστικών βρόχων που φαίνεται στο σχήμα 5.5 για μία γραμμική 
στοιχειοκεραία έξι στοιχείων .  
     Υποτίθεται στην παρακάτω ανάλυση ότι το επιθυμητό σήμα απουσιάζει , σε 
αντίθεση με την περίπτωση του LMS αλγορίθμου .  Όλα τα σήματα αναπαρίστανται 
από τις μιγαδικές περιβάλλουσες με αποτέλεσμα το RF ή IF φέρον που 
διαμορφώνεται από αυτήν την περιβάλλουσα δεν παρουσιάζεται ποτέ ρητά σε καμία 
εξίσωση.  Επίσης , στο σχήμα δεν φαίνονται οι τοπικοί ταλαντωτές , οι IF buffer 
ενισχυτές και τα ζωνοπερατά φίλτρα που υπάρχουν στο πραγματικό σύστημα . 
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Σχήμα 5.5 Γραμμική προσαρμοστική στοιχειοκεραία έξι στοιχείων  με έξι βρόχους 
ελέγχου Howells-Applebaum με σήματα οδήγησης δέσμης 
 
Τα σήματα οδήγησης δέσμης (beam-steering signals) b1* και b2* αποτελούν εισόδους 
με μία offset συχνότητα αναφοράς ω0  όμως ο όρος e-jωοt συχνότητας φέροντος δεν 
περιλαμβάνεται στις εξισώσεις δεδομένου ότι θα αποτελούσε μία επιπλέον μη 
απαραίτητη ποσότητα , παράλληλα με τα σήματα ενδιαφέροντος . Ο σκοπός των 
σημάτων οδήγησης δέσμης b1*  και b2* είναι η καθοδήγηση – στροφή της 
λαμβανόμενης δέσμης σε μία επιθυμητή κατεύθυνση θο στο αζιμούθιο επίπεδο . Αυτό 
είναι ισοδύναμο με την υπόθεση ότι η διεύθυνση άφιξης του επιθυμητού σήματος 
είναι γνωστή .  
Ορίζεται το διάνυσμα στοιχείων σήματος x : 
xΤ = [ x1 , x2 , …,xN ]           (14) 

με xk = n k  + ∑
=

−−
I

i

Nkju
i

ieJ
1

)12(
                 (15) 

και ui = 
λ

πd sinθ i                                       (16) 

δηλαδή το k-ιοστό στοιχείο xk  αποτελείται από το θόρυβο ηρεμίας λήψης καναλιού   
n k και ένα άθροισμα όρων τάσης που σχετίζονται με τις Ι εξωτερικές narrowband 
πηγές παρεμβολών .  
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Οι πηγές παρεμβολών υποτίθενται στατιστικά ανεξάρτητες ,  Ji είναι το πλάτος τάσης 
στο στοιχείο του καναλιού που σχετίζεται με την i-ιοστή πηγή και θi είναι η αζιμούθια 
γωνία κατεύθυνσής του, μετρημένη από τη μετωπική κατεύθυνση της 
στοιχειοκεραίας . Επίσης , υποτίθεται ότι μία δεδομένη πηγή παρεμβολών θα παράγει 
ίσα πλάτη τάσης σε όλα τα στοιχεία – αισθητήρες της στοιχειοκεραίας . Η φάση κάθε 
αισθητήρα έχει ως αναφορά το γεωμετρικό κέντρο της κεραίας .  
Σε συνθήκες ηρεμίας (quiescent conditions), όταν είναι παρόν μόνο ο θόρυβος λήψης, 
τα προσαρμοστικά βάρη σταθεροποιούνται στις τιμές σταθερής κατάστασης και 
συμβολίζονται με το διάνυσμα βαρών wq όπου : 
wq

Τ = [wq1 , wq2 ,…, wqΝ ]                (17) 

με wqk = ak
)12( −−− Nkjuoe                (18) 

και uο= 
λ

πd sinθο                           (19) 

Οι συνιστώσες  ak  έχουν τιμές επιλεγμένες ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό 
σχήμα δέσμης και τα επιθυμητά επίπεδα  πλευρικών λοβών. Το προκύπτον διάγραμμα 
ακτινοβολίας στην κατάσταση ηρεμίας γράφεται ως : 

Gq (θ) = (sTwq) =  ∑
=

−−−
N

k
ok Nkuuja

1
)]12)((exp[             (20) 

όπου s είναι ένα διάνυσμα που αναπαριστά στοιχεία σημάτων με μοναδιαίο πλάτος 
ώστε : 
sT = [ s1 , s2 , …, sN ]              (21) 
με sk = exp[ju(2k-N-1)]         (22) 
όπου ο παράγοντας φάσης που σχετίζεται με τη μακρινού πεδίου μεταβλητή γωνίας θ 
είναι : 

u = 
λ

πd sinθ                         (23) 

Τα στοιχεία του διανύσματος εισόδου οδήγησης δέσμης b*  δίνονται από τη σχέση :  
b*Τ = [b1*, b2* ,…, bΝ*]           (24) 
και σχετίζονται άμεσα με τα στοιχεία του wq με τη σχέση : 
bk* = ckwqk           (25) 
Οι σταθερές ck θα υπολογιστούν παρακάτω.  
 
5.2.1 Εξισώσεις προσαρμοστικών βαρών  
 
     Όπως φαίνεται από το σχήμα 5.5 , το βάρος wk που συνδέεται με τον k-ιοστό 
αισθητήρα-στοιχείο δίνεται από τη σχέση : 
wk = bk* - zk             (26) 
Η τάση από κάθε correlation μίκτη δίνεται από το γινόμενο του σήματος xk*  με το 
άθροισμα στην έξοδο της κεραίας , δηλαδή : 

uk = k2( xk* ∑
=

N

i
ii xw

1
 )              (27) 

όπου k σταθερά του correlation μίκτη. Η τάση uk διέπεται από την εξίσωση του RC 
φίλτρου, δηλαδή : 

το dt
dzk  + zk = γ( xk* ∑

=

N

i
ii xw

1
 )       (28) 

όπου γ = k2G          (29) 
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με G σταθερά ενίσχυσης .      
 
Η σταθερά ενίσχυσης γ αναπαριστά έναν σταθερό παράγοντα κέρδους – μετατροπής 
το οποίο υποτίθεται ίδιο για όλους τους βρόχους.  Η (28) περιέχει Ν αγνώστους  z1 , 
z2 , …, zN   και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα σύνολο Ν ταυτοχρόνων γραμμικών 
διαφορικών εξισώσεων, μία για κάθε προσαρμοστικό βρόχο. Από τις (26) και (28) 
προκύπτει : 

το dt
dwk  + wk = bk* - γ( xk* ∑

=

N

i
ii xw

1
 )         (30) 

Με χρήση συμβολισμών μήτρας, οι Ν διαφορικές γραμμικές εξισώσεις που 
αντιστοιχούν στην (30) γράφονται : 
το (dw/dt)+ w= b* - γ( x* wT x )             (31) 

Αφού  (wT x ) = (x T w) = ∑
=

N

i
ii xw

1
  προκύπτει ότι ο όρος ( x* wT x ) μπορεί να 

ξαναγραφτεί ως : 
[ x* wT x ] = [x* xT] w                 (32)                 
Η αναμενόμενη (μέση) τιμή του  x* xT παρέχει την μήτρα συσχέτισης του σήματος 
εισόδου : 
Rxx = E{ x* xT}                (33) 
Οι μέσες τιμές που συνιστούν τα στοιχεία της μήτρας συσχέτισης Rxx  δίνονται από 
τις εξής σχέσεις : 

lk xx *  = ∑
=

I

i
iJ

1

2|| exp [j2ui(l – k)]     για  l ≠ k          (34) 

lk xx *  = | kx |2 = | kn |2  + ∑
=

I

i
iJ

1

2||           για  l=k          (35) 

Η (35) παρέχει τα διαγώνια στοιχεία της Rxx . Η μήτρα συσχέτισης μπορεί να 
θεωρηθεί, απουσία του επιθυμητού σήματος , ως το άθροισμα της μήτρας θορύβου 
λήψης σε ηρεμία ( quiescent receiver noise matrix) Rnnq και των μητρών των 
διαφόρων ανεξάρτητων πηγών Rnni . Άρα : 

Rnn = Rnnq + ∑
=

I

i 1
Rnni                        (36) 

Η Rnnq  μπορεί να γραφτεί : 
 

Rnnq  = 

2

2
2

2
1

||0......0
0............
0......00
0...0||0
0...00||

Nn

n
n

          (37) 

ενώ  
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Rnni =   | iJ |2   
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ee
ee
ee

−−

−

                   (38) 

Από τις (36) και (31)  με ανακατάταξη όρων, βρίσκεται η τελική έκφραση της 
διαφορικής εξίσωσης για τη μήτρα προσαρμοστικών βαρών :  
το (dw/dt)+ [Ι + γ Rnn ] w = b*                   (39) 
όπου Ι η μοναδιαία μήτρα .  
 
     Η λύση της (39) είναι πολύ απλή αν η μήτρα Rnn  είναι διαγώνια . Γενικά , η Rnn 
δεν είναι διαγώνια αλλά θετικά ορισμένη Hermitian μήτρα. Ένας απλός 
μετασχηματισμός συντεταγμένων μπορεί επομένως να βρεθεί ώστε να 
διαγωνιοποιηθεί η Rnn. Η μήτρα που επιτυγχάνει την επιθυμητή διαγωνιοποίηση είναι 
μία nonsingular ορθοκανονική τυπική μήτρα που συμβολίζεται με Q . Η 
προκύπτουσα διαγωνιοποιημένη μήτρα έχει ως διαγώνια στοιχεία τις ιδιοτιμές της 
μήτρας Rnn .  Οι ιδιοτιμές της Rnn δίνονται από τις λύσεις της εξίσωσης : 
| Rnn – λi I | = 0      ,  i=1, 2, …, N          (40) 
όπου λi είναι οι ιδιοτιμές της Rnn και Ι η μοναδιαία μήτρα . Σε κάθε ιδιοτιμή 
αντιστοιχεί ένα ιδιοδιάνυσμα ei που ικανοποιεί τη σχέση : 
Rnn ei  = λi ei                  (41) 
Αυτά τα ιδιοδιανύσματα (που κανονικοποιούνται ώστε να έχουν μοναδιαίο μέτρο και 
να είναι ορθογώνια μεταξύ τους) σχηματίζουν τις σειρές της μήτρας 
μετασχηματισμού Q : 

Q =    

...
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...
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...
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333231
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NNN eee
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   , με  ei = 
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                 (42) 

 
Αφού η Rnn  διαγωνιοποιηθεί από τη μήτρα Q προκύπτει : 

[Q* Rnn QΤ ] =  

Νλ

λ
λ

λ

0......0
0............
0...00
0...00
0...00

3

2

1

          (43) 

 
Αφού  Rnn = E{ x* xT}  προκύπτει ότι η (43) γράφεται : 

  [Q* Rnn QΤ ] = [ TTQx*x*Q ] = [ T*xx '' ]= Λ         (44) 
με  x’ = Q x      (45) 
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H μήτρα Q επομένως μετασχηματίζει το διάνυσμα πραγματικού σήματος x στο 
ορθοκανονικό διάνυσμα σήματος x’ . Τα στοιχεία του x’ καθορίζονται από τα 
ιδιοδιανύσματα της Rnn  , δηλαδή : 
x’k = (ek

T x )         (46) 
Tα ορθοκανονικά στοιχεία διανύσματος σήματος παρουσιάζουν τα εξής δύο 
χαρακτηριστικά : 

1. Είναι μη συσχετιζόμενα (uncorrelated) , δηλαδή : 
Ε{ x’k* x’l }= 0     για l ≠ k          (47) 

2. Τα πλάτη τους δίνονται από την τετραγωνική ρίζα της αντίστοιχης ιδιοτιμής , 
δηλαδή : 
Ε{ x’k* x’k } = λk                        (48) 

     Η μήτρα μετασχηματισμού Q μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει τα ίδια στοιχεία 
σήματος που θα λαμβάνονταν με την εφαρμογή ενός κατάλληλα επιλεγμένου 
ορθογώνιου δικτύου διαμόρφωσης δέσμης (orthogonal beamforming network) . 
     Όπως το διάνυσμα σήματος x μετασχηματίζεται στο x’ με την (45) έτσι το 
διάνυσμα καθοδήγησης δέσμης b* μπορεί να μετασχηματιστεί ώστε να οριστεί ένα 
νέο διάνυσμα στροφής δέσμης b’*  : 
b’ = Q b        (49) 
όπου το k-ιοστό στοιχείο του b’ καθορίζεται από το k-ιοστό ιδιοδιάνυσμα που 
εμφανίζεται στην Q  . Ο  Q-μετασχηματισμός συντεταγμένων που εραφμόζεται στα x 
και b εισάγει μία ισοδύναμη κυκλωματική περιγραφή για το σύστημα η οποία 
φαίνεται στο σχήμα 5.6b . Σε αυτό φαίνεται ένα ισοδύναμο σύστημα «ορθοκανονικής 
προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας» , ενώ στο σχήμα 5.6 α φαίνεται μία απλοποιημένη 
αναπαράσταση του πραγματικού συστήματος .      
                     

 
Σχήμα 5.6α Αναπαράσταση ισοδύναμου κυκλώματος για ένα σύστημα 
προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας έξι στοιχείων - πραγματικό σύστημα 
προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας 
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Σχήμα 5.6b Αναπαράσταση ισοδύναμου κυκλώματος για ένα σύστημα 
προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας έξι στοιχείων - ισοδύναμο ορθοκανονικό σύστημα 
προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας 
 
Υπάρχει ένα σύνολο βαρών που συνιστά το διάνυσμα βαρών w’ στο ορθοκανονικό 
σύστημα . Η εξίσωση μητρών για τα προσαρμοστικά βάρη στο ισοδύναμο σύστημα 
αποδεικνύεται ότι δίνεται από : 
το (dw’/dt)+ [Ι + γ R’nn ] w’ = b’*       (50) 
όπου  R’nn = E{ x’* x’T} = Λ              (51)    
Ως αποτέλεσμα της διαγωνιοποίησης που πραγματοποιείται στο ορθοκανονικό 
σύστημα , λαμβάνεται ένα σύνολο ανεξάρτητων γραμμικών διαφορικών εξισώσεων, 
κάθε μία από τις οποίες έχει λύση αν μπορούν να καθοριστούν οι αντίστοιχες 
ιδιοτιμές. Κάθε ένας από τους ορθοκανονικούς σέρβο-βρόχους στο ισοδύναμο 
σύστημα έχει ανεξάρτητη απόκριση από τους υπόλοιπους , αφού τα σήματα εισόδου 
x’k είναι ορθογωνιοποιημένα και άρα είναι τελείως ασυσχέτιστα το ένα με το άλλο . 
Η εξίσωση βαρών για τον k-ιοστό ορθοκανονικό σέρβο-βρόχο μπορεί επομένως να 
γραφτεί : 

το dt
dw k'  + (1+γλk ) w’k = b’k*           (52) 

Ο ισοδύναμος παράγοντας σέρβο-κέρδους μπορεί να οριστεί από την (52) ως : 
μk = γλk                        (53) 
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με αποτέλεσμα οι ισοδύναμοι παράγοντες σέρβο-κέρδους για τους διάφορους 
ορθοκανονικούς βρόχους να καθορίζονται από τις ιδιοτιμές της μήτρας covariance 
του σήματος εισόδου. Οι θετικές πραγματικές ιδιοτιμές λk  αντιστοιχούν στο 
τετράγωνο του πλάτους της τάσης εισόδου . Κάθε δεδομένη ιδιοτιμή είναι στην 
πραγματικότητα ανάλογη με την ενέργεια που παρουσιάζεται στη θύρα εξόδου του 
ορθοκανονικού δικτύου.  
     Για το διάνυσμα εισόδου καθοδήγησης δέσμης b* , η ενέργεια εξόδου επιθυμητού 
σήματος δίνεται από τη σχέση : 
Ρs = | wT b |2               (54) 
Όμοια , η ενέργεια εξόδου θορύβου της στοιχειοκεραίας γράφεται ως : 
Ρn = | xw T  |2               (55) 
όπου το διάνυσμα σήματος x υποτίθεται ότι αποτελείται μόνο από θόρυβο λήψης στo 
κανάλι στην κατάσταση ηρεμίας (quiescent receiver channel noise) και τα στοιχεία 
σήματος κατευθυντικού θορύβου λόγω των εξωτερικών πηγών παρεμβολών. Το SNR 
(signal to noise ratio) μέτρο απόδοσης επομένως είναι ο λόγος των δύο παραπάνω 
τετραγωνικών μορφών : 

(
n
s  ) = | wT b |2   /   | xw T  |2  =  { w+[b*bT]w } / { w+ Rnn w }    (56)      

όπου Rnn είναι η μήτρα covariance του σήματος θορύβου. Από τα αποτελέσματα του 
κεφαλαίου 3 προκύπτει ότι το βέλτιστο διάνυσμα βαρών που παρέχει το μέγιστο SNR 
για την (56) δίνεται από τη σχέση : 
w opt = (1/ cοnstant) Rnn

-1 b*              (57) 
Από τη σχέση (37) του κεφαλαίου 4 ( wopt =   Rxx

-1 rxd ) προκύπτει ότι και οι δύο 
αλγόριθμοι , LMS και μέγιστου SNR ,  παρέχουν ακριβώς την ίδια λύση διανύσματος 
βαρών (με τη διαφορά μίας  πολλαπλασιαστικής σταθεράς όταν είναι απόν το 
επιθυμητό σήμα) , αν υποθέσουμε ότι  rxd = b*  αφού τα δύο αυτά διανύσματα 
παίζουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο στην απόφαση της λύσης του βέλτιστου διανύσματος 
βαρών . Άρα η επιλογή ενός συγκεκριμένου διανύσματος rxd  για τον LMS  αλγόριθμο  
ισοδυναμεί με την επιλογή του b*   για τον μέγιστου SNR αλγόριθμο και αναπαριστά 
πληροφορία για την κατεύθυνση άφιξης . Το γεγονός αυτό παρέχει τη σχέση μεταξύ 
του σήματος αναφοράς (LMS  αλγόριθμος) και του σήματος οδήγησης δέσμης (SNR 
αλγόριθμος) ώστε οι δύο αυτοί αλγόριθμοι να παρέχουν ισοδύναμες λύσεις .  
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η βέλτιστη λύση ορθοκανονικού βάρους δίνεται (με 
τη διαφορά μίας  πολλαπλασιαστικής σταθεράς) από : 
w’k opt = (1/μk) b’k*           (58) 
Από τις (53) και (58) προκύπτει : 

το dt
dw k'  + (1+ μk ) w’k = μk  w’k opt           (59) 

Η λύση της διαφορικής αυτής εξίσωσης είναι η εξής : 

w’k (t) = [ w’k (0) - w’k ( ∞ ) ] 
take−

 +  w’k ( ∞ )         (60) 
με w’k ( ∞ ) = [ μk / (1+ μk )] w’k opt           (61) 
και  αk = (1+ μk  ) / το               (62) 
     Στις παραπάνω εξισώσεις το w’k ( ∞ ) αναπαριστά το βάρος σταθερής κατάστασης, 
το w’k (0) είναι η αρχική τιμή βάρους και το αk  είναι ο μεταβατικός παράγοντας 
εξασθένησης . Η μεταβατική απόκριση των προσαρμοστικών βαρών μπορεί πια να 
καθοριστεί από τις ιδιοτιμές. Ο k-ιοστός ορθοκανονικός σέρβο-βρόχος μπορεί να 
αναπαρασταθεί από τον type-0 position servo του σχήματος 5.7 .  
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Σχήμα 5.7 Τype-0 σέρβο-μοντέλο για τον k-ιοστό ορθοκανονικό προσαρμοστικό 
βρόχο ελέγχου  
 
Για να συσχετιστούν τα βάρη του ορθοκανονικού συστήματος w’k  με τα πραγματικά 
βάρη wk παρατηρείται ότι τα δύο συστήματα που φαίνονται στο σχήμα 5.6 πρέπει να 
είναι ακριβώς ισοδύναμα , δηλαδή : 

∑
=

N

k
kk xw

1
 = ∑

=

N

k
kk xw

1
''                     (63) 

 
ή  wTx = w’ Tx’ = w’ TQ x          (64) 
Άρα  w = Q T w’                         (65) 
Από την (65) προκύπτει ότι η λύση για το k-ιοστό πραγματικό βάρος μπορεί να 
γραφτεί : 
wk = (e1k w1’ + e2k w2’ +…+ eN k wN’ )    (66) 
όπου    e1k είναι το k-ιοστό στοιχείο του πρώτου ιδιοδιανύσματος  
            e2k είναι το k-ιοστό στοιχείο του δεύτερου  ιδιοδιανύσματος 
           ……………… 
            eΝk είναι το k-ιοστό στοιχείο του Ν-ιοστού ιδιοδιανύσματος 
 
Για να υπολογιστούν οι συνιστώσες ck που συσχετίζουν το b*  με το wqk  (σχέση 
(25)) , υποθέτουμε πάλι ότι μόνο ο θόρυβος λήψης είναι παρών σε κάθε κανάλι σε 
συνθήκες ηρεμίας έτσι ώστε τα διάφορα σήματα στα κανάλια να είναι ασυσχέτιστα . 
Επίσης υποτίθεται πως  η μήτρα μετασχηματισμού Q είναι μία μοναδιαία μήτρα και 
άρα δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ w’ και w. Με Qq = Ι η μήτρα covariance θορύβου 
ηρεμίας Rnnq είναι ήδη διαγωνιοποιημένη. Αν υποτεθεί ακόμα ότι η ενέργεια θορύβου 
λήψης σε όλα τα κανάλια είναι ίση και συμβολίζεται με | 0n |2 , από την (43) 
προκύπτει ότι : 
Q q * Rnn q Q q 

Τ = [λο δij]        (67) 
με  λο = | 0n |2       (68) 
ώστε η μικρότερη ιδιοτιμή να είναι απλά ίση με την ενέργεια θορύβου λήψης στο 
κανάλι. Η μικρότερη αυτή  ιδιοτιμή ορίζει τον ελάχιστο παράγοντα κέρδους στο 
σέρβο- μοντέλο μmin ως : 
μmin = γ λο           (69) 
Δεδομένου ότι το διάνυσμα σταθερής κατάστασης ηρεμίας πρέπει εξ ορισμού να είναι 
ίσο με wq , από τις (58) , (61) και (25) προκύπτει : 
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wqk   = 
min1

1
μ+

 b k* = (
min1 μ+

kc
) wqk         

ή    ck = (1+ μmin )                                     (70) 
Από τις (60) , (61) , (62) προκύπτει πως η ενεργή σταθερά χρόνου με την οποία το k-
ιοστό στοιχείο του w’ συγκλίνει στη βέλτιστη τιμή του είναι το/(1+γλk) . Άρα η λ min  
καθορίζει το πόσο γρήγορα η προσαρμοστική στοιχειοκεραία μπορεί να ακολουθήσει 
αλλαγές στο περιβάλλον θορύβου. Η (66) δείχνει ότι κάθε πραγματικό βάρος μπορεί 
να εκφραστεί ως ένα άθροισμα εκθετικών με βάρη και πως το στοιχείο που συγκλίνει 
πιο αργά είναι η συνιστώσα που αντιστοιχεί σε λ min  .  
     Όταν μία προσαρμοστική στοιχειοκεραία, όπως του σχήματος 5.5, λειτουργεί σε 
ένα πεδίο διανεμημένου εξωτερικού θορύβου, η σύγκλιση στους βρόχους θα είναι 
πολύ αργή  για κάποιες γωνιακές κατανομές . Επίσης αν αυξηθεί το γ ή μειωθεί το το  
για να αυξηθεί η ταχύτητα σύγκλισης βαρών, ο βρόχος καθίσταται θορυβώδης 
(noisy). Αργή σύγκλιση βαρών για την ακρίβεια παρατηρείται όταν το ίχνος του         
[(Rnn) / λ min  ] είναι μεγάλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει επιλογή για τα γ 
και το  η οποία θα αποφέρει ταχεία σύγκλιση χωρίς έντονο θόρυβο βρόχου .  
     Αποδεικνύεται ότι όταν υπάρχει θόρυβος βρόχου στο σύστημα, η συνολική 
ενέργεια θορύβου στην έξοδο αυξάνεται κατά τον παράγοντα (Κn+1) και : 

Κn  ≥   ∑
=

Δ N

n
n

12
λ

τ
γ

ο
= trace

B οτ
γ

4 nnR              (71) 

με nnR   μέση τιμή του Rnn  και Δ=1/2Β (όπου Β το bandwidth της διαδικασίας 
σήματος εισόδου) . Έτσι το Κn  είναι ένα άμεσο μέτρο της λανθασμένης προσαρμογής 
του αλγορίθμου λόγω του θορύβου στο διάνυσμα βαρών. Η ενεργή σταθερά χρόνου 
του κανονικού στοιχείου βάρους w’k με το μικρότερο ρυθμό σύγκλισης είναι : 
τeff  = το / (1+γλ min) ≅  το / (γλ min)       (72) 
όπου (γλ min) ≥  1 ώστε να αποφευχθούν συστηματικά σφάλματα σταθερής 
κατάστασης στη λύση. Αποδεικνύεται ότι : 

 τeff  / Δ  ≥  ∑
=Κ

N

n
n

n 1min2
1 λ
λ

= 
min2

)(
λn

trace
Κ

nnR
        (73) 

 
Η (73) αποδεικνύει ότι όταν η μικρότερη ιδιοτιμή λ min  είναι μικρή συγκρινόμενη με 
το ίχνος της nnR  , απαιτούνται πολλά ανεξάρτητα δείγματα του σήματος εισόδου 
πριν να καταφέρει η στοιχειοκεραία να σταθεροποιηθεί σε ένα σύνολο βαρών κοντά 
στο βέλτιστο χωρίς έντονο θόρυβο βρόχου. Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει 
σύνολο παραμέτρων βρόχου που να επιτυγχάνει τόσο χαμηλό θόρυβο βρόχου όσο και 
ταχεία σύγκλιση των προσαρμοστικών βρόχων ελέγχου .  
 
5.2.2. Συμπεριφορά προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας σε όρους δεσμών 
ιδιοδιανυσμάτων (eigenvector beams) 
 
     Η μήτρα μετασχηματισμού Q που ορίζεται από τη (42) αποτελείται από 
κανονικοποιημένα και αμοιβαία ορθογώνια ιδιοδιανύσματα. Τα στοιχεία αυτών των 
ιδιοδιανυσμάτων μπορούν να ερμηνευθούν ως στοιχεία βαρών της στοιχειοκεραίας , 
που παρέχουν ένα σύνολο κανονικοποιημένων και ορθογώνιων δεσμών 
ιδιοδιανυσμάτων. Η k-ιοστή δέσμη ιδιοδιανύσματος εκφράζεται ως : 
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gk (θ) = ( sTek ) = ∑
=

N

i
iki se

1
            (74) 

όπου το s και τα στοιχεία του si δίνονται από τις σχέσεις : 
 
sT = [ s1 , s2 , …, sN ]              (75) 
με si = exp[ju(2i-N-1)]          (76) 

και u = 
λ

πd sinθ                                  (77) 

Ορίζουμε τη μεταβλητή z που σχετίζεται με την spatial γωνία θ : 
z = e j2u            (78) 
Έτσι η δέσμη ιδιοδιανύσματος γράφεται ως : 

gk (θ) = 1)1( −N

z
 [ek1 + ek2 z + ek3 z2 + … + ekN  zN-1 ]       (79) 

Η εξίσωση (79) εκφράζει τη δέσμη ιδιοδιανύσματος σε μία μορφή πίνακα –
πολυωνύμου στην οποία τα στοιχεία του ιδιοδιανύσματος είναι οι συντελεστές του 
πολυωνύμου. Το πολυώνυμο αυτό μπορεί να γραφτεί στην εξής παραγοντοποιημένη 
μορφή : 

gk (θ) = 1)1( −N

z
 [ αΝ-1 (z – z1)(z – z2) …(z – zN-1 )]        (80) 

όπου οι ρίζες z1 , z2 ,…, zN-1  είναι τα μηδενικά σημεία του διαγράμματος 
ακτινοβολίας του ιδιοδιανύσματος (eigenvector beam pattern). Γνωρίζοντας τα 
μηδενικά μπορούμε να βρούμε τους αντίστοιχους συντελεστές του πολυωνύμου και 
αντίστροφα. Όλες οι ρίζες z1 , z2 ,…, zN-1   βρίσκονται στο μοναδιαίο κύκλο του z-
επιπέδου. Η αναπαράσταση των διαγραμμάτων ακτινοβολίας της προσαρμοστικής 
στοιχειοκεραίας με τη βοήθεια των δεσμών ιδιοδιανυσμάτων είναι χρήσιμη για τους 
παρακάτω λόγους : 

• Οι προσαρμοστικές στοιχειοκεραίες διαμορφώνουν μηδενικά στην 
κατεύθυνση των πηγών παρεμβολών.  

• Μία στοιχειοκεραία Ν στοιχείων έχει (Ν-1) βαθμούς ελευθερίας και άρα είναι 
ικανή να διαμορφώσει (Ν-1) διακεκριμένα μηδενικά στο διάγραμμα 
ακτινοβολίας. Η συμπεριφορά της κεραίας αφορά στο πώς διαμορφώνονται οι 
μηδενισμοί του διαγράμματος ακτινοβολίας ως απόκριση στο περιβάλλον 
παρεμβολών. 

• Ο έλεγχος της τοποθέτησης μηδενισμών μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα στα 
βάρη καθοδήγησης δέσμης . 

• Οι προκαθορισμένες θέσεις μηδενισμού σχετίζονται συνήθως με αντίστοιχες 
δέσμες ιδιοδιανύσματος .  

 
Αν το περιβάλλον παρεμβολών αποτελείται από μία μόνο narrowband πηγή 
παρεμβολών που βρίσκεται στο off-boresight σε γωνία θ1 , τότε η covariance μήτρα 
Rnn  περιέχει μία «unique» ιδιοτιμή και το αντίστοιχο   «unique» ιδιοδιάνυσμά της  . 
Αυτό το ιδιοδιάνυσμα παράγει μία οπισθοκατευθυντική (retrodirective) δέσμη 
ιδιοδιανύσματος με κέντρο την πηγή στο θ1 , όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1 . Η μήτρα 
Rnn   σε αυτήν την περίπτωση περιέχει επίσης «nonunique» ιδιοτιμές με αντίστοιχα 
αυθαίρετα «nonunique»  ιδιοδιανύσματα. Οι αντίστοιχες αυθαίρετες  «nonunique»  
δέσμες ιδιοδιανυσμάτων δεν είναι σημαντικές για τη λειτουργία της στοιχειοκεραίας . 
Ο τρόπος ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας μπορεί να χαρακτηριστεί αποκλειστικά 
από τις «unique» οπισθοκατευθυντικές  (retrodirective) δέσμες ιδιοδιανυσμάτων .  
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     Το συνολικό διάγραμμα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας μπορεί να προκύψει 
θεωρώντας την έξοδο του ορθοκανονικού συστήματος του σχήματος 5.6b με 
διανύσματα εισόδου τα s που ορίζονται από τη σχέση (76) . Αφού η έξοδος για το 
πραγματικό και το ορθοκανονικό σύστημα πρέπει να είναι πανομοιότυπες , προκύπτει 
ότι : 

G (θ,t) = ∑
=

N

i
ii sw

1
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=
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i
ii sw

1
''           (81) 

ή ισοδύναμα G (θ,t) = w’Ts’         (82) 
όπου                     s’ = Q s           (83) 
To i-ιοστό στοιχείο του s’ δίνεται από: 
s’i  = (ei

Ts) = gi (θ)            (84) 
Άρα το συνολικό διάγραμμα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας μπορεί να εκφραστεί 
ως : 

G (θ,t) =∑
=

N

i
iw

1
'  gi (θ)          (85) 

Η σχέση (85) αποδεικνύει ότι η το διάγραμμα ακτινοβολίας στην έξοδο είναι το 
άθροισμα των Ν δεσμών ιδιοδιανυσμάτων με βάρη από το ορθοκανονικό σύστημα 
προσαρμοστικών βαρών. Αφού το k-ιοστό στοιχείο του ορθοκανονικού διανύσματος 
βάρους ηρεμίας δίνεται από : 
 w'qk = (ek

+ wq )                 (86) 
η λύση σταθερής κατάστασης για το k-ιοστό στοιχείο του ορθοκανονικού 
διανύσματος βάρους που δίνεται από την (60) , με τη βοήθεια της (61) , της (70) και 
της (25) μπορεί να γραφτεί ως : 
w’k ( ∞ ) = [(1+ μmin ) / (1+ μk )] w'qk      (87) 
Υποτίθεται ότι οι συνθήκες σήματος ηρεμίας μέχρι τη στιγμή t=0 αποτελούνται μόνο 
από το θόρυβο λήψης . Οι εξωτερικές πηγές παρεμβολών εμφανίζονται για t =0 . 
Τότε: 
w’k (0) = w'qk                (88) 
και η λύση για το w’k  που δίνεται από την (60) μπορεί να γραφτεί : 

w’k  = w'qk  - (1 – 
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H (85) για t=0  δίνει : 
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1
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Όμως  w=QTw’  άρα wq
T =w’q

TQ . Άρα : 
G(θ,0) = (wq

T s )=  Gq(θ)            (91) 
όπου, όπως ορίστηκε στην (20)  
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Από τις (91) ,(89) και (85) προκύπτει : 
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Υπενθυμίζεται ότι   αi = ( 1+ μi ) / το  , 
                               μi = γλ i 
                              μmin = γλ min 
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Το παραπάνω αποτέλεσμα τονίζει το ότι η συνάρτηση για το διάγραμμα ακτινοβολίας 
εξόδου της προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας αποτελείται από δύο μέρη : 

1. To διάγραμμα ακτινοβολίας ηρεμίας Gq (θ) . 
2. Το άθροισμα των ορθογωνίων δεσμών ιδιοδιανυσμάτων με βάρη το οποίο 

αφαιρείται από το Gq (θ) .  
 
Από την (92) φαίνεται ότι τα βάρη που σχετίζονται με οποιεσδήποτε δέσμες 
ιδιοδιανυσμάτων που αντιστοιχούν σε ιδιοτιμές ίσες με λo ( η ιδιοτιμή «ηρεμίας» 
(quiescent eigenvalue) ) είναι μηδενικά αφού ο αριθμητής  (μi-μmin) θα είναι μηδέν για 
τέτοιες ιδιοτιμές . Συνεπώς , όποιες δέσμες ιδιοδιανυσμάτων σχετίζονται με το λo 
μπορούν να αγνοηθούν, αφήνοντας μόνο τις «unique»  δέσμες ιδιοδιανυσμάτων  (οι 
όποιες είναι και οπισθοκατευθυντικές  (retrodirective) ) να επηρεάζουν το προκύπτον 
διάγραμμα ακτινοβολίας . Ο χρόνος μεταβατικής απόκρισης της (92) καθορίζεται από 
την τιμή της αi , η οποία με τη σειρά της είναι ανάλογη με την ιδιοτιμή. Έτσι , μία 
μεγάλη ιδιοτιμή παρέχει γρήγορη μεταβατική απόκριση για την αντίστοιχή της 
δέσμης ιδιοδιανύσματος ενώ μία μικρή ιδιοτιμή έχει ως αποτέλεσμα αργή μεταβατική 
απόκριση .  
 
5.2.3. Επεξηγηματικό παράδειγμα της απόδοσης μίας  γραμμικής 
προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας Ν στοιχείων  
 
    Για να εξηγηθούν οι εξισώσεις και ιδέες για τη γραμμική στοιχειοκεραία Ν 
στοιχείων που αναπτύχθηκαν παραπάνω, θεωρείται η απόκριση μίας  γραμμικής 
στοιχειοκεραίας οκτώ (Ν=8) στοιχείων  σε διάφορα σύνολα συνθηκών σημάτων . 
Υποτίθεται ότι μόνο ο θόρυβος ηρεμίας στη λήψη υπάρχει σε κάθε κανάλι μέχρι τη 
χρονική στιγμή t=0 κατά την οποία ενεργοποιούνται όλες οι εξωτερικές πηγές 
παρεμβολών με τη μορφή μίας  μοναδιαίας βηματικής συνάρτησης . Η RMS τάση 
θορύβου ηρεμίας είναι ίση σε όλα τα κανάλια και συμβολίζεται με no , με αποτέλεσμα 
η ιδιοτιμή ηρεμίας λο να είναι |no|2 . Έτσι ορίζεται ο παράγοντας σέρβο-κέρδους 
ηρεμίας μmin αφού λόγω της (69) μmin = γ λο . Για την υλοποίηση του σχήματος 5.5 
επιλέγεται μmin =1 ώστε τα κέρδη G των ενισχυτών να ρυθμιστούν κατάλληλα . Αφού 
επιλεγεί το μmin  εκφράζουμε το μi ως λόγο ιδιοτιμών, δηλαδή : 
(μi  / μmin  ) = ( λ i  / λ min  )              (93) 
Το διάγραμμα ακτινοβολίας δεσμών καθοδήγησης στην κατάσταση ηρεμίας 
(quiescent steered-beam pattern) και το διάνυσμα βαρών ηρεμίας επιλέγονται βάση 
των σχέσεων (17)-(20) . Επιλέγεται για λόγους απλότητας το Gq (θ) να αντιστοιχεί σε 
απλή ομοιόμορφη δέσμη (uniform illumination beam) που προκύπτει από μία 
γραμμική στοιχειοκεραία οκτώ στοιχείων με απόσταση λ/2 μεταξύ των στοιχείων , 
μ=(π/2)sinθ και ak= 1 για όλα τα στοιχεία . Προκύπτει με βάση τα παραπάνω : 

wqk = 
)92(0 −− kjue                 (94) 

και Gq (θ) = sin8(u - uo) / sin(u - uo)           (95) 
Οι συνιστώσες του διανύσματος εισόδου καθοδήγησης δέσμης b* μπορούν τώρα να 
βρεθούν από τη σχέση : 
ck = (1+ μmin  ) = 2            (96) 

και bk* = ck wqk =   2
)92(0 −− kjue          (97) 

O μέγιστος παράγοντας σέρβο-κέρδους μmax δίνεται από τη σχέση : 
μmax = μmin  (λ max / λο ) = [(πΒcτο)/10] – 1     (98) 
όπου λ max  είναι η μέγιστη ιδιοτιμή. Το bandwidth του καναλιού Βc και η σταθερά 
χρόνου του φίλτρου το υποτίθενται ίδιες για όλα τα κανάλια . Από την (98) προκύπτει:  
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το = (10/πΒc) [ 1 + μmin (λ max / λο )]         (99) 

ή    το = (10/πΒc) [ 1 + μmin + μmin ∑
=

R

r
rP

1
g2

m (θr)]           (100) 

όπου R ο αριθμός των πηγών παρεμβολών , Pr  ο  λόγος ενέργειας της r-ιοστής πηγής 
παρεμβολών και θr η γωνιακή της θέση. Από την (100) φαίνεται ότι η μέγιστη 
ενέργεια (ή μέγιστη ιδιοτιμή) είναι πολύ πιο μεγάλη από τους λόγους παρεμβολής 
προς θόρυβο λήψης Pr , γιατί τα διάφορα Pr πολλαπλασιάζονται με το κέρδος ισχύος 
των οπισθοκατευθυντικών δεσμών ιδιοδιανυσμάτων .     
 
5.2.4 Ενέργεια θορύβου στην έξοδο και υποβιβασμός SNR 
 
     Το SNR εξόδου της προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας συγκρινόμενο με το SNR 
εξόδου της τυπικής στοιχειοκεραίας κάτω από τις ίδιες συνθήκες παρεμβολών 
αποτελεί μέτρο απόδοσης της προσαρμογής. Για να εξεταστεί η μεταβατική απόκριση 
του συστήματος πολλές φορές είναι αποδοτικό να θεωρηθεί η ίδια η ενέργεια 
θορύβου και όχι να διαμορφωθεί το πραγματικό SNR . Αφού ο θόρυβος λήψης και οι 
εξωτερικές πηγές παρεμβολών είναι στατιστικά ανεξάρτητα , η συνολική ενέργεια 
θορύβου εξόδου μπορεί να ληφθεί με απλή γραμμική  άθροιση των δύο ξεχωριστών 
ενεργειών θορύβου .  
Η ενέργεια εξόδου θορύβου λήψης μπορεί να εκφραστεί ως : 
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Αποδεικνύεται ότι : 
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Η Αi (t) μηδενίζεται για t=0 και για μi = μο  («nonunique» ιδιοτιμές) .Η (102) είναι 
πολύ χρήσιμη διότι τα w’qi  που σχετίζονται με «nonunique» ιδιοτιμές δεν χρειάζεται 
να υπολογιστούν αφού γι’ αυτά  Α (t) = 0 .  
Η ενέργεια θορύβου εξόδου που παρέχεται από R εξωτερικές πηγές παρεμβολών 
δίνεται από το άθροισμα των επιπέδων ενέργειας εξόδου : 

| ojy (t)|2  = | 0n |2 ∑
=

R

r
rP

1
G2(θr,t)]           (104) 

όπου Pr  ο  λόγος ενέργειας της r-ιοστής πηγής παρεμβολών και θr η γωνιακή της θέση 
και το G2

 (θr,t) δίνεται από τη σχέση (92) .  
Η συνολική ενέργεια θορύβου εξόδου δίνεται από το άθροισμα των (102) και (104) . 
Η αύξηση στην ενέργεια θορύβου εξόδου με την ενεργοποίηση των πηγών 
παρεμβολών είναι ο λόγος του παραπάνω αθροίσματος προς το θόρυβο ηρεμίας , 
δηλαδή : 
( | oy (t)|2 / | ony (t)|2 ) = 1 + 
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     Η αύξηση στην ενέργεια θορύβου εξόδου που δίνεται από την (105) είναι η 
ποσότητα που δίνεται συνήθως για να περιγραφεί η μεταβατική συμπεριφορά του 
συστήματος . Επίσης η αύξηση αυτή ορίζει το γενικό πλάτος των προσαρμοσμένων 
βαρών σταθερής κατάστασης .  
     O υποβιβασμός στο SNR , Dsn , ορίζεται ως το SNR ηρεμίας διαιρεμένο με το 
προσαρμοσμένο  SNR και δίνεται από τη σχέση : 
Dsn = (  Gq

2(θs) / G2(θs ,t) ) ( | oy (t)|2 / | ony (t)|2 )             (106) 
   
5.2.5 Χαρακτηριστικά απόδοσης για διάφορες συνθήκες σημάτων  
 
Με τις αναπαραστάσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω μπορούν να μελετηθούν 
narrowband πηγές παρεμβολών σε συγκεκριμένες θέσεις γύρω από ένα διάγραμμα 
δέσμης ηρεμίας και να υπολογιστεί η κατάλληλη προσαρμοστική συμπεριφορά . Έχει 
αποδειχθεί ότι μία μόνο narrowband πηγή παρεμβολών τοποθετημένη στην περιοχή 
πλευρικών λοβών παρέχει μία μόνο «unique» ιδιοτιμή και το προκύπτον 
προσαρμοστικό διάγραμμα ακτινοβολίας έχει μικρή παραποίηση στον κύριο λοβό. 
Αντίστοιχα , δύο narrowband πηγές παρεμβολών με ίσα σχεδόν επίπεδα ενέργειας και 
τοποθετημένες κοντά η μία στην άλλη στην περιοχή πλευρικών λοβών παρέχουν δύο 
τελείως διαφορετικές ιδιοτιμές. Το προκύπτον προσαρμοστικό διάγραμμα 
ακτινοβολίας έχει μικρή παραποίηση στον κύριο λοβό και φαίνεται στα σχήματα 5.8 
και 5.9 (για θ1=18 ο και θ2=22ο και όπου g1’(θ), g2’(θ) οι αντίστοιχες δέσμες 
ιδιοδιανυσμάτων) 
 
 

 
 
Σχήμα 5.8 Δύο οπισθοκατευθυντικές  (retrodirective) δέσμες ιδιοδιανυσμάτων  g1’(θ),  
g2’(θ) για την περίπτωση δύο πηγών παρεμβολών 
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Σχήμα 5.9 Προσαρμοσμένο διάγραμμα ακτινοβολίας σταθερής κατάστασης και 
διάγραμμα ηρεμίας για την περίπτωση δύο πηγών παρεμβολών 
 
     Τέσσερις narrowband πηγές παρεμβολών, τοποθετημένες στην περιοχή πλευρικών 
λοβών στο διάγραμμα ηρεμίας , παρέχουν τέσσερις διακεκριμένες ιδιοτιμές και 
απαιτούν τέσσερις βαθμούς ελευθερίας για να παράγουν τις οπισθοκατευθυντικές  
(retrodirective) δέσμες ιδιοδιανυσμάτων  που απαιτούνται για την τοποθέτηση των 
μηδενικών στο προσαρμοσμένο διάγραμμα ακτινοβολίας στις θέσεις των πηγών 
παρεμβολών (jammers) . Ανάλογα με το πόσο αυστηρή προσαρμογή απαιτείται για 
την τοποθέτηση του επιθυμητού μηδενισμού, μπορεί να υπάρξει σοβαρή παραποίηση 
στο προσαρμοσμένο διάγραμμα ακτινοβολίας. 
     Ο προσαρμοστικός βρόχος Howells-Applebaum τοποθετεί ένα προσαρμοστικό 
βάρος σε κάθε στοιχείο καναλιού της προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας . Αυτή η 
υλοποίηση είναι πιο κατάλληλη για narrowband πηγές παρεμβολών αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για broadband πηγές παρεμβολών με percentage bandwidths ως 
20% .  
     Μία narrowband πηγή παρεμβολών τοποθετημένη στον κύριο λοβό (main beam) 
του διαγράμματος ηρεμίας απαιτεί ένα βαθμό ελευθερίας για να παράγει ένα 
μηδενισμό για την ικανοποιητική καταπίεση της πηγής παρεμβολών. Το 
προσαρμοσμένο διάγραμμα ακτινοβολίας όμως θα παρουσιάζει σημαντικές 
παραποιήσεις σε σχέση με το διάγραμμα ηρεμίας. Για πηγές παρεμβολών 
τοποθετημένες στον κύριο λοβό, η αύξηση στην ενέργεια θορύβου εξόδου είναι 
αναπόφευκτο επακόλουθο. Παρατηρείται υποβιβασμός του SNR λόγω της 
παραποίησης του κυρίου λοβού στο  προσαρμοσμένο διάγραμμα ακτινοβολίας . Σε 
αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη η εισαγωγή περιορισμών κυρίου λοβού που 
εισάγονται στο βρόχο Howells-Applebaum με διάφορους τρόπους που θα εξεταστούν 
παρακάτω .  
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5.2.6 Τροποποίηση Ν προσαρμοστικών βρόχων με χρήση περιοριστή (hard 
limiter ) 
 
     Η απόδοση της προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας εξαρτάται από το εξωτερικό 
πεδίο θορύβου και τις παραμέτρους των προσαρμοστικών βρόχων ελέγχου. Το 
επίπεδο ενέργειας και η γωνιακή θέση του εξωτερικού πεδίου θορύβου καθορίζουν τη 
μήτρα covariance θορύβου και άρα τις ιδιοτιμές της . Οι ιδιοτιμές με τη σειρά τους 
επηρεάζουν άμεσα την απόδοση της στοιχειοκεραίας αφού τόσο η μεταβατική 
απόκριση όσο και ο θόρυβος βρόχου ελέγχου εξαρτώνται αποκλειστικά από αυτές τις 
ιδιοτιμές . Για ένα μη-στάσιμο περιβάλλον σημάτων, μπορεί να παρουσιαστούν 
μεγάλες αποκλίσεις στην συμπεριφορά της κεραίας, που ποικίλουν από έντονο 
θόρυβο βρόχου ελέγχου (για ισχυρές παρεμβολές) ως πολύ αργή σύγκλιση (για 
αδύναμες παρεμβολές) . Με την εισαγωγή ενός περιοριστή (hard limiter) στο βρόχο 
προσαρμοστικού ελέγχου , οι συνέπειες αυτές μπορούν να μειωθούν και το δυναμικό 
εύρος (dynamic range) των σημάτων στους βρόχους ελέγχου μπορεί να μειωθεί χωρίς 
υποβιβασμό της απόδοσης της στοιχειοκεραίας . Στο σχήμα 5.10 φαίνεται η εισαγωγή 
ενός περιοριστή  στους βρόχους σύζευξης σήματος για μία γραμμική στοιχειοκεραία 
έξι στοιχείων .  
     Αφού οι περιβάλλουσες των σημάτων υποστούν περιορισμό, η είσοδος στους 
correlation mixers , που πριν ήταν x*k , είναι τώρα  u*k = x*k / | xk|  με αποτέλεσμα οι 
αποκλίσεις πλατών στα συζευγμένα σήματα να απομακρύνονται και να διατηρούνται 
μόνο οι αποκλίσεις φάσης . Η correlation mixer τάση uk , που πριν δινόταν από την 

(27)   [ uk = k2( xk* ∑
=

N

i
ii xw

1
 )] τώρα δίνεται από την  : 

u'k = k2 ( u*k ∑
=

N

i
ii xw

1
 )              (107) 

Συγκρίνοντας την (107) με την (27) παρατηρείται ότι το u*k αντικαθιστά το xk* με 
αποτέλεσμα η προκύπτουσα διαφορική εξίσωση προσαρμοστικών βαρών με τη 
μορφή πίνακα παίρνει τη μορφή : 
το (dw/dt)+ [Ι + γ’Μ ] w= b*           (108) 
σε αναλογία με την (39)  με τη διαφορά ότι η Μ αντικαθιστά τη Rnn  και  γ’=  k2G . Η 
Μ είναι η τροποποιημένη μήτρα covariance θορύβου με περιορισμό περιβάλλουσας 
με στοιχεία που δίνονται από τον τύπο : 
Μml = Ε {xm* xl / | xm | }              (109) 
 
Υποθέτοντας ότι τα quadrature στοιχεία κάθε σήματος xk  είναι zero-mean Gaussian 
τυχαίες μεταβλητές με variance σ 2 , μπορούν να υπολογιστούν τα στοιχεία της 
μήτρας covariance Μ άμεσα από τα στοιχεία της Rnn  χρησιμοποιώντας τη σχέση : 

Μml =
8
π

σ
1 Rnn ml                   (110) 

Άρα τα στοιχεία της Μ διαφέρουν από τα στοιχεία της Rnn  μόνο κατά ένα παράγοντα 

σ
1

8
π  . Συνεπώς οι ενεργές σταθερές χρόνου που καθορίζουν το ρυθμό σύγκλισης 

και το θόρυβο του βρόχου ελέγχου αλλάζουν κατά τον ίδιο αυτό παράγοντα , 
μειώνοντας έτσι την εξάρτηση της απόδοσης της κεραίας από την ένταση του 
εξωτερικού πεδίου θορύβου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο περιοριστής δεν αλλάζει τις 
σχετικές τιμές των στοιχείων στη μήτρα covariance των σημάτων ή τα σχετικά πλάτη 
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των ιδιοτιμών. Άρα , για περιπτώσεις που εμπλέκουν ιδιοτιμές με μεγάλη διαφορά 
μεταξύ τους , η λειτουργία περιορισμού δεν θα επιτύχει να μειώσει το φαινόμενο της 
διασποράς των ιδιοτιμών για την παροχή τόσο ταχείας μεταβατικής απόκρισης όσο 
χαμηλού θορύβου βρόχων ελέγχου. Ωστόσο, ο περιοριστής ελαττώνει το δυναμικό 
εύρος των σημάτων στους βρόχους ελέγχου και άρα απλοποιεί την υλοποίηση του 
βρόχου.  
 
 

 
Σχήμα 5.10 Τροποποίηση με χρήση περιοριστή για γραμμική προσαρμοστική 
στοιχειοκεραία έξι στοιχείων  
 
 
5.3 Εισαγωγή στους περιορισμούς κυρίου λοβού  
 
     Για κάποιες κατανομές πηγών παρεμβολών (ειδικά όταν μία πηγή παρεμβολών 
είναι τοποθετημένη στον κύριο λοβό της στοιχειοκεραίας) , ενώ η στοιχειοκεραία 
μπορεί να καταφέρει καταπίεση του σήματος παρεμβολής τοποθετώντας ένα 
μηδενικό στο διάγραμμα ακτινοβολίας στη θέση της παρεμβολής χρησιμοποιώντας 
τον αλγόριθμο του μέγιστου SNR , ο κύριος λοβός μπορεί να παραμορφωθεί ως 
αποτέλεσμα του υποβιβασμού του SNR που παρατηρείται. Επίσης , μερικές φορές τα 
επιθυμητά σήματα μπορεί να έχουν αρκετά μεγάλη ένταση ώστε να παράγουν 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τον προσαρμοστικό επεξεργαστή, οδηγώντας σε 
παραμόρφωση ή ακύρωση της κυματομορφής επιθυμητού σήματος. Για να 
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αποφευχθεί αυτός ο υποβιβασμός απόδοσης , μπορούν να εισαχθούν περιορίσιμοι 
ώστε ο προσαρμοστικός επεξεργαστής να διατηρήσει τα επιθυμητά σήματα κυρίου 
λοβού και να καταπιέσει τις παρεμβολές στους πλευρικούς λοβούς . Οι μέθοδοι με 
περιορισμούς που θα αναλυθούν έχουν αναπτυχθεί από τους Applebaum και 
Chapman .  
     Οι πρωταρχικές μέθοδοι που έχουν προταθεί για την εφαρμογή περιορισμών 
κύριας δέσμης μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 

1. Στο πεδίο του χρόνου : Όταν το επιθυμητό σήμα δεν είναι παρόν στον κύριο 
λοβό, ο επεξεργαστής μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να επιτύχει καταπίεση 
των παρεμβολών. Τα προσαρμοστικά βάρη που λαμβάνονται κατά αυτήν την 
περίοδο διατηρούνται σταθερά μέχρι την επόμενη περίοδο προσαρμογής ή 
δειγματοληψίας . Ενώ αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι ο προσαρμοστικός 
επεξεργαστής παραμένει ανεπηρέαστος από τα επιθυμητά σήματα κυρίου 
λοβού, ωστόσο, δεν προστατεύει από την παραμόρφωση κυρίου λοβού που 
προκύπτει λόγω main beam jamming και παρουσία blinking jammers.  

2. Στο πεδίο της συχνότητας :  Όταν οι πηγές παρεμβολών έχουν όλες σημαντικά 
ευρύτερα bandwidths από το επιθυμητό σήμα ο προσαρμοστικός 
επεξεργαστής μπορεί να επιτρέπει την εφαρμογή της προσαρμογής ως 
απόκρισης σε σήματα με ενέργεια έξω από το bandwidth σήματος . Η 
προσέγγιση αυτή ωστόσο υποβιβάζει την ικανότητα ακύρωσης (cancellation 
capability) και μπορεί να προκαλέσει μεγάλη διαστρέβλωση στο διάγραμμα 
ακτινοβολίας.  

3. Στο πεδίο της γωνίας (angle domain) : υπάρχουν τρεις τεχνικές βασιζόμενες 
στο πεδίο της γωνιάς που παρέχουν περιορισμούς κυρίου λοβού στην σταθερή 
κατάσταση και είναι οι εξής : 
(α). Πιλοτικά σήματα (pilot signals) 
(b). Χωρικά φίλτρα προσαρμογής (spatial preadaptation filters) 
(c). Χωρικά φίλτρα ελέγχου βρόχου (control loop spatial filters) 

      
     Αυτές οι τεχνικές είναι επίσης χρήσιμες στο να περιορίζουν την απόκριση της 
κεραίας σε σήματα μικρής διάρκειας αφού επιβραδύνουν την μεταβατική απόκριση 
στα σήματα κυρίου λοβού .  
     Τα χαρακτηριστικά  σχεδιασμού και απόδοσης των μεθόδων στο πεδίο του χρόνου 
και της συχνότητας εξαρτώνται σημαντικά από το περιβάλλον παρεμβολών και το 
εξεταζόμενο σύστημα ραντάρ και δεν παρέχουν προστασία από της παραμόρφωση 
κύριας δέσμης όταν υπάρχει main beam jamming . Οι τεχνικές στο πεδίο της γωνίας 
παρέχουν την δυνατότητα να εισάγουν περιορισμούς κυρίου λοβού στην απόκριση 
του προσαρμοστικού επεξεργαστή. Θα εξεταστούν οι τρεις τεχνικές που 
αναφέρθηκαν παραπάνω .  
 
5.3.1. Πιλοτικά σήματα  
 
     Για την εξέταση αυτής της μεθόδου θεωρούμε τη διάταξη προσαρμοστικής 
στοιχειοκεραίας με τον καταπιεστή πολλαπλών πλευρικών λοβών (multiple sidelobe 
canceller (MSLC) ) του σχήματος 5.11 , όπου ένας ολοκληρωτής (integrator) με δομή 
ανάδρασης αναπαριστά το φίλτρο ολοκλήρωσης στον προσαρμοστικό βρόχο 
Howells-Applebaum .  
     Τα «πιλοτικά σήματα» χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν τη δέσμη της 
στοιχειοκεραίας και για να διατηρήσουν το κέρδος στην κορυφή του κυρίου λοβού     
(αποφεύγοντας έτσι τον υποβιβασμό του SNR) . Τα πιλοτικά σήματα αποτελούνται 
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από ένα CW σήμα που εισάγεται σε κάθε στοιχείο καναλιού. Δεν είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιηθούν οι phase shifters οδήγησης δέσμης του σχήματος 5.11 , αφού αν δεν 
είναι παρόντες τα πιλοτικά σήματα μπορούν να εισαχθούν με κατάλληλη σχέση 
φάσης που αντιστοιχεί στην επιθυμητή κατεύθυνση κυρίου λοβού αντί σε φάση, όπως 
φαίνεται στο σχήμα . Τα πλάτη και οι φάσεις των εισαγόμενων πιλοτικών σημάτων 
s1, s2 , …, s4  μπορούν να αναπαρασταθούν από το διάνυσμα μs , όπου το s έχει 
μοναδιαίο μέτρο και το μ είναι ένας βαθμωτός παράγοντας πλάτους . Το σήμα του 
καναλιού αναφοράς (ή κύριος λοβός) αναπαρίσταται από το εισαγόμενο πιλοτικό 
σήμα s0 .  

 
Σχήμα 5.11 Διάταξη προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας με χρήση καταπιεστή 
πολλαπλών πλευρικών λοβών (MSLC) με πιλοτικά σήματα οδήγησης δέσμης και 
έλεγχο κυρίου λοβού  
 
Για τους προσαρμοστικούς βρόχους ελέγχου του σχήματος 5.11 , προκύπτει ότι η 
διαφορική εξίσωση διανυσμάτων για το διάνυσμα βάρους γράφεται : 
(dw/dt) = u*(t)∈(t) – w(t)          (111) 
Δεδομένου ότι ∈  = μs0 - xTw  προκύπτει βάση της παραγράφου 5.2.6 , παίρνοντας 
αναμενόμενες τιμές στην (111)  : 
(dw/dt) = gμrxso  - [ I + gRxx ]w          (112) 
όπου g είναι ένας παράγοντας κέρδους που αναπαριστά το κέρδος του correlation 
mixer  και την επίδραση του limiter . Η λύση σταθερής κατάστασης της (112) δίνεται 
από : 
wss = [ I + gRxx ]-1 gμrxso                    (113) 
Όταν το επιθυμητό σήμα είναι απόν ισχύει : 
x = n + μs                (114) 
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όπου n είναι το διάνυσμα σήματος θορύβου και μs το εισαγόμενο διάνυσμα 
πιλοτικών σημάτων. Άρα : 
Rxx = Ε{x*xT} = Rnn + μs*sT                  (115) 
και  rxso= Ε{x* s0 }= μs* s0                                (116)           
Αντικαθιστώντας τις (115) , (116) στην (113) προκύπτει : 
wss = [Κ-1s* gμ2 s0 ] / [1 + gμ2 sT Κ-1s* ]           (117) 
όπου Κ = I + g Rnn .  
Αντικαθιστώντας την έκφραση για το Κ-1 στην (117) προκύπτει :  
wss = {[(I + g Rnn) -1 s* gμ2 s0] / [1+ gμ2sT (I + g Rnn) -1s* ] }    (118) 
Για μεγάλα πιλοτικά σήματα μ2 ∞  η (118) γίνεται : 
wss ≅  {[(I + g Rnn) -1s*] / [sT (I + g Rnn) -1s* ] } s0            (119) 
Από την (119) προκύπτει ότι αν το s έχει ίσες συνιστώσες πλάτους (που αντιστοιχούν 
στην τάση απόκρισης των στοιχείων-αισθητήρων για ένα σήμα κυρίου λοβού), τότε η 
απόκριση της στοιχειοκεραίας στην κατεύθυνση κυρίου λοβού θα είναι : 
sT wss  ≅  s0          (120) 
Άρα θα είναι μία σταθερά , ανεξάρτητη της μήτρας covariance θορύβου Rnn και άρα 
ανεξάρτητη των λαμβανομένων κυματομορφών .  
     Η υλοποίηση του σχήματος 5.11 χρησιμοποιεί ένα σύνολο πιλοτικών σημάτων για 
να πραγματοποιήσει έναν περιορισμό κύριας δέσμης . Περισσότεροι περιορισμοί 
μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση περισσότερων πιλοτικών σημάτων , με κάθε 
σήμα σε διαφορετική συχνότητα. Τα πιλοτικά σήματα έχουν την ιδιότητα να 
εισέρχονται κοντά στην είσοδο κάθε στοιχείου καναλιού και να εξουδετερώνουν κάθε 
σφάλμα φάσης και πλάτους. Ισχυρά πιλοτικά σήματα ωστόσο απαιτούν μεγάλο 
δυναμικό εύρος στοιχείων καναλιού και πρέπει να φιλτράρονται έξω από την έξοδο 
της στοιχειοκεραίας για να αποφευχθεί η παρεμβολή με το επιθυμητό σήμα .   
 
5.3.2 Χωρικά φίλτρα προσαρμογής 
 
     Μία διαφορετική προσέγγιση για την εφαρμογή περιορισμών σε μία 
προσαρμοστική στοιχειοκεραία περιλαμβάνει τη χρήση χωρικών φίλτρων 
προσαρμογής. Δύο δέσμες διαμορφώνονται ακολουθώντας τους phase shifters 
οδήγησης δέσμης . Η γενική δομή ενός χωρικού φίλτρου προσαρμογής φαίνεται στο 
σχήμα 5.12 . Η κύρια δέσμη διαμορφώνεται με fixed βάρη s* (που σχηματίζουν ένα 
μοναδιαίου μέτρου διάνυσμα βάρους) για το σχηματισμό του επιθυμητού 
διαγράμματος ακτινοβολίας ηρεμίας . Η δεύτερη δέσμη (που ορίζεται ως «δέσμη 
ακύρωσης» (cancellation beam) ) διαμορφώνεται προσαρμοστικά από ένα MSLC του 
οποίου τα κανάλια εισόδου λαμβάνονται από χωρικό (spatial) φιλτράρισμα που 
αναπαρίσταται από τη μήτρα μετασχηματισμού Α . Ο αριθμός των καναλιών εξόδου 
από την Α επιλέγεται ώστε να διατηρηθεί σταθερή απόκριση στην κατεύθυνση 
κυρίου λοβού,  με Α s = 0 .  
 
Από το σχήμα 5.12 προκύπτει : 
em =  s+x = xTs*            (121) 
e0 =  em - yTu                (122) 
και  u = Ax                  (123) 
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Σχήμα 5.12 Γενική δομή ενός χωρικού φίλτρου προσαρμογής 
 
Άρα e0 = s+x - yT Ax = (s* -  A Ty )T x = wTx           (124) 
To σύνθετο διάνυσμα βαρών επομένως για ολόκληρο το σύστημα μπορεί να γραφτεί 
ως : 
 w = (s* -  A Ty )              (125) 
Άρα s Tw = s T(s* -  A Ty ) = || s ||2 - s T A Ty             (126) 
Αφού η Α έχει επιλεχθεί ώστε Αs = 0 , προκύπτει ότι : 
s Tw = || s ||2 = 1              (127) 
Η μήτρα covariance που σχετίζεται με το u συμβολίζεται ως : 
Ruu = Ε{u*uT} = E{ A* x* xT A T } = A* Rxx A T       (128) 
H μονάδα MSLC παράγει ένα διάνυσμα βάρους y που ικανοποιεί τη διαφορική 
εξίσωση μητρών (αντίστοιχη με την (111)) : 
(dy /dt) = g u*e0  –  y          (129) 
Στην σταθερή κατάσταση, όπου (dy /dt)=0 , προκύπτει : 
( I + g Ruu ) y = g Ε{u* em }           (130) 
όπου  g  είναι ένας παράγοντας κέρδους , ενώ το δεξί σκέλος της εξίσωσης (130) 
αναπαριστά το διάνυσμα cross-correlation του em  με κάθε στοιχείο του u . Από τις 
παραπάνω σχέσεις προκύπτει : 
( I + g A* Rxx A T ) y = g A* Rxx s*        (131) 
Προ-πολλαπλασιάζοντας την (131) με AT και με χρήση της (125) προκύπτει ότι το 
σύνθετο βάρος που εφαρμόζεται στο διάνυσμα σήματος εισόδου ικανοποιεί τη σχέση 
σταθερής κατάστασης : 
( I + g A T A* Rxx ) wss = s*                 (132) 
όπου όταν το x δεν περιέχει στοιχεία επιθυμητού σήματος η Rxx  μπορεί να 
αντικατασταθεί από τη Rnn  . Αν το g πάρει μεγάλες τιμές η (131) γίνεται : 
A* Rxx A T y = A* Rxx s*                   (133) 
ή  A* Rxx (s* -  A Ty ) = A* Rxx wss = 0          (134) 
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Εφόσον Αs = 0 και ο βαθμός της μήτρας μετασχηματισμού Α είναι Ν-1 , η (134) 
υποδεικνύει ότι η Rxx w  είναι ανάλογη με το s*  ώστε :         
 Rxx wss = μ s*               (135)         
ή  wss = μ Rxx

 -1s*          (136) 
όπου το μ είναι μία σταθερά αναλογίας που μπορεί να υπολογιστεί από την (127) . 
Αντικαθιστώντας μ = (s T Rxx

 -1s*)-1 στην (136) προκύπτει : 
  wss = (Rxx

 -1s*) /  (s T Rxx
 -1s*)         (137)    

ως η λύση που προσεγγίζει το σύνθετο διάνυσμα βαρών όταν το g πάρει μεγάλες 
τιμές .  
     Παρότι η μέθοδος χωρικού φίλτρου προσαρμογής δεν έχει ως αποτέλεσμα 
προβλήματα δυναμικού εύρους , απαιτεί τη χρήση πολλαπλών δεσμών ,γεγονός που 
την καθιστά ακριβή. Η ακρίβεια των phase shifters οδήγησης δέσμης περιορίζει 
επίσης την αποτελεσματικότητα των περιορισμών.  
 
5.3.3 Χωρικά φίλτρα ελέγχου βρόχου (control loop spatial filters) 
 
Ο προσαρμοστικός βρόχος ελέγχου Howells-Applebaum με περιορισμούς που 
εφαρμόζεται άμεσα στο βρόχο με χρήση ενός spatial φίλτρου μήτρας φαίνεται στην 
υλοποίηση του σχήματος 5.13 . Ο στόχος του είναι να απομακρύνει όσες συνιστώσες 
του διανύσματος σήματος v κατευθύνονται προς την κατεύθυνση του διανύσματος 
καθοδήγησης δέσμης b*, μοναδιαίου μέτρου με χρήση ενός τελεστή προβολής          
(projection operator) . Η επιτυχής απομάκρυνση αυτών των συνιστωσών σήματος θα 
περιορίσει την απόκριση της στοιχειοκεραίας στην κατεύθυνση b.  
           

 
 
Σχήμα 5.13 Προσαρμοστικός επεξεργαστής με χωρικό φίλτρο ελέγχου βρόχου 
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Για την υλοποίηση του σχήματος 5.13, φαίνεται ότι η ενισχυμένη έξοδος του 
correlation mixer δίνεται από τη σχέση : 
v(t) = u*(t) xT(t) w(t)               (138) 
Παίρνοντας αναμενόμενες τιμές όλων των ποσοτήτων στην παραπάνω σχέση, 
προκύπτει : 
v = g Rxx

  wss                (139) 
όπου το g είναι ένας παράγοντας κέρδους . Επίσης : 
z = P̂  v = g P̂ Rxx

  wss                (140) 
Δεδομένου ότι w = b* - z , η (140) μπορεί να γραφεί ως σχέση που πρέπει να 
ικανοποιούν οι τιμές βαρών σταθερής κατάστασης : 
( Ι + g P̂ Rxx

  ) wss = b*             (141) 
Όταν το διάνυσμα καθοδήγησης δέσμης είναι ομοιόμορφα σταθμισμένο (weighted), η 
προβολή που πραγματοποιείται με το χωρικό φίλτρο για την απομάκρυνση 
συνιστωσών σήματος στην κατεύθυνση του b είναι : 
P̂  = Ι - b* bT                  (142)              
Από τις (140) , (141) προκύπτει : 
( Ι + gRxx

  - g b* bT Rxx
 ) wss = b*             (143) 

ή [(Ι + gRxx
 ) Rxx

 -1 - g b* bT ] Rxx
  wss  = b*             (144) 

Από την (144) προκύπτει : 
Rxx

  wss  = [Q - g b* bT] -1 b*             (145) 
όπου Q = (Ι + gRxx

 ) Rxx
 -1 . Εφαρμόζοντας μία ταυτότητα αντιστροφής μήτρας 

προκύπτει : 
[Q - g b* bT] -1 b*     = [Rxx(Ι + gRxx

 )-1 b*] / [1 - g bT Rxx (Ι + gRxx
 )-1 b*] 

(146) 
Ο παρονομαστής της (146) απλοποιείται ως εξής : 
g bT Rxx (Ι + gRxx

 )-1 b*  = bT(Ι + gRxx – Ι)(Ι + gRxx
 )-1 b* 

                                       = bT b* - bT(Ι + gRxx)-1 b* 
                                       = 1 - bT(Ι + gRxx)-1 b*              (147) 
Από τις (146), (147), (145) προκύπτει η σχέση που πρέπει να ικανοποιεί το διάνυσμα 
βαρών σταθερής κατάστασης : 
wss = [(Ι + gRxx)-1 b*] /  bT(Ι + gRxx)-1 b*           (148)           
Η εισαγωγή της P̂  = Ι - b* bT περιορίζει την απόκριση της στοιχειοκεραίας μόνο 
στην κατεύθυνση του b. Επιπλέον περιορισμοί μπορεί να απαιτηθούν αν είναι 
επιθυμητό να περιοριστεί η απόκριση σε μία πεπερασμένη περιοχή του κυρίου λοβού 
αντί σε μία μόνο κατεύθυνση. Όμοια , αν το διάνυσμα καθοδήγησης δεν είναι 
ομοιόμορφα σταθμισμένο (weighted), απαιτείται ένας ακόμα περιορισμός για να 
ληφθεί το επιθυμητό διάγραμμα ακτινοβολίας ηρεμίας . Επίσης , είναι απαραίτητο να 
μετασχηματιστούν οι περιορισμοί σε ένα ορθογώνιο σύνολο ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι απαιτήσεις ακρίβειας του spatial matrix φίλτρου. Για να 
παρασταθεί ένα φίλτρο προβολής , κατασκευασμένο  από ένα ορθογώνιο σύνολο, 
θεωρείται η αναπαράσταση ενός φίλτρου προβολής με Μ+1 ορθογώνιους 
περιορισμούς : 

P̂  = Ι - ∑
=

+
M

m
mmcc

0

          (149) 

όπου cm cn = δmn , η Kroneeker delta . Τα cm είναι τα διανύσματα περιορισμών. Ο 
περιορισμός που διατηρεί την απόκριση της στοιχειοκεραίας στην κορυφή της δέσμης 
αναφέρεται συνήθως ως ο περιορισμός μηδενικής τάξης (zero order constraint). Η 
λύση διανύσματος βαρών που λαμβάνεται με έναν περιορισμό μηδενικής τάξης 
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διαφέρει από την αντίστοιχη λύση χωρίς περιορισμούς ( P̂  = Ι ) μόνο κατά ένα 
βαθμωτό πολλαπλασιαστικό παράγοντα .  
     Εφόσον ένα περιορισμός ενός σημείου (single point constraint) δεν έχει συνήθως 
ικανοποιητική επίδραση στην απόκριση δέσμης , θεωρείται η χρήση πολλαπλών 
περιορισμών με έλεγχο των πρώτων παραγωγών της συνάρτησης ακτινοβολίας στην 
κατεύθυνση ενδιαφέροντος . Ένας περιορισμός που ελέγχει την m-ιοστή παράγωγο 
αναφέρεται συνήθως ως «περιορισμός m-ιοστής τάξης» .  
     Για τη σύνθεση ενός διανύσματος περιορισμών cm  που αντιστοιχεί στην m-ιοστή 
παράγωγο της συνάρτησης ακτινοβολίας λαμβάνεται υπόψη ότι η συνάρτηση 
ακτινοβολίας μίας  γραμμικής στοιχειοκεραίας μπορεί να γραφτεί ως : 

G (θ) = ∑
=

N

k
kw

1

e jkθ            (150) 

Η m-ιοστή παράγωγο της G (θ) γράφεται : 

G m (θ) = ∑
=

N

k
k

m wjk
1

)( e jkθ              (151) 

Άρα τα στοιχεία του cm  για  m = 0 , 1, 2 δίνονται από τις σχέσεις : 
c0i = do                             (152) 
c1i = eo + e1i                    (153) 
c2i = fo + f1i + f2i2             (154) 
Οι σταθερές που ορίζουν το cm τροποποιούνται ώστε όλα τα cm να είναι μοναδιαίου 
μέτρου και να είναι αμοιβαία ορθογώνια .  
     Θα μελετηθεί πως σχηματοποιείται μία δέσμη με ανομοιόμορφο στάθμισμα και 
περιορισμούς μηδενικής, πρώτης και δεύτερης τάξης στο κέντρο της κύριας δέσμης . 
Το διάνυσμα βαρών ηρεμίας wq διευρύνεται σε σχέση με τα διανύσματα περιορισμών 
cm  για  m = 0 , 1, 2 και το υπόλοιπο διάνυσμα cr όπου : 
wq = α0  c0 + a1 c1 + a2 c2 +ar cr      (155) 
ai = wq

T ci             (156) 
και ar cr = wq - ii ica∑ =

2

0
                 (157) 

Η επιπρόσθετη μήτρα προβολής-φίλτρο παίρνει τη μορφή : 
P̂  = Ι - c0 c0

+ - c1 c1
+ - c2 c2

+ - cr cr
+              (158) 

Το spatial matrix φίλτρο που κατασκευάζεται βάσει της (158) καταλήγει σε ένα 
διάνυσμα σήματος z που δεν περιέχει συνιστώσες στην κατεύθυνση του wq ή της 
πρώτης ή δεύτερης παραγώγου της. Το διάνυσμα προστίθεται πάλι  (στο σημείο του 
σχήματος 5.13 όπου εισάγεται το b* ) για να διαμορφώσει το τελικό διάνυσμα βαρών 
w .  
 
5.4 Περίληψη και συμπεράσματα  
 
     Εξετάστηκε ο προσαρμοστικός επεξεργαστής Howells-Applebaum που 
μεγιστοποιεί το SNR εξόδου και αποδείχθηκε ότι σχετίζεται αρκετά με τον αλγόριθμο 
LMS. Ο προσαρμοστικός επεξεργαστής Howells-Applebaum χρησιμοποιείται κυρίως 
σε περιπτώσεις όπου το επιθυμητό σήμα είναι απόν (σε αντίθεση με τον αλγόριθμο 
LMS που απαιτεί να είναι παρόν το επιθυμητό σήμα) και χρησιμοποιεί ένα διάνυσμα 
καθοδήγησης δέσμης αντί για σήμα αναφοράς. Η συμπεριφορά αυτού του 
επεξεργαστή χαρακτηρίζεται από μία κατάσταση ηρεμίας (όταν το επιθυμητό σήμα 
είναι απόν) και από μία κατάσταση προσαρμοστικότητας  (όταν το επιθυμητό σήμα 
είναι παρόν). Η μεταβατική συμπεριφορά του αλγορίθμου περιγράφεται με τη 
βοήθεια των δεσμών ιδιοδιανυσμάτων και την εισαγωγή ενός μετασχηματισμού σε 
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κανονικό σύστημα συντεταγμένων που διαγωνιοποιεί την covariance μήτρα σήματος. 
Ο επεξεργαστής παρουσιάζει το χαρακτηριστικό της ευαισθησίας στο «σκόρπισμα» 
των ιδιοτιμών με αποτέλεσμα οι ισχυρές πηγές παρεμβολών να ακυρώνονται γρήγορα 
ενώ οι αδύναμες να καταπιέζονται πιο αργά . Οι απαιτήσεις σε δυναμικό εύρος του 
κυκλώματος που χρησιμοποιείται για να υλοποιήσει τον επεξεργαστή Howells- 
Applebaum μπορούν να μειωθούν με την εισαγωγή ενός περιοριστή στο βρόχο 
ελέγχου, ο οποίος τροποποιεί την ενεργή μήτρα covariance σήματος αλλά δεν 
επηρεάζει το «σκόρπισμα» των ιδιοτιμών . 
     Παρουσιάστηκαν οι εξής μέθοδοι για την χρήση  περιορισμών στον αλγόριθμο 
μέγιστου SNR , ώστε να διατηρεί μία ικανοποιητική επιθυμητή απόκριση : 

1. Η χρήση πιλοτικών σημάτων (pilot signals) 
2. Τα χωρικά φίλτρα προσαρμογής  
3. Τα χωρικά φίλτρα ελέγχου βρόχου (control loop spatial filters) 

     Υπάρχει επίσης η μέθοδος διάκρισης περιορισμών για γνωστό επίπεδο ενέργειας 
επιθυμητού σήματος. Η στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ του Howells-Applebaum 
επεξεργαστή μέγιστου SNR και του αλγόριθμου LMS καθιστά εμφανή τα κοινά 
χαρακτηριστικά τους στη μεταβατική απόκριση. Η ευαισθησία της απόδοσης του 
αλγορίθμου στο «σκόρπισμα» των ιδιοτιμών της covariance μήτρας σήματος καθιστά 
επιτακτική την ανάγκη για τρόπους αντιμετώπισής της . Ένας από αυτούς τους 
τρόπους , που αντιμετωπίζει το πρόβλημα και διατηρεί γρήγορη μεταβατική 
απόκριση για όλες τις συνθήκες ιδιοτιμών, είναι η υιοθέτηση ενός αλγορίθμου άμεσης 
μήτρας αναστροφής (DMI) , που θα περιγραφεί στο επόμενο κεφάλαιο .  
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Κεφάλαιο 6 
 
Άμεση αναστροφή της sample covariance μήτρας  
 
     Σε πολλές πρακτικές εφαρμογές η χρησιμότητα μίας  προσαρμοστικής 
στοιχειοκεραίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα σύγκλισης που μπορεί 
να επιτευχθεί. Για παράδειγμα, στα προσαρμοστικά ραντάρ, όπου απαιτείται 
ταυτόχρονη απόρριψη του jamming και clutter, η ταχεία σύγκλιση στη λύση 
σταθερής κατάστασης είναι σημαντική. Ο προσαρμοστικός έλεγχος με τους 
αλγορίθμους SNR και LMS μπορεί να οδηγήσει σε αργή σύγκλιση του διανύσματος 
βαρών, γεγονός που εξαρτάται από τις ιδιοτιμές της μήτρας covariance θορύβου . 
Όταν οι ιδιοτιμές της μήτρας covariance διαφέρουν ως προς τις τάξεις των πλατών 
τότε ο χρόνος σύγκλισης μπορεί να είναι πολύ μεγάλος . Ένας τρόπος επιτάχυνσης 
σύγκλισης και αντιμετώπισης της εξάρτησης από την κατανομή των ιδιοτιμών είναι η 
υιοθέτηση της άμεσης μεθόδου υπολογισμού των προσαρμοστικών βαρών. Η 
μέθοδος αυτή βασίζεται στην sample covariance μήτρα του περιβάλλοντος σήματος .  
 
6.1 Η προσέγγιση άμεσης αναστροφής μήτρας ( Direct matrix inversion –DMI )  
 
     Τα σήματα που εισέρχονται στα στοιχεία λήψης μίας  προσαρμοστικής 
στοιχειοκεραίας αναπαρίστανται από το διάνυσμα σήματος Ν διαστάσεων x , του 
οποίου η covariance μήτρα είναι : 
Rxx = E{x x+}                     (1) 
Όταν απουσιάζει το επιθυμητό σήμα , τότε υπάρχουν μόνο οι παρεμβολές και ο 
θόρυβος οπότε : 
Rxx = Rnn                       (2) 
Όταν το επιθυμητό σήμα είναι παρόν, βάσει του κεφαλαίου 3 προκύπτει ότι η 
βέλτιστη λύση διανύσματος βαρών δίνεται από τη σχέση : 
wopt = Rxx

-1 rxd                     (3) 
όπου rxd   είναι η cross-correlation (ετεροσυσχέτιση) μεταξύ του τυχαίου διανύσματος 
x(t) και του σήματος αναφοράς d(t) . Όταν το επιθυμητό σήμα είναι απόν τότε η 
βέλτιστη λύση διανύσματος βαρών δίνεται από τη σχέση : 
wopt = Rnn

 -1 rxd =  Rnn
-1 b*             (4) 

όπου b* είναι το διάνυσμα καθοδήγησης δέσμης σημάτων στην doppler συχνότητα 
στόχου και γωνία πρόσπτωσης . Το rxd  είναι ισοδύναμο με το b*.  
     Αν οι καταστάσεις σήματος, clutter και παρεμβολών ήταν γνωστές a priori , τότε η 
covariance μήτρα θα μπορούσε να υπολογιστεί και η βέλτιστη λύση των 
προσαρμοστικών βαρών θα βρισκόταν άμεσα από τις (3) ή (4), οι οποίες απαιτούν 
αντιστροφή . Στην πράξη, οι καταστάσεις σήματος, clutter και παρεμβολών  δεν είναι  
γνωστές a priori και επίσης το περιβάλλον παρεμβολών μεταβάλλεται λόγω της 
παρουσίας κινούμενων σκεδαστών κοντινού πεδίου (near- field scatterers), της 
κίνησης της κεραίας και του jamming . Άρα ο προσαρμοστικός επεξεργαστής πρέπει 
συνεχώς να ανανεώνει το διάνυσμα βαρών ώστε να ικανοποιούνται οι νέες απαιτήσεις 
που προκύπτουν από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες . Έτσι είναι αναγκαίο να ληφθούν 
εκτιμήσεις των Rxx , Rnn  και  rxd  σε ένα πεπερασμένο διάστημα παρατήρησης (finite 
observation interval) και να χρησιμοποιηθούν αυτές οι εκτιμήσεις στις (3) και (4) για 
τη λήψη της εκτίμησης του επιθυμητού διανύσματος βαρών. Αυτή η μέθοδος 
αναφέρεται ως τεχνική άμεσης αναστροφής μήτρας– DMI . Οι εκτιμήσεις των Rxx , 
Rnn  και  rxd  βασίζονται στην αρχή ML, η οποία παρέχει ικανοποιητικές προσεγγίσεις 
με ελάχιστη διακύμανση .  
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     Παρότι ένας αλγόριθμος που βασίζεται στην προσέγγιση DMI συγκλίνει πιο 
γρήγορα από τους αλγορίθμους LMS και μέγιστου SNR , εντούτοις  πρέπει να 
εξετάζονται οι πρακτικές δυσκολίες της υλοποίησής του. Για την υλοποίησή του 
απαιτείται μεγάλη ποσότητα κυκλωματικών στοιχείων και σχεδιασμού (πολύ 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για τους αλγορίθμους  LMS και μέγιστου SNR) για 
τη λήψη των εκτιμήσεων των στοιχείων του Rxx ή Rnn  . Ο σχηματισμός της sample 
covariance μήτρας απαιτεί ΚΝ(Ν+1) / 2 μιγαδικούς πολλαπλασιασμούς , όπου Κ 
είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων δειγμάτων (samples) που χρησιμοποιούνται και Ν ο 
συνολικός αριθμός βαρών. Για την αντίστροφη της προκύπτουσας Hermitian μήτρας 
απαιτούνται (Ν 3 / 2+Ν 2) μιγαδικοί πολλαπλασιασμοί ενώ ο υπολογισμός των βαρών 
απαιτεί άλλους Ν 2  πολλαπλασιασμούς . Η διάσταση του διανύσματος σήματος  (η 
οποία καθορίζεται από τον αριθμό των βαθμών ελευθερίας του επεξεργαστή της 
στοιχειοκεραίας) είναι ως εκ τούτου κρίσιμη για την απόφαση του αν αυτή η 
προσέγγιση είναι πρακτική για μία εφαρμογή. Η αντίστροφη της μήτρας μπορεί να 
παρουσιάσει επιπλέον υπολογιστικά προβλήματα όταν η μήτρα προς αντίστροφη 
είναι ill-conditioned, οπότε το «σκόρπισμα-διασπορά» των ιδιοτιμών επηρεάζει 
επιπρόσθετα την πρακτικότητα της υλοποίησης . Επίσης η πεπερασμένη ταχύτητα της 
λειτουργίας των κυκλωματικών στοιχείων μπορεί αποκλείει την πιθανότητα να 
επιτευχθεί η θεωρητική ταχύτητα σύγκλισης εκτός αν τα σήματα εισόδου είναι 
narrowband και το μέγεθος της στοιχειοκεραίας μικρό. Οι ταχύτητες σύγκλισης που 
παρουσιάζονται εδώ στηρίζονται στο ότι όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται με 
ικανοποιητική ακρίβεια για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των ill-conditioned 
μητρών και άρα αναπαριστούν ένα άνω όριο στο πόσο ικανοποιητική απόδοση 
μπορεί να έχει η προσέγγιση DMI .  
 
6.1.1 Χρήση της sample covariance μήτρας  
 
     Έστω ότι το διάνυσμα cross-correlation rxd  (ή ισοδύναμα το διάνυσμα 
καθοδήγησης δέσμης b*) είναι γνωστό. Η βέλτιστη εκτίμηση διανύσματος βαρών , 
υποθέτοντας ότι το x(t) περιέχει το επιθυμητό σήμα , μπορεί να καθοριστεί τότε από 
τη σχέση : 
w) 1 = 1−

xxR
)

 rxd             (5) 
όπου xxR

)
είναι η  sample covariance εκτίμηση της Rxx . 

Υποθέτοντας ότι το x(t) δεν περιέχει το επιθυμητό σήμα , η αντίστοιχη σχέση είναι : 
w) 2 = 1−

nnR
)

 rxd  = 1−
nnR

)
 b*      (6) 

 όπου nnR
)

 είναι η  sample covariance εκτίμηση της Rnn . 
Το SNR εξόδου της στοιχειοκεραίας με χρήση των w) 1  και w) 2 γράφεται : 
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όπου το s συμβολίζει το διάνυσμα επιθυμητού σήματος του x . Ισχύει , από το 

κεφάλαιο 3 , s(t) = s(t)v . Το SNR (
n
s )2 έχει προφανώς νόημα κατά τη διάρκεια 

εκείνων των διαστημάτων χρόνου (time intervals)  κατά τα οποία το επιθυμητό σήμα 
είναι παρόν . Σε αυτήν την περίπτωση η προσαρμογή βαρών υποτίθεται ότι λαμβάνει 
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χώρα ενώ το επιθυμητό σήμα είναι απόν. Ο ρυθμός σύγκλισης των δύο αλγορίθμων 
(6.5) και (6.6) βασίζεται στο SNR εξόδου κανονικοποιημένο ως προς το βέλτιστο 
SNR εξόδου, SNο , συγκρινόμενο με τον αριθμό των ανεξάρτητων δειγμάτων 
σήματος Κ που χρησιμοποιούνται για να ληφθούν οι αναγκαίες sample covariance 
μήτρες . 
     Υποθέτοντας ότι όλα τα παρόντα σήματα στην είσοδο της στοιχειοκεραίας 
μπορούν να μοντελοποιηθούν ως sample συναρτήσεις από zero-mean Gaussian 
διαδικασίες , μία  ML εκτίμηση του Rxx  (ή Rnn όταν το επιθυμητό σήμα δεν είναι 
παρόν) μπορεί να δοθεί από την εξής σχέση : 

xxR
)

=  )()(1
1

jj
K

K

j

+

=
∑ xx             (9) 

όπου το x(j) δηλώνει το j-ιοστό χρονικό δείγμα του διανύσματος σήματος x(t) . Η 
υπόθεση για ανεξάρτητα zero-mean δείγματα συνεπάγεται ότι Ε[x(i) x+(j)] = 0  για 

ji ≠  .  
Αφού κάθε στοιχείο της μήτρας xxR

)
είναι μία τυχαία μεταβλητή , το SNR εξόδου 

είναι επίσης τυχαία μεταβλητή. Το πραγματικό SNR εξόδου που λαμβάνεται με 
χρήση των w) 1  και w) 2  (σχέσεις (5) , (6) ) συγκρίνεται με το βέλτιστο SNR (σχέσεις 
(3) , (4) ) (SNo = s+ Rnn

-1 s ) σχηματίζοντας το κανονικοποιημένο SNR ως εξής : 

ρ1 =  (
n
s )1  /  SNo                   (10) 

και ρ2  =  (
n
s )2  /  SNo                   (11) 

Η κατανομή πιθανότητας της ρ2 περιγράφεται από μία incomplete Βeta κατανομή που 
δίνεται από τη σχέση : 

Pr (ρ2 ≤  y) = ∫ −+−−
−+−

y

O

NKN duuu
NKN

K 12)1(
)!1()!2(

!
           (12) 

όπου Κ είναι ο συνολικός αριθμός ανεξάρτητων χρονικών δειγμάτων που 
χρησιμοποιούνται για τη λήψη της nnR

)
 και Ν ο αριθμός των προσαρμοστικών 

βαθμών ελευθερίας. Η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της ρ2  (12) περιέχει 
σημαντικές πληροφορίες για τη σύγκλιση του DMI αλγορίθμου, που γίνονται 
αντιληπτές θεωρώντας τη μέση τιμή και την διακύμανση της ρ2 . Από την (12) 
προκύπτει ότι η μέση τιμή της ρ2  είναι : 

Ε{ρ2 } = 2ρ  = 
1

2
+Κ

Ν−+Κ            (13) 

και η διακύμανση (variance) της ρ2  : 

var(ρ2) = 
)2()1(

)1)(2(
2 +Κ+Κ

−ΝΝ−+Κ        (14) 

     Η σχέση (14) υποδεικνύει ότι για δεδομένο Κ και Ν η διακύμανση της ρ2 είναι 
ανεξάρτητη τόσο της ποσότητας του θορύβου του συστήματος όσο και του 
«σκορπίσματος» ιδιοτιμών της covariance μήτρας θορύβου. Αυτό ερμηνεύεται ως 
εξής : Δεδομένου ότι το ρ είναι κανινικοποιημένο SNR , τόσο το πραγματικό SNR     
(s / n) όσο και το βέλτιστο SNR SNο  , επηρεάζονται κατά τον ίδιο τρόπο από την 
όποια αύξηση της ενέργειας θορύβου. Έτσι ο κανονικοποιημένος λόγος τους 
παραμένει ο ίδιος και όμοια η διακύμανση του κανονικοποιημένου λόγου παραμένει 
αναλλοίωτη. Η διασπορά των ιδιοτιμών δεν επιδρά στην (14) αφού η έκφραση αυτή 
υπολογίστηκε με δεδομένο ότι η αντιστροφή της sample μήτρας υπολογίστηκε 
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ακριβώς . Άρα τα μόνα λάθη που εμφανίζονται στην (14) είναι λάθη στην εκτίμηση 
της sample covariance μήτρας .  
     Η εξίσωση (13) αναπαρίσταται στο σχήμα 6.1 .Υποτίθεται ότι το Ν είναι αρκετά 
μεγαλύτερο από 2 . Από το σχήμα φαίνεται ότι για Κ ≥ 2Ν , η απώλεια στο 2ρ  λόγω 
μη βέλτιστων βαρών είναι μικρότερη από 3dB . Αυτό οδηγεί στον εμπειρικό κανόνα 
ότι ο αριθμός των χρονικών δειγμάτων που απαιτούνται για τη λήψη μίας  χρήσιμης 
covariance μήτρας (όταν το επιθυμητό σήμα είναι απόν) είναι διπλάσιος του αριθμού 
των προσαρμοστικών βαθμών ελευθερίας .  
 

 
Σχήμα 6.1 Γραφική παράσταση του 2ρ  ως προς Κ με την υπόθεση ότι Ν>>2  
 
     Στη συνέχεια εξετάζεται η συμπεριφορά σύγκλισης όταν το επιθυμητό σήμα είναι 
παρόν (σχέση (6.5)). Αντί να βρεθεί η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της ρ1  
άμεσα , θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα που ελήφθησαν για το ρ2 , ορίζοντας 
την τυχαία μεταβλητή : 

ρ'1 = 
sRsrRRRr
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           (15) 

η οποία έχει την ίδια συνάρτηση κατανομής πιθανότητας με τη ρ2 . Γνωρίζοντας τις 
στατιστικές ιδιότητες της ρ'1  και τη σχέση μεταξύ ρ'1 και ρ1 μπορεί να ληφθεί η 
επιθυμητή πληροφορία για τη ρ1 . Η σχέση μεταξύ ρ'1 και ρ1 δίνεται από την : 

ρ1 = 
1)1( '

1

'
1

+− ρ
ρ

OSN
                (16) 

Αφού η ρ'1 έχει την ίδια συνάρτηση κατανομής πιθανότητας με τη ρ2 προκύπτει : 
Ε{ρ1 } <  Ε{ ρ2 }                  (17) 
και  limSN 0  Ε{ρ1 }= Ε{ ρ2 }                  (18) 
H ανισότητα (17) υποδεικνύει ότι το SNR εξόδου που λαμβάνεται με χρήση της  
w) 1 = 1−

xxR
)

 rxd   είναι μικρότερο από το SNR εξόδου που λαμβάνεται με χρήση της  
w) 2 = 1−

nnR
)

 rxd  (εκτός για την περίπτωση του ορίου Κ ∞  στην οποία και οι 
εκτιμήσεις είναι ακριβείς) . Αυτό προκύπτει από το ότι η παρουσία του επιθυμητού 
σήματος αυξάνει τον απαιτούμενο χρόνο (ή τον αριθμό των απαιτούμενων 
δειγμάτων) για την λήψη ορθών εκτιμήσεων της Rxx  από την sample covariance 
μήτρα σε σύγκριση με το χρόνο που απαιτείται για την λήψη ορθών εκτιμήσεών της 
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Rnn  , όταν το επιθυμητό σήμα απουσιάζει. Το όριο της (18) υποδεικνύει ότι για        
SNo < 1 , η διαφορά στην απόδοση του λαμβανομένου SNR με χρήση των w) 1  και 
w) 2  είναι αμελητέα . Ο τρόπος με τον οποίο η Ε{ρ1} εξαρτάται από το SNo φαίνεται 
στο σχήμα 6.2 με Ν = 4 και Κ ανεξάρτητη παράμετρο.       
 

 
Σχήμα 6.2 Μέσο κανονικοποιημένο SNR εξόδου ως προς το βέλτιστο SNR εξόδου 
για διαφόρους αριθμούς δειγμάτων  
 
Εφόσον με το w) 2  επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση από ότι με το w) 1  για SNo >> 1 , 
είναι επιθυμητό να απομακρυνθούν τα στοιχεία επιθυμητού σήματος από το x(t) πριν 
σχηματιστεί η xxR

)
. Όταν το διάνυσμα επιθυμητού σήματος s(t) είναι πλήρως γνωστό, 

τότε η αφαίρεση του s(t) από το διάνυσμα λαμβανομένου σήματος x(t) επιτρέπει τη 
δημιουργία ενός διανύσματος θορύβου χωρίς στοιχεία επιθυμητού σήματος . Αυτό το 
διάνυσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή της sample covariance μήτρας 
θορύβου nnR

)
. Η διαδικασία που συνίσταται για την εξάλειψη του επιθυμητού 

σήματος είναι η δημιουργία μίας  sample covariance μήτρας D
)

 όπου : 
D
)

 = xxR
)

 - ss+         (19) 
ώστε Ε{ D

)
} = Rnn       (20) 

Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι ικανοποιητική για την επίτευξη ταχείας σύγκλισης , 
παρόμοιας με αυτής του w) 2 , γιατί παρότι Ε{ D

)
} = Rnn  , η εκτίμηση του διανύσματος 

βάρους που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας w) 3 = D
) -1 rxd   έχει ως αποτέλεσμα μία 

εκτίμηση που διαφέρει από την w) 1 = 1−
xxR

)
 rxd   μόνο κατά ένα βαθμωτό πολλαπλάσιο 

και άρα έχει τις ίδιες ιδιότητες σύγκλισης με τη w) 1 . Αυτό αποδεικνύεται ως εξής : 

 w) 3 = D
) -1 rxd    = [ xxR

)
 - ss+] rxd    = 

sRs 1
xx
−++

)
1

1  1−
xxR

)
 rxd        (21) 

Ο συντελεστής του 1−
xxR

)
 rxd  στην (21) είναι βαθμωτός και άρα το SNR εξόδου που 

προκύπτει με χρήση του w) 3  είναι όμοιο με αυτό που προκύπτει με χρήση του w) 1 . 
Άρα δεν παρατηρείται βελτίωση στην μεταβατική απόκριση με αυτόν τον τρόπο. Για 
να ήταν δυνατή μία τέτοια βελτίωση θα έπρεπε το w) 3  της σχέσης (21) να είναι της 
μορφής {(βαθμωτό πολλαπλάσιο)* 1−

nnR
)

 rxd  } . Αφού όμως   w) 3 =  α 1−
xxR

)
 rxd  , η 

μεταβατική απόκριση της w) 3  είναι ίδια με της w) 1  και a priori γνώση του s για 
χρήση στη (19) δεν βελτιώνει την απόκριση του αλγορίθμου DMI .      
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6.1.2 Χρήση της sample covariance μήτρας και του sample διανύσματος 
ετεροσυσχέτισης (cross-correlation vector) 
 
     Σε πολλά συστήματα ραντάρ και τηλεπικοινωνιών , είναι μη ρεαλιστικό να 
αναμένεται να είναι γνωστό α priori το διάνυσμα ετεροσυσχέτισης rxd  (ή το διάνυσμα 
καθοδήγησης δέσμης b*) . Μία εναλλακτική προσέγγιση είναι να υπολογιστεί το 
βέλτιστο διάνυσμα βαρών από τη σχέση : 
w) 4 = 1−

xxR
)

xdr)           (22) 
όπου xdr)  είναι το sample διάνυσμα ετεροσυσχέτισης (cross-correlation vector) που 
δίνεται από τη σχέση : 

xdr)  = )()(1 *

1
jj
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j
dx∑

=
              (23) 

Η μεταβατική απόκριση του αλγορίθμου DMI που αναπαρίσταται από το w) 4  είναι 
διαφορετική από αυτή που προκύπτει από τα w) 1  και w) 2  . Τα χαρακτηριστικά της 
μεταβατικής απόκρισης του w) 4 βρίσκονται θεωρώντας την εκτίμηση ελαχίστων 
τετραγώνων του w) opt , βασισμένη σε Κ ανεξάρτητα δείγματα του διανύσματος 
εισόδου x . Θεωρείται η υλοποίηση στοιχειοκεραίας του σχήματος 6.3 . Αυτή η 
υλοποίηση μπορεί να αναπαριστά δύο σημαντικές δομές προσαρμοστικής 
στοιχειοκεραίας με τον ακόλουθο τρόπο : αν  xo(t) = d(t)  είναι η αναπαράσταση 
σήματος αναφοράς του επιθυμητού σήματος , τότε το ελάχιστο μέσο τετραγωνικό 
σφάλμα (MMSE) και το μέγιστο SNR εξόδου δίνονται και τα δύο από τη λύση 
Wiener  wopt . Όμοια , αν το xo(t) αναπαριστά την έξοδο μίας  κεραίας αναφοράς 
(συνήθως μία κεραία υψηλού κέρδους που στοχεύει στην κατεύθυνση της πηγής 
επιθυμητού σήματος) , τότε η υλοποίηση αναπαριστά ένα σύστημα καταπίεσης 
πλευρικών λοβών (sidelobe canceller (CSLC)) . Στο σύστημα αυτό, η λήψη της λύσης 
του MMSE διανύσματος βαρών ελαχιστοποιεί το σφάλμα  ενέργειας εξόδου (ή 
υπόλοιπο – residue) και άρα  ελαχιστοποιεί την ενέργεια παρεμβολών της εξόδου της 
στοιχειοκεραίας .  

 
Σχήμα 6.3 Υλοποίηση προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας για τη μελέτη της 
μεταβατικής απόκρισης του  w) 4    
 
Η μεταβατική απόκριση του  w) 4  που δίνεται από την (22) μπορεί να χαρακτηριστεί 
από τη σχέση του SNR εξόδου με τον αριθμό των data samples που χρησιμοποιούνται 
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για το σχηματισμό των xdr)  και xxR
)

. Ένας ακόμα τρόπος χαρακτηρισμού της 
απόδοσης για  CSLC εφαρμογές είναι η θεώρηση της υπολειπόμενης (residue) 
ενέργειας εξόδου συναρτήσει του αριθμού των data samples. Η υπολειπόμενη 
(residue) ενέργεια εξόδου (ή MSE) δίνεται από τη σχέση : 
ξ ( w) ) = Ε |e(t)|2 = σ0

2 - w) + rxd   - rxd
+ w)  + w) + Rxx w

) +                        (24) 
και η εκτίμηση του MSE ( ή sample MSE ) μπορεί να εκφραστεί ως : 

ξ
)

( w) ) = 
Κ
1 ∑

Κ

=1
|

ι

e(i)|2  = 2
οσ)  - w) +

xdr)   - xdr) + w)  + w) + xxR
)

w)        (25) 

όπου σ0 
2  είναι η ενέργεια σήματος στην κεραία αναφοράς και  : 

2
οσ)  = ∑

=

K

i
x

K 1

1
ο (i) x ο* (i)               (26) 

H μεταβατική κατάσταση του συστήματος εξετάζεται υπολογίζοντας τις στατιστικές 
ιδιότητες του ξ ( w) ) για ένα δεδομένο αριθμό data samples Κ. Υποτίθεται ότι τα x(i) 
και xo(i) είναι sample συναρτήσεις από ένα (Ν+1) variate, zero-mean, Gaussian 
τυχαίο διάνυσμα x’ με συνάρτηση πυκνότητας : 
p(x’) = π –(Ν+1) | R’xx |-1 exp{-x’+ R’ -1xx  x’ }             (27) 
όπου R’xx  είναι η (Ν+1)Χ(Ν+1) covariance μήτρα : 

R’xx  = Ε { ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
)(

)(
tx

t

o

x
 [x+(t)    xo(t) ]   }  = 2

οσ+
xxo

xxoxx

r
rR

        (28) 

όπου το rxxo παίζει το ρόλο του rxd  ώστε η '
xxR

)
δίνεται από τις εκτιμήσεις xxR

)
 και 

xdr) . Η μήτρα '
xxR

)
 είναι η ML εκτίμηση της R’xx  . Άρα τα xxR

)
 , xdr)  και 2

οσ)  είναι 
αντίστοιχα οι ML εκτιμήσεις των Rxx  , rxd  και σ0

2 .  
     Μετά από μία σειρά μετασχηματισμών στην μήτρα '

xxR
)

 φτάνουμε στα ακόλουθα 
αποτελέσματα : 

1. H μέση τιμή (mean) και η διακύμανση (variance) του sample MSE ξ
)

 με 
χρήση του w) 4  δίνονται από τις σχέσεις : 

Ε{ξ
)

} = (1 - 
Κ
N ) ξmin                (29) 

και var(ξ
)

) = 
Κ
1 (1 - 

Κ
N ) ξ2 min                (30) 

όπου ξmin  = σ0
2 - rxd

+ Rxx
-1 rxd                      

2. Η διαφορά μεταξύ της υπολειπόμενης (residue) ενέργειας εξόδου ξ( w) 4) και 
της ελάχιστης υπολειπόμενης (residue) ενέργειας εξόδου ξmin  είναι ένα άμεσο 
μέτρο της ποιότητας απόδοσης της στοιχειοκεραίας σε σχέση με το βέλτιστο 
δυνατό. Ορίζεται η κανονικοποιημένη παράμετρος απόδοσης ποιότητας (ή 
λανθασμένη προσαρμογή (misadjustment) ) M=r2 ως : 

     r2  = [ξ( w) 4) - ξmin  ] / ξmin                        (31) 
    Η παράμετρος r είναι μία τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα πιθανότητας : 

    p(r) = 2 
)!1()!(

!
−−Κ

Κ
NN 12

12

)1( +

−

+ K

N

r
r              , 0 < r < ∞          (32) 

    Ορίζεται η συνάρτηση y : 

     y = 
)1(

1
2r+

                (33) 

     η οποία έχει incomplete Βeta συνάρτηση κατανομής με παράμετρο     
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     α = Κ-Ν+1 και b = Ν . Έτσι προκύπτει : 

    Ε{ r2} = 
N

N
−Κ

             (34) 

     και var(r2) = 
)1()( 2 −−−Κ

Κ
NKN

N            (35) 

3. Όταν ισχύει xo(t) = d(t) , ορίζεται το κανονικοποιημένο SNR για το w) 4 ως : 

ρ3 =  (
n
s )3 /  SNo  =  

sRswRw
wssw

1
nnnn
−++

++

44

44
))

))

      (36) 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του ρ3 υπολογίζεται με βάση τις 
παρακάτω σχέσεις : 

 ρ3 = 
SNo

C
CSNo −

+
+

+ ]
)(cos)(sin

)(sin)[1(

1

2
2

1
2

1
2

φφ
φ

           (37) 

με C=(1/r) 3)/( ns        και  

p(r,φ1,φ2) = (2/π) 
)!()!2(

!
NKN

K
−− 12

12

)1( +

−

+ K

N

r
r (sinφ1)2Ν-2( sinφ2)2Ν-3    (38) 

με 0 < r < ∞  , 0 ≤  φ1 < π , 0 ≤  φ2 < π . Προκύπτει : 

Ε{ ρ3 }= ∫
R

rP )( ∫
1

)( 1
φ

φP ∫
2

2123 )(
φ

φφφρ drddP       (39) 

Όμοια η Ε{ ρ3
2

 } Προκύπτει από την (39) αντικαθιστώντας όπου ρ3 το ρ3
2 . 

Ισχύει var(ρ3) = Ε{ ρ3
2

 } – Ε2{ ρ3 } .         
4. To κανονικοποιημένο MSE μέτρο απόδοσης που ορίζεται από τη σχέση :     

ξ
)
Ν = [(2Κξ

)
) / (ξmin) ]        (40) 

είναι στατιστικά ανεξάρτητο των w)  και xxR
)

 . 
     Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν μεγάλη σημασία στην μεταβατική απόδοση 
που μπορεί να επιτύχει ο αλγόριθμος DMI . Από τη σχέση (34) φαίνεται ότι η 
υπολειπόμενη (residue) ενέργεια εξόδου είναι μέσα στα 3dΒ της βέλτιστης τιμής μετά 
από 2Ν διακριτά χρονικά δείγματα ή μέσα σε 1dΒ μετά από 5Ν δείγματα , 
υποδεικνύοντας ταχεία σύγκλιση ανεξάρτητη του περιβάλλοντος σήματος ή της 
υλοποίησης της στοιχειοκεραίας. Η ταχεία σύγκλιση έχει άμεση εφαρμογή στην 
καταπίεση παρεμβολών ενός συστήματος sidelobe canceller (SLC) , υποθέτοντας την 
απουσία επιθυμητού σήματος κατά το σχηματισμό του  xxR

)
 . 

     Στα συστήματα επικοινωνιών, το επιθυμητό σήμα είναι συνήθως παρόν και το 
μέτρο απόδοσης SNR είναι η ποσότητα που ενδιαφέρει περισσότερο από το MSE, ξ . 
Σε συστήματα ραντάρ, ένας SLC συχνά ακολουθείται από έναν επεξεργαστή σήματος 
που απορρίπτει τα clutter επιστροφές ώστε μόνο το τμήμα της  υπολειπόμενης 
(residue) ενέργειας εξόδου που οφείλεται σε παρεμβολές RF να πρέπει να 
καταπιεστεί από το σύστημα SLC. Θα αποδειχτεί ότι η παρουσία είτε του επιθυμητού 
σήματος είτε των clutter επιστροφών δρα ως διαταραχή που τείνει να ελαττώσει την 
ταχύτητα σύγκλισης του αλγορίθμου DMI . 
     Θεωρείται η υλοποίηση ενός ραντάρ SLC που φαίνεται στο σχήμα 6.4 . Το 
σύστημα αποτελείται από έναν SLC, σχεδιασμένο να ακυρώνει μόνο τις παρεμβολές , 
ο οποίος ακολουθείται από έναν επεξεργαστή σήματος για την απομάκρυνση του  
clutter. H ενέργεια clutter ξc

2  που λαμβάνεται στην κύρια κεραία θεωρείται πολύ 
μεγαλύτερη από το clutter που εισέρχεται στις χαμηλού κέρδους λοιπές κεραίες. Έτσι  
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το clutter στα λοιπά κανάλια μπορεί να αγνοηθεί . Άρα ισχύει ξ min = ξΝο + σ c
2 όπου 

το ξΝο  αναπαριστά την ελάχιστη παρεμβολή εξόδου συν την ενέργεια θερμικού 
θορύβου .  
 

 
 
Σχήμα 6.4 SLC για ακύρωση παρεμβολών σε ένα σύστημα ραντάρ  
 
Υποτίθεται επίσης ότι οι clutter επιστροφές μπορούν να αναπαρασταθούν ως μία 
sample συνάρτηση από μία στάσιμη, zero-mean, Gaussian διαδικασία. Άρα προκύπτει 
από τις (24) , (31) και (34) : 

(Ε[ξ ( w) ) - ξ min ] ) / ξΝο = 
N

N
−Κ

 [1+ (σc
2 / ξΝο)]       (41) 

     Από την (41) φαίνεται ότι η παρουσία clutter στον κύριο λοβό επιμηκύνει την 
σύγκλιση του αλγορίθμου DMI κατά μία ποσότητα που είναι σχεδόν ανάλογη της 
ενέργειας στην κύρια κεραία, διαιρεμένη με την ελάχιστη ενέργεια παρεμβολής 
εξόδου. Η πιο αργή αυτή σύγκλιση οφείλεται στην παρουσία των clutter-jammer 
cross-terms στην xdr)  που έχει ως αποτέλεσμα πιο θορυβώδεις εκτιμήσεις βαρών. Για 
ταχεία σύγκλιση, η προσαρμογή πρέπει να γίνεται σε time intervals που είναι σχετικά 
απαλλαγμένα από clutter ή να βρεθούν οι όροι clutter στην εκτίμηση του xdr)  .  
     Το παραπάνω αποτέλεσμα εφαρμόζεται και σε επικοινωνιακά συστήματα όπου η 
κύρια κεραία είναι στραμένη προς μία ενεργή πηγή επιθυμητού σήματος . Έστω ότι 
το σs

2 αναπαριστά την ενέργεια επιθυμητού σήματος που λαμβάνεται στο κύριο 
κανάλι. Το επιθυμητό σήμα που εισέρχεται στα υπόλοιπα κανάλια μπορεί να 
αγνοηθεί. To σήμα εξόδου SLC προς την παρεμβολή και το θόρυβο ratio SNR δίνεται 
από τη σχέση : 
SNR = σs

2 / (σs
2 r2 + ξΝο (1 + r2) )                  (42) 

     Η μέγιστη τιμή του SNR συμβολίζεται με SNo , όπου SNo = σs
2 / ξΝο , και 

λαμβάνεται για r2 = 0 ή w) = wopt . Κανονικοποιώντας την (42) ως προς SNo παρέχεται 
η έκφραση για το κανονικοποιημένο σήμα εξόδου προς την παρεμβολή συν το 
θόρυβο : 
ρ4 = SNR / SNo = 1 / (1 + [1+ SNo ] r2 )         (43) 
Ισχύει 0 ≤  ρ4 ≤  1 , δηλαδή η βέλτιστη τιμή του ρ4 είναι μονάδα . Όταν    SNo <<1 η 
συνάρτηση κατανομής πιθανότητας προσεγγίζεται από τη Beta συνάρτηση κατανομής 
πιθανότητας : 

Ρ(ρ4 ) = 
)!()!1(

!
NKN

K
−−

 (1 - ρ4 )Ν-1 ρ4
Κ-Ν       (44) 

Οι (44) και (12) είναι πανομοιότυπες αντικαθιστώντας το Ν με το Ν+1 . Από την (13) 
προκύπτει για το CSLC σύστημα του σχήματος 6.3 : 
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Ε{ρ4} = 
1

1
+Κ

+− NK      ,  SNo <<1        (45) 

Για μικρό SNo  απαιτούνται επομένως Κ=2Ν -1 ανεξάρτητα δείγματα για σύγκλιση 
μέσα σε 3dB του SNo . Για μεγάλα SNR ( >>Κ/Ν) το αναμενόμενο κανονικοποιημένο 
SNR δίνεται από τη σχέση : 

( SNR ) 1−≅
N
K            , SNo >>Κ/Ν , Κ>Ν             (46) 

Άρα η παρουσία ενός ισχυρού επιθυμητού σήματος στο κύριο κανάλι επιβραδύνει τη 
σύγκλιση προς το βέλτιστο SNR αλλά δεν επηρεάζει το μέσο SNR εξόδου μετά από 
Κ δείγματα , κάτω από τις συνθήκες της (46) .  
     Τέλος , θα μελετηθούν τα αποτελέσματα από τις (37) και (38) για την περίπτωση 
όπου xo(t) = d(t) (συνεχές σήμα αναφοράς παρόν) . Για μεγάλα SNo , η κατανομή της 
ρ3  δίνεται από τη συνάρτηση πυκνότητας (44) ώστε : 

Ε{ ρ3 } 
1

1
+

+−
≅

K
NK      ,  SNo >>1          (47) 

Ωστόσο, η ταχύτητα σύγκλισης μειώνεται καθώς το SNo μειώνεται κάτω από τα 
μηδέν dB . Το φαινόμενο αυτό αναπαρίσταται στο σχήμα 6.5 .  
 

 
 
Σχήμα 6.5 Γραφική παράσταση του Ε{ρ3} της (36) ως προς τον αριθμό των 
ανεξάρτητων δειγμάτων για Ν=8 και επιλεγμένες τιμές του SNo  

 
     Η συμπεριφορά που περιγράφηκε για την υλοποίηση σήματος αναφοράς είναι η 
αντίστροφη αυτής που εξετάστηκε για την υλοποίηση SLC με το επιθυμητό σήμα 
παρόν. Η παρουσία του επιθυμητού σήματος στο κύριο κανάλι του SLC εισήγαγε μία 
διαταραχή που μείωσε την ακρίβεια της εκτίμησης βάρους και επιβράδυνε την 
σύγκλιση. Για την υλοποίηση με το σήμα αναφοράς ωστόσο, οι εκτιμήσεις xdr)  και 

xxR
)

 είναι υψηλά συσχετιζόμενες κάτω από συνθήκες ισχυρού επιθυμητού σήματος 
και τα σφάλματα σε κάθε εκτίμηση τείνουν να αντισταθμίζουν το ένα το άλλο 
παρέχοντας μία βελτιωμένη εκτίμηση βάρους και ταχύτερη σύγκλιση .  
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6.2 Συγκρίσεις μεταβατικής απόκρισης  
 
     Θα μελετηθεί η μεταβατική απόκριση που λαμβάνεται με χρήση των w) 1 και w) 4  
και αυτής που θα προέκυπτε με χρήση του αλγορίθμου LMS με περίοδο επανάληψης 
ίση με την περίοδο intersample collection του αλγορίθμου DMI . Αυτό γίνεται με 
θεώρηση της συμπεριφοράς του ρ (Κ) όπου ρ =Ε{SNR εξόδου} / SNo . Για την 
προσέγγιση DMI , το Κ αναπαριστά τον αριθμό των ανεξάρτητων δειγμάτων σήματος 
που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της sample covariance μήτρας , ενώ για 
τον αλγόριθμο LMS το Κ αναπαριστά τον αριθμό των επαναλήψεων που 
συμπληρωθήκαν. Στο σχήμα 6.6 φαίνεται η μεταβατική απόκριση για 50 αποκρίσεις 
μίας  γραμμικής στοιχειοκεραίας τεσσάρων στοιχείων με d/λ=0,5 και μία πηγή 
παρεμβολών με κατεύθυνση στις 75ο από το επιθυμητό σήμα και SNo=3.8 .  
 

 
 
Σχήμα 6.6 Μεταβατική απόκριση των w) 1 και w) 4  για SNo=3.8 για μία γραμμική 
στοιχειοκεραία τεσσάρων στοιχείων με d/λ=0,5 και μία πηγή παρεμβολών με 
κατεύθυνση στις 75ο από το επιθυμητό σήμα 
 
Η σύγκριση των δύο αλγορίθμων DMI και LMS με τον παραπάνω τρόπο δεν είναι 
απολύτως ικανοποιητική για τους παρακάτω λόγους : 

1. Η μεταβατική απόκριση του αλγορίθμου LMS εξαρτάται από την επιλογή του 
step size (μήκος βήματος) που μπορεί να επιλεχθεί αρκετά μικρό (με 
αποτέλεσμα μίας  αυθαίρετα μεγάλη σταθερά χρόνου μεταβατικής απόκρισης)  

2. Η μεταβατική απόκριση του αλγορίθμου LMS εξαρτάται από το αρχικό 
σημείο στο οποίο τίθεται το αρχικό διάνυσμα βαρών. Μία επιτυχημένη 
επιλογή αυτού οδηγεί σε πολύ καλή μεταβατική απόκριση. 

3. Αν και η διακύμανση (variance) του ρ(Κ) μειώνεται με την αύξηση του Κ 
στην  DMI προσέγγιση, για τον αλγόριθμο LMS η διακύμανση (variance) του 
ρ(Κ) παραμένει σταθερή (στη σταθερή κατάσταση) με την αύξηση του Κ 
αφού η διακύμανση σε αυτήν την περίπτωση εξαρτάται από την επιλογή του 
step size.  
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     Ωστόσο, μία σύγκριση της συμπεριφοράς του ρ (Κ) παρέχει ενδείξεις για την 
απόκριση SNR εξόδου. Τα αποτελέσματα του σχήματος 6.6 υποδεικνύουν ότι η 
απόκριση που προκύπτει από τα w) 1 και w) 4   του DMI αλγορίθμου είναι ανώτερη από 
αυτήν που προκύπτει από τα βάρη του αλγορίθμου LMS . Ενώ η αρχική απόκριση 
των βαρών του αλγορίθμου LMS δείχνει βελτίωση του SNR εξόδου με την αύξηση 
του Κ , αυτό αλλάζει όταν ο αλγόριθμος LMS αρχίζει να ανταποκρίνεται κατά μήκος 
του ιδιοδιανύσματος επιθυμητού σήματος . Αυτό οφείλεται στο ότι κάθε μείωση στην 
απόκριση επιθυμητού σήματος χωρίς αντίστοιχη μείωση στην απόκριση θερμικού 
θορύβου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του output signal-to-thermal noise ratio. 
Όταν η στοιχειοκεραία αρχίζει να ανταποκρίνεται κατά μήκος των ιδιοδιανυσμάτων 
θερμικού θορύβου τότε το ρ  αρχίζει πάλι να αυξάνεται .  
     Η ανεπιθύμητη μεταβατική συμπεριφορά των αλγόριθμων LMS στο σχήμα 6.6 
μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλη επιλογή του αρχικού διανύσματος βαρών . 
Επιλέγοντας για παράδειγμα w(0) = rxd  η απόκριση του LMS αλγορίθμου 
βελτιώνεται σημαντικά αφού αυτή η αρχικοποίηση θέτει το διάγραμμα ακτινοβολίας 
προς την κατεύθυνση επιθυμητού σήματος παρέχοντας αρχικά ένα υψηλό SNR 
εξόδου. Επίσης η επιλογή w(0) = α rxd , όπου α βαθμωτή σταθερά, έχει ως 
αποτέλεσμα ένα αυξανόμενο ρ (Κ) με την αύξηση του Κ για τους δύο αλγορίθμους  
LMS, αφού με κατάλληλο rxd  weighting, το πλάτος της αρχικής απόκρισης 
στοιχειοκεραίας λόγω του επιθυμητού σήματος μπορεί να γίνει αρκετά μικρό ώστε 
όσο προχωράει η προσαρμογή το προκύπτον ρ (Κ) να αυξάνει συνεχώς .  
     Βελτίωση της μεταβατικής απόκρισης μέσω κατάλληλης επιλογής της αρχικής 
συνθήκης , μπορεί να εφαρμοστεί και στο διάνυσμα βαρών του DMI αλγορίθμου . 
Επιλέγοντας για παράδειγμα : 

w) 1 = [
Κ
1  (∑

=

+
K

j
jj

1
)()( xx  + αΙ ]-1 rxd         (48) 

τότε, ακόμα και πριν σχηματιστεί μία εκτίμηση της  Rxx , το διάνυσμα βαρών μπορεί 
να στραφεί προς την κατεύθυνση επιθυμητού σήματος και οι μεταβατικές αποκρίσεις 
που προκύπτουν από τα w) 1 και w) 4  του σχήματος 6.6 μπορούν να βελτιωθούν 
σημαντικά . Εντούτοις , ακόμα κι αν ληφθεί βελτιωμένη μεταβατική απόκριση για τον 
LMS αλγόριθμο με κατάλληλη επιλογή αρχικού διανύσματος βαρών, η ταχύτητα 
σύγκλισης για τα βάρη του DMI αλγορίθμου παραμένει μεγαλύτερη. Αν υπήρχαν δύο 
πηγές παρεμβολών με ευρύ «σκόρπισμα» ιδιοτιμών, οι δύο LMS αλγόριθμοι (με 
γνωστό d(t) ή γνωστό rxd ) θα παρουσίαζαν ακόμα πιο αργή μεταβατική απόκριση . 
Σε αυτήν την περίπτωση, η μεταβατική απόκριση των βαρών του DMI αλγορίθμου θα 
παρέμενε ανεπηρέαστη από το «σκόρπισμα» ιδιοτιμών .  
     Στον παρακάτω πίνακα 6.1 συνοψίζονται τα βασικά αποτελέσματα σύγκλισης για 
τον DMI αλγόριθμο, για διάφορες υλοποιήσεις στοιχειοκεραίας και συνθήκες 
σήματος .  
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Δομή 
στοιχειοκεραίας 
 
 

 
 
 
   w) opt 

 
 
 
Συνθήκες 
σήματος  

 
 
 
Μέτρο απόδοσης 

 
Προσεγγιστικός 
αριθμός ανεξάρτητων 
απαιτούμενων 
δειγμάτων για 
σύγκλιση (μέσα σε 3dB 
του βέλτιστου) 

Επιθυμητό 
σήμα απόν 
 

 
Ελάχιστο ΜSE 

2Ν , Ν = αριθμός 
στοιχείων 
στοιχειοκεραίας 
 

Επιθυμητό 
σήμα παρόν 
μόνο στον 
κύριο λοβό 
 

 
 
Μέγιστο SNR , SNo 

2Ν [1+ (SNo/2)] , 
SNo >> 1 
 
2Ν , SNo << 1 
  

 
 
 
 
 
Sidelobe canceller  
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κύριο λοβό 
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Πίνακας 6.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων σύγκλισης για τον DMI αλγόριθμο, για 
διάφορες υλοποιήσεις στοιχειοκεραίας και συνθήκες σήματος 
 
6.3 Ευαισθησία στη διασπορά ιδιοτιμών  
 
     Παρότι η ταχύτητα σύγκλισης του DMI αλγορίθμου δεν επηρεάζεται από το 
«σκόρπισμα» ιδιοτιμών της Rxx , η ακρίβεια της λύσης σταθερής κατάστασης 
παρουσιάζει ευαισθησία στο «σκόρπισμα» ιδιοτιμών αν το «σκόρπισμα» υπερβεί μία 
συγκεκριμένη κρίσιμη ποσότητα. Έστω ότι έχει ληφθεί ένας ικανός αριθμός 
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ανεξάρτητων χρονικών δειγμάτων για να διασφαλιστεί ότι η εκτίμηση της sample 
covariance μήτρας είναι αρκετά κοντά στην Rxx  (ή Rnn). Ο μονός λόγος για τον οποίο 
δεν θα προέκυπτε μία ακριβής λύση για το προσαρμοστικό διάνυσμα βαρών θα ήταν 
η ανικανότητα να προκύψει η αντιστροφή της sample μήτρας με ικανοποιητική 
ακρίβεια λόγω του ill-conditioning της μήτρας (όπως αυτό μετράται από τη διασπορά 
των ιδιοτιμών) . Όσο αυξάνει ο αριθμός των διαθέσιμων bits στον υπολογιστή για την 
αντιστροφή της μήτρας , ο βαθμός του ill-conditioning της μήτρας που μπορεί να 
αντιμετωπιστεί από την υπορουτίνα αντιστροφής μήτρας αυξάνει επίσης . Ωστόσο , 
το «σκόρπισμα» ιδιοτιμών μπορεί να φτάσει ένα σημείο κατά το οποίο ο αριθμός των 
διαθέσιμων bits για την αντιστροφή της μήτρας δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση 
ακριβούς αντιστροφής και έτσι προκύπτει υποβιβασμός του SNR εξόδου. Υπάρχει 
επομένως θεμελιώδης εξισορρόπηση μεταξύ του διαθέσιμου αριθμού bits στον 
υπολογιστή για την επιθυμητή αντιστροφή της sample μήτρας και του επιτρεπτού 
«σκορπίσματος» ιδιοτιμών στην covariance μήτρα  του σήματος εισόδου για κάθε 
DMI αλγόριθμο. Στο σχήμα 6.7 φαίνεται η φύση αυτής της σχέσης για μία γραμμική 
στοιχειοκεραία τεσσάρων στοιχείων σε ένα περιβάλλον με δύο jammers παρεμβολών 
όπου το «σκόρπισμα» ιδιοτιμών ορίζεται ως ο λόγος λmax / λmin  της μέγιστης προς την 
ελάχιστη ιδιοτιμή της covariance μήτρας  του σήματος εισόδου .  
 

 
 
Σχήμα 6.7 Υποβιβασμός του SNR εξόδου σε σχέση με το «σκόρπισμα» ιδιοτιμών για 
δεδομένους αριθμούς διαθέσιμων bits  
 
Φαίνεται ότι, όσο η sample covariance μήτρα παρουσιάζει «σκόρπισμα» ιδιοτιμών 
μικρότερο από μία κρίσιμη τιμή (που εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων bits 
του υπολογιστή για την αντιστροφή της μήτρας) , ο DMI αλγόριθμος δεν επηρεάζεται 
από το «σκόρπισμα» ιδιοτιμών. Αν η κρίσιμη αυτή τιμή ξεπεραστεί, προκύπτει ταχύς 
υποβιβασμός του SNR εξόδου με την αύξηση του «σκορπίσματος» ιδιοτιμών .  
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6.4 Περίληψη και συμπεράσματα  
 
     Οι αλγόριθμοι DMI παρέχουν ταχύτητες σύγκλισης που δεν μπορούν να 
ξεπεραστούν από τον LMS αλγόριθμο. Το διάνυσμα βαρών που λαμβάνεται 
εξαρτάται μόνο από την covariance μήτρα σήματος  (μέσω της λύσης Wiener) και 
γνώση της covariance μήτρα σήματος  λαμβάνεται σχηματίζοντας την sample 
covariance μήτρα σήματος. Όταν το επιθυμητό σήμα απουσιάζει από το περιβάλλον 
σήματος , η χρήση ενός διανύσματος καθοδήγησης σήματος rxd παρέχει τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά μεταβατικής απόκρισης . Όταν το επιθυμητό σήμα είναι παρόν , 
σχηματίζεται η εκτίμηση xdr)  η οποία παρέχει χαρακτηριστικά μεταβατικής 
απόκρισης που είναι ανώτερα από αυτά με χρήση της a priori γνώσης της rxd  .  
     Οι αλγόριθμοι DMI επίσης δεν επηρεάζονται από το «σκόρπισμα» ιδιοτιμών μέχρι 
ενός δεδομένου κρίσιμου σημείου που εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων bits 
του υπολογιστή για την αντιστροφή της μήτρας . Η χρησιμότητα των αλγορίθμων 
DMI περιορίζεται από τον αριθμό των βαθμών ελευθερίας του προσαρμοστικού 
επεξεργαστή. Όταν η χρήση της DMI προσέγγισης είναι ωστόσο εφικτή, η επιπλέον 
πολυπλοκότητα που εισάγεται από την άμεση λήψη της sample covariance μήτρας , 
αντισταθμίζεται από την ταχεία σύγκλιση και την μη επίδραση του «σκορπίσματος» 
ιδιοτιμών που προαναφέρθηκαν .  
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Κεφάλαιο 7 
 
Επαναληπτικές (recursive) μέθοδοι για επεξεργασία προσαρμοστικής 
στοιχειοκεραίας  
 
     Για να αποφευχθούν τα υπολογιστικά προβλήματα που σχετίζονται με τον άμεσο 
υπολογισμό ενός set προσαρμοστικών βαρών για έναν επεξεργαστή στοιχειοκεραίας , 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ο αλγόριθμος LMS όσο και ο αλγόριθμος μέγιστου 
SNR . Αυτοί οι αλγόριθμοι έχουν το προσόν ότι οι απαιτούμενοι υπολογισμοί είναι 
συνήθως πιο απλοί από τον αντίστοιχο άμεσο υπολογισμό, είναι λιγότερο επιρρεπείς 
σε ανακρίβειες hardware και ανανεώνονται συνεχώς για να ανταποκρίνονται σε 
περιβάλλοντα σήματος χρονικά μεταβαλλόμενα .  
     Άλλη μία κατηγορία επεξεργαστών, βασισμένων σε επαναληπτικές μεθόδους 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράκαμψη υπολογιστικών προβλημάτων. Η 
βασική προσέγγιση αυτών των μεθόδων είναι η πραγματοποίηση της αντίστροφης της 
μήτρας που απαιτείται από τον άμεσο υπολογισμό, με επαναληπτικό τρόπο, έτσι ώστε 
να μην απαιτείται ο άμεσος υπολογισμός αντίστροφης μήτρας. Έτσι οι επαναληπτικοί 
αλγόριθμοι, παρουσιάζουν την ίδια ευαισθησία σταθερής κατάστασης στο 
«σκόρπισμα» ιδιοτιμών στην covariance μήτρα σήματος, όπως και στον DMI 
αλγόριθμο. Επίσης , δεδομένου ότι η βασική διαφορά μεταξύ του DMI αλγορίθμου 
και των επαναληπτικών μεθόδων βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η 
αντίστροφη μήτρα , οι ταχύτητες σύγκλισής τους πρέπει να είναι παρόμοιες . Οι 
επαναληπτικοί αλγόριθμοι βασίζονται κυρίως σε τεχνικές εκτίμησης ελάχιστου 
σφάλματος και σχετίζονται  με τις μεθόδους φιλτραρίσματος Kalman . Οι μέθοδοι 
αυτοί υποθέτουν ότι τα σήματα στους αισθητήρες της στοιχειοκεραίας διατίθενται 
στη μορφή δειγμάτων δεδομένων και ορίζουν ψηφιακούς επεξεργαστές για την 
ανανέωση των προσαρμοστικών βαρών στον επεξεργαστή της στοιχειοκεραίας. Για 
στάσιμα περιβάλλοντα , οι επαναληπτικές αυτές μέθοδοι υπολογίζουν τη βέλτιστη 
δυνατή επιλογή βαρών (βασισμένη στο ταίριασμα ελάχιστων τετραγώνων (least 
squares fit) στα λαμβανόμενα δεδομένα) σε κάθε στιγμή sampling (δειγματοληψίας) . 
Αντίθετα , οι αλγόριθμοι LMS και μέγιστου  SNR παρέχουν ασυμπτωτικά βέλτιστες 
λύσεις .  
 
7.1 O επεξεργαστής σφάλματος ελάχιστων τετραγώνων με βάρη 
 
     Θεωρείται η συμβατική στοιχειοκεραία Ν στοιχείων του σχήματος 7.1 που έχει 
μία ακολουθία βαρών (πραγματικά ή μιγαδικά) που πολλαπλασιάζονται με τα 
λαμβανόμενα σήματα για τη διαμόρφωση του προσαρμοστικού επεξεργαστή. 
Υποτίθεται ότι τα λαμβανόμενα σήματα xi(t) αποτελούνται από μία κατευθυντική 
συνιστώσα επιθυμητού σήματος si(t) και μία τυχαία συνιστώσα ni(t) λόγω 
κατευθυντικού και θερμικού θορύβου. Έτσι  xi(t) = si(t) + ni(t) . Συλλέγοντας τα 
λαμβανόμενα σήματα  xi(t) και τα πολλαπλασιαστικά βάρη wi(t) ως στοιχεία των 
διανυσμάτων Ν διαστάσεων x(t) και w(t) αντίστοιχα , το σήμα εξόδου του 
προσαρμοστικού επεξεργαστή y(t) μπορεί να γραφτεί : 
 
y(t) = wΤ(t) x(t)                    (1) 
 



 144

 
Σχήμα 7.1 Επεξεργαστής συμβατικής προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας Ν στοιχείων 
 
 
Θεωρείται το μέτρο απόδοσης ελαχίστων τετραγώνων με βάρη, βασισμένο σε k data 
samples : 

l (w) = 
2
1 ∑
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[ wΤx(i) – d(i)]2 =   
2
1 [X(k) w  - d(k)] Τ Ak
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όπου τα στοιχεία του X(k) είναι λαμβανόμενα samples του διανύσματος σήματος και 
τα στοιχεία του d(k) είναι samples του επιθυμητού σήματος ή σήματος αναφοράς 
ώστε : 
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Η (4) και η (2) υποδεικνύουν ότι το επιθυμητό σήμα εξόδου της στοιχειοκεραίας d(t) 
είναι διαθέσιμο (ή παρόν) με αποτέλεσμα τα διακριτά samples επιθυμητού σήματος 
d(1) , d(2)… d(k) να μπορούν να ληφθούν. Στην (2) ως Ak θεωρείται μία διαγώνια 
μήτρα βαρών της οποίας ο ρόλος είναι να μειώσει τη βαρύτητα παλαιότερων data 
points και έχει τη μορφή : 

Ak = 

10

0
2
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a

a
a

k

k

−

−

                    (5) 

 
όπου 0 < α ≤  1 , ώστε στα παλαιότερα δεδομένα να δίνεται συνεχώς μειωμένη 
σημασία . Αν το περιβάλλον σήματος είναι στάσιμο ώστε όλα τα data samples να 
είναι ισοδύναμης σημασίας , επιλέγεται Ak = Ι , η μοναδιαία μήτρα . Το μέτρο 
απόδοσης της (2) ελαχιστοποιείται επιλέγοντας το διάνυσμα βαρών ώστε να παρέχει 
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την καλύτερη (ελάχιστων τετραγώνων με βάρη) εκτίμηση του επιθυμητού 
διανύσματος σήματος d(k) .  
Για την ελαχιστοποίηση της (2) πρέπει να τεθεί η παράγωγος του l (w) ως προς w ίση 
με μηδέν. Έτσι , η βέλτιστη τιμή βάρους βρίσκεται : 
wls = [X Τ(k) Ak

-1 X(k)]-1 X Τ(k) Ak
-1 d(k)          (6) 

Με τη λήψη ενός επιπλέον data sample, η παραπάνω λύση διανύσματος βάρους 
μπορεί να ανανεωθεί (updated) με τον παρακάτω τρόπο : Τα ανανεωμένα σήματα 
X(k+1),  d(k+1) και η ανανεωμένη μήτρα  Ak+1 μπορούν να γραφούν στην ακόλουθη 
μορφή : 
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Έτσι , το ανανεωμένο διάνυσμα βαρών μπορεί να γραφτεί ως : 
wls (k+1)  = [X Τ (k+1) A k+1

-1 X(k+1)]-1 X Τ(k+1) A k+1
-1 d(k+1)  = 

= [X Τ (k+1) A k+1
-1 X(k+1)]-1 [α X Τ(k)Ak

-1 d(k)+x(k+1) d(k+1)]    (10)             
Από την (10) φαίνεται ότι η λύση του ανανεωμένου διανύσματος βαρών απαιτεί την 
αντιστροφή της μήτρας [X Τ(k+1)A k+1

-1 X(k+1)]  η οποία μπορεί να γραφτεί ως εξής : 
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= {α[X Τ(k) Ak
-1 X Τ(k)] + x(k+1) x Τ(k+1)} -1             (11) 

Ορίζεται : 
Ρ-1(k) =   X Τ(k) Ak

-1 X (k)          (12) 
Όμοια προκύπτει : 

Ρ-1(k+1) = α [ Ρ-1(k) +  

a
1  x(k+1) x Τ(k+1)]        (13) 

Με αντιστροφή των δύο μελών της (13) προκύπτει : 

Ρ(k+1) = 
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Αναγνωρίζοντας ότι   wls = Ρ(k) X(k) Ak
-1 d(k)  προκύπτει ότι η ανανεωμένη λύση για 

το διάνυσμα βάρους γίνεται : 
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 wls (k+1)= wls (k)+
)1()()1(

)1()(
+++

+
kkka

kk
T xPx

xP [d(k+1) - wls 
Τ(k) x(k+1)]    (15) 

 
      Οι (14) και (15) είναι οι επαναληπτικές σχέσεις του επαναληπτικού αλγορίθμου 
ελάχιστων τετραγώνων. Για τις δύο αυτές σχέσεις απαιτείται μία αρχική τιμή για το 
διάνυσμα βάρους w(0) και την Hermitian μήτρα Ρ(0). Συχνά επιλέγεται το              
w(0)=[1 00∠ , 0 , 0,…0] για την απόκτηση ενός ομοιοκατευθυντικού 
(omnidirectional) διαγράμματος ακτινοβολίας, δεδομένου ότι κάθε στοιχείο-
αισθητήρας έχει ομοιοκατευθυντικό διάγραμμα και ως Ρ(0) επιλέγεται η μοναδιαία 
μήτρα .  
     Οι (14) και (15) παρέχουν το ανανεωμένο διανύσμα βαρών με έναν υπολογιστικά 
κατάλληλο τρόπο που αποφεύγει τις αντιστροφές μητρών των (6) και (10). 
Δεδομένου ότι το ίχνος της Ak , tr [Ak] είναι βαθμωτό μέγεθος η (6) μπορεί να 
γραφτεί : 
wls (k)  = { X Τ(k) Ak

-1 X (k)  /  tr [Ak] }-1 {  X Τ(k) Ak
-1 d(k) /  tr [Ak] } (16) 

Ο πρώτος όρος αυτής της σχέσης είναι μία εκτίμηση της μήτρας αυτοσυσχέτισης 
(autocorrelation) xxR

)
 , βασισμένη σε k data samples .  
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Όμοια , ο δεύτερος όρος της σχέσης (16) είναι μία εκτίμηση του διανύσματος 
ετεροσυσχέτισης (cross-correlation) xdr) (k) . Άρα η μήτρα Ρ μπορεί να γραφτεί ως : 
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     Η μορφή του αλγορίθμου βάση των (14), (15) απαιτεί να είναι γνωστό το 
επιθυμητό σήμα σε κάθε σημείο δειγματοληψίας , πράγμα πολύ δύσκολα εφικτό . Για 
πρακτικές υλοποιήσεις υιοθετείται μία προσέγγιση ή εκτίμηση του επιθυμητού 
σήματος . Άρα το d(k+1) αντικαθίσταται από το d

)
(k+1) στην (15) και παρέχεται έτσι 

μία υλοποίηση ενός επαναληπτικού επεξεργαστή ελαχίστου σφάλματος τετραγώνων 
με βάρη ,χρήσιμου για πρακτικές εφαρμογές .   
     Ισοδύναμες μορφές της (15) που είναι χρήσιμες για διαφορετικές συνθήκες 
σήματος μπορούν να ληφθούν αντικαθιστώντας ορισμένες στιγμιαίες ποσότητες από 
τις γνωστές μέσες τιμές τους . Έτσι η (15) δίνει : 

  w (k+1) = w (k)+
)1()()1(

)(
+++ kkka

k
T xPx

P [ x(k+1)d(k+1) - x(k+1)y(k+1)]   (19) 

όπου y(k+1) είναι η έξοδος της στοιχειοκεραίας . Το γινόμενο x(k+1)d(k+1) μπορεί 
να αντικατασταθεί από τη μέση τιμή του, δηλαδή μία εκτίμηση του διανύσματος 
ετεροσυσχέτισης rxd . Δεδομένου ότι μία εκτίμηση του rxd  δεν ακολουθεί στιγμιαίες 
διακυμάνσεις των x(t) και d(t), μπορεί να υποτεθεί ότι ο χρόνος σύγκλισης θα είναι 
μεγαλύτερος με χρήση του xdr)  παρά με χρήση του x(k)d(k) , όπως αποδείχθηκε στο 
κεφάλαιο 6.  
     Αν είναι γνωστή μόνο η κατεύθυνση άφιξης του επιθυμητού σήματος και το 
επιθυμητό σήμα είναι απόν, τότε το διάνυσμα ετεροσυσχέτισης rxd (το οποίο 
μεταφέρει πληροφορία για την κατεύθυνση άφιξης) είναι γνωστό και ο αλγόριθμος 
για την ανανέωση του διανύσματος βαρών γίνεται : 

w (k+1) = w (k)+
)1()()1(

)(
+++ kkka

k
T xPx

P [ rxd  - x(k+1)y(k+1)]   (20) 
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Η (20) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν το επιθυμητό σήμα είναι παρόν αλλά ο 
ρυθμός σύγκλισης είναι πιο αργός από της (19) με τις ίδιες συνθήκες παρουσίας 
επιθυμητού σήματος . Για στάσιμα περιβάλλοντα σήματος το α επιλέγεται ίσο με 1 
αλλά αυτή η επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές δυσκολίες . Όσο 0 < α <1 οι 
(14) και (15) οδηγούν σε σταθερές αριθμητικές διαδικασίες . Για α = 1 , μπορεί να 
προκύψουν πολλές επαναλήψεις στα στοιχεία του Ρ(k) τα οποία γίνονται τόσο μικρά 
ώστε τα σφάλματα στρογγυλοποίησης έχουν σημαντική επίδραση στο αποτέλεσμα . 
Για να αποφευχθεί το πρόβλημα της αριθμητικής ευαισθησίας όταν α = 1 , τα δύο 
μέλη της (14) μπορούν να πολλαπλασιάσουν με τον παράγοντα (k+1) παρέχοντας 
αριθμητικά ευσταθείς εξισώσεις και η (18) δίνει : 

1−
xxR

)
(k) = k Ρ(k)                    (21) 

 
7.2 Ανανεωμένη αντιστροφή covariance μήτρας (updated covariance matrix 
inverse)  
 
O επεξεργαστής σφάλματος ελαχίστων τετραγώνων με βάρη του προηγούμενου 
τμήματος βασίστηκε στην εφαρμογή βαρών στο τρέχον λαμβανόμενο διάνυσμα 
δεδομένων σήματος συγκρινόμενο με παλιότερα δεδομένα βάση της σχέσης : 
Ρ-1(k+1) = α Ρ-1(k) +   x*(k+1) x Τ(k+1)        (22) 
όπου 0 ≤  α ≤ 1 και Ρ-1(k) = X Τ(k) Ak

-1 X (k)  . Μία εναλλακτική λύση είναι η χρήση 
της sample covariance μήτρας xxR

)
 ως το μέσο που θα συνοψίζει την επίδραση των 

παλαιών data έτσι ώστε : 
xxR

)
(k+1) = a xxR

)
(k) +  x*(k+1) x Τ(k+1)         (23) 

όπου 0 ≤α ≤ 1 . Με αντιστροφή των δύο μελών της (23) προκύπτει :     

 xxR
) -1(k+1) = 

a
1 { xxR

)
(k) +  

a
1 x*(k+1) x Τ(k+1)}-1         (24) 

Από την (24) προκύπτει : 

xxR
) -1(k+1) = 

a
1 { xxR

) -1(k) - 
)1(*)1(

)1()1(*
1

1

+++
++

−

−

kka
kk

xx
T

T
xx

xRx
xxR

)

)

xxR
) -1(k) }    (25) 

Απουσία επιθυμητού σήματος ισχύει :  wopt = Rxx
-1 b*                    

(ή Rxx
-1rxd ). Έτσι πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη της (25) με b* προκύπτει : 

w) (k+1) = 
a
1 { w) (k) - 

)1(*)1(
)1(*

1

1

+++
+

−

−

kka
k

xx
T

xx

xRx
xR

)

)

 x Τ(k+1) w) (k) }  (26) 

H (26) υποδεικνύει ότι τα παλιότερα δεδομένα (που αναπαρίστανται από την xxR
)

(k) ) 
δεν είναι ποτέ πιο σημαντικά από τα τρέχοντα δεδομένα (που αναπαρίστανται από το 
[x*(k+1) x Τ(k+1)] ). Μία εναλλακτική μορφή εφαρμογής βαρών , που επιτρέπει να 
θεωρούνται τα παλιότερα δεδομένα λιγότερο ή περισσότερο σημαντικά από τα 
τωρινά, είναι η εξής : 
  xxR
)

(k+1) = (1-β) xxR
)

(k) +  β x*(k+1) x Τ(k+1)   ,  0 ≤  β ≤ 1        (27) 
Η παραπάνω μορφή χρησιμοποιείται (με β=1/(k+1)) ώστε κάθε sample να έχει όμοιο 
βάρος και να απορρίπτει το clutter , να εξισορροπεί πιθανή αστάθεια και φαινόμενα 
scattering κοντινού πεδίου σε ραντάρ ανίχνευσης κινούμενου στόχου (ΑΜΤΙ) . Με 
αντιστροφή των δύο μελών της (27) προκύπτει :     

xxR
) -1(k+1) = 

β−1
1

xxR
) -1(k) - 

β
β
−1 )]1(*)1([)1(

])1()][1(*[
1

11

+++−
++

−

−−

kk
kk

xx
T

xx
T

xx

xRx
RxxR

)

))

ββ
   (28) 
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Για τη λήψη του ανανεωμένου διανύσματος βαρών, η xxR
) -1(k+1) πρέπει να 

πολλαπλασιαστεί με το διάνυσμα καθοδήγησης δέσμης b* . Έτσι : 

w) (k+1) =
β−1

1 { w) (k)- β
)]1(*)1([)1(

)1(*
1

1

+++−
+

−

−

kk
k

xx
T
xx

xRx
xR

)

)

ββ
x Τ(k+1) w) (k)}  (29) 

Η (28) απαιτεί Ν 2  μιγαδικούς πολλαπλασιασμούς για το σχηματισμό του  
xxR

) -1 (k)x*(k+1) όπου Ν ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του προσαρμοστικού 
επεξεργαστή. Επίσης , η (28) απαιτεί ακόμα 0.75 Ν 2 και 2.25Ν  πολλαπλασιασμούς 
για να συμπληρωθεί ο υπολογισμός του xxR

) -1(k+1) . Με σύγκριση της (26) και (29) 
με την (20), φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι απουσιάζει η πληροφορία για την 
κατεύθυνση άφιξης , η οποία περιέχεται στο rxd (ή  b* ) . Όμως το αρχικά επιλεγμένο 
βάρος των (26) και (29) αναπαριστά κάθε πληροφορία για την κατεύθυνση άφιξης . 
Έτσι οι (26), (29) ,(20) αναπαριστούν διαφορετικές εκδόσεις βαρών της ίδιας βασικής 
ανανεωμένης εξίσωσης βάρους .  
 
7.3 Μέθοδοι φιλτραρίσματος Kalman για επεξεργασία προσαρμοστικών 
στοιχειοκεραιών  
 
     Τα προβλήματα προσαρμοστικού ελέγχου που σχετίζονται με στοιχειοκεραίες 
συλλογής μικρών δεδομένων και επικοινωνιών είναι σχετικά απλά και μπορούν να 
αντιμετωπιστούν επιτυχώς με αλγορίθμους βασισμένους στην κλίση και μεθόδους 
τυχαίου αναζήτησης (random search-κεφάλαιο 9ο) . Για πιο πολύπλοκα προβλήματα , 
όπως έλεγχος απομακρυσμένων οχημάτων ή γρήγορο angular tracking σε συστήματα 
ραντάρ, απαιτείται πιο σύνθετη επεξεργασία . Για τέτοια προβλήματα έχουν προταθεί 
μέθοδοι βασισμένες στο φιλτράρισμα Kalman. Αυτές οι μέθοδοι απαιτούν το 
συνυπολογισμό περισσότερων a priori δεδομένων από το περιβάλλον σήματος από 
ότι άλλες μέθοδοι . Επίσης παρέχουν τη δυνατότητα κατασκευής επεξεργαστών που 
ολοκληρώνουν τον έλεγχο προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών με άλλες λειτουργίες 
συστημάτων, όπως ο εντοπισμός θέσης και η δυνατότητα πλοήγησης. 
 
Ανάπτυξη ενός επεξεργαστή στοιχειοκεραίας τύπου Kalman 
 
     Θεωρείται πάλι το μοντέλο γραμμικής narrowband στοιχειοκεραίας Ν στοιχείων 
του σχήματος 7.1 στο οποίο το (sampled) διάνυσμα σήματος είναι x(k) , το διάνυσμα 
βαρών του προσαρμοστικού επεξεργαστή (σε αντίστοιχους sample χρόνους) είναι 
w(k) και η έξοδος της στοιχειοκεραίας y(k) = wT(k) x(k). Για την αντιμετώπιση 
σημάτων με ευρύτερο bandwidth κάθε κανάλι της στοιχειοκεραίας πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα tapped-delay line φίλτρο. Τα tap βάρη και τα delayed σήματα 
μπορούν πάλι να αναπαρασταθούν ως διανύσματα w(k) και x(k) και η μαθηματική 
ανάπτυξη σε αυτήν την περίπτωση παραμένει η ίδια με της narrowband περίπτωσης .  
     Έστω ότι η δυναμική συμπεριφορά των βέλτιστων βαρών μίας  στοιχειοκεραίας 
περιγράφεται από τη σχέση : 
wopt (k+1) = Φ(k+1,k) wopt(k)     ,  wopt(0)= wo              (30) 
όπου Φ(k+1,k) είναι μήτρα μετατροπής. Αν το περιβάλλον σήματος της 
στοιχειοκεραίας είναι στάσιμο, τότε τα βέλτιστα βάρη θα είναι καθορισμένα και η    
Φ(k+1,k) θα είναι η μοναδιαία μήτρα . Για μεταβλητά με το χρόνο περιβάλλοντα, 
πρέπει να αναπτυχθεί ένα πιο σύνθετο μοντέλο για την Φ(k+1,k) το οποίο θα 
αντανακλά το πώς πρέπει να τροποποιούνται τα βέλτιστα βάρη συναρτήσει του 
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Έστω ότι οι μετρήσεις του συστήματος 
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αναπαρίστανται από μία noise corrupted εκδοχή της βέλτιστης (όχι πραγματικής) 
εξόδου της στοιχειοκεραίας : 
d(k) = xT(k) wopt(k) + v(k)         (31) 
όπου το v(k) αναπαριστά λευκό, Gaussian θόρυβο με μηδενικό μέσο (mean) και 
variance που δίνεται από τη σχέση : 
Ε{ v(k) v(j) } = σ2(k)δkj         (32)                        
Για το δυναμικό μοντέλο της σχέσης (30) μπορεί να βρεθεί ένας ελάχιστος MSE 
εκτιμητής για τα βάρη της στοιχειοκεραίας με ευθεία εφαρμογή της θεωρίας φίλτρων 
Kalman . Σύμφωνα με αυτήν το βέλτιστο διάνυσμα βαρών w) opt  δίνεται από τη 
σχέση: 
w) opt (k/k) = w) opt (k/k-1) + Κ(k)[ d(k) - xT(k) w) opt (k/k-1) ]    (33) 
όπου το (k/k) δηλώνει μία φιλτραρισμένη ποσότητα στο sample χρόνο k , η οποία 
βασίζεται σε μετρήσεις μέχρι και το k , συμπεριλαμβάνοντάς το. Το (k/k-1) δηλώνει 
μία προβλεπόμενη ποσότητα στο sample χρόνο k η οποία βασίζεται σε μετρήσεις 
μέχρι και το (k-1) . Το  Κ(k) συμβολίζει την μήτρα κέρδους Kalman . Για μιγαδικές 
ποσότητες η (33) γράφεται : 
w) opt (k/k) = w) opt (k/k-1) + Κ(k)[ d*(k) – x+(k) w) opt (k/k-1)]    (34) 
Η ποσότητα [d*(k) – x+(k) wopt (k,k-1)]  είναι η διαφορά μεταξύ της βέλτιστης εξόδου 
της στοιχειοκεραίας (ή επιθυμητό σήμα αναφοράς) και της πραγματικής  εξόδου της 
στοιχειοκεραίας . Επίσης ισχύει : 
w) opt(k/k-1) = Φ(k,k-1) w) opt(k-1/k-1)             (35) 
Ο επεξεργαστής τύπου Kalman που βασίζεται στις παραπάνω εξισώσεις φαίνεται στο 
σχήμα 7.2 και το διάνυσμα κέρδους Kalman είναι : 
Κ(k) = { (Ρ(k/k-1) x(k)) / [xT(k) Ρ(k/k-1) x(k) +  σ2(k) }   (36) 
Για μιγαδικές ποσότητες η (36) γράφεται : 
Κ(k) = { (Ρ(k/k-1) x*(k)) / [xT(k) Ρ(k/k-1) x*(k) +  σ2(k) }   (37) 
Η covariance μήτρα προβλεπόμενου σφάλματος δίνεται από τη σχέση : 
Ρ(k/k-1) = Φ(k,k-1) Ρ(k-1/k-1) ΦΤ(k,k-1)       (38) 
Η φιλτραρισμένη covariance μήτρα προβλεπόμενου σφάλματος ορίζεται: 
 Ρ(k/k) = Ε{[ wopt(k) - w) opt(k/k) ][ wopt(k) - w) opt(k/k) ]Τ            (39) 
ή Ρ(k/k) = Ρ(k/k-1) - Κ(k) xT(k) Ρ(k/k-1)             (40) 
Από τις (36) και (40) : 
Ρ(k/k) =Ρ(k/k-1) – {(Ρ(k/k-1) x(k) xT(k) Ρ(k/k-1)/(σ2(k)+xT(k)Ρ(k/k-1)x(k))}             
(41) 
Από τις (41) και (14) διακρίνεται η ομοιότητα των επαναληπτικών σχέσεων για 
Ρ(k+1) (σχέση (14)) και Ρ(k/k) (σχέση (41)). Η (41) μπορεί να γραφτεί με 
αντιστροφή ως εξής : 
Ρ -1(k/k) = Ρ-1(k/k-1) + (1/ σ2(k)) x(k) xT(k)    (42) 
 
Συγκρίνοντας τις (42) και (13) φαίνεται ότι η covariance μήτρα σφάλματος  Kalman 
με σ2(k)=1 αντιστοιχεί στο Ρ(k) του επεξεργαστή ελάχιστου τετραγωνικού 
σφάλματος με βάρη με α = 1 . Άρα , από την (21) προκύπτει ότι η covariance μήτρα 
σφάλματος Ρ(k/k) σχετίζεται με την πεπερασμένου χρόνου μέση εκτίμηση για τη 
μήτρα autocorrelation λαμβανόμενου σήματος xxR

)
(k) βάση της σχέσης : 

xxR
) -1 (k) = k Ρ(k/k)         (43) 
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Σχήμα 7.2 Επεξεργαστής τύπου Kalman για βέλτιστα βάρη στοιχειοκεραίας  
 
Για την αρχικοποίηση των (33)-(41) πρέπει να προσδιοριστούν οι αρχικές τιμές για τα 
w) (0/0) και Ρ(0/0) . Επιλέγεται w) opt(0/0) =Ε{ wopt } και Ρ(0/0) = Ε{Δw(0)ΔwΤ(0) } , 
όπου Δw(0) = w) (0/0) - wopt . Το  wopt δίνεται από τη λύση Wiener ως εξής βάση του 
κεφαλαίου 3 : 
wopt = Rxx

-1(k) rxd           (44) 
     Γενικά , οι ποσότητες στη σχέση (44) δεν είναι γνωστές οπότε η αρχικοποίηση των 
αναδρομικών εξισώσεων γίνεται με άλλον τρόπο. Στην περίπτωση που είναι 
διαθέσιμα a priori τα δεδομένα περιβάλλοντος , τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για το σχηματισμό μίας  αρχικής εκτίμησης του wopt βάση της (44)  και για την 
κατασκευή ενός δυναμικού μοντέλου συστήματος βάση της (30) . Αν δεν υπάρχει 
γνωστή a priori πληροφορία για το περιβάλλον σήματος , τότε επιλέγεται το w) opt για 
την παραγωγή ενός ομοιοκατευθυντικού διαγράμματος ακτινοβολίας και το Ρ(0/0) 
τίθεται ίσο με τη μοναδιαία μήτρα .  
     Η ποσότητα [d(k) – xΤ(k) w) opt (k,k-1)] της σχέσης (33) είναι η διαφορά μεταξύ 
της πραγματικής  εξόδου της στοιχειοκεραίας (με χρήση των εκτιμώμενων βαρών) 
και μίας  noise corrupted εκδοχής της βέλτιστης εξόδου στοιχειοκεραίας που 
παράγεται από μία πανομοιότυπη στοιχειοκεραία που χρησιμοποιεί το βέλτιστο 
διάνυσμα βαρών στο σύνολο σήματος λήψης. Το βέλτιστο σήμα εξόδου d(t) αποτελεί 
μία προσέγγιση σήματος αναφοράς για το πραγματικό επιθυμητό σήμα αφού τα 
βέλτιστα βάρη της στοιχειοκεραίας είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν μία MMSE 
(minimum mean square error) εκτίμηση του επιθυμητού σήματος . Για να επιλεχθεί 
μία τιμή για το  σ2(k) ακολουθείται η εξής διαδικασία : Αφού το d(t) είναι μία 
προσέγγιση του πραγματικού επιθυμητού σήματος s(t) , μπορεί να γραφτεί : 
d(k) = xΤ(k) wopt (k) + v(k) = s(k) + η(k)         (45) 
όπου το η(k) συμβολίζει το σφάλμα σε αυτήν την προσέγγιση για το επιθυμητό σήμα  
s(k) . Άρα : 
v(k) = s(k) + η(k) - xΤ(k) wopt (k)         (46) 
Αν τα  s(k) , η(k) και x(k) είναι όλα διαδικασίες μηδενικής μέσης τιμής, τότε 
Ε{v(k)}= 0. Επίσης , αν ο θόρυβος η(k) δε συσχετίζεται με το s(k) και τα στοιχεία 
θορύβου του x(k) τότε : 
 
 



 151

σ2(k) = Ε{v(k)v(k)}= wΤ
opt Rxx wopt  -2 wΤ

opt rxs + Ε{s2} + Ε{ η 2}= 
        = MMSE + Ε{ η 2}       (47) 
 
     Επομένως , αν η μέτρηση d(k) παράγεται με χρήση μίας  ρεαλιστικής προσέγγισης 
για το επιθυμητό σήμα (πιθανώς λαμβανόμενη από ένα modem συνδεδεμένο στην 
έξοδο της στοιχειοκεραίας) , τότε η τιμή του σ2(k) επιλέγεται βάση του MMSE που 
μπορεί να επιτευχθεί από μία βέλτιστη στοιχειοκεραία και την ποιότητα (όπως αυτή 
μετράται από τη διακύμανση (variance) σφάλματος) της προσέγγισης επιθυμητού 
σήματος .  
Η (33) μπορεί να γραφτεί ως : 
w)  (k/k)= w)  (k/k-1)+ {(Ρ(k/k-1)/( xT(k)Ρ(k/k-1)x(k)+ σ2(k))}+ [x(k)d(k) – x (k) y(k) ]             
(48) 
όπου y(k) = w) T

 (k/k-1) x (k). Η ποσότητα x(k)d(k) μπορεί να αντικατασταθεί από τη 
μέση τιμή της . Άρα η εξίσωση ανανέωσης βαρών για το φίλτρο Kalman μπορεί να 
τροποποιηθεί ώστε να παρέχει δύο επιπρόσθετες μορφές που εμπλέκουν τη χρήση 
είτε του xdr) (k) (όταν είναι διαθέσιμο είτε το επιθυμητό σήμα είτε το σήμα μοντέλου 
αναφοράς) είτε του rxd (k) (όταν είναι διαθέσιμη μόνο η πληροφορία για την 
κατεύθυνση άφιξης ) .              
     Μία ακόμα εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση μη στάσιμου περιβάλλοντος 
με έναν επεξεργαστή τύπου Kalman προκύπτει όταν η φύση των χρονικά 
μεταβαλλόμενων στατιστικών σήματος είναι άγνωστη.Τότε χρησιμοποιείται η σχέση: 
wopt (k+1) = wopt(k) + ξ(k)             (49) 
όπου το ξ(k) είναι μία διαδικασία μηδενικής μέσης τιμής λευκού θορύβου με : 
cov[ξ(k)] = Q(k)                    (50) 
Tα στοιχεία της μήτρας Q αναπαριστούν το βαθμό αβεβαιότητας που σχετίζεται με 
την υιοθέτηση της υπόθεσης του στάσιμου περιβάλλοντος, γεγονός που 
αναπαρίσταται με τη χρήση της μοναδιαίας μήτρας μετατροπής της σχέσης (30). Η 
(38) παίρνει τη μορφή : 
Ρ(k/k-1) = Φ(k,k-1) Ρ(k-1/k-1) ΦΤ(k,k-1) +  Q          (51) 
Η σημασία της σχέσης (51) έγκειται στην παρεμπόδιση του κέρδους Kalman Κ(k) να 
πάρει πολύ μικρές τιμές , ώστε όταν υπάρξουν διαφοροποιήσεις στο περιβάλλον να 
δοθεί βάρος στις πιο πρόσφατες τιμές . Η εκτίμηση w) opt  τότε ακολουθεί τις 
διαφοροποιήσεις της πραγματικής τιμής του wopt  παρότι οι προκύπτουσες εκτιμήσεις 
για το διάνυσμα βέλτιστων βαρών  είναι πιο «θορυβώδεις» από ότι όταν η μήτρα Q 
απουσίαζε . 
     Τέλος , όσον αφορά την ταχύτητα σύγκλισης για τον αλγόριθμο τύπου Kalman 
αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνει τη σύγκλιση θεωρητικά μέσα σε 2Ν επαναλήψεις . 
Αυτό το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με τα αποτελέσματα σύγκλισης του αλγορίθμου 
DMI .  
 
7.4 O επεξεργαστής ελάχιστης διακύμανσης (minimum variance processor) 
 
     Θα μελετηθεί η εφαρμογή των παραπάνω ιδεών για τη λήψη ενός επαναληπτικού 
αλγορίθμου σε έναν ευθυγραμμισμένο επεξεργαστή ευρυζωνικού σήματος 
στοιχειοκεραίας για να τονιστούν οι τροποποιήσεις που συνδέονται με έναν 
multichannel tapped-delay line επεξεργαστή. Αν η κατεύθυνση άφιξης του 
επιθυμητού σήματος είναι γνωστή, μπορεί να κατασκευαστεί μία στοιχειοκεραία 
ευθυγραμμισμένου σήματος, όπως του σχήματος 7.3. Ο επεξεργαστής 
ευθυγραμμισμένου σήματος στοιχειοκεραίας χρησιμοποιεί χωρικά φίλτρα διόρθωσης 
(spatial correction filters (SCF)) και τη γνώση της κατεύθυνσης άφιξης του 
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επιθυμητού σήματος για να ευθυγραμμίσει τα στοιχεία επιθυμητού σήματος σε κάθε 
κανάλι της στοιχειοκεραίας , επιλέγοντας κατάλληλα τις χρονικές καθυστερήσεις τi . 
Έτσι προκύπτει :  
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όπου 1 = [1 ,1,…,1]T , d(t) είναι το επιθυμητό σήμα αναφοράς  και n(t) είναι το 
διάνυσμα παρεμβολών μετά τις χρονικές καθυστερήσεις . Συλλέγοντας το διάνυσμα 
καθοδήγησης λαμβανόμενου σήματος x(t) και τα καθυστερημένα στοιχεία του κατά 
μήκος της tapped-delay line σε ένα (Μ+1)Ν Χ 1 διαστάσεων διάνυσμα προκύπτει : 
 

 
 
Σχήμα 7.3 Ευθυγραμμισμένος επεξεργαστής ευρυζωνικού σήματος 
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Όλα τα σήματα είναι συλλογές όρων στο tapped-delay line φίλτρο. Συγκεντρώνοντας 
τα διανύσματα βαρών Ν διαστάσεων wo(t) , w1(t) , …,wM(t) προκύπτει : 

w (t) = 
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Η έξοδος της στοιχειοκεραίας μπορεί να γραφτεί στην εξής μορφή : 
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 . Αν τεθούν περιορισμοί στα βάρη ώστε : 
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το σήμα εξόδου μπορεί να γραφεί : 
y(t) = d(t) + wTn(t)               (57) 
To σήμα εξόδου της (57) είναι ορθό αφού : 
Ε{ y(t)}= Ε{ d(t) + wTn(t)}= d(t)             (58) 
αν υποθέσουμε ότι το διάνυσμα θορύβου έχει μηδενική μέση τιμή (zero-mean) . Η 
διακύμανση του σήματος εξόδου είναι : 
var[y(t)]= Ε{ wTn(t)nT (t) w }= wTRnn  w         (59) 
Ορίζεται η Ν(Μ+1)Χ(Μ+1) μήτρα : 

Ι1 = 

1.00
.....
.....
0..10
0..01

                 (60) 

όπου 0 είναι ένα ΝΧ1 διάνυσμα με όλα του τα στοιχεία μηδενικά . 
Αν είναι ζητούμενο να ελαχιστοποιηθεί η διακύμανση του θορύβου εξόδου , τότε το 
μέτρο απόδοσης διακύμανσης θορύβου γράφεται : 

mv℘  = wTRnn  w                      (61) 
Η (61) πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, υποκείμενη στον περιορισμό (56), ο οποίος μπορεί 
να γραφτεί :  
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To διάνυσμα βάρους w που ελαχιστοποιεί την (61) και ικανοποιεί την (62) μπορεί να 
προσδιοριστεί με τη χρήση ενός διανύσματος πολλαπλασιαστών Lagrange, 
δημιουργώντας το τροποποιημένο μέτρο απόδοσης : 

mvm℘  = (1/2) wTRnn  w  + λ [c - Ι1
T w ]         (63) 

Θέτοντας την παράγωγο του mvm℘   ως προς  w  ίση με μηδέν για τη λήψη του wmv και 
απαιτώντας το wmv να ικανοποιεί την (62) υπολογίζεται το λ . Αντικαθιστώντας την 
προκύπτουσα τιμή του λ στο wmv  λαμβάνεται το διάνυσμα βαρών ελάχιστης 
διακύμανσης : 
wmv = Rnn

-1
 Ι1 [Ι1

T Rnn
-1 Ι1 ]-1 c            (64) 

     Για τον υπολογισμό του διανύσματος βαρών της (64) απαιτείται η μέτρηση και η 
αντιστροφή της μήτρας αυτοσυσχέτισης θορύβου Rnn . Αυτή μπορεί να αποκτηθεί 
από τα δεδομένα που περιέχουν επίσης όρους επιθυμητού σήματος . Με χρήση ενός 
επαναληπτικού αλγορίθμου παρακάμπτεται η ανάγκη για άμεση αντιστροφή της Rnn .  
     Η δυσκολία μέτρησης της μήτρας αυτοσυσχέτισης θορύβου όταν υπάρχουν 
παρόντες όροι επιθυμητού σήματος μπορεί να αποφευχθεί τροποποιώντας το 
πρόβλημα βελτιστοποίησης που τίθεται από τις (61) και (62) . Η ελαχιστοποίηση της 
(61) , υποκείμενη στον περιορισμό (62) είναι ισοδύναμη με το ακόλουθο πρόβλημα : 
Minimize ℘ = wTRxx w             (65)         
με περιορισμό    Ι1

 w  = c          (66)        
Χρησιμοποιώντας πάλι πολλαπλασιαστές Lagrange , η λύση των (65),(66) δίνεται 
από τη σχέση : 
wοpt = Rxx

-1
 Ι1 [Ι1

T Rxx
-1 Ι1 ]-1 c            (67) 

Τα δύο προβλήματα (65), (66) και (61), (62) αποδεικνύεται ότι είναι ισοδύναμα.  
Η μήτρα συσχέτισης λαμβανόμενου σήματος στο χρόνο του k-ιοστού δείγματος     
Rxx (k) μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας τον εκθετικό, χωρίς βάρη , πεπερασμένο 
χρονικό μέσο όρο : 
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όπου 0 < α ≤  1 . Ορίζοντας τις μήτρες : 

X(k) = 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

)x
.
.
.
x
x

T

T

T

(k

)(
)(

2
1

              (69)                     

 
 



 155

και         Ak = 
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η xxR
)

(k) γράφεται : 

xxR
)

(k) = (1/ tr[Ak] ) X T(k) Ak X(k) = (1/ tr[Ak] ) Ρ-1(k)         (71) 
όπου Ρ-1(k) = X T(k) Ak X(k) . Διαμερίζοντας τα x(k+1) και A(k+1) όπως στις (7) και 
(9), και αντιστρέφοντας, προκύπτει η (14) . Τα επιθυμητά ανανεωμένα βάρη μπορούν 
να γραφτούν από την (67) ως : 
wοpt (k+1) = Ρ (k+1) Ι1 [Ι1

T Ρ (k+1) Ι1 ]-1 c            (72) 
Με υπολογισμό της μήτρας  [Ι1

T Ρ (k+1) Ι1 ]-1 προκύπτει : 

wοpt (k+1) = {Ι -[
)1()()1(

)(
+++ kkka

k
T xPx

P -Ρ (k+1)] x (k+1)x Τ(k+1) } Ι1
-1 c  

(73)         
 Ο narrowband επαναληπτικός επεξεργαστής ελάχιστης διακύμανσης έχει την εξής 
απλή μορφή που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3 : 
wmv = ( Rnn

-11 ) / ( 1 T Rnn
-11 )                 (74)  

Η χρήση της (74) εισάγει μία ακόμα δυσκολία αφού το λαμβανόμενο διάνυσμα 
σήματος x (t) περιλαμβάνει γενικά στοιχεία τόσο θορύβου όσο και σήματος. Η 
δυσκολία αυτή αντιμετωπίζεται ως εξής : Η covariance μήτρα σήματος εισόδου 
δίνεται από τη σχέση : 
Rxx

 = Ε{ x*(t) x T(t)} = Ε{ d2(t)} 11 T + Rnn      (75) 
όπου Ε{ d2(t)}=β είναι μία βαθμωτή ποσότητα . Αντιστρέφοντας την (75) : 
Rxx

-1= [ β11 T + Rnn ] -1 = Rnn
-1– {(β Rnn

-111 T Rnn
-1) / (1 + β1 T Rnn

-11)}   (76) 
Αντικαθιστώντας την (76) στο λόγο ( Rxx

-11 ) / ( 1 T Rxx
-11 ) προκύπτει : 

  ( Rxx
-11 ) / ( 1 T Rxx

-11 )  =  ( Rnn
-11 ) / ( 1 T Rnn

-11 )        (77)        
Από την (21) για α =1 και με χρήση των (77) και (74) προκύπτει : 
  wmv(k+1) = {[(k+1) Ρ (k+1) 1 ] / [(k+1) 1 T Ρ (k+1) 1]} 
                  = {[Ρ (k+1) 1 ] / [1 T Ρ (k+1) 1]}           (78)        
 όπου το δίνεται από την (14) . Είναι φανερό ότι όταν τo επιθυμητό σήμα είναι απόν , 
το wmv  της (78) συγκλίνει πιο γρήγορα από ότι όταν το επιθυμητό σήμα είναι παρόν .  
 
7.5 Περίληψη και συμπεράσματα  
 
Για τους επαναληπτικούς αλγορίθμους εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα :  

1. Παρουσιάζουν ταχεία σύγκλιση, παρόμοια σε ταχύτητα με εκείνη των 
αλγορίθμων DMI, ειδικά όταν το SNRopt  εξόδου είναι μεγάλο. Η ταχύτητα 
σύγκλισης είναι επίσης ανεξάρτητη από το «σκόρπισμα» ιδιοτιμών, όπως και 
στους αλγορίθμους DMI .  

2. Η σύγκλιση των επαναληπτικών αλγορίθμων είναι σχετικά ανεξάρτητη της 
τιμής που επιλέγεται για την παράμετρο σ 2(k) .  

3. Η ταχύτητα σύγκλισης των επαναληπτικών αλγορίθμων είναι μικρότερη για 
μικρές τιμές του SNRopt  εξόδου και μεγαλύτερη για μεγαλύτερες τιμές του 
SNRopt εξόδου. Αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται επίσης και στον αλγόριθμο 
DMI (και σε κάποιο βαθμό, σε όλους τους αλγορίθμους που δεν εμπλέκουν 
πληροφορία για την κατεύθυνση άφιξης) . Όταν δεν εμπλέκεται πληροφορία 
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για την κατεύθυνση άφιξης , αυτή μπορεί να ληφθεί από μία ισχυρή 
συνιστώσα του επιθυμητού σήματος .  

 
     Η συγκεκριμένη μορφή που επιλέγεται από έναν επαναληπτικό επεξεργαστή 
πρέπει να αντανακλά το data scheme βαρών που είναι κατάλληλο για τη δεδομένη 
εφαρμογή. Οι διάφορες μορφές επαναληπτικών αλγορίθμων αναπτύσσονται 
αντιστρέφοντας τη μήτρα της βασικής εξίσωσης ανανέωσης βαρών. Δεδομένου ότι οι 
επαναληπτικοί αλγόριθμοι διαφέρουν από τους αλγορίθμους DMI , κυρίως επειδή η 
απαραίτητη αντιστροφή μήτρας επιτυγχάνεται με επαναληπτικό τρόπο και όχι άμεσα, 
είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στις επιθυμητές 
ιδιότητές τους. Οι μεγάλες ταχύτητες σύγκλισης και η μη-επίδραση του 
«σκορπίσματος» ιδιοτιμών στους επαναληπτικούς επεξεργαστές τους καθιστούν 
χρήσιμα εργαλεία , δεδομένου ότι απαιτείται αρκετή υπολογιστική δύναμη και 
ακρίβεια για να φέρει σε πέρας τους απαραίτητους υπολογισμούς .  
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Κεφάλαιο 8 
 
Σειριακοί – διαδοχικοί προ-επεξεργαστές ( cascade preprocessors ) 
 
     Το πρόβλημα της αργής σύγκλισης με χρήση των αλγορίθμων LMS και μέγιστου 
SNR παρουσιάζεται όποτε υπάρχει μεγάλη διασπορά στις ιδιοτιμές της correlation 
μήτρας του σήματος εισόδου. Η συνθήκη για ευρεία διασπορά ιδιοτιμών 
παρουσιάζεται όταν το περιβάλλον σήματος περιλαμβάνει μία πολύ ισχυρή πηγή 
παρεμβολών με άλλες ασθενέστερες αλλά παρόλα αυτά δραστικές πηγές 
παρεμβολών. Επίσης , η συνθήκη αυτή παρουσιάζεται αν δύο η παραπάνω ισχυρές 
πηγές παρεμβολών φτάνουν στην στοιχειοκεραία από δύο κοντινά βρισκόμενες αλλά 
όχι πανομοιότυπες κατευθύνσεις .  
     Αποδείχθηκε στο κεφάλαιο 4 ότι επιλέγοντας κατάλληλο μήκος βήματος (step 
size) και προχωρώντας σε κατάλληλα επιλεγμένες κατευθύνσεις , μία επιταχυνόμενη 
διαδικασία κλίσης βελτιώνει το ρυθμό σύγκλισης σε σχέση με αυτόν που λαμβάνεται 
με έναν αλγόριθμο που κινείται σε κατευθύνσεις που καθορίζονται μόνο από την 
κλίση. Άλλη μία προσέγγιση για τη λήψη γρήγορης σύγκλισης είναι η κατασκευή του 
χώρου στον οποίο λαμβάνει χώρα η ελαχιστοποίηση σε καινούργια κλίμακα 
(rescaling) με κατάλληλη μετατροπή των συντεταγμένων σήματος εισόδου.  Έτσι τα 
περιγράμματα σταθερού κόστους – ισοϋψείς στην επιφάνεια απόδοσης (που 
αναπαρίστανται με ελλείψεις στο κεφάλαιο 4) είναι σχεδόν σφαιρικά με αποτέλεσμα 
στο χώρο νέας κλίμακας να μην παρουσιάζεται διασπορά ιδιοτιμών. Αν το rescaling 
μπορεί να πραγματοποιηθεί, είναι δυνατή η διόρθωση όλων των στοιχείων 
σφάλματος σε ένα βήμα με κατάλληλη εκλογή μήκους βήματος (step size) .  
     Με μία μέθοδο που ονομάζεται κλιμακωτή συζυγής κλίση καθόδου (scaled 
conjugate gradient descent-SCGD), ακολουθείται η παραπάνω λογική με μία 
διαδικασία που περιλαμβάνει ένα CGD κύκλο Ν επαναλήψεων και χρησιμοποιεί την 
πληροφορία που λαμβάνεται από αυτόν τον κύκλο για την κατασκευή μίας  
κλιμακωτής μήτρας που παρέχει ταχεία σύγκλιση στον επόμενο CGD κύκλο .  
     Η λογική για την ανάπτυξη των σειριακών – διαδοχικών προ-επεξεργαστών           
(cascade preprocessors) είναι παρόμοια με αυτή της μεθόδου SCGD. Ο cascade 
preprocessor που εισήχθη από τον White επιχειρεί να παρακάμψει το πρόβλημα της 
αργής σύγκλισης μειώνοντας τη διασπορά των ιδιοτιμών της correlation μήτρας του 
σήματος εισόδου με την εισαγωγή κατάλληλου μετασχηματισμού (ο οποίος 
αναπαρίσταται από το δίκτυο προ-επεξεργασίας (pre-processing network) ). Με αυτόν 
τον τρόπο, η συνάρτηση του cascade δικτύου μπορεί να θεωρηθεί ότι αναλύει τα 
σήματα εισόδου στα στοιχεία ιδιοδιανυσμάτων τους . Εξισορροπώντας στη συνέχεια 
τα αναλυμένα σήματα με ενισχυτές αυτομάτου ελέγχου κέρδους (Automatic gain 
control – AGC – amplifiers) , μπορεί να επιτευχθεί μείωση της διασποράς ιδιοτιμών , 
απλοποιώντας την εφαρμογή αλγορίθμων τύπου κλίσης .  
     Τροποποιώντας το μέτρο απόδοσης που χαρακτηρίζει τον έλεγχο των 
προσαρμοστικών στοιχείων στον cascade preprocessor , ένα cascade δίκτυο μπορεί να 
επιτύχει ολόκληρη την καθοδήγηση και στροφή των μηδενισμών στο διάγραμμα 
ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας (array pattern null steering) χωρίς ανάγκη για 
χρήση επεξεργαστή τύπου κλίσης . Με τη χρήση ενός cascade preprocessor με αυτόν 
τον τρόπο, μειώνεται η πολυπλοκότητα και το κόστος του συνολικού επεξεργαστή , 
παρέχοντας μία εναλλακτική λύση σε παραδοσιακές προσεγγίσεις κλίσης . Τέλος 
εισάγεται η χρήση του cascade preprocessor από τον Brennan για την επίτευξη 
προσαρμοστικής καθοδήγησης – στροφής μηδενισμών βασισμένη στη διαδικασία 
ορθογωνιοποίησης Gram-Schmidt . Ένας cascade preprocessor τύπου Gram-Schmidt 
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είναι πιο απλός από άλλα cascade δίκτυα και έχει ιδιότητες ταχείας σύγκλισης που 
τον καθιστούν συχνή επιλογή σχεδιαστών .  
 
8.1 Δίκτυο προ-επεξεργαστή Νolen  
 
    Έστω ότι ήταν δυνατή η κατασκευή ενός δικτύου μετασχηματισμού χωρίς 
απώλειες το οποίο εισάγεται μεταξύ των στοιχείων της στοιχειοκεραίας και των 
προσαρμοστικών βαρών το οποίο θα ανέλυε τα σήματα εισόδου στα στοιχεία 
ιδιοδιανυσμάτων τους ώστε η correlation μήτρα των τροποποιημένων σημάτων να 
ήταν διαγώνια με ιδιοτιμές { λ1, λ2, …, λΝ } ως στοιχεία . Η εισαγωγή ενός τέτοιου 
δικτύου μετασχηματισμού μπροστά από τα προσαρμοστικά βάρη για την ανάλυση 
των σημάτων σε ορθογώνιες κανονικοποιημένες δέσμες ιδιοδιανυσμάτων εισήχθη 
από τον Gabriel. Αν εισαγόταν ένας δεύτερος μετασχηματισμός για να εξισορροπήσει 
τις διάφορες ιδιοτιμές , τότε θα ήταν δυνατή η επιλογή του μήκους βήματος ώστε η 
πλήρης σύγκλιση να μπορούσε να επιτευχθεί σε ένα μόνο βήμα. Αν θεωρηθεί ότι η 
απαραίτητη α priori πληροφορία ιδιοτιμών είναι γνωστή στο σχεδιαστή, τότε η μήτρα 
μετασχηματισμού και το δίκτυο εξισορρόπησης θα είχαν τη μορφή που φαίνεται στο 
σχήμα 8.1 για μία στοιχειοκεραία πέντε στοιχείων .  
     Δεδομένου ότι γενικά οι ιδιοτιμές της correlation μήτρας του σήματος εισόδου 
είναι άγνωστες, πρέπει να κατασκευαστεί μία προσέγγιση του δικτύου 
ιδιοδιανυσμάτων. Αν ήταν απαραίτητο δίκτυο αυτό να είναι ακριβές , τότε η 
προσέγγιση αυτή θα παρουσίαζε το μειονέκτημα του ότι αν η correlation μήτρα ήταν  
ill-conditioned, δηλαδή παρουσίαζε ευρεία διασπορά–σκόρπισμα ιδιοτιμών, τότε 
μικρά σφάλματα στην εκτίμηση ορισμένων στοιχείων της μήτρας θα μεγεθυνόταν . 
Έτσι η απόπειρα να αναλυθούν τα σήματα στα στοιχεία ιδιοδιανυσμάτων τους δεν θα 
μπορούσε να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα .  
 

 
Σχήμα 8.1 Προσαρμοστική στοιχειοκεραία πέντε στοιχείων με μετασχηματισμό σε 
στοιχεία ιδιοδιανυσμάτων και δίκτυο εξισορρόπησης ιδιοτιμών  
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Η μέθοδος που περιγράφεται έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα με πρόχειρες 
προσεγγίσεις και οι συνθήκες που αντιμετωπίζονται πιο δύσκολα από τους 
αλγορίθμους τύπου κλίσης είναι αυτές που η προσέγγιση προ-επεξεργαστή πετυχαίνει 
να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά .  
 
8.1.1 Δίκτυο Νolen ενός σταδίου  
 
     Θεωρείται το παθητικό, χωρίς ανακλάσεις και απώλειες δίκτυο του σχήματος 8.2 . 
Το δίκτυο αυτό έχει Ν θύρες εισόδου (μία για κάθε έξοδο αισθητήρα-στοιχείου της 
στοιχειοκεραίας) και Ν θύρες εξόδου. Τα στοιχεία δικτύου αποτελούνται από Ν-1 
κατευθυντικούς μεταβλητούς couplers συνδεδεμένους σε μία υλοποίηση σειράς. Το 
δίκτυο αυτό εισήχθη πρώτα από τον Νolen σε ένα άρθρο για το πρόβλημα σύνθεσης 
κεραιών πολλαπλών δεσμών και αναφέρεται ως εκ τούτου δίκτυο μετασχηματισμού 
Νοlen. Δεδομένου ότι το δίκτυο είναι παθητικό, χωρίς ανακλάσεις και απώλειες, η 
συνολική ενέργεια εξόδου είναι ίση με την συνολική ενέργεια εισόδου και η συνολική 
μήτρα μετασχηματισμού είναι μοναδιαία .  
 
 

 
Σχήμα 8.2 Παθητικό, χωρίς ανακλάσεις και απώλειες δίκτυο μετασχηματισμού Νolen 
ενός σταδίου για Ν=5  
 
     Τα σήματα στο δίκτυο μετασχηματισμού συμβολίζονται με k

nu , όπου το k 
συμβολίζει το επίπεδο του επεξεργαστή και το n το στοιχείο καναλιού στο οποίο 
ανταποκρίνεται το σήμα . Το σήμα εξόδου του σχήματος 8.2 εκφράζεται ως : 

∑
=

=
N

n
nnuau

1

12
1       (1) 

όπου οι παράγοντες βάρους περιορίζονται από την μοναδιαία συνθήκη  

∑
=

N

n
na

1

|| 2 = 1  ενώ πρέπει το α1 να είναι πραγματικός αριθμός .  
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Έστω ότι είναι επιθυμητό να μεγιστοποιηθεί η ενέργεια εξόδου που προκύπτει από το 
δίκτυο μετασχηματισμού Νolen ενός σταδίου. Η ενέργεια εξόδου μπορεί να 
εκφραστεί ως : 

Ρ1 = Ε{|u1
2|2}= Ε{u1

2 u1
2*}= ∑∑

= =

N

n

N

l
na

1 1
Ε{un

1 ul
1*} al

* = ∑∑
= =

N

n

N

l
na

1 1
mnl

1 α l*    (2) 

όπου mnl
k = Ε{un

k ul
k*}     (3) 

είναι ένα στοιχείο στην correlation μήτρα σημάτων εισόδου. Για την εισαγωγή του 

μοναδιαίου περιορισμού ∑
=

N

n
na

1

|| 2 = 1  και την παράλληλη μεγιστοποίηση του Ρ1   

υιοθετείται η μέθοδος πολλαπλασιαστών Lagrange μεγιστοποιώντας την ποσότητα : 

Q = Ρ1  +  λ [ 1 - ∑
=

N

n
na

1

|| 2 ]        (4) 

όπου το λ συμβολίζει έναν πολλαπλασιαστή Lagrange. Θέτοντας αn = u n + jv n   η 
μερική παράγωγος του Q ως προς u L και jv L  μπορεί να βρεθεί από τη σχέση : 

Ldu
dQ

= ∑
n

 mLn
1(u n - jv n ) + ∑

l
 (u l + jv l ) mlL

1 -2λ u L = 

        = ∑
n

 αn mnL
1  +  ∑

l
mLl

1αl
* - λ(αL + αL

*)              (5) 

και 

Ldv
dQ

=  j ∑
n

 mLn
1(u n - jv n ) -j∑

l
 (u l + jv l ) mlL

1 -2λ v L = 

        = -j ∑
n

 αn mnL
1  + j ∑

l
mLl

1αl
*  +j λ(αL - αL

*)              (6) 

Θέτοντας τις 
Ldu

dQ
 και 

Ldv
dQ

 ίσες με μηδέν , η λύση για το αL πρέπει να ικανοποιεί 

τις δύο παρακάτω σχέσεις : 
λ (αL + αL

*) =  ∑
n

 αn mnL
1  + ∑

l
mLl

1αl
*                 

λ (αL - αL
*) =  ∑

n
 αn mnL

1  -  ∑
l

mLl
1αl

*                      (7) 

Από τις (7) προκύπτει : 

λ αL = ∑
=

N

n
na

1
 mnL

1                   (8) 

η οποία είναι εξίσωση ιδιοδιανυσμάτων . Μη μηδενικές λύσεις της (8) υπάρχουν μόνο 
όταν το λ έχει τιμές που αντιστοιχούν στις ιδιοτιμές της μήτρας Μ1 της οποία το mnL

1 

είναι το nL-ιοστό στοιχείο. Από τις (8),(2) προκύπτει : 

Ρ1  = λ *
1

n

N

n
naa∑

=
               (9) 

Λόγω του μοναδιαίου περιορισμού ∑
=

N

n
na

1

|| 2 = 1  , η (9) δίνει : 

Ρ1  = λ             (10) 
Άρα η μεγαλύτερη τιμή της Ρ1 , η οποία αντιστοιχεί στη μέγιστη διαθέσιμη ενέργεια 
στη δεξιά θύρα εξόδου, είναι η μεγαλύτερη ιδιοτιμή της μήτρας Μ1 . Όταν οι phase 



 161

shifters και οι κατευθυντικοί couplers προσαρμοστούν ώστε το Ρ1 να μεγιστοποιείται, 
τότε το σήμα 2

1u  στο σχήμα 8.2 είναι ορθογώνιο σε όλα τα υπόλοιπα σήματα 2
ku  . 

Έτσι : 
Ε{ 2

1u 2
ku *} = 0   για k = 2,3,…,Ν          (11) 

Η συνθήκη ορθογωνιότητας εκφράζει το γεγονός ότι κανένας άλλος μοναδιαίος 
συνδυασμός του 2

1u  και των σημάτων 2
ku  δεν μπορεί να αποδώσει περισσότερη 

ενέργεια από αυτή που λαμβάνεται με το 2
1u  μόνο. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα 

ερχόταν σε αντίθεση με το γεγονός ότι η Ρ1 έχει μεγιστοποιηθεί .  
Το αποτέλεσμα της (11) δείχνει ότι όλα τα στοιχεία εκτός κυρίας διαγωνίου (off-
diagonal) στην πρώτη σειρά και πρώτη στήλη της covariance μήτρας των σημάτων 

2
ku  έχουν τεθεί ίσα με το μηδέν. Άρα , ο μετασχηματισμός που εισάγεται από το 

δίκτυο ενός σταδίου του σχήματος 8.2 έχει ολοκληρώσει ένα βήμα στη διαδικασία 
της διαγωνιοποίησης της covariance μήτρας των σημάτων εισόδου. Για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνιοποίησης , μπορούν να εισαχθούν επιπρόσθετα 
δίκτυα που περιγράφονται στο επόμενο τμήμα .  
 
8.1.2 Διαδοχικά- σειριακά δίκτυα  
 
     Έστω ότι το δίκτυο μετασχηματισμού ενός σταδίου του σχήματος 8.2 
ακολουθείται από μία διαδοχή παρόμοιων δικτύων, όπως φαίνεται στο σχήμα 8.3 . Το 
δεύτερο δίκτυο μετασχηματισμού λειτουργεί μόνο με τα σήματα 2

2u  ως 2
5u  , 

αφήνοντας το 2
1u  = ε1 ανεπηρέαστο. Λόγω του μη ανακλαστικού χαρακτήρα των 

δικτύων μετασχηματισμού, οι παράμετροι στο δεύτερο δίκτυο μπορούν να 
προσαρμοστούν χωρίς να επηρεάσουν την προηγούμενη μεγιστοποίηση του Ρ1 .  
Έστω ότι οι παράμετροι του δευτέρου δικτύου προσαρμόζονται ώστε να 
μεγιστοποιηθεί το Ρ2 – η ενέργεια εξόδου από τη δεξιά θύρα του δευτέρου επιπέδου. 
Η μέγιστη διαθέσιμη ενέργεια είναι ίση με τη μέγιστη ιδιοτιμή της covariance μήτρας 
των σημάτων εισόδου { 2

2u  , 2
3u ,…, 2

Nu  } . Αν η όντως η Ρ1 μεγιστοποιήθηκε στο 
πρώτο επίπεδο, τότε η μεγαλύτερη ιδιοτιμή της υπομήτρας θα είναι ίση με τη δεύτερη 
μεγαλύτερη ιδιοτιμή  της συνολικής covariance μήτρας .  
     Τα σήματα που προκύπτουν από το δίκτυο 2 από το σύνολο σημάτων  
{ 2

2u  , 2
3u ,…, 2

Nu } και η προσαρμογή των παραμέτρων του δικτύου 2 για τη 
μεγιστοποίηση της Ρ2 έχουν ως αποτέλεσμα το να τεθούν όλα τα στοιχεία εκτός 
κυρίας διαγωνίου (off-diagonal) στην πρώτη σειρά και πρώτη στήλη της  υπομήτρας 
του συνόλου σημάτων { 2

2u  , 2
3u ,…, 2

Nu } ίσα με μηδέν. Όσον αφορά τη συνολική 
covariance μήτρα , τα δύο πρώτα δίκτυα μετασχηματισμού έχουν διαγωνιοποιήσει τις 
δύο πρώτες γραμμές και τις δύο πρώτες στήλες . Κάθε ακόλουθο διαδοχικό δίκτυο 
μετασχηματισμού διαγωνιοποιεί όμοια μία γραμμή και μία στήλη τη φορά . Όταν 
φτάσουμε στην έξοδο του τελευταίου μετασχηματισμού στο cascaded σύστημα 
δικτύου, έχει πλέον ολοκληρωθεί η διαγωνιοποίηση ολόκληρης της μήτρας. 
Δεδομένου ότι η προσαρμογή των παραμέτρων σε κάθε δίκτυο αφήνει ανεπηρέαστα 
τα προηγούμενα δίκτυα στο cascade σύστημα , δεν υπάρχει λόγος για μετάβαση στην 
κορυφή και επανάληψη της διαδικασίας , εκτός αν αλλάξουν τα σήματα εισόδου .  
     Στο σχήμα 8.1 φαίνεται ότι η μήτρα μετασχηματισμού ιδιοδιανυσμάτων 
ακολουθείται από ένα δίκτυο εξισορρόπησης (equalization network) που αποτελείται 
από ΑGC ενισχυτές μέσα από τους οποίους διέρχονται τα σήματα . Ως αποτέλεσμα , 
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οι ενέργειες σημάτων στις εξόδους {d1, d2, …, dN} εξισορροπούνται. Δεδομένου ότι η 
covariance μήτρα που αντιστοιχεί στα στοιχεία σημάτων ιδιοδιανυσμάτων {ε1, ε2, …, 
εΝ} έχει διαγωνιοποιηθεί, οι ιδιοτιμές έχουν ως εκ τούτου γίνει ίσες. Έτσι η 
covariance μήτρα των σημάτων εξόδου από το δίκτυο εξισορρόπησης είναι η 
μοναδιαία μήτρα πολλαπλασιασμένη με μία βαθμωτή σταθερά .  
     Ο μετασχηματισμός που προκύπτει από ολόκληρο το cascade δίκτυο του σχήματος 
8.3 είναι μοναδιαίος αφού καθένα από τα δίκτυα στο cascade είναι μοναδιαίο. Άρα 
όχι μόνο η συνολική ενέργεια εξόδου είναι αυστηρά ίση με την ενέργεια εισόδου 
αλλά επίσης οι ιδιοτιμές  της covariance μήτρας δεν μεταβάλλονται . Αν το στοιχείο 
GJ αναπαριστά τη συνολική μήτρα μεταφοράς (overall transfer matrix) στα πρώτα J 
στάδια , τότε το GJ μπορεί να αναπαρασταθεί ως γινόμενο παραγόντων στο οποίο 
κάθε παράγοντας αναπαριστά ένα μόνο στάδιο ώστε : 
 
GJ  = FJ FJ-1 … F2 F1              (12) 
 
όπου  
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Επίσης το δεύτερο και τα χαμηλότερα- κατώτερα στάδια του δικτύου δεν έχουν 
επίδραση στο σήμα ε1 . Άρα η πρώτη σειρά του GJ πρέπει να είναι ίση με την πρώτη 
σειρά του : 
 
G1 = F1           (14) 
 
Όμοια , δεδομένου ότι το τρίτο και τα χαμηλότερα-κατώτερα στάδια του δικτύου δεν 
έχουν επίδραση στο F2 , η δεύτερη σειρά του GJ  πρέπει να είναι όμοια με τη δεύτερη 
σειρά του : 
 
G2 = F2 F1              (15) 
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Σχήμα 8.3 Cascade δίκτυο Νolen για στοιχειοκεραία πέντε στοιχείων  
 
     Συνεχίζοντας με τον παραπάνω τρόπο, ολόκληρη η μήτρα GJ  μπορεί να 
υλοποιηθεί στη μορφή Νolen με μία διαδικασία βήμα προς βήμα. Δεδομένου ότι  η 
πρώτη σειρά του GJ πρέπει να είναι ίση με την πρώτη σειρά του G1 , η δεύτερη σειρά 
του GJ  πρέπει να είναι όμοια με τη δεύτερη σειρά του G2 , …, και η (J-1)-ιοστή 
σειρά του GJ πρέπει να είναι όμοια με την (J-1)-ιοστή σειρά του G(J-1)  προκύπτει ότι 
οι πρώτες J-1 σειρές και  J-1 στήλες του FJ  πρέπει να είναι όμοιες με εκείνες μίας 
μοναδιαίας μήτρας. Επίσης , δεδομένου ότι δεν υπάρχει ολισθητής φάσης (phase 
shifter) μεταξύ της πιο αριστερής θύρας εισόδου σε κάθε στάδιο και της δεξιάς θύρας 
εξόδου, το J-ιοστό διαγώνιο στοιχείο της FJ πρέπει να είναι πραγματικό. Αυτοί οι 
περιορισμοί παράλληλα με το μοναδιαίο περιορισμό στην μήτρα μεταφοράς , ορίζουν 
τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να επιλεχθούν οι τιμές των στοιχείων (των ολισθητών 
φάσης και κατευθυντικών couplers) της J-ιοστής σειράς .  
     Αν η μεγιστοποίηση της ενέργειας εξόδου κάθε σταδίου του cascade δικτύου 
μετασχηματισμού είναι προσεγγιστική, τα στοιχεία εκτός κυρίας διαγωνίου της 
covariance μήτρας δεν θα είναι ακριβώς μηδέν. Ωστόσο, με πρόχειρες προσεγγίσεις 
τα στοιχεία εκτός κυρίας διαγωνίου μειώνονται τουλάχιστον σε πλάτος. Έτσι , παρότι 
το δίκτυο εξισορρόπησης δεν καθιστά ακριβώς ίσες τις ιδιοτιμές , μειώνει αρκετά τη 
διασπορά-σκόρπισμά τους .  
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8.1.3 Έλεγχος των δικτύων μετασχηματισμού ιδιοδιανυσμάτων  
 
     Θεωρείται το πρόβλημα της προσαρμογής παραμέτρων σε κάθε στάδιο ενός 
δικτύου μετασχηματισμού ιδιοδιανυσμάτων για την υλοποίηση της επιθυμητής 
διαγωνιοποίησης της covariance μήτρας. Αποδεικνύεται ότι οι συνθήκες σημάτων 
που είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τον LMS αλγόριθμο είναι οι ίδιες 
συνθήκες στις οποίες ο προεπεξεργαστής προσαρμόζεται πιο εύκολα .  
     Για το δίκτυο ενός σταδίου του σχήματος 8.2 , η ενέργεια στην δεξιά θύρα εξόδου 
πρέπει να μεγιστοποιηθεί με κατάλληλη προσαρμογή κάθε ολισθητή φάσης (phase 
shifter) και κατευθυντικού coupler στο δίκτυο. Το σήμα που «ρέει»  προς τα κάτω 
προς το συνδυασμό phase shifter και κατευθυντικό coupler στην l-ιοστή γραμμή και 
k-ιοστή στήλη του cascade δικτύου του σχήματος 8.3 συμβολίζεται με l

ku  . Όμοια , το 
σήμα που «ρέει»  προς τον ίδιο κατευθυντικό coupler από τα αριστερά συμβολίζεται 
με l

ky  . To σήμα που εξέρχεται από τη δεξιά θύρα, το οποίο είναι ισοδύναμο με l
Ny 1+  

είναι σε αυτήν την περίπτωση εl .  
     Ο κατευθυντικός coupler θεωρείται ισοδύναμος με ένα γωνιόμετρο με shaft γωνία  
ψlk . Τα σήματα προς και από έναν συνδυασμό ολισθητή φάσης (phase shifter)  και 
κατευθυντικού coupler μπορούν να γραφτούν ως : 

 l
ky 1+  = l

ky cos ψl,k  + l
ky klje ,φ

sin ψl,k                  (16) 

 1+l
ku  = l

ky  sin ψl,k  + l
ku  

klje ,φ
cos ψl,k                (17) 

Ως Ρ1=Ε{| εl |2} συμβολίζεται η ενέργεια από το l-ιοστό στάδιο όπου : 
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ku           (18) 
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N

li ∑ =

N

lk
l
ia mik

l ak
i*              (19) 

όπου το mik
l δίνεται από την (3) και  
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Αντικαθιστώντας την έκφραση ∑ −

=

1N

lk
l
ka l

ku  = εl  - αΝ uN 
l , από τις σχέσεις (19), (20) 

και παίρνοντας τις μερικές παραγώγους ως προς φlk  και ψlk προκύπτουν τα παρακάτω: 
 

lk

P
φ∂

∂ 1
 = c1 Im[E{ εl

l
ku *}

lkje φ
]                (21) 

 
lk

P
ψ∂
∂ 1

 = c2 Re[E{ εl
l
ku *}

lkje φ
cos ψlk  - [E{ εl

l
ky *} sin ψlk ]    (22) 

 
όπου το c1 δεν εξαρτάται από το φ lk  και το c2  δεν εξαρτάται από το ψ lk . Θέτοντας τις 
δύο παραπάνω παραγώγους ίσες με το μηδέν προκύπτει : 
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φ lk   = arg[E{ εl
l
ku *}]          (23) 

και ψ lk  = tan-1[ }){Re(
)}{Re(

*

*

l
kl

jl
kl

yE
euE lk

ε
ε φ−

]         (24) 

όπου η συνάρτηση tan-1 είναι μία συνάρτηση πολλαπλών τιμών. Αποδεικνύεται ότι 
επιλέγοντας την τιμή που βρίσκεται στο διάστημα 0  π ακτινίων, μεγιστοποιείται η 
ενέργεια εξόδου. Από τις (23) και (24) φαίνεται ότι μετρώντας τις συσχετίσεις 
(correlations) E{ εl

l
ku *} και E{ εl

l
ky *}  παρέχεται μία ένδειξη για τη σωστή ρύθμιση 

των  φ lk  και ψ lk  . Ξεκινώντας από τον πρώτο ζεύγος ολισθητή φάσης (phase shifter)  
και coupler στο τελείως αριστερό σκέλος κάθε σταδίου και συνεχίζοντας με κάθε 
διαδοχικό ζεύγος μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο ζεύγος ολισθητή φάσης (phase 
shifter)  και coupler , τα φ lk  και ψ lk  μπορούν να προσαρμοστούν βάσει των σχέσεων 
(23) και (24) . Ωστόσο, κάθε φορά που πραγματοποιείται μία καινούρια ρύθμιση 
αυτών των παραμέτρων κατά την επεξεργασία προς τη θύρα εξόδου, η τιμή του εl  
αλλάζει και οι τιμές των συσχετίσεων μεταβάλλονται . Έτσι απαιτούνται καινούριες 
ρυθμίσεις και η όλη διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί αντίστοιχα . Δεν υπάρχει 
απόδειξη σύγκλισης για την αντίστοιχη διαδικασία προσαρμογής αλλά εμπειρικά 
θεωρείται ότι η σύγκλιση επιτυγχάνεται σε πέντε με έξι πλήρεις προσαρμογές σειράς. 
Όταν οι ιδιοτιμές της covariance μήτρας του σήματος εισόδου παρουσιάζουν ευρεία 
διασπορά ,η σύγκλιση είναι ακόμα ταχύτερη .  
     Ο χρόνος για την προσαρμογή παραμέτρων στο δίκτυο μετασχηματισμού 
ιδιοδιανυσμάτων μπορεί να μειωθεί αρκετά με εκμετάλλευση του γεγονότος ότι δεν 
απαιτείται ακριβής αποσύνθεση ιδιοδιανυσμάτων για την πλήρη μείωση της 
διασποράς ιδιοτιμών. Αυτό επιτυγχάνεται υιοθετώντας μία αποσπασματική τεχνική 
μεγιστοποίησης στην οποία κάθε ζεύγος ολισθητή φάσης (phase shifter)  και coupler 
ρυθμίζεται ώστε να παράγει μέγιστη ενέργεια στην οριζόντια θύρα εξόδου του χωρίς 
θεώρηση της ενέργειας στην θύρα εξόδου ολόκληρου του σταδίου, θεωρώντας μόνο 
τα παρόντα σήματα στις δύο εισόδους κάθε ανεξάρτητου συνδυασμού. Με αυτήν την 
αποσπασματική διαδικασία, οι ολισθητές φάσης (phase shifter)  και couplers 
ρυθμίζονται με βάση τις σχέσεις : 
φ lk   = arg[E{ l

ky l
ku *}]          (25) 

και ψ lk  = (1/2) tan-1[ |}]{[||}][{|
|}{(|2

22

*

l
k

l
k

l
k

l
k

uEyE
uyE

− ]         (26) 

όπου 0 ≤  tan-1(.) ≤  π .  
 
     Η αποσπασματική διαδικασία προσαρμογής είναι διαδοχική – σειριακή και κάθε 
συνδυασμός ζεύγους ολισθητή φάσης (phase shifter)  και coupler ρυθμίζεται καθώς 
προχωράμε από τα αριστερά προς τα δεξιά κατά μήκος κάθε σειράς . Όταν φτάνουμε 
στο τέλος κάθε σειράς , ακολουθεί μετάβαση στο επόμενο στάδιο και επανάληψη της 
διαδικασίας. Η διαδικασία προσαρμογής τερματίζεται όταν φτάσουμε στο κάτω μέρος 
του cascade συστήματος. Οι δέσμες ιδιοδιανυσμάτων που παράγονται από την 
αποσπασματική διαδικασία προσαρμογής αποδείχθηκε από τον White ότι είναι πολύ 
κοντά με εκείνες που λαμβάνονται από τη συνολική περιοδική διαδικασία 
προσαρμογής . Αν η προσαρμογή κάθε ζεύγους ολισθητή φάσης (phase shifter)  και 
κατευθυντικού coupler θεωρηθεί ως μία επανάληψη, τότε απαιτούνται συνολικά   
Ν(Ν-1) / 2 επαναλήψεις για την ολοκλήρωση της αποσπασματικής διαδικασίας 
προσαρμογής .  
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8.2 Εξουδετέρωση παρεμβολών με χρήση δικτύου προ-επεξεργαστή Νolen 
 
     Αντί για τη χρήση ενός Nolen προ-επεξεργαστή στοιχείων ιδιοδιανυσμάτων σε 
σειρά με έναν επεξεργαστή τύπου κλίσης για την εξάλειψη του προβλήματος 
διασποράς ιδιοτιμών και αργής σύγκλισης, ολόκληρο το έργο της εξουδετέρωσης 
παρεμβολών και διατήρησης επιθυμητού σήματος μπορεί να επιτευχθεί με χρήση 
ενός Nolen cascade δικτύου με την επιλογή ενός διαφορετικού μέτρου απόδοσης από 
αυτό που υιοθετήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Κάθε στάδιο στο Nolen  
δίκτυο του σχήματος 8.3 μπορεί να εισάγει ένα μηδενισμό στο διάγραμμα 
ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας που αντιστοιχεί στην κατώτερη θύρα εξόδου. Τα 
λάθη στη ρύθμιση παραμέτρων στα κατώτερα-χαμηλότερα στάδια δεν διαταράσσουν 
τους μηδενισμούς που δημιουργήθηκαν στα παραπάνω στάδια αλλά η αντίστροφη 
πρόταση δεν ισχύει . Έτσι ένα μη προσαρμοστικό Nolen  δίκτυο είναι ευαίσθητο σε 
σφάλματα που γίνονται στα ανώτερα – νωρίτερα στάδια . Ωστόσο όταν εφαρμόζεται 
προσαρμοστικός έλεγχος στην προσαρμογή παραμέτρων ένα τμήμα της ικανότητας 
προσαρμογής των κατωτέρων σταδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αντισταθμίσει τα σφάλματα ρυθμίσεων στις παραμέτρους των ανώτερων σταδίων. Με 
χρήση των ιδιοτήτων του Nolen  δικτύου, μπορεί να καθοριστεί ένα κατάλληλο 
σύνολο ρυθμίσεων προσαρμογής παραμέτρων για την καταπίεση – εξουδετέρωση 
παρεμβολών με μία διαδικασία βήμα προς βήμα στην οποία κάθε βήμα εμπλέκει ένα 
μόνο στάδιο . 
 
8.2.1 Μορφοποίηση προβλήματος  
 
     Θεωρείται η αναπαράσταση ενός Nolen  δικτύου διαμόρφωσης δέσμης που 
φαίνεται στο σχήμα 8.4. Σε αυτό φαίνεται μία στοιχειοκεραία Ν στοιχείων που 
ακολουθείται από ένα γενικό δίκτυο (παθητικό, προσαρμοσμένο, χωρίς απώλειες) με 
Ν θύρες εισόδου και Ν θύρες εξόδου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες , η συνολική 
ενέργεια εξόδου θα είναι ακριβώς ίση με την συνολική ενέργεια εισόδου και η 
συνάρτηση μεταφοράς του δικτύου μπορεί να θεωρηθεί ως μία μοναδιαία μήτρα .  
     Έστω x ένα μιγαδικό διάνυσμα που αναπαριστά τις περιβάλλουσες του σήματος 
εισόδου σε κάθε στοιχείο-αισθητήρα και έστω ε ένα μιγαδικό διάνυσμα που 
αναπαριστά τις περιβάλλουσες του σήματος εξόδου ώστε : 
 

x = 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

Nx

x
x

.

.

.
2

1

                    και                ε = 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

Nε

ε
ε

.

.

.
2

1

                            (27) 

 
Τα διανύσματα x και ε συνδέονται με τη σχέση : 
ε = G x                 (28) 
όπου G  είναι η μήτρα μεταφοράς του Nolen  δικτύου. Αφού η G  είναι μοναδιαία 
προκύπτει ότι : 
ε+ ε = x+ x           (29) 
και G + G = Ι       (30) 
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Η σχέση (30) αναφέρεται ως «μοναδιαίος περιορισμός» τον οποίο πρέπει να 
ικανοποιεί η G . Ορίζονται οι covariance μήτρες σημάτων εισόδου και εξόδου ως : 
 
Rxx = E{x* xT}          (31) 
και Rεε = E{ε* εT} =  G* Rxx GΤ           (32) 
 

 
Σχήμα 8.4 Δίκτυο διαμόρφωσης δέσμης Νοlen  
 
     Η συνολική ενέργεια εξόδου που εμφανίζεται στην n-ιοστή θύρα εξόδου είναι το 
n-ιοστό διαγώνιο στοιχείο της Rεε . Κάθε σήμα εξόδου αποτελείται γενικά από μία 
συνιστώσα επιθυμητού σήματος και μία συνιστώσα παρεμβολών (οι παρεμβολές εδώ 
υπονοούν το άθροισμα του εξωτερικού jamming και του εσωτερικού θερμικού 
θορύβου). Υποτίθεται ότι το επιθυμητό σήμα είναι ασυσχέτιστο με κάθε σήμα 
παρεμβολών ώστε η Rεε να μπορεί να αναλυθεί σε στοιχεία σήματος και παρεμβολής: 
 
Rεε = G* [ Rss + RII ] GΤ             (33) 
με   Rss = E{xs* xs

T}                 (34) 
και  RΙΙ = E{xΙ* xΙT}                 (35) 
 
Τα διανύσματα xs και xΙ αναπαριστούν τις συνιστώσες σήματος και παρεμβολών των 
περιβαλλουσών του σήματος εισόδου. Στην n-ιοστή θύρα εξόδου η επιθυμητή 

ενέργεια σήματος συμβολίζεται με n℘  και η ενέργεια παρεμβολών με nl  ώστε : 

n℘  = [Rss]nn                 (36) 

nl = [ RΙΙ]nn                 (37) 
 
Έτσι, η ενέργεια εξόδου που ενδιαφέρει είναι το n-ιοστό διαγώνιο στοιχείο της 
αντίστοιχης covariance μήτρας .  

Είναι επιθυμητό να μεγιστοποιηθεί η ενέργεια σήματος n℘  και να ελαχιστοποιηθεί 

η ενέργεια παρεμβολών nl  στη θύρα εξόδου n. Δεδομένου ότι υπάρχει σύγκρουση 
μεταξύ των δύο αυτών στόχων, πρέπει να γίνει ένας συμβιβασμός- εξισορρόπηση 
μεταξύ τους . Μία προσέγγιση σε αυτό το πρόβλημα είναι η επιλογή μίας  μοναδιαίας 
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μήτρας μεταφοράς G η οποία μεγιστοποιεί το λόγο  Rn = n℘  / nl . Ένας άλλος 
τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η υιοθέτηση του μέτρου 
απόδοσης : 

Ωn = n℘  - Γ nl             (38) 
όπου Γ  είναι μία δεδομένη βαθμωτή σταθερά που αναπαριστά τη σχετική σημασία 
της ελαχιστοποίησης των παρεμβολών συγκρινόμενης με την ελαχιστοποίηση του 
σήματος . Αν Γ=0  υπάρχει ενδιαφέρον μόνο για την μεγιστοποίηση του επιθυμητού 
σήματος ενώ αν Γ ∞  υπάρχει ενδιαφέρον μόνο για την ελαχιστοποίηση των 
παρεμβολών . 
      Υπάρχει μία τιμή Γ= Rοpt  για την οποία η μεγιστοποίηση του Ωn παράγει ακριβώς 
το ίδιο αποτέλεσμα με τη μεγιστοποίηση του λόγου Rn . Η τιμή της Rοpt  είναι μία 
συνάρτηση του περιβάλλοντος και δεν είναι γενικά γνωστή εκ των προτέρων . 
Θέτοντας Γ= Rmin  όπου Rmin  είναι ο ελάχιστος αποδεκτός λόγος σήματος προς 
παρεμβολή (signal-to-interference ratio) που παρέχει ικανοποιητική απόδοση, η 
μεγιστοποίηση του Ωn εξασφαλίζει ότι η Rn  μεγιστοποιείται κάτω από τις συνθήκες 
κατά τις οποίες είναι περισσότερο αναγκαίο. Αν το περιβάλλον σήματος βελτιωθεί , 
το Rn βελτιώνεται επίσης , αν και όχι τόσο πολύ όσο αν θα μεγιστοποιούταν το Rn  

άμεσα. Είναι χρήσιμο να οριστεί η μήτρα : 
 
Ζ = G*RssGT – Γ G*RIIGT          (39) 
Το μέτρο απόδοσης Ωn  είναι τότε το n-ιοστό διαγώνιο στοιχείο της Ζ . Επίσης : 
Ζ = G*Μ GT            (40) 
όπου Μ = Rss –RII       (41)           
      
Σαν συνέπεια της (41) , η μήτρα Μ , και άρα Ζ , θα έχει τόσο θετικές όσο και 
αρνητικές ιδιοτιμές. Για να μεγιστοποιηθεί το Ωn , πρέπει να επιλεγεί η μήτρα 
μεταφοράς G  η οποία μεγιστοποιεί το n-ιοστό διαγώνιο στοιχείο της Ζ με ισχύ 
παράλληλα και της σχέσης (30) . Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών 
Lagrange για τη μεγιστοποίηση του στοιχείου Ζnn  με χρήση και του μοναδιαίου 
περιορισμού για τη G και θέτοντας την προκύπτουσα παράγωγο ίση με μηδέν 
προκύπτει η σχέση : 
 

∑
L

nLM GLm = λ Gmn             (42) 

 
Η εξίσωση (42) έχει τη μορφή μίας  εξίσωσης ιδιοδιανυσμάτων. Άρα, η n-ιοστή 
στήλη του G T πρέπει να είναι το ιδιοδιάνυσμα της μήτρας Μ που αντιστοιχεί στη 
μεγαλύτερη ιδιοτιμή. Αν η n-ιοστή στήλη του GT είναι κατασκευασμένη με αυτόν τον 
τρόπο, τότε το στοιχείο Ζnn  θα είναι ίσο με αυτήν τη μεγαλύτερη ιδιοτιμή, και όλα τα 
άλλα στοιχεία της n-ιοστής σειράς και της n-ιοστής στήλης της μήτρας Ζ 
εξαφανίζονται .  
     Είναι επιθυμητή η λήψη μίας  μοναδιαίας μήτρας μεταφοράς G για την οποία τα 
στοιχεία της n-ιοστής σειράς είναι τα στοιχεία του ιδιοδιανύσματος της μήτρας Μ 
που αντιστοιχούν στη μέγιστη ιδιοτιμή (που προκύπτει από τη μεγιστοποίηση του 
Ωn). Αν το πρώτο στάδιο του cascade Νοlen δικτύου προσαρμόζεται ώστε να 
ελαχιστοποιεί το Ω1 , δεν υπάρχει σύγκρουση με την μεγιστοποίηση του Ωn  , και το 
πρώτο διαγώνιο στοιχείο της μήτρας Ζ τίθεται ίσο με την πιο αρνητική ιδιοτιμή της 
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μήτρας Μ . Τα εκτός διαγωνίου στοιχεία της πρώτης σειράς και πρώτης στήλης της 
μήτρας Ζ εξαφανίζονται και η πρώτη σειρά της μήτρας G θα αντιστοιχεί στο 
κατάλληλο ιδιοδιάνυσμα. Ομοίως ακολουθεί η ίδια διαδικασία για την προσαρμογή 
του δευτέρου σταδίου για την ελαχιστοποίηση του Ω2 . Η δεύτερη αυτή προσαρμογή 
καταλήγει στη διαγωνιοποίηση της δεύτερης σειράς και δεύτερης στήλης της μήτρας 
Ζ , ενώ η δεύτερη σειρά της μήτρας G αντιστοιχεί στο δεύτερο ιδιοδιάνυσμα . Η ίδια 
διαδικασία προσαρμογής συνεχίζεται με ελαχιστοποίηση των Ω που προκύπτουν 
μέχρι το στάδιο n . Σε αυτό το σημείο (στο n-ιοστό δηλαδή στάδιο) είναι επιθυμητή η 
μεγιστοποίηση του Ωn  έτσι το κριτήριο προσαρμογής πρέπει να αντιστραφεί. 
     Η φυσική σημασία της παραπάνω διαδικασίας προσαρμογής είναι η προσαρμογή 
των ανώτερων σταδίων του δικτύου Νοlen για την μεγιστοποίηση της παρεμβολής 
και ελαχιστοποίηση του επιθυμητού σήματος που παρατηρείται στην έξοδο κάθε 
σταδίου. Η διαδικασία αυτή είναι όμοια με τη μεγιστοποίηση του επιθυμητού 
σήματος και ελαχιστοποίηση της παρεμβολής που ακολουθείται προς τα κάτω στα 
κατώτερα στάδια . Όταν φτάσουμε στο n-ιοστό στάδιο όπου υπάρχει η επιθυμητή 
έξοδος, τότε το επιθυμητό σήμα πρέπει να μεγιστοποιηθεί και οι παρεμβολές να 
ελαχιστοποιηθούν έτσι το κριτήριο προσαρμογής αντιστρέφεται .  
 
8.2.2 Αναγνώριση του επιθυμητού σήματος  
 
     Για τη σωστή χρήση του κριτηρίου απόδοσης είναι αναγκαία η ικανότητα 
διάκρισης μεταξύ του επιθυμητού σήματος και των παρεμβολών . Αν η κατεύθυνση 
άφιξης επιθυμητού σήματος δεν είναι γνωστή a priori , που είναι και η συνηθέστερη 
περίπτωση, είναι αναγκαίο να υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης ορισμένων 
χαρακτηριστικών διαχωρισμού των σημάτων. Δεδομένου ότι τα συστήματα 
επικοινωνιών που είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον με jammers 
συνήθως διαθέτουν κάποιου είδους διαμόρφωση απλωμένου φάσματος (spread 
spectrum modulation) , είναι λογικό να βασιστεί η διαδικασία αναγνώρισης σήματος 
σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με σήματα ευρέος φάσματος .  
     Στη διαμόρφωση ευρέος φάσματος , κάποιου είδους ψευδοτυχαία κωδικοποίηση 
(pseudorandom coding) εφαρμόζεται στον πομπό για να διευρυνθεί το φάσμα του 
εκπεμπόμενου σήματος . Όταν ο δέκτης εφαρμόζει κατάλληλη αποκωδικοποίηση στο 
σήμα ευρέος φάσματος , το αρχικό (μη- ευρύ) επιθυμητό σήμα αποκαλύπτεται με ένα 
στενό (narrow) φάσμα ενώ οποιαδήποτε παρεμβολή εξακολουθεί να εμφανίζεται από 
τον αποκωδικοποίηση με ευρύ φάσμα . Η διαδικασία αποδιαμόρφωσης για σήματα 
ευρέος φάσματος παρέχει ως εκ τούτου μία βάση για έναν έστω μερικό διαχωρισμό 
του επιθυμητού σήματος από τις παρεμβολές του περιβάλλοντος με χρήση 
narrowband φίλτρων .  
Για την απόφαση του κατά πόσο η προσαρμογή παραμέτρων σε κάθε στάδιο του 
δικτύου Νοlen πετυχαίνει τη διαγωνιοποίηση της μήτρας Ζ , είναι χρήσιμο να οριστεί 
ένα γενικευμένο γινόμενο συσχέτισης ως εξής : 
 
Α* ⊗  Β = Ε{ΑS

* BS } - Γ Ε{ΑΙ
* BΙ }       (43) 

 
όπου Α είναι η μιγαδική περιβάλλουσα μίας κυματομορφής με στοιχεία τόσο 
επιθυμητού σήματος όσο και παρεμβολών , ΑS  και ΑΙ  αντίστοιχα . Όμοια το Β 
αναπαριστά την μιγαδική περιβάλλουσα μίας  δεύτερης κυματομορφής με στοιχεία 
τόσο επιθυμητού σήματος όσο και παρεμβολών, BS  και BΙ  αντίστοιχα . Αν υποτεθεί 
ότι το επιθυμητό σήμα διαμορφώνεται με ψευδοτυχαίους αντιστροφείς φάσης (phase 
reversals) και ότι ένας synchronized key generator υπάρχει στον δέκτη για την 
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αποδιαμόρφωση, το σχήμα 8.5 δείχνει το block διάγραμμα ενός γενικευμένου 
συσχετιστή ο οποίος υλοποιεί μία εκτίμηση του Α* ⊗  Β. Μετά τη διέλευση του 
λαμβανόμενου σήματος μέσα από έναν συγχρονισμένο αποδιαμορφωτή για τη λήψη 
του αρχικού μη ευρέος σήματος , ακολουθούν στενά ζωνοπερατά (narrow passband) 
φίλτρα για την εξαγωγή επιθυμητού σήματος ενώ φίλτρα απόρριψης (band reject) 
φίλτρα εξάγουν τις παρεμβολές . Οι στενές ζωνοπερατές έξοδοι εφαρμόζονται σε 
έναν συσχετιστή (το συσχετιστή σήματος , «signal correlator») ο οποίος διαμορφώνει 
τις εκτιμήσεις του Ε{ΑS

* BS }. Οι έξοδοι απόρριψης όμοια εφαρμόζονται σε έναν 
δεύτερο συσχετιστή (το συσχετιστή παρεμβολών, «signal correlator») ο οποίος 
διαμορφώνει τις εκτιμήσεις του Ε{ΑΙ

* BΙ }. Ένας συνδυασμός με βάρη των εξόδων 
(με το στοιχείο σήματος να έχει παράγοντα βάρους ΚS  και το στοιχείο παρεμβολής  
να έχει παράγοντα βάρους ΚΙ ) υλοποιεί μία εκτίμηση της μιγαδικής ποσότητας  
Α* ⊗  Β. Ο λόγος ΚS  προς ΚΙ  καθορίζει την ενεργή τιμή του Γ .  
 
 

 
 
Σχήμα 8.5 Γενικευμένος συσχετιστής  
 
     Αν ο τελεστής γινομένου συσχέτισης ⊗  ληφθεί ώστε να περιλαμβάνει 
διανυσματικές ποσότητες , μπορεί να γραφτεί : 
 
M = x* ⊗ xT         (44) 
Z = h* ⊗  h T        (45)   
 
Το δίκτυο γενικευμένου συσχετιστή του σχήματος 8.5 παρέχει συνεπώς μία βάση για 
την εκτίμηση των στοιχείων της μήτρας Ζ και καθορίζει αν η διαδικασία 
διαγωνιοποίησης της μήτρας έχει ολοκληρωθεί .  
 
8.2.3 Αποσπασματική προσαρμογή των σταδίων δικτύου Νοlen 
 
     Η αποσπασματική προσαρμογή για τις παραμέτρους του δικτύου Νοlen που 
περιγράφεται από τις (25) και (26) δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα γινόμενα 

συσχέτισης ( l
ky )2 , ( l

ku )2  και *l
k

l
kuy  όταν το τροποποιούμενο μέτρο απόδοσης Ωl 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί (ή ελαχιστοποιηθεί ) για το l-ιοστό στάδιο, αφού τώρα το 
γενικευμένο γινόμενο συσχέτισης σχετίζεται με τα στοιχεία της μήτρας Ζ . Άρα οι 
(25) και (26) πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να παρέχουν  : 
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φ lk   = arg { l
ky ⊗ l

ku *}         (46) 

και ψ lk  = (1/2) tan-1[ ||||
||2

**

*

l
k

l
k

l
k

l
k

l
k

l
k

uuyy
uy

⊗−⊗
⊗

]         (47) 

Για την ελαχιστοποίηση του Ωl , πρέπει να ληφθεί η τιμή της συνάρτησης τόξου 
εφαπτομένης που βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ –π και μηδέν, ενώ για τη 
μεγιστοποίηση του Ωl , πρέπει να ληφθεί η τιμή της συνάρτησης τόξου εφαπτομένης 
που βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ  μηδέν και π . Ολόκληρη η διαδικασία της 
αποσπασματικής προσαρμογής ενός cascade δικτύου Νοlen μίας  στοιχειοκεραίας Ν 
στοιχείων με χρήση των (46) , (47) απαιτεί Ν(Ν-1) / 2 επαναλήψεις , καθιστώντας 
έτσι τη χρήση ενός cascade επεξεργαστή ιδιοδιανυσμάτων Νοlen λιγότερο ελκυστική 
σε σύγκριση με έναν cascade προ-επεξεργαστή Gram-Schmidt, που περιγράφεται 
στην επόμενη παράγραφο .  
 
8.3 Προ-επεξεργαστής ορθογωνιοποίησης Gram-Schmidt 
 
     Στην παράγραφο 8.1 αποδείχθηκε ότι η χρήση ενός μοναδιαίου μετασχηματισμού 
για τη λήψη ενός ορθογωνίου συνόλου σημάτων επιτρέπει σε έναν αλγόριθμο τύπου 
κλίσης να επιτύχει επιταχυνόμενη σύγκλιση, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της 
διασποράς ιδιοτιμών . Ένα ορθογώνιο σύνολο σημάτων μπορεί επίσης να δοθεί από 
ένα μετασχηματισμό βασιζόμενο στη διαδικασία  ορθογωνιοποίησης Gram-Schmidt . 
Ενώ ένας κανονικοποιημένος προ-επεξεργαστής Gram-Schmidt μπορεί να 
ακολουθείται από έναν προσαρμοστικό επεξεργαστή Howells-Applebaum για την 
πραγματοποίηση της επιταχυνόμενης σύγκλισης , όπως φαίνεται στο σχήμα 8.6 , είναι 
επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο ο προ-επεξεργαστής σε μία υλοποίηση 
CSLC για να επιτευχθεί καταπίεση των παρεμβολών. Ο cascade προ-επεξεργαστής 
ορθογωνιοποίησης Gram-Schmidt υλοποιείται εύκολα, έχει πολύ ικανοποιητικά 
χαρακτηριστικά μεταβατικής απόκρισης και έτσι αποτελεί μία εναλλακτική λύση 
στον προ-επεξεργαστή στοιχείων ιδιοδιανυσμάτων της παραγράφου 8.1 . 
 

 
 
Σχήμα 8.6 Δίκτυο ορθογωνιοποίησης Gram-Schmidt με επεξεργαστή Howells-
Applebaum για επιταχυνόμενη σύγκλιση 
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     Για το μετασχηματισμό συντεταγμένων που βασίζεται στη διαδικασία 
ορθογωνιοποίησης Gram-Schmidt , θεωρείται η στοιχειοκεραία πέντε στοιχείων του 
σχήματος 8.7 στην οποία εισάγεται ένας μετασχηματισμός (ο οποίος συμβολίζεται με 
ένα τετράγωνο) σε κάθε κόμβο στο cascade δίκτυο για να επιτύχει ανεξαρτησία 
(ορθογωνιότητα) μεταξύ του μετασχηματισμένου σήματος εξόδου και ενός σήματος 
αναφοράς εισόδου.  
 

 
 
Σχήμα 8.7 Μετασχηματισμός Gram-Schmidt  για τη λήψη ανεξαρτήτων μεταβλητών  
 
     Κάθε μετασχηματισμός στο δίκτυο έχει δύο σήματα εισόδου, το k

ku = yk (το οποίο 

είναι το σήμα αναφοράς για το επίπεδο k) και το k
nu  με n ≥  k+1. Κάθε 

μετασχηματισμός επιτυγχάνει ανεξαρτησία μεταξύ των k
ku  και k

nu  . Στο τελευταίο 
επίπεδο συνεπώς τα σήματα εξόδου y1 , y2 ,…, yk  είναι αμοιβαία ανεξάρτητα ώστε  
Ε{ ym yn } = 0  για κάθε nm ≠ .  
     Έχοντας επιτύχει αμοιβαία ανεξαρτησία μεταξύ των σημάτων εξόδου , ένας απλός 
Howells-Applebaum βρόχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε σήμα . Το κέρδος 
βρόχου είναι υψηλό για μικρά σήματα και χαμηλό για μεγάλα σήματα, 
εξισορροπώντας έτσι το χρόνο απόκρισης για τα διάφορα σήματα στο περιβάλλον 
παρεμβολών. Το πρώτο επίπεδο του δικτύου παρέχει τον αναγκαίο μετασχηματισμό 
των l

nu  , με n ≥  2 για να επιτευχθεί ανεξαρτησία από το 1
1u  = y1   για το σύνολο των 

σημάτων 2
nu , n ≥  2 . Το σύνολο σημάτων 2

nu  , n ≥  3 μετασχηματίζεται στο δεύτερο 

επίπεδο του δικτύου για να επιτευχθεί ανεξαρτησία από το σήμα  2
2u  = y2 . Η 
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διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να ληφθεί ολόκληρος ο μετασχηματισμός G , 
όπου: 
y = G  x               (48) 
Για τη λήψη του μετασχηματισμού Gram-Schmidt G  πρέπει μόνο να διασφαλιστεί 
ότι σε κάθε κόμβο λαμβάνουν χώρα οι κατάλληλοι μετασχηματισμοί, όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 8.7 . Ένας προσαρμοστικός Howells-Applebaum βρόχος , βάσει του 
κεφαλαίου 5, παρέχει ένα σήμα εξόδου που στην σταθερή κατάσταση είναι 
ασυσχέτιστο με ένα επιλεγμένο σήμα αναφοράς . Έτσι, κάθε μετασχηματισμός στο 
σχήμα 8.7 μπορεί να υλοποιηθεί με έναν μόνο προσαρμοστικό Howells-Applebaum 
βρόχο ελέγχου, όπως φαίνεται στο σχήμα 8.8. Ο μετασχηματισμός που 
πραγματοποιείται σε κάθε κόμβο στο σχήμα 8.7 (χρησιμοποιώντας το συμβολισμό 
βαρών του σχήματος 8.8 ) μπορεί να εκφραστεί ως : 
 

1+k
nu  =  

k
nu  - )1( −nku k

ku              ,  k+1 ≤  n ≤  N     (49) 
όπου Ν = ο αριθμός των στοιχείων της στοιχειοκεραίας . Στην σταθερή κατάσταση, 
τα προσαρμοστικά βάρη έχουν τιμές που δίνονται από τη σχέση : 
 

)1( −nku  = 
)(

)(
*

1*

k
k

k
k

k
n

k
k

uu

uu +

          (50) 

όπου οι άνω παύλες υποδηλώνουν αναμενόμενες τιμές . O μετασχηματισμός που 
αναπαρίσταται από τις (48) και (49) είναι ανάλογος με αυτούς της οικογένειας 
εξισώσεων ορθογωνιοποίησης Gram-Schmidt . Για μία στοιχειοκεραία Ν στοιχείων 
απαιτούνται Ν(Ν-1) / 2 προσαρμοστικά βάρη για την επίτευξη της ορθογωνιοποίησης 
Gram-Schmidt . Αφού για έναν προσαρμοστικό επεξεργαστή Howells-Applebaum 
μέγιστου SNR απαιτούνται Ν προσαρμοστικά βάρη, για την υλοποίηση του σχήματος 
8.6 απαιτούνται συνολικά Ν(Ν+1) / 2 προσαρμοστικά βάρη .  
     Ο μετασχηματισμός του σήματος εισόδου x σε ένα σύνολο ανεξάρτητων σημάτων 
εξόδου y δεν είναι μοναδικός . Σε αντίθεση με το μετασχηματισμό ιδιοδιανύσματος , 
ο οποίος παρέχει σήματα εξόδου σε ένα κανονικό σύστημα συντεταγμένων στο οποίο 
το σήμα μέγιστης ενέργειας επιλέγεται ως το πρώτο στοιχείο εξόδου, ο 
μετασχηματισμός Gram-Schmidt μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο 
του x ως πρώτο στοιχείο εξόδου και τα εναπομείναντα στοιχεία του x ως στοιχεία 

σήματος 
k
nu  που μετασχηματίζονται με βάση τη σχέση (49) .  

     Το γεγονός ότι το δίκτυο μετασχηματισμού του σχήματος 8.7 παρέχει ένα σύνολο 
ασυσχέτιστων σημάτων εξόδου υποδεικνύει ότι αυτό το δίκτυο ενδεχομένως είναι 
δυνατόν να λειτουργεί ως ένα CSLC σύστημα στο οποίο το σήμα εξόδου στην 
σταθερή κατάσταση είναι ασυσχέτιστο με καθένα από τα σήματα εισόδου στα     
βοηθητικά (auxiliary) κανάλια . Ένα CSLC σύστημα Ν-1 στοιχείων είναι ισοδύναμο 
με μία προσαρμοστική κεραία Ν στοιχείων με γενικευμένο διάνυσμα σήματος : 

t = 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
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⎣

⎡

0
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.
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0
1

          (51) 

 



 174

 
Σχήμα 8.8 Σύστημα ορθογωνιοποίησης Gram-Schmidt για στοιχειοκεραία πέντε 
στοιχείων, υλοποιημένο με προσαρμοστικούς βρόχους Howells-Applebaum 
 
Αποδεικνύεται επιλέγοντας το x5 του σχήματος 8.7 ως κανάλι κύριου λοβού (main 
beam channel) σήματος b (ώστε tT= [0,0,…,0,1] ) και το  z = y5 ως σήμα εξόδου, ο 
cascade προ-επεξεργαστής παρέχει έξοδο που συγκλίνει στο z = b - wTx . Ορίζεται ως 
x το διάνυσμα σήματος στα βοηθητικά κανάλια και w είναι το διάνυσμα στήλης των 
βαρών στα βοηθητικά κανάλια για το ισοδύναμο CSLC σύστημα του σχήματος 8.9 
που ελαχιστοποιεί την ενέργεια θορύβου στην έξοδο .  
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Σχήμα 8.9 Ισοδύναμο CSLC σύστημα για τον cascade προ-επεξεργαστή του 
σχήματος 8.7 
 
Ο cascade προ-επεξεργαστής του σχήματος 8.7 και το CSLC σύστημα του σχήματος 
8.9 είναι τότε ισοδύναμα με την έννοια ότι η έξοδος του cascade δικτύου είναι η ίδια 
με του CSLC συστήματος όταν επιτευχθούν οι βέλτιστες λύσεις . Το βέλτιστο 
διάνυσμα βαρών για το CSLC σύστημα δίνεται από τη σχέση : 
 
wopt = Rxx

-1 )( b*x            (52) 
Αν το κανάλι κύριας δέσμης αντικατασταθεί από ένα τοπικά παραγόμενο πιλοτικό 
σήμα p(t) , τότε : 
wopt = Rxx

-1 )( p*x            (53) 
και η έξοδος της στοιχειοκεραίας δίνεται από τη σχέση : 
z = p - wopt

Tx                 (54) 
 
8.3.1 Σύγκλιση του cascade προ-επεξεργαστή Gram-Schmidt  
 
     Αποδεικνύεται ότι το cascade δίκτυο του σχήματος 8.7 συγκλίνει στη λύση που 
παρέχεται από ένα συμβατικό CSLC σύστημα . Η πλήρης ισοδυναμία σταθερής 
κατάστασης φαίνεται για τα εξής δύο συστήματα : το CSLC σύστημα τριών 
στοιχείων του σχήματος 8.10 (στο οποίο δύο SLC βρόχοι ελέγχου Howells-
Applebaum παρέχουν τα βάρη w1 και w2 ) και το cascade σύστημα τριών στοιχείων 
του σχήματος 8.11 (στο οποίο τρεις  βρόχοι ελέγχου Howells-Applebaum παρέχουν 
τα βάρη u11 , u12  και u22 ). Η ανάλυση για αυτήν την περίπτωση μπορεί να επεκταθεί 
για έναν τυχαίο αριθμό στοιχείων . 
     Για το συμβατικό CSLC σύστημα τριών στοιχείων του σχήματος 8.10, η λύση 
σταθερής κατάστασης για το βέλτιστο διάνυσμα βαρών (του οποίου τα στοιχεία είναι 
w1 και w2 ) δίνεται από την (52) με Rxx = Rnn  στην περίπτωση που απουσιάζει το 
επιθυμητό σήμα . 
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Σχήμα 8.10 Συμβατικό CSLC σύστημα τριών στοιχείων με δύο SLC βρόχους ελέγχου 
Howells-Applebaum 
 
Από την (52) προκύπτει ότι τα βέλτιστα βάρη σταθερής κατάστασης του σχήματος 
8.10 δίνονται από : 
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(55) 
ώστε 

w1 = 
)*)(*()*)(*(

)*)(*()*)(*(

12212211

221122

xxxxxxxx
bxxxbxxx

−
−     (56) 

 

w2 = 
)*)(*()*)(*(

)*)(*()*)(*(

12212211

112211

xxxxxxxx
bxxxbxxx

−
−     (57) 

 
 
Για το cascade σύστημα του σχήματος 8.11 προκύπτει από τις (49) και (50) : 
 
y2 = x2 – u11 x1             (58) 
u3

2 = b – u12 x1           (59) 
z = u3

2 – u22 y2           (60) 
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Σχήμα 8.11 Cascade Gram-Schmidt σύστημα τριών στοιχείων με τρεις  SLC βρόχους 
ελέγχου Howells-Applebaum  
 
Τα στοιχεία βάρους έχουν τις εξής τιμές σταθερής κατάστασης : 
 

u11 = 
)*(
)*(

11

21

xx
xx            (61) 

u12= 
)*(
)*(

11

1

xx
bx            (62) 

u22= 
)*(
)*(

22

2
32

yy
uy

           (63) 

 
Από τις (58)-(60) προκύπτει : 
z = b – [ (u12  -  u11 u22) x1 + u22 x2 ]           (64) 
 
Συγκρίνοντας την (64) με το σχήμα 8.10 προκύπτει ότι τα w1 και w2 έχουν τους 
ρόλους των u12  -  u11 u22  και u22  αντίστοιχα  στο cascade σύστημα 
Από τις (58),(59) και (63) προκύπτει : 
 

u22 = 
)*)(*()*)(*(

)*)(*()*)(*(

12212211

112211

xxxxxxxx
bxxxbxxx

−
−         (65) 

η οποία είναι πανομοιότυπη με τη λύση για το w2 . Όμοια , από τις (61),(62) και (65) 
προκύπτει : 

 u12  -  u11 u22  = 
)*)(*()*)(*(

)*)(*()*)(*(

12212211

221122

xxxxxxxx
bxxxbxxx

−
−       (66) 

η οποία είναι πανομοιότυπη με τη λύση για το w1. Άρα οι λύσεις σταθερής 
κατάστασης για τα δύο CSLC συστήματα των σχημάτων 8.10 και 8.11 είναι όμοιες 
αν υπάρχει η εξής ισοδυναμία βαρών : 
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w1 = u12  -  u11 u22   
w2 =  u22                                                       (67) 
 
Επιπρόσθετες ισοδυναμίες στοιχείων βάρους μπορούν να ληφθούν για οποιοδήποτε 
αριθμό στοιχείων στοιχειοκεραίας θεωρώντας το μετασχηματισμό (48). 
Αποδεικνύεται με επαγωγή ότι ο μετασχηματισμό G είναι μία κάτω τριγωνική μήτρα 
της οποίας τα στοιχεία gij δίνονται από τις ακόλουθες επαναληπτικές σχέσεις : 
 
gij = 0     , αν i < j            (68) 
gij = 1    , αν i = j            (69) 

και  gij = ∑
−

=

1
*

i

jk
jku gi(k+1)      , αν i > j            (70) 

H j-ιοστή σειρά της μήτρας μετασχηματισμού G σε αυτήν την περίπτωση περιέχει τις 
επιθυμητές ισοδυναμίες για το j-ιοστό στοιχείο του CSLC συστήματος όπου τα βάρη 
των βοηθητικών καναλιών δίνονται από τις σχέσεις : 
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                  (71) 

 
Στη συνέχεια θα θεωρηθούν οι μεταβατικές αποκρίσεις των δικτύων των σχημάτων 
8.10 και 8.11 . 
 
     Η μεταβατική απόκριση για τα δύο CSLC συστήματα που εξετάζονται μπορεί να 
μελετηθεί εξετάζοντας την απόκριση του συστήματος σε διακριτά σήματα στις 
εξόδους των καναλιών κύριας δέσμης και βοηθητικών. Υποτίθεται ότι τα 
προσαρμοστικά βάρη φτάνουν τις αναμενόμενες τιμές σταθερής κατάστασης σε κάθε 
επανάληψη και άρα μπορούν να αγνοηθούν τα σφάλματα που θα εμφανίζονταν λόγω 
του θορύβου βρόχων . Συμβολίζεται ως xkn το n-ιοστό δείγμα σήματος για το k-ιοστό 
στοιχείο καναλιού. Τα δείγματα δέσμης κυρίου καναλιού συμβολίζονται με bn . Για 
ένα σύστημα με k βοηθητικά κανάλια και ένα κανάλι κύριας δέσμης , μετά από τη 
συλλογή Ν ανεξάρτητων δειγμάτων, μπορεί να υπολογιστεί ένα σύνολο βαρών 
βοηθητικών καναλιών με χρήση της : 
 

∑
=

N

k
knk xw

1
= bn    , για n=1, 2,…, N        (72) 

 
Το παραπάνω σύστημα εξισώσεων παρέχει μοναδική λύση αφού η μήτρα που 
ορίζεται από τα δείγματα σημάτων xkn είναι nonsingular δεδομένου ότι υπάρχει είτε 
θερμικός θόρυβος στο δέκτη είτε Ν κατευθυντικές πηγές παρεμβολών. Η εξίσωση 
(72) σχετίζεται με την (52) , αφού πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη της (72) με xmn

*  
και αθροίζοντας με δείκτη n προκύπτει : 
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∑
=

N

n 1
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=

N

k
knk xw

1
 xmn
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N

n 1
bn  xmn

*          (73) 

η οποία μπορεί να γραφτεί ως εξής με τη μορφή μήτρας : 

xxR̂ w =         (74) 
Συγκρίνοντας την (74) με την (52) προκύπτει ότι αυτές οι δύο εξισώσεις παρέχουν 
παρόμοιες λύσεις για το διάνυσμα βαρών w σε στάσιμο περιβάλλον σημάτων .  
Η επαναληπτική διαδικασία διόρθωσης βαρών για έναν μόνο SLC βρόχο  
Howells-Applebaum μπορεί να μοντελοποιηθεί όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 8.12 . 
Με τη λήψη του i-ιοστού δείγματος σήματος , η προκύπτουσα αλλαγή στο βάρος  
uk(n-1)  μπορεί να υπολογιστεί με εφαρμογή της (50) και υποθέτοντας ότι τα δείγματα 
σήματος είναι σχεδόν ίσα με τις αναμενόμενες τιμές τους . Έτσι : 
 

Δ uk(n-1)  (i) = 
)*(

)]()1()([* )1(
k
k

k
k

k
knk

k
n

k
k

uu
iuiuiuu −− −

        (75) 

 
Η τιμή βάρους στοιχείου ανανεώνεται τότε με βάση τη σχέση : 
uk(n-1)  (i) = uk(n-1)  (i-1) + Δ uk(n-1)  (i)       (76) 
Θέτοντας όλα τα αρχικά βάρη στο cascade Gram-Schmidt δίκτυο ίσα με μηδέν, 
προκύπτει ότι με τη λήψη του πρώτου δείγματος σήματος u2

2 = x21  
 

 
 
Σχήμα 8.12 Μοντέλο για επαναληπτική διόρθωση βαρών για SLC βρόχο Howells-
Applebaum 
 
και  u3

2 =  u3
3 = b1 και η αλλαγή στις ρυθμίσεις των βαρών μετά την πρώτη 

επανάληψη έχει ως αποτέλεσμα : 
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u11 (1) = 2
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x
xx          (77) 

u12(1) =  2
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1
311

||
*

x
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x
bx          (78) 

u22(1) = 22
2

2
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2
2

||
*

u
uu

 =   2
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*

x
bx          (79) 

Με τη λήψη του δευτέρου δείγματος σήματος u2
2 = x22 - u11 (1) x12 ,  u3

2 = b2 - u12(1) 
x12  και u3

3 = u3
2 - u22(1) u2

2 . Έτσι : 
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        (80) 

Δ u12  (2) = 2
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        (81) 

Δu22(2) = 2
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       (82) 

 
Από τις (77), (79), (80), (82) προκύπτει : 

u11 (2) = u11 (1) + Δ u11  (2) = 2
12

2212

||
*

x
xx

             (83) 

u12(2) =  u12(1) +  Δ u12  (2) = 2
12

212

||
*

x
bx

             (84) 

u22(2) = u22(1) + Δ u22  (2) = 
21122211

112211

xxxx
bxbx

−
−

     (85) 

Με χρήση της σχέσης ισοδυναμίας βαρών (67) προκύπτει w2 (2) = u22 (2)  και : 

w1 (2) = u12 (2)  - u11 (2)  u22 (2)  = 
21122211

221122

xxxx
bxbx

−
−

        (86) 

 
     Τα w1 (2) και w2 (2) από τις (85) και (86) είναι τα βάρη που ικανοποιούν ακριβώς 
την (72) για την περίπτωση με Ν=2 . Άρα για ένα CSLC σύστημα δύο βοηθητικών 
καναλιών, το cascade Gram-Schmidt δίκτυο συγκλίνει σε ένα σύνολο βαρών κοντά 
στο βέλτιστο σε δύο μόλις επαναλήψεις . Η παραπάνω ανάλυση μπορεί να λάβει 
χώρα για την περίπτωση Ν βοηθητικών CSLC καναλιών και οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι απαιτούνται Ν επαναλήψεις για τη σύγκλιση σε ένα σύνολο βαρών κοντά στο 
βέλτιστο στην περίπτωση απουσίας θορύβου. Όταν υπάρχει θόρυβος, είναι 
απαραίτητη η εύρεση του μέσου όρου των σημάτων εισόδου για να μετριαστούν οι 
επιδράσεις των σφαλμάτων λόγω θορύβου .  
 
     Η χρήση της (75) για την ανανέωση των βαρών καταλήγει σε τιμές για τα u12 , u11  
(τα βάρη στο πρώτο επίπεδο) που εξαρτώνται μόνο από το τρέχον δείγμα σήματος. Η 
ανανεωμένη ρύθμιση για το u22  ωστόσο εξαρτάται από τα δύο τελευταία δείγματα 
σήματος. Άρα ένα cascade Gram-Schmidt δίκτυο Ν επιπέδων ανανεώνει τις ρυθμίσεις 
βαρών του στηριζόμενο στα Ν προηγούμενα δείγματα σήματος .  
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     Το συμβατικό CSLC σύστημα με δύο στοιχεία βαρών δεν συγκλίνει σε μία λύση  
βαρών κοντά στο βέλτιστο με δύο μόνο δείγματα σήματος. Αυτό φαίνεται από το 
σχήμα 8.10 αφού μετά τη λήψη του πρώτου δείγματος σήματος προκύπτει : 

w1 (1) =   2
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||
*

x
bx          (87) 

w2 (1) =   2
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x
bx         (88) 

 
 
Στο δεύτερο δείγμα σήματος : 

w1 (2) =   w1 (1) + 2
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222121212

||
])1()1([*

x
xwxwbx −−

          (89) 

w2 (2) =   w2 (1) + 2
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222121222
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])1()1([*

x
xwxwbx −−

          (90) 

 
Τα βάρη που παρέχονται από τις (89), (90) δεν είναι τα ίδια με τα βάρη των (85), (86) 
και συνεπώς δεν ικανοποιούν την (72) . Η υλοποίηση του σχήματος 8.10 παρέχει πιο 
αργή μεταβατική απόκριση, ακόμα και με υψηλότερο επίπεδο θορύβου βρόχων, από 
αυτήν που παρέχεται από έναν cascade Gram-Schmidt προ-επεξεργαστή .  
 
8.4 Περίληψη και συμπεράσματα  
 
     Η ευαισθησία  του ρυθμού σύγκλισης των προσαρμοστικών επεξεργαστών LMS 
και Howells-Applebaum στη διασπορά των ιδιοτιμών μπορεί να μειωθεί με τη χρήση 
ενός cascade προ-επεξεργαστή που αναλύει το διάνυσμα σήματος εισόδου σε 
ορθογώνια στοιχεία-συνιστώσες . Ένα Νolen cascade δίκτυο αναλύει το διάνυσμα 
σήματος εισόδου σε ορθογώνια στοιχεία δέσμης ιδιοδιανύσματος αλλά απαιτεί πολύ 
μεγάλο αριθμό επαναλήψεων για να επιτύχει την προσαρμογή των παραμέτρων  
δικτύου με γρήγορη σύγκλιση. Ο cascade προ-επεξεργαστής Gram-Schmidt αναλύει 
το διάνυσμα σήματος εισόδου σε ορθογώνια στοιχεία-συνιστώσες (παρότι αυτά τα 
στοιχεία  δεν είναι στοιχεία δέσμης ιδιοδιανύσματος) και πετυχαίνει να μειώσει σε 
μεγάλο βαθμό την ευαισθησία του ρυθμού σύγκλισης στη διασπορά των ιδιοτιμών 
ενώ απαιτεί ένα σχετικά μικρό αριθμό επαναλήψεων για την προσαρμογή 
παραμέτρων του προ-επεξεργαστή στις επιθυμητές τιμές σταθερής κατάστασης . Ως 
εκ τούτου, ο προ-επεξεργαστής Gram-Schmidt  αποτελεί μία δελεαστική λύση για την 
επίτευξη γρήγορων ρυθμών σύγκλισης αλγορίθμου διατηρώντας την απλότητα 
υλοποίησης που σχετίζεται με τους προσαρμοστικούς επεξεργαστές LMS και 
Howells-Applebaum.  
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Κεφαλαίο 9 
 
Αλγόριθμοι τυχαίας αναζήτησης  (random search algorithms) 
 
     Οι βασιζόμενοι στην κλίση αλγόριθμοι είναι κατάλληλοι για μέτρα απόδοσης που 
ή είναι τετραγωνικής μορφής (quadratic) ή έστω παρουσιάζουν ένα μόνο ακρότατο. 
Για μερικές κατηγορίες προβλημάτων, η μαθηματική σχέση των μεταβλητών 
παραμέτρων του μέτρου απόδοσης είναι είτε άγνωστη είτε πολύ σύνθετη για να 
χρησιμοποιηθεί. Σε άλλα προβλήματα, μπορεί να τεθούν περιορισμοί στις μεταβλητές 
παραμέτρους του προσαρμοστικού ελεγκτή με αποτέλεσμα η επιφάνεια απόδοσης 
(performance surface) να μην παρουσιάζει πια ένα μόνο ακρότατο. Όταν η επιφάνεια 
απόδοσης που ενδιαφέρει παρουσιάζει παραπάνω από ένα ακρότατα (multimodal) και 
διαθέτει saddlepoints, κάθε αλγόριθμος βασιζόμενος στην κλίση πρέπει να 
χρησιμοποιείται με προσοχή. Ένας τρόπος προσέγγισης τέτοιων προβλημάτων είναι η 
χρήση αλγορίθμων αναζήτησης (search algorithms). Οι αλγόριθμοι αυτού του είδους 
έχουν γενικές ιδιότητες αναζήτησης είτε οι επιφάνειες απόδοσης παρουσιάζουν ένα 
είτε περισσότερα ακρότατα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε 
μετρήσιμο μέτρο απόδοσης. Μέχρι πρόσφατα οι αλγόριθμοι αναζήτησης δεν 
χρησιμοποιούνταν συχνά , κυρίως επειδή δεν γινόταν επαρκής προσπάθεια για χρήση 
προηγούμενης πληροφορίας για οδήγηση της αναζήτησης με αποτέλεσμα αργή 
σύγκλιση. Επίσης , οι αλγόριθμοι αναζήτησης δεν έχουν ικανοποιητική απόδοση σε 
εφαρμογές όπου η επιφάνεια απόδοσης παρουσιάζει ένα μόνο ακρότατο. Ωστόσο, 
έχουν την ιδιότητα να είναι απλοί στην υλοποίηση σε λογική μορφή, απαιτούν λίγους 
υπολογισμούς, δεν παρουσιάζουν ευαισθησία στις ασυνέχειες και έχουν 
ικανοποιητική απόδοση όταν δεν υπάρχει γνώση για την επιφάνεια απόδοσης . Οι 
βασικοί τύποι αλγορίθμων αναζήτησης είναι οι συστηματικοί και οι τυχαίοι 
αλγόριθμοι αναζήτησης . 
     Οι συστηματικοί αλγόριθμοι αναζήτησης χρησιμοποιούν διεξοδική έρευνα του 
χώρου παραμέτρων μέσα στα όρια που ενδιαφέρουν και ως εκ τούτου μπορούν 
εύκολα να βρουν ακρότατο ενός μέτρου απόδοσης με παραπάνω από ένα ακρότατα . 
Αυτό το είδος όμως αναζήτησης απαιτεί μεγάλη κατανάλωση χρόνου και εμπλέκει 
απώλεια αναζήτησης (search loss) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου 
αναζήτησης καταναλώνεται σε περιοχές του χώρου παραμέτρων με χαμηλή απόδοση.  
     Οι τυχαίοι αλγόριθμοι αναζήτησης μπορούν να καταταχθούν σε δύο είδη : με 
οδήγηση (guided) και χωρίς (unguided). Η κατάταξη αυτή βασίζεται στο αν η 
πληροφορία συγκρατείται όταν το αποτέλεσμα ενός δοκιμαστικού βήματος γίνεται 
γνωστό. Τα δύο παραπάνω είδη τυχαίων αλγόριθμων αναζήτησης μπορούν να 
επιτύχουν επιταχυνόμενη σύγκλιση με αύξηση του χρησιμοποιούμενου μήκους 
βήματος (step size) σε μία επιτυχημένη κατεύθυνση αναζήτησης. Τρία 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τυχαίων αλγόριθμων αναζήτησης που 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών αναπτύσσονται 
σε αυτό το κεφάλαιο : γραμμική τυχαία αναζήτηση (Linear random search – LRS) , 
επιταχυνόμενη τυχαία αναζήτηση (accelerated random search – ARS) και 
καθοδηγούμενη επιταχυνόμενη τυχαία αναζήτηση (Guided accelerated random search 
– GARS). 
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9.1 Γραμμική τυχαία αναζήτηση (Linear random search – LRS) 
 
     Ένας αλγόριθμος τυχαίας αναζήτησης με μία μόνο κατάσταση λειτουργίας που 
προσπαθεί να «μάθει» πότε μία δοκιμή αλλαγής στο διάνυσμα προσαρμοστικών 
βαρών απορρίπτεται είναι ο αλγόριθμος γραμμικής τυχαίας αναζήτησης που εισήχθη 
από τους Widrow και McCool. Σε αυτόν τον αλγόριθμο, μία τυχαία αλλαγή Δwk  
προστίθεται δοκιμαστικά στο διάνυσμα βαρών στην αρχή κάθε επανάληψης και 
παρατηρείται η αντίστοιχη αλλαγή στο μέτρο απόδοσης που έχει επιλεχθεί. 
Ακολουθεί μία μόνιμη αλλαγή στο διάνυσμα βαρών η οποία είναι ανάλογη του 
γινομένου της διαφοράς του εκτιμώμενου μέτρου απόδοσης και της δοκιμαστικής 
αλλαγής στο διάνυσμα βαρών : 
wk+1 = wk + μs {℘̂[ wk] -℘̂ [ wk + Δwk  ]} Δwk           (1) 

όπου το ℘̂[ . ]  υποδηλώνει το επιλεγμένο μέτρο απόδοσης της στοιχειοκεραίας και 
το μs είναι η σταθερά μήκους βήματος (step size) . Τo τυχαίο διάνυσμα Δwk έχει 
στοιχεία – συνιστώσες που παράγονται από μία κανονική συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας με μηδενική μέση τιμή και απόκλιση σ 2 . Οι σταθερές μs και σ2 πρέπει 
να επιλεχθούν ώστε η ευστάθεια και ο ρυθμός προσαρμογής του αλγορίθμου να είναι 
ικανοποιητικά . Ο LRS αλγόριθμος αναφέρεται ως γραμμικός γιατί η αλλαγή βάρους 
είναι ανάλογη με την αλλαγή στο μέτρο απόδοσης .  
     Η πραγματική αλλαγή στο μέτρο απόδοσης λόγω της προσθήκης του Δwk  στο wk  
είναι : 
(Δ℘)k = ℘[ wk + Δwk  ] - ℘[ wk ]         (2) 
Όταν το μέτρο απόδοσης εκτιμάται , τότε η αντίστοιχη εκτιμώμενη αλλαγή στο μέτρο 
απόδοσης δίνεται από τη σχέση : 
(Δ℘̂)k = ℘̂ [ wk + Δ wk  ] - ℘̂ [ wk ]         (3) 
Το σφάλμα στην εκτιμώμενη αλλαγή του μέτρου απόδοσης είναι τότε : 
γ k = (Δ℘)k  - (Δ℘̂)k         (4) 
και η απόκλιση αυτού του σφάλματος είναι : 
var [γ k ] = var [(Δ℘̂)k] = var {℘̂ [ wk + Δ wk  ]} + var {℘̂ [ wk]}    (5) 

Για τον καθορισμό του var {℘̂ [ wk]} , πρέπει να θεωρηθεί ένα συγκεκριμένο μέτρο 
απόδοσης και να υιοθετηθεί η εκτίμηση αυτού του μέτρου. Επιλέγεται το MSE (mean 
square error- μέσο τετραγωνικό σφάλμα) ως εξεταζόμενο μέτρο απόδοσης ώστε    
℘[ w ] = ξ[w] . Η εκτίμηση του MSE υπολογίζεται από το μέσο όρο Κ ανεξάρτητων 

δειγμάτων με βάση τη σχέση (82) του κεφαλαίου 4[ ξ̂  = ∑
=Κ

K

k
ke

1

2 )(1  ]. Έτσι 

προκύπτει : 

var [γ k ] = 
Κ
2 { ξ2 [ wk + Δ wk  ] - ξ2 [ wk ] }     (6) 

όπου Κ ο αριθμός ανεξάρτητων δειγμάτων στα οποία στηρίζεται η εκτίμηση ξ̂ [w]. 
Στην σταθερή κατάσταση, όπου η διαδικασία προσαρμογής βαρών κινείται περί το 
ελάχιστο σημείο της επιφάνειας απόδοσης , προκύπτει από την (6) : 

var [γ k ] ≈ 
Κ
4  ξmin

2           (7) 

Οι δοκιμαστικές τυχαίες αλλαγές στο διάνυσμα βάρους που παράγονται από τον LRS 
αλγόριθμο έχουν ως αποτέλεσμα διαταραχές στο MSE. Σε κάθε επανάληψη 
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χρησιμοποιούνται Κ δείγματα δεδομένων για τη λήψη της ξ̂ [ wk + Δwk ]. Ένας 
τρόπος μείωσης του χρόνου σύγκλισης αυτού του αλγορίθμου είναι η χρήση 
παράλληλων επεξεργαστών (όπου ο ένας επεξεργαστής θα χρησιμοποιεί το  wk  και ο 
άλλος το wk + Δwk  ) ώστε τα δείγματα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του  

ξ̂ [wk + Δwk] και του ξ̂ [wk] να συλλέγονται ταυτόχρονα. Η τιμή του 
προσαρμοστικού διανύσματος βαρών στην αρχή κάθε επόμενης επανάληψης 

επιλέγεται αφού ληφθούν οι δύο παραπάνω εκτιμήσεις του ξ̂ . Για κάθε δεδομένη 
επανάληψη, η μέση «περίσσεια» MSE που προκύπτει λόγω της διαταραχής στο 
διανύσμα βαρών δίνεται από τη σχέση : 
Ε{ ξ [ wk ] – [( ξ [ wk ]+ ξ [ wk + Δwk  ]) / 2 ] } =   

= 
2
1  Ε{ ξ [ wk ] –  ξ[ wk + Δwk  ] }          (8) 

Το τυχαίο διάνυσμα διαταραχής βάρους Δwk  έχει μηδενική μέση τιμή και είναι 
ασυσχέτιστο με το wk . Έστω Δwk’  το τυχαίο διάνυσμα διαταραχής βάρους σε 
κανονικές συντεταγμένες (στις οποίες η covariance μήτρα είναι διαγώνια άρα  
Rxx’ = Λ) . Τότε cov[Δwk  ] = cov[Δwk’ ] = σ 2 Ι . Άρα , η μέση «περίσσεια» MSE 
μπορεί να γραφτεί : 

2
1  Ε{ Δwk 

Τ Rxx Δwk  } = 
2
1  Ε{ Δwk’ 

Τ Λ Δwk’ } = 
2
1  σ 2 tr(Rxx )   (9) 

Ορίζεται η διαταραχή Ρ ως ο λόγος της μέσης «περίσσειας» MSE (που προκύπτει από 
τυχαίες διαταραχές στο διάνυσμα βάρους ) προς το ελάχιστο MSE : 
Ρ = σ 2 tr(Rxx ) /  2 ξmin                 (10) 
 
9.1.1 Ευστάθεια αλγορίθμου LRS  
 
     Η εξίσωση προσαρμογής βαρών (1) μπορεί να γραφτεί ως εξής με χρήση των (2), 
(3), (4) για το MSE μέτρο απόδοσης : 
wk+1 = wk + μs{-(Δξ)k  +  γ k }Δwk           (11) 
Δεδομένου ότι vk =  wk – wopt  , με σ 2 αρκετά μικρό και k∇ = 2 Rxx vk  προκύπτει : 
vk+1 = vk + μs Δwk [-2 Δwk

Τ Rxx vk +  γ k ]  
      = ( Ι -2 μs Δwk Δwk

Τ Rxx ) vk +  μs γ k Δwk         (12) 
     Η εναλλακτική – ισοδύναμη μορφή της (1) που αναπαρίσταται από τη (12) είναι 
πιο χρήσιμη για ανάλυση παρότι ο αλγόριθμος υλοποιείται στη μορφή της (1). Η (12) 
τονίζει ότι το διάνυσμα προσαρμοστικών βαρών μπορεί να θεωρηθεί ως η λύση μίας 
πρώτης τάξεως γραμμικής εξίσωσης διαφορών διανυσμάτων με τυχαία συνιστώσα  
διακύμανσης  ( Ι -2 μs Δwk Δwk

Τ Rxx ) και μία τυχαία συνάρτηση οδήγησης :  
μs γ k Δwk. 
     Για μετάβαση της (12) σε κανονικές συντεταγμένες πολλαπλασιάζοντας τα δύο 
σκέλη της (12) με τη μήτρας μετασχηματισμού Q της παραγράφου 4.1.3 με 
αποτέλεσμα : 
vk+1 ’  = ( Ι -2 μs Δwk ’ Δwk’ Τ Λ ) vk’  +  μs γ k Δwk’    (13) 
     Η  συνιστώσα μήτρας vk’ εξακολουθεί να περιέχει φαινόμενα cross-coupling και 
τυχαιότητας , καθιστώντας δύσκολη τη λύση της (13) . Οι συνθήκες ευστάθειας του 
αλγορίθμου LRS θα εξεταστούν χωρίς λύση της (13) , θεωρώντας τη συμπεριφορά 
της μέσης τιμής του προσαρμοστικού διανύσματος βαρών. Λαμβάνοντας τη μέση 
τιμή στα δύο μέλη της (13) και λύνοντας την προκύπτουσα εξίσωση : 
Ε{ vk’} = ( Ι -2 μs σ 2 Λ) k v0’        (14) 
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Για αρχικές συνθήκες v0’, η (14) παρέχει την αναμενόμενη τιμή της μεταβατικής 
απόκρισης του διανύσματος βαρών. Αν η (14) είναι ευσταθής τότε η μέση τιμή του 
vk’ θα συγκλίνει . Η συνθήκη ευστάθειας για τη (14) είναι η εξής : 

max

1
λ

 > μs σ 2  > 0          (15) 

Αν το  μs σ 2  επιλεχθεί ώστε να ικανοποιείται η (15) τότε : 
limk ∞  E{ vk’ } = 0            (16) 
Δεδομένου ότι η παραπάνω μεταβατική συμπεριφορά είναι ανάλογη με αυτή της 
μεθόδου απότομης κλίσης της παραγράφου 4.1.2 μπορεί αναλογικά να υποτεθεί ότι η 
σταθερά χρόνου του p-ιοστού mode της αναμενόμενης τιμής του διανύσματος βαρών 
δίνεται από : 

τp = 
ps λσμ 22

1
                   (17) 

H σταθερά χρόνου του p-ιοστού mode της MSE καμπύλης μάθησης (learning curve) 
είναι η μισή από την παραπάνω, δηλαδή : 

τp mse = 
ps λσμ 24

1
                   (18) 

Η ικανοποίηση της συνθήκης ευστάθειας (15) υποδεικνύει ότι η μέση τιμή του 
προσαρμοστικού διανύσματος βαρών θα συγκλίνει σύμφωνα με την (16) . Οι 
διακυμάνσεις στο διάνυσμα βαρών περί της μέσης τιμής μπορεί ωστόσο να είναι 
αρκετά έντονες . Για την παροχή μίας ένδειξης του πόσο έντονες είναι αυτές οι 
διακυμάνσεις κατά τη χρήση του LRS αλγορίθμου θα εξεταστεί η covariance του 
διανύσματος βαρών. Υποτίθεται ότι η covariance του διανύσματος βαρών είναι 
περιορισμένη και ότι το διάνυσμα βαρών συμπεριφέρεται σαν μία στάσιμη 
στοχαστική διαδικασία μετά την εξασθένηση των αρχικών μεταβάσεων . 
Αποδεικνύεται ότι η covariance του προσαρμοστικού διανύσματος βαρών στην 
σταθερή κατάσταση δίνεται από τη σχέση : 
cov [vk’] = cov [vk’] - 2 μs σ 2 Λ cov [vk’] - 2 μs σ 2 Λ  
                  + 4 μs

2 E{ Δwk ’ Δwk’ Τ Λ cov [vk’] Λ Δwk ’ Δwk’ Τ }  

                 +   μs
2

Κ
4  ξmin

2 σ 2Ι                  (19)              

Η (19) δεν λύνεται εύκολα ώστε να παράσχει την cov [vk’] επειδή οι μήτρες που 
παρουσιάζονται στην εξίσωση δεν μπορούν να παραγοντοποιηθούν. Αποδεικνύεται 
ότι η cov [vk’] σταθερής κατάστασης πρέπει να είναι διαγώνια . Η τυχαία συνάρτηση 
οδήγησης που εμφανίζεται στην (13) αποτελείται από στοιχεία που είναι ασυσχέτιστα 
το ένα με το άλλο και ασυσχέτιστα με το χρόνο. Επίσης η τυχαία συνιστώσα  
( Ι -2 μs Δ wk ’ Δ wk’ Τ Λ ) είναι διαγώνια και ασυσχέτιστη τόσο με το vk’ όσο και με 
τον εαυτό της στο χρόνο. Έτσι είναι λογικό η covariance μήτρα του vk’ να είναι 
διαγώνια . Άρα η (19) μπορεί να γραφτεί ως εξής : 
4 μs σ 2 Λ cov [vk’] - 4 μs E{ Δwk ’ Δwk’ Τ Λ cov [vk’] Λ Δwk ’ Δwk’ Τ } 

= μs
2

Κ
4  ξmin

2 σ 2Ι                    (20) 

Αν η προσαρμογή είναι αργή ισχύει μs σ 2 Λ <<  Ι  και τότε από την (20) προκύπτει : 

cov [vk’] = 
Κ

sμ
 ξmin

2 Λ-1                   (21) 
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Η λανθασμένη προσαρμογή (misadjustment) που παρατηρείται κατά τη χρήση του 
LRS αλγορίθμου λαμβάνεται θεωρώντας τη μέση περίσσεια ΜSE λόγω θορύβου στο 
διάνυσμα θορύβου. Αυτή δίνεται από τη σχέση : 

Ε{ vk’ Τ Λ vk’} = ∑
=

N

p
p

1
λ  Ε{ ( upk’ )2 }         (22) 

όπου Ν ο αριθμός των ιδιοτιμών της Λ . Από την (21) προκύπτει ότι για τον LRS 
αλγόριθμο : 

Ε{ vk’ Τ Λ vk’} = ∑
=

N

p
p

1
λ (

Κ
sμ

 ξmin
2

pλ
1

 ) =  
Κ

Ν sμ
ξmin

2            (23)      

Δεδομένου ότι η λανθασμένη προσαρμογή (misadjustment) δίνεται από τον τύπο : 
Μ = Ε{ vk’ Τ Λ vk’} / ξmin 
προκύπτει ότι για τον LRS αλγόριθμο : 

Μ = 
Κ

Ν sμ
ξmin

           (24) 

Η σχέση (24) μπορεί να γραφτεί σε σχέση με τη διαταραχή Ρ : 

 Μ = 
Κ

Ν sμ  

P
tr
2

)(2
xxRσ  =  

P
avs

Κ
Ν

2

22 λσμ
       (25) 

Η σταθερά χρόνου του p-ιοστού mode της MSE καμπύλης μάθησης (learning curve) 
για τον LRS αλγόριθμο (σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό επαναλήψεων) δίνεται 
από την (17). Δεδομένου ότι για τη λήψη μίας επανάληψης του διανύσματος βαρών 
απαιτούνται δύο εκτιμήσεις του ξ̂ , σε κάθε επανάληψη απαιτούνται 2Κ δείγματα 
δεδομένων. H σταθερά χρόνου της καμπύλης μάθησης (learning curve) σε σχέση με 
τον απαιτούμενο αριθμό δειγμάτων δεδομένων είναι : 

Τp mse = 2Κ τp mse = 
ps

K
λσμ 22

                   (26) 

από την οποία προκύπτει : 

λp = 22 σμ s

K
 (1/ Τp mse )         (27) 

και λav  = 22 σμ s

K
 (1/ Τp mse ) av        (28) 

Από τις (28) και (25) : 

Μ =   
P4

2Ν (1/ Τp mse ) av           (29)      

Δεδομένου ότι η συνολική λανθασμένη προσαρμογή (misadjustment) αποτελείται 
από μία στοχαστική συνιστώσα Μ και μία ντετερμινιστική συνιστώσα Ρ από την (29) 
προκύπτει : 

Μtot  = 
P4

2Ν  (1/ Τp mse ) av     +  P       (30) 

Αν η ντετερμινιστική συνιστώσα της συνολικής λανθασμένης προσαρμογής επιλεχθεί 
με βέλτιστο τρόπο, τότε τα Μ και Ρ είναι ίσα μεταξύ τους και ίσα με το μισό της 
συνολικής λανθασμένης προσαρμογής (misadjustment) . Έτσι : 

(Μtot)min  = 
optP2

2Ν  (1/ Τp mse ) av   = N [(1/ Τp mse ) av ] ½          (31) 
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9.2 Επιταχυνόμενη τυχαία αναζήτηση (accelerated random search – ARS) 
 
     Έστω ότι χρησιμοποιείται ένα μέτρο απόδοσης ℘(w) και είναι επιθυμητή η 
ελαχιστοποίηση του σε ένα εύρος τιμών για το w. Υποτίθεται ότι ο προσαρμοστικός 
επεξεργαστής αλλάζει τα στοιχεία του μιγαδικού διανύσματος βαρών με χρήση μίας 
απλοποιημένης εκδοχής της επιταχυνόμενης τυχαίας αναζήτησης που εισήχθη από 
τους Baird και Rassweiler  ως εξής : 
wk+1 =  wk + μs (k) [Δwk  ]             (32) 
όπου μs(k) είναι το μήκος βήματος (step size) το οποίο τίθεται αρχικά ίσο με μs (0)=μ0  
και το Δwk  είναι ένα τυχαίο διάνυσμα του οποίου οι συνιστώσες δίνονται από τη 
σχέση : 
Δwi (k) = cosθi+ j sinθi     ,  i = 1,2,…,m      (33) 
όπου το θi είναι μία ομοιόμορφα κατανεμημένη τυχαία γωνία στο διάστημα {0,2π} με 
| Δwi (k) | = 1 . Το Δwk  ελέγχει την κατεύθυνση της αλλαγής του διανύσματος βαρών 
ενώ το μs  ελέγχει το πλάτος.  
     Αρχικά το διάνυσμα βαρών τίθεται ίσο με w(0) και υπολογίζεται η αντίστοιχη τιμή 
του μέτρου απόδοσης ℘[ w(0)] ή μία εκτίμηση του ℘̂ [ w(0)] . Το διάνυσμα βαρών 
στη συνέχεια αλλάζει με χρήση της (32) και του μs (0) = μ0 . Υπολογίζεται το 
℘[w(1)] και συγκρίνεται με το ℘[w(0)]. Αν η σύγκριση αυτή υποδείξει βελτιωμένη 
απόδοση, διατηρείται η κατεύθυνση αλλαγής διανύσματος Δw  και το μήκος βήματος 
(step size) διπλασιάζεται (οδηγώντας σε «επιταχυνόμενη» σύγκλιση). Αν η 
προκύπτουσα απόδοση ωστόσο δεν βελτιώνεται , διατηρείται η προηγούμενη τιμή 
του w  ως σημείο έναρξης , επιλέγεται νέα τιμή  Δw  και το μs  τίθεται ίσο με μ0  . Ως 
αποτέλεσμα της διαρκούς επιστροφής στην προηγούμενη τιμή του ως σημείο έναρξης 
για μία νέα διαταραχή βαρών στην περίπτωση που το μέτρο απόδοσης δε 
βελτιώνεται, ο αλγόριθμος ARS είναι ευσταθής και έτσι συνθήκες ευστάθειας δεν 
παίζουν ρόλο στην επιλογή του μήκους βήματος. Ένα block διάγραμμα του 
αλγορίθμου επιταχυνόμενης τυχαίας αναζήτησης φαίνεται στο σχήμα 9.1 . 
     Θεωρείται μία συνιστώσα του μιγαδικού διανύσματος βαρών για την οποία  
ui = wi – wopt . Αν το ui(k) βρίσκεται μέσα στο διάστημα μο/2 του wopt τότε η 
οποιαδήποτε περεταίρω διαταραχή σε αυτήν την συνιστώσα του διανύσματος βαρών 
με μήκος βήματος μο θα καταλήξει σε ui(k+1) ≥  ui(k) , όπως φαίνεται στο σχήμα 9.2 . 
Άρα αν όλες οι συνιστώσες του διανύσματος βαρών βρίσκονται μέσα ή πάνω στο 
περίγραμμα-ισοϋψή καμπύλη βέλτιστης απόδοσης που περιέχεται στον κύκλο με 
ακτίνα μο/2  περί το wopt , τότε δεν είναι δυνατή περεταίρω βελτίωση στο μέτρο 
απόδοσης με χρήση του μήκους βήματος μ0 . Η συνθήκη κατά την οποία όλες οι 
συνιστώσες του διανύσματος βαρών βρίσκονται μέσα σε αυτό το περίγραμμα-ισοϋψή 
καμπύλη βέλτιστης απόδοσης αναπαριστά επομένως ένα κατώτατο όριο στην πιθανή 
βελτίωση που μπορεί να επιτευχθεί με τον ARS αλγόριθμο. Επίσης αποτελεί την 
ανώτερη συνθήκη στην οποία οδηγείται το διάνυσμα βαρών στην σταθερή 
κατάσταση . 
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Σχήμα 9.1 Βlock διάγραμμα του αλγορίθμου επιταχυνόμενης τυχαίας αναζήτησης 
 
     Για απλοποίηση υποτίθεται ότι υπάρχει η ίδια πιθανότητα η συνιστώσα βάρους  
wi (k) να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα ή πάνω στον κύκλο για τον οποίο ui = μο/2. Η 
αναμενόμενη τιμή σταθερής κατάστασης του ui  είναι uss(k) = 0. Η μέση περίσσεια 
MSE στην σταθερή κατάσταση, με χρήση του : 
℘= ξ και παρατηρώντας ότι Ε{| ui|2}= μο2 / 8 , είναι : 
Ε{ vk’ Τ Λ vk’} = [ μο2 / 8] ξmin tr(Rxx)         (34) 
Η μέση λανθασμένη προσαρμογή (misadjustment) είναι : 
Μav  = [ μο2 / 8] tr(Rxx)              (35)  
Σε κάθε διαδοχική επανάληψη οι συνιστώσες του διανύσματος βαρών 
διαταράσσονται κατά μο από τις τιμές σταθερής κατάστασής τους . Έστω ότι η 
διαταραχή λαμβάνεται από το  uss = ρ , όπως φαίνεται στο σχήμα 9.3 . Τότε  : 
Ε{uρ}= μο και Ε{|uρ|2}= 9μο2 / 8 . Η μέση συνολική λανθασμένη προσαρμογή 
(misadjustment) για τη διαταραχή τυχαίας αναζήτησης είναι : 
Μtot  = [9 μο2 / 8] tr(Rxx)           (36)  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην σταθερή κατάσταση αν ληφθεί σωστή 
απόφαση που αφορά το ξ [wk+1 ] – ξ [wk ]  η μέση συνολική λανθασμένη προσαρμογή 
(misadjustment) δίνεται από την (36) .  
Στην πράξη ο ARS αλγόριθμος εξετάζει το στατιστικό μέγεθος ℘̂[wk+1 ] –℘̂ [ wk ]  
αντί του ℘ [wk+1 ] –℘ [ wk ] . Το μετρούμενο μέγεθος περιέχει θόρυβο ο οποίος 
μπορεί να παρέχει μία λανθασμένη ένδειξη της διαφοράς του μέτρου απόδοσης . 
Είναι επομένως αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η διαταραχή του διανύσματος βαρών 
είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την τυπική απόκλιση του σφάλματος στην 
εκτιμώμενη αλλαγή του μέτρου απόδοσης.  
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Σχήμα 9.2 Μιγαδική διαταραχή με μήκος βήματος μ0  για ένα διάνυσμα βαρών μίας 
συνιστώσας 
 

 
 
Σχήμα 9.3 Διαταραχή συνιστώσας του διανύσματος βαρών που προκύπτει από μήκος 
βήματος μ0  και σημείο εκκίνησης το uss = μ0 / 3 
 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί επιλέγοντας Δ℘= ℘ [wk+1 ] –℘ [ wk ]  > σγ   όπου το  
σγ 2  δίνεται από την (7). Έχοντας επιλέξει τα Κ και μs  ώστε Δ℘ > σγ  προκύπτει ότι 
η μέση  λανθασμένη προσαρμογή (misadjustment) προσεγγίζεται από την (36) . 
Επίσης είναι επιθυμητό η διαφορά στο μέτρο απόδοσης λόγω της διαταραχής 
διανύσματος βαρών να είναι μικρότερη από Ε{℘ [ wk ]} . Αν ως ℘επιλεγεί το ξ , οι 
σταθερές  Κ και  μs  πρέπει στην σταθερή κατάσταση να ικανοποιούν τη σχέση : 
 
ξmin > [9 μο2 / 8] tr(Rxx) > (2 ξmin  / K  )          (37) 
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Ακόμα κι αν τα Κ και μs επιλεχθούν ώστε να ικανοποιούν την Δ℘ > σγ  είναι ακόμα 
πιθανό ο θόρυβος που είναι παρόν στις μετρήσεις της απόδοσης του συστήματος να 
παράγει παραπλανητικά ικανοποιητικά αποτελέσματα . Τέτοια ψευδή αποτελέσματα 
διορθώνονται γενικά με διαδοχικές επαναλήψεις .  
 
9.3 Καθοδηγούμενη επιταχυνόμενη τυχαία αναζήτηση (Guided accelerated 
random search – GARS) 
 
     Ο αλγόριθμος GARS, που εισήχθη από τον Barron, αποτελείται από δύο φάσεις : 
μία τυχαία φάση και μία ντετερμινιστική φάση. Ο έλεγχος της παραμέτρου 
αναζήτησης διαστήματος (parameter space search) κινείται μπροστά και πίσω 
ανάμεσα στις δύο αυτές φάσεις καθώς η αναζήτηση εντοπίζει περιοχές διαστήματος 
παραμέτρων με καλύτερη ή χειρότερη απόδοση. Στην αρχική τυχαία φάση (η οποία 
είναι φάση συλλογής πληροφορίας) οι τιμές των παραμέτρων στο προσαρμοστικό 
διάνυσμα βαρών διαταράσσονται τυχαία σύμφωνα με μία συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας πολλών μεταβλητών pdf . Μόλις εντοπιστεί μία κατεύθυνση στην οποία 
παρατηρείται βελτίωση της απόδοσης ακολουθεί μετάβαση στη ντετερμινιστική 
φάση. Σε αυτήν, χρησιμοποιείται  η πληροφορία που συγκεντρώθηκε από την αρχική 
τυχαία φάση καθώς λαμβάνονται μεγαλύτερα μήκη βήματος στην κατεύθυνση 
βελτιωμένης απόδοσης. Κάθε φορά που ένα επιταχυνόμενο βήμα στην 
ντετερμινιστική φάση παράγει ένα μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα ακολουθεί 
εισαγωγή στην τυχαία φάση αλλά αυτή τη φορά η συνάρτηση pdf που καθορίζει την 
τυχαία αναζήτηση αναθέτει μικρότερα excursions στις τιμές παραμέτρων από αυτά 
που παρουσιάστηκαν στην αρχική τυχαία φάση . 
     Μία αναπαράσταση block διαγράμματος μίας απλοποιημένης έκδοσης του 
αλγορίθμου GARS παρουσιάζεται στο σχήμα 9.4 . Ξεκινώντας με ένα αρχικό 
διάνυσμα βαρών wo , υπολογίζεται η αντίστοιχη τιμή ενός μέτρου απόδοσης ℘ [wο]. 
Σε όλες τις φάσεις η ελάχιστη τιμή του μέτρου απόδοσης που επιτυγχάνεται, 
φυλάσσεται και συμβολίζεται με ℘* , έτσι αρχικά ℘* = ℘ [ wο ]. Ο αλγόριθμος 
GARS ξεκινά την τυχαία φάση του παράγοντας μία τυχαία διαταραχή Δw στο 
διάνυσμα βαρών κάθε ένα από τα στοιχεία της οποίας αντλείται από μία κανονική 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας με μηδενική μέση τιμή και απόκλιση σ 2 . Η 
απόκλιση επιλέγεται με βάση τη σχέση : 
σ 2 =  Κ1 + Κ2 ℘*         (38) 
όπου Κ1 και Κ2  είναι σχεδιαστικές σταθερές του αλγορίθμου GARS, επιλεγμένες έτσι 
ώστε το προκύπτον μήκος βήματος του αλγορίθμου να είναι αρκετά μικρό όταν 
πραγματοποιείται η βέλτιστη απόδοση αλλά παράλληλα αρκετά μεγάλο ώστε να 
λαμβάνεται χρήσιμη πληροφορία για την επιφάνεια απόδοσης όταν το δοκιμαστικό 
διάνυσμα βαρών είναι μακριά από το βέλτιστο.  
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Σχήμα 9.4 Βlock διάγραμμα του αλγορίθμου GARS 
 
Το επόμενο δοκιμαστικό προσαρμοστικό διάνυσμα βαρών υπολογίζεται με βάση τη 
σχέση : 
wk+1 = wk + Δ wk              (39) 
και προκύπτει το αντίστοιχο μέτρο απόδοσης ℘ [wk+1] . Αν δεν παρατηρηθεί 
βελτίωση στο μέτρο απόδοσης , ο αλγόριθμος παραμένει στην τυχαία φάση για το 
επόμενο δοκιμαστικό διάνυσμα βαρών , επιστρέφοντας στην προηγούμενη τιμή του w 
ως σημείο έναρξης για την επόμενη διαταραχή βαρών. Όταν καθοριστεί μία 
κατεύθυνση κίνησης για βελτιωμένη απόδοση, ακολουθεί εισαγωγή στη 
ντετερμινιστική φάση του αλγορίθμου και η σύγκλιση επιταχύνεται συνεχίζοντας την 
κίνηση στην κατεύθυνση βελτιωμένης απόδοσης με διπλάσιο μήκος βήματος από το 
προηγούμενο. Το μήκος βήματος διανύσματος βαρών Δw  συνεχίζει να διπλασιάζεται 
όσο παρατηρείται βελτίωση στο μέτρο απόδοσης . Όταν το μέτρο απόδοσης αρχίζει 
να υποβαθμίζεται , η αναζήτηση επιστρέφει στην τυχαία φάση όπου οι διαταραχές 
στο προσαρμοστικό διάνυσμα βαρών Δw  είναι σημαντικά μικρότερες από πριν, λόγω 
της μικρότερης τιμής του σ που χρησιμοποιείται για την παραγωγή νέων 
κατευθύνσεων αναζήτησης .  
     Από την παραπάνω περιγραφή του αλγορίθμου GARS, φαίνεται ότι η βασική 
διαφορά μεταξύ των αλγορίθμων GARS και ARS εντοπίζεται στο πώς διεξάγεται η 
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τυχαία φάση αναζήτησης. Όχι μόνο είναι τυχαία η κατεύθυνση αναζήτησης, όπως 
πριν, αλλά επίσης είναι τυχαίο το μήκος βήματος  και καθορίζεται από την παράμετρο 
σ της οποίας η τιμή ανάθεσης εξαρτάται από την ελάχιστη τιμή την οποία έχει 
επιτύχει το επιλεχθέν μέτρο απόδοσης. Συνεπώς το μήκος βήματος αναζήτησης τείνει 
να μειωθεί καθώς πραγματοποιούνται βελτιώσεις στο μέτρο απόδοσης. Οι 
παρατηρήσεις που έγιναν στην παράγραφο 9.2 για τον αλγόριθμο ARS για το 
ελάχιστο μήκος βήματος μο εφαρμόζονται  με μία στατιστική έννοια στον αλγόριθμο 
GARS. Όταν ως ℘ επιλεγεί το ξ , η συνθήκη που εκφράζεται από την (37) πρέπει 
επίσης να ικανοποιείται όπου τώρα η αναμενόμενη αλλαγή στο μέτρο απόδοσης λόγω 
των διαταραχών στο διάνυσμα βάρους δίνεται από τη σχέση : 
Ε{Δξ } = σ2 tr(Rxx)            (40) 
 
     Ο θόρυβος στις μετρήσεις του μέτρου απόδοσης μπορεί να παράγει πλασματικά 
ικανοποιητικά αποτελέσματα , δημιουργώντας έτσι τον κίνδυνο ψευδείς μετρήσεις να 
οδηγήσουν την αναζήτηση σε μία λανθασμένη λύση. Για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος , πρέπει η τυχαία  φάση αναζήτησης του αλγορίθμου να επανεξετάζει 
περιοδικά το μέτρο απόδοσης που επιτυγχάνεται κατά την υποτιθέμενη best-to-date 
ρύθμιση του διανύσματος βαρών. Επίσης , για να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης 
μη στάσιμων συνθηκών λειτουργίας  πρέπει περιοδικά να απαιτείται από τον 
αλγόριθμο η χρήση μεγάλων μηκών βήματος και να διεξάγονται διαταραχές 
εξερεύνησης ομοιόμορφα στο χώρο των παραμέτρων . 
 
     Ο γενικευμένος αλγόριθμος GARS εμπλέκει στοιχεία που δεν έχουν εξεταστεί 
εδώ. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η πρόβλεψη για μία μακροπρόθεσμη μνήμη η 
οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση μίας ανομοιόμορφης συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας πολλών μεταβλητών η οποία παράγει κατευθύνσεις αναζήτησης και άρα 
οδηγεί την αναζήτηση να αυξήσει την πιθανότητα ότι οι μελλοντικές δοκιμές θα 
παρέχουν βελτιωμένα αποτελέσματα στο μέτρο απόδοσης σε σχέση με τις 
παλιότερες. Αυτή η pdf πολλών μεταβλητών διαμορφώνεται με βάση τα 
αποτελέσματα μίας σειράς αρχικών δοκιμών που διεξάγονται κατά το στάδιο 
«ανοίγματος» της αναζήτησης , όπου δεν υπάρχει προτίμηση για κάποια κατεύθυνση 
αναζήτησης . Κατά το ενδιάμεσο στάδιο αναζήτησης η pdf πολλών μεταβλητών  που 
διαμορφώθηκε κατά το στάδιο «ανοίγματος» , οδηγεί την αναζήτηση παράγοντας 
νέες κατευθύνσεις αναζήτησης. Στο τελικό στάδιο αναζήτησης οι διαστάσεις 
(dimensionality) του διαστήματος- χώρου παραμέτρων (parameter space) αναζήτησης 
μπορούν να μειωθούν μετατρέποντας από μία ταυτόχρονη αναζήτηση που εμπλέκει 
όλες τις παραμέτρους  σε μία σχεδόν ακολουθιακή-διαδοχική (sequential) αναζήτηση 
που εμπλέκει ένα μικρό μέρος των παραμέτρων σε κάθε βήμα. Το επιλεχθέν αυτό 
μέρος των παραμέτρων για αναζήτηση επιλέγεται τυχαία για κάθε νέα επανάληψη. 
 
 
9.4 Περίληψη και συμπεράσματα  
 
     Οι αλγόριθμοι τυχαίας αναζήτησης είναι χρήσιμοι για την μελέτη ανωμάλων 
(irregular) ή με παραπάνω από ένα ακρότατα επιφανειών απόδοσης και για την 
υλοποίησή τους απαιτείται μόνο ένας άμεσος υπολογισμός του επιλεχθέντος μέτρου 
απόδοσης . Ο υπολογισμός της προσαρμογής βαρών για τους αλγορίθμους LRS, ARS 
και GARS είναι απλός και απαιτεί μικρή υπολογιστική ισχύ. Έχουν επίσης 
αναπτυχθεί πιο σύνθετοι αλγόριθμοι τυχαίας αναζήτησης για εφαρμογές σε 
συστήματα προσαρμοστικού ελέγχου αλλά η εισαγωγή πιο περίπλοκων μέτρων στις 
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τυχαίες αναζητήσεις αναιρεί την απλότητα τους , η οποία είναι από τα βασικά τους 
πλεονεκτήματα υλοποίησης .  
     Το τίμημα για την απλότητα υλοποίησης και υπολογισμών κατά τη χρήση 
αλγορίθμων τυχαίας αναζήτησης είναι ο μεγαλύτερος χρόνος σύγκλισης που 
απαιτείται για την επίτευξη της λύσης του βέλτιστου διανύσματος βαρών. Οι 
αλγόριθμοι ARS και GARS παρουσιάζουν βελτιωμένη «λανθασμένη προσαρμογή» 
συναρτήσει της ταχύτητας σύγκλισης σε σχέση με τον αλγόριθμο LRS. Ωστόσο, η 
ταχύτητα σύγκλισης που μπορεί να επιτευχθεί με τον LMS αλγόριθμο στην 
περίπτωση επιφανειών απόδοσης με ένα ακρότατο είναι τάξεις μεγέθους ταχύτερη 
από αυτήν που μπορεί να επιτευχθεί με αλγορίθμους τυχαίας αναζήτησης . Επίσης, 
και οι τρεις αλγόριθμοι τυχαίας αναζήτησης που αναφέρθηκαν (LRS, ARS και 
GARS) παρουσιάζουν την ίδια ευαισθησία στη διασπορά των ιδιοτιμών με τον LMS 
αλγόριθμο. Επιπρόσθετα, όλοι οι αλγόριθμοι τυχαίας αναζήτησης παρουσιάζουν 
σχετικά αργή σύγκλιση σε χώρους μεγάλων διαστάσεων, γεγονός που αντανακλά το 
ότι καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κατευθύνσεων που πρέπει να εξεταστούν, 
αυξάνεται και ο χρόνος σύγκλισης . Έτσι η μείωση της διάστασης του χώρου 
παραμέτρων αναζήτησης στα τελικά στάδια αναζήτησης μπορεί να αποδειχθεί 
χρήσιμη .  
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Κεφάλαιο 10  
 
Εφαρμογή : Σύνθεση διαγραμμάτων ακτινοβολίας στοιχειοκεραιών με 
περιορισμούς, σε κυκλικές και τοξοειδείς στοιχειοκεραίες, με βάση τη μέθοδο 
LMS και εφαρμογή σε δεδομένη εργαστηριακή στοιχειοκεραία με χρήση του 
προγράμματος ΜATLAB 
  
     Στο τμήμα αυτό εξετάζεται με βάση τα παραπάνω η σύνθεση διαγραμμάτων 
ακτινοβολίας στοιχειοκεραιών που περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση με γραμμικούς 
και μη γραμμικούς περιορισμούς. Η γενική λύση για το σύνθετο διάνυσμα βαρών 
μπορεί να αποσυντεθεί σε ένα τμήμα που ικανοποιεί τους γραμμικούς περιορισμούς 
και σε άλλο ένα , ορθογώνιο ως προς αυτό. Αυτή η «αποσύνθεση» προσφέρει λύση 
σε ορισμένα προβλήματα βελτιστοποίησης, ακόμα και με μη γραμμικούς 
περιορισμούς . Παρουσιάζεται μία γεωμετρική απόδοση αυτού του αποτελέσματος η 
οποία εξηγεί το μηχανισμό της καθοδήγησης μηδενισμών (null-steering) μέσω 
γραμμικών περιορισμών . Εφαρμογή αυτής της προσέγγισης σε συνδυασμό με άλλους 
αλγορίθμους για σύνθεση βέλτιστων διαγραμμάτων ακτινοβολίας με 
προδιαγεγραμμένα μηδενικά φαίνεται να δίνει ενδιαφέρουσες και χρήσιμες λύσεις . 
Τα αποτελέσματα εφαρμόζονται σε κυκλικές και τοξοειδείς στοιχειοκεραίες και 
ειδικά σε δεδομένη εργαστηριακή στοιχειοκεραία στην παράγραφο 10.3 . 
 
Εισαγωγή  
 
     Η σύνθεση διαγραμμάτων στοιχειοκεραιών για την απόκτηση μηδενισμών σε 
προκαθορισμένες κατευθύνσεις, έχοντας παράλληλα κάποια ακόμα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά στα διαγράμματα (όπως χαμηλό επίπεδο πλευρικών λοβών, εύρος 
δέσμης κ.α.) βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος . Μελετάται η σύνθεση με 
περιορισμούς , κυκλικών (circular) και τοξοειδών (arc) κεραιών . 
     Έστω το πρόβλημα σύνθεσης όπου απαιτούνται τα βάρη των στοιχειοκεραιών για 
να αποδοθούν μηδενικά ή πλευρικοί λοβοί σε επιθυμητές προκαθορισμένες 
κατευθύνσεις με ενδεχόμενο δεδομένο κέρδος σε μία επιθυμητή κατεύθυνση («look 
direction») . Αποδεικνύεται ότι μία γνωστή λύση για αυτή την κλάση προβλημάτων, η 
οποία προκύπτει με κατάλληλα κατασκευασμένη γενικευμένη αναστροφή 
(«generalized inverse» ) μίας ορθoγώνιας (rectangular) μήτρας , μπορεί να προκύψει 
με τρόπο που δίνει πληροφορίες για το μηχανισμό καθοδήγησης μηδενικών των 
στοιχειοκεραιών . 
     Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η γενική λύση του παραπάνω 
προβλήματος μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα : 1) μίας μοναδικής λύσης που 
εξαρτάται από μία συγκεκριμένη forcing function (εδώ τους περιορισμούς του 
προβλήματος) και 2) μίας συμπληρωματικής λύσης που επιτρέπει την εισαγωγή 
αυθαίρετων βαρών , που προβάλλονται ορθογώνια στην συγκεκριμένη λύση με την 
λογική των ελάχιστων τετραγώνων. Αυτή η ορθογώνια αποσύνθεση παρέχει επιπλέον 
διαθέσιμους βαθμούς ελευθερίας στη σχεδίαση για την ικανοποίηση άλλων 
απαιτήσεων στο διάγραμμα ακτινοβολίας , αν υπάρχουν, χωρίς να επηρεάζει τις 
σχέσεις των περιορισμών . Έτσι παρέχεται μία νέα μέθοδος για την βελτιστοποίηση 
των διαγραμμάτων ακτινοβολίας με περιορισμούς .  
     Η εφαρμογή εδώ ασχολείται με τη σύνθεση βέλτιστων διαγραμμάτων 
ακτινοβολίας με προκαθορισμένους στενούς ή ευρείς (narrow / broad) μηδενισμούς 
σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις . Παρότι εδώ εξετάζονται οι κυκλικές και τοξοειδείς 
κεραίες οι τεχνικές αυτές μπορούν να επεκταθούν σε τυχαίες γεωμετρίες . 
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Θεωρούνται τόσο οι λύσεις από τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων όσο και των 
ελάχιστων πλευρικών λοβών με την παραπάνω τάξη περιορισμών, χρησιμοποιώντας 
κατευθυντικές κεραίες . Εισάγεται η αποτελεσματική τεχνική  search που βασίζεται 
στη μέθοδο Hooke και Jeeves για τη βελτιστοποίηση του διαγράμματος ακτινοβολίας.  
 
10.1. Σύνθεση προκαθορισμένων διαγραμμάτων ακτινοβολίας μέσω της 
γενικευμένης μήτρας αντιστροφής 
 
10.1.1 Περιγραφή του προβλήματος  
 
 Έστω C το look-direction steering διάνυσμα του n-ιοστού στοιχείου της κεραίας , 
που δίνεται από τη σχέση : 
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όπου pj είναι το τρισδιάστατο διάνυσμα των συντεταγμένων θέσης του j-ιοστού 
στοιχείου, uc είναι το μοναδιαίο διάνυσμα στη διεύθυνση από όπου διαδίδεται το 
επιθυμητό σήμα και kο (=ωο /c) ο κυματαριθμός στην κατεύθυνση διάδοσης . Για 
λόγους απλότητας , το ληφθέν σήμα θεωρείται στενής δέσμης με κεντρική συχνότητα 
ωο  rad/s . Όμοια , έστω τα S1 , S2, …, Sm-1  δηλώνουν τα διανύσματα κατεύθυνσης των 
(m-1) ≤  (n-1) πηγών παρεμβολής , παρόμοιας μορφής με την (1) , όπου η 
στοιχειοκεραία απαιτείται να παρουσιάζει μηδενικά . Έστω WT = (w1, w2, ……,wn ) 
το διάνυσμα των σύνθετων βαρών της στοιχειοκεραίας . Το πρόβλημα σύνθεσης που 
θεωρείται πρώτα είναι να ληφθεί ένα διάνυσμα W τέτοιο ώστε : 
 
CTW =1 (περιορισμός look direction)                        (2) 
SiTW= 0  , i=1,2,…,m-1 . 
 
     Η πράξη ( )Τ  δηλώνει την αναστροφή της συζυγούς μιγαδικής μήτρας (conjugate 
transpose). Αν είναι απαραίτητο, το παραπάνω σύστημα εξισώσεων μπορεί να 
αυξηθεί περαιτέρω με παρόμοιους γραμμικούς περιορισμούς , κάνοντας μία ή 
παραπάνω παραγώγους σε μία ή παραπάνω θέσεις μηδενισμών επίσης μηδέν 
προκειμένου να αποκτηθούν ευρύτεροι μηδενισμοί :  

0.][ =∇ WSi Tm
ui                                            (3) 

όπου Sim
ui

∇ είναι η m-ιοστή παράγωγος (κλίση) του διανύσματος στροφής στην     
i-ιοστή κατεύθυνση που ορίζεται από το αντίστοιχο μοναδιαίο διάνυσμα ui  . Σε κάθε 
περίπτωση, ο συνολικός αριθμός τέτοιων περιορισμών πρέπει να είναι μικρότερος 
από τον αριθμό των στοιχείων της κεραίας .  
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     Χωρίς απώλεια της γενικότητας , θεωρούμε τις εξισώσεις σύνθεσης (2) , οι οποίες 
μορφοποιούνται στο ακόλουθο σύστημα γραμμικών εξισώσεων : 
DW = P                                                 (4) 
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WT = [w1

* w2
* …wn

*]                            (4b) 
ΡΤ= [1   0 …0]1x m                                                (4c) 
 
όπου το ( )* δηλώνει την πράξη της συζυγούς αναστροφής . Το πρόβλημα της 
σύνθεσης του διαγράμματος ακτινοβολίας μετατρέπεται τώρα σε αυτό της εύρεσης 
της πιο γενικής λύσης του παραπάνω συστήματος εξισώσεων. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί αν οι εξισώσεις υποτεθούν συνεχείς . Αν ο αριθμός περιορισμών είναι 
μεγαλύτερος από τους διαθέσιμους βαθμούς ελευθερίας , για παράδειγμα οι εξισώσεις 
είναι ασυνεχείς , η βέλτιστη λύση με χρήση ελάχιστων τετραγώνων βρίσκεται με 
άλλο τρόπο .  
     Παρότι η λύση τέτοιων εξισώσεων μέσω γενικευμένης αναστροφής είναι γνωστή, 
στη συνέχεια παρουσιάζεται μία γεωμετρική παραγωγή της λύσης . Η παραγωγή αυτή 
παρέχει ενδιαφέρουσες γνώσεις στο μηχανισμό καθοδήγησης πολλαπλών μηδενικών 
(multiple null steering) στις στοιχειοκεραίες .  
 
10.1.2 Σύνθεση διαγραμμάτων μέσω της γενικευμένης αναστροφής μήτρας – 
γεωμετρική παραγωγή  
 
Έστω r ο βαθμός της μήτρας D . Για το σύστημα των m συνεχών εξισώσεων (4) ,       
r = m < n . Ορίζονται τα παρακάτω : 

Sn : ο χώρος n διαστάσεων στον οποίο βρίσκονται τα διανύσματα στήλης                              
Di  
Sr : o χώρος στηλών του DΤ. Π.χ. ο υπόχωρος r διαστάσεων του Sn  ο οποίος 
καλύπτεται από τα r συγκεκριμένα διανύσματα κατεύθυνσης Di . 
X : η ορθογώνια προβολή του W πάνω στον Sr . 
Υ : η προβολή του W στον συμπληρωματικό υπόχωρο που είναι ορθογώνιος του Sr. 

Έτσι προκύπτει : 
W = X+Y                                                             (5) 
έτσι ώστε  Di

ΤΥ = 0 , για κάθε διάνυσμα Di , εξ ορισμού . Τελικά ισχύει : 
DΥ= 0                                                               (6) 
και η (4) γίνεται  : 
DΧ= Ρ                                                              (7) 
     Έτσι, το επιθυμητό διάνυσμα βαρών W έχει εκφραστεί ως ένα σύνθετο διάνυσμα 
σε σχέση με τα διανύσματα Χ και Υ που ικανοποιούν αντίστοιχα τις (6) και (7) και 
βρίσκονται σε αμοιβαία ορθογώνιους υποχώρους του n-διάστατου χώρου Sn . Έτσι , 
τα τμήματα Χ και Υ του W είναι αμοιβαία ορθογώνια . Παρότι το Χ βρίσκεται στον 
υπόχωρο Sr  , τα n στοιχεία του αναφέρονται σε ένα σύστημα συντεταγμένων στον 
χώρο Sn . Μπορεί ωστόσο να αναπαρασταθεί σε σχέση με τις συντεταγμένες του σε 
ένα κατώτερο σε διαστάσεις σύστημα συντεταγμένων μέσα στο χώρο Sr . Έτσι, 
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παίρνοντας τα διανύσματα περιορισμών Di ως τα διανύσματα βάσης του υποχώρου   
Sr , μπορούμε να εκφράσουμε το Χ πλήρως , σε σχέση με τα στοιχεία του xi  κατά 
μήκος αυτών των διανυσμάτων βάσης : 

Χ=∑
=

r

i
ii Dx

1
                                                         (8) 

Ορίζουμε επίσης το διάνυσμα r-διαστάσεων Χ r  = ( x1,x2,…,xr  )         (9)        
H (8) ξαναγράφεται ως Χ=DTX r                       (8a) 
H (8a) μέσω της (7) γίνεται : 
DDTX r  =P                                                      (10) 
 
Σε αντίθεση με την (7) η εξίσωση αυτή αναπαριστά μία σχέση μεταξύ δύο 
διανυσμάτων ίδιων διαστάσεων, τα X r και τα P, τα οποία βρίσκονται στον ίδιο 
υπόχωρο Sr .  Επίσης , η D είναι πλήρους βαθμού r = m , η μήτρα μετασχηματισμού  
DDT είναι τετραγωνική και nonsingular. Έτσι μπορεί να γραφτεί : 
 
   X r  = (DDT)-1P                                             (11) 
                   
     Η σχέση αυτή παρέχει στοιχεία για το διάνυσμα Χ που αναζητείται , σε σχέση με 
το διάνυσμα καθορισμένων συνθηκών Ρ, εκφρασμένο σε ένα κατώτερο σε διαστάσεις 
σύστημα συντεταγμένων (έμμεσο) που βρίσκεται μέσα στον Sr . Πριν μετατραπεί η 
λύση στο αρχικό σύστημα συντεταγμένων στον υπόχωρο Sn  (που στη συνέχεια θα 
δώσει το ζητούμενο n-διάστατο διάνυσμα βαρών Χ ) εξετάζεται η φυσική σημασία 
του διανύσματος X r  που βρέθηκε παραπάνω .   
     To χαμηλότερο σε διάσταση διάνυσμα X r  μπορεί να θεωρηθεί ως διάνυσμα 
συνιστωσών που βασίζεται  σε ένα σύνολο r-σημάτων που παράγονται από τα σήματα 
της στοιχειοκεραίας με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 10.1 . Αυτό το νέο σύνολο 
r-σημάτων  μπορεί να θεωρηθεί ως η έξοδος r ανεξάρτητα μορφοποιημένων δεσμών 
(independently formed beams) με χρήση των συμφασικών διανυσμάτων Di , όπως 
φαίνεται στο σχήμα . Κάθε ένα από αυτά τα σήματα προκύπτει από συμφασικές 
δέσμες που έχουν στραφεί στις λεγόμενες κατευθύνσεις περιορισμών (constraint 
directions) . Άρα , το διάνυσμα βαρών X r   μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει 
το απαιτούμενο διάγραμμα ακτινοβολίας μέσω ενός γραμμικού συνδυασμού 
συμφασικών δεσμών  που έχουν στραφεί στις κατευθύνσεις περιορισμών .  
     Προκειμένου να επανέλθουμε στο αρχικό σύστημα συντεταγμένων  στον υπόχωρο 
Sn  , αντικαθιστούμε την (11) στην (8) : 
 
Χ = D+P                                                            (12) 
όπου D+= DT(DDT)-1                                        (13) 
 
είναι η γενικευμένη αναστροφή της ορθογώνιας μήτρας D. Έτσι η (8α) μπορεί να 
αναστραφεί αντικαθιστώντας την (7) στην (11) : 
X r  = (DDT)-1 DΧ= (D+)T   Χ                            (14)   
Προφανώς        (DDT) (DDT)-1 = DD+= Ιr         (15) 
όπου  Ιr είναι η μοναδιαία μήτρα Ι τάξης r. Αντικατάσταση της (4) στη (12) επίσης 
δίνει : 
Χ= DD+W                                                          (16) 
Άρα η D+D , εφαρμοσμένη σε ένα αυθαίρετο διάνυσμα βαρών W το οποίο ανήκει 
στον Sn , παρέχει την προβολή του στον υπόχωρο Sr  (τον υπόχωρο των περιορισμών) 
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εκφρασμένη στο σύστημα συντεταγμένων του Sn  . Λόγω της (5) προκύπτει ότι η 
προβολή του W στον ορθογώνιο στον Sr  υπόχωρο δίνεται από τη σχέση : 
Υ= (Ιn- DD+)W                                                   (17) 
 

 
Σχήμα 10.1 Ισοδύναμο καθοδήγησης μηδενισμών μέσω γραμμικών περιορισμών 
κατά την προσέγγιση ακύρωσης πλευρικών λοβών  
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Από την (6) , π.χ. με DΥ=0 , η λύση W της (4) μπορεί να περιέχει αυθαίρετα στοιχεία 
Υ από τον ορθογώνιο στον  Sr  υπόχωρο. Μόνο η  παραγόμενη σχέση (7) μπορεί να 
έχει μοναδική λύση , με την (12) να ικανοποιεί τους απαιτούμενους περιορισμούς .  
 
Έτσι, χρησιμοποιώντας την (17) , η πιο γενική λύση της (4) δίνεται από : 
W = D+P+(In-D+D)Wo                                      (18)  
όπου το  Wo είναι ένα τυχαίο n-διάστατο διάνυσμα .     
 
     Παρατηρείται εδώ μία αναλογία με τις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις όπου η 
γενική λύση αποτελείται από (α) μία μοναδική ειδική λύση που εξαρτάται από μία 
συγκεκριμένη forcing function (εδώ οι τιμές του διαγράμματος) και (β) μία 
συμπληρωματική λύση της σχετικής ομογενούς εξίσωσης που εισάγει αυθαίρετες 
συνιστώσες . 
     Η μορφή της λύσης για τα βάρη της στοιχειοκεραίας , όπως αυτή δίνεται από τη 
(18) , μπορεί να φανεί χρήσιμη εφόσον ο όρος  Υ= (In-D+D)Wo  του W μπορεί να 
επιλεχθεί ώστε να ικανοποιεί άλλες απαιτήσεις στο διάγραμμα ακτινοβολίας χωρίς να 
επηρεάζει τις εξισώσεις των περιορισμών .  
 
 
10.2 Σύνθεση διαγραμμάτων κυκλικών και τοξοειδών στοιχειοκεραιών                                      
                                                                                                                                                          
     Οι κυκλικές κεραίες έχουν έναν σημαντικό αριθμό γνωστών πλεονεκτημάτων σε 
σχέση με τις γραμμικές , λόγω της συμμετρίας τους . Για παράδειγμα , καθοδήγηση 
της δέσμης οπουδήποτε στο αζιμούθιο μπορεί να επιτευχθεί απλά με κυκλική 
μετατόπιση (circular shift) των βαρών που χρησιμοποιούνται για την μορφοποίηση 
της δέσμης . Σε αντίθεση με τις γραμμικές κεραίες , στις κυκλικές το διάγραμμα 
ακτινοβολίας δεν είναι συνάρτηση της γωνίας καθοδήγησης (steering angle) . H ίδια 
ιδιότητα ισχύει και στις τοξοειδείς κεραίες στις οποίες ένα μικρό τμήμα της κυκλικής 
κεραίας χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση της δέσμης ενώ καθοδήγησή της 
επιτυγχάνεται με κατάλληλη επιλογή ενός τμήματος ή τόξου και αποδίδοντας βάρη 
στα σήματα στοιχείων ανεξάρτητα σε κάθε επιλεγμένο τμήμα . Η μέθοδος αυτή 
μορφοποίησης δέσμης είναι σημαντική στους ακουστικούς μετατροπείς των σόναρ . 
Οι τοξοειδείς κεραίες είναι επίσης σημαντικές δεδομένου ότι με κατάλληλο 
σχεδιασμό μπορούν να έχουν τόσο καλή απόδοση όσο και οι κυκλικές  ίδιας ακτίνας 
και έτσι να παρέχουν σημαντική οικονομία σε hardware και επεξεργασία σήματος . 
Στη συνέχεια , περιγράφεται το πώς μπορούν να ληφθούν γενικές λύσεις στη σύνθεση 
τέτοιων στοιχειοκεραιών μέσω απλών μεθόδων με μήτρες .  
 
10.2.1 Διατύπωση προβλήματος  
 
     Έστω Ν στοιχεία στοιχειοκεραίας τοποθετημένα στην περιφέρεια ενός κύκλου 
όπως φαίνεται στο σχήμα 10.2 . Το k-ιοστό στοιχείο βρίσκεται σε γωνία φk με τον 
άξονα y , όπου : 
φk = (2π/Ν) (k-1)  ,                      k =1,2,…,N                        (19) 
όταν το πρώτο στοιχείο υποτίθεται ότι βρίσκεται στον άξονα y (σχήμα 10.2β) 
και φk = (π/Ν) (2k-1)  ,                      k =1,2,…,N                         
όταν δεν υπάρχει στοιχείο στον άξονα y (σχήμα 10.2α) . 
     Μπορεί να αποδειχθεί ότι το διάγραμμα ακτινοβολίας αυτής της κεραίας , με το 
μέγιστο (ή την δέσμη) να βρίσκεται στο φ = 0 ο δίνεται από τη σχέση : 
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b(φ) =
)]cos([cos2

1

φφφ
λ
π

κ −−

=∑ k
Rj

N

k kew                                 (20) 
 
 όπου τα στοιχεία υποτίθεται πως είναι ισοτροπικά και τα wk είναι τα βάρη που 
χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση της δέσμης . Σε πολλές εφαρμογές ωστόσο , 
τα ανεξάρτητα στοιχεία δεν είναι ισοτροπικά και έχουν συγκεκριμένη συνάρτηση 
ακτινοβολίας g(φ). Σε τέτοιες περιπτώσεις, π.χ. σε σόναρς, τα στοιχεία τοποθετούνται 
στην περιφέρεια ώστε το μέγιστο του διαγράμματος κάθε στοιχείου να κατευθύνεται 
στην ακτινική κατεύθυνση για να διατηρηθεί η συμμετρία της γεωμετρίας. Το 
διάγραμμα ακτινοβολίας δίνεται τότε από τη σχέση : 
 

b(φ) =
)]cos([cos2

1
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k k ew  g(φk-φ)                   (21) 
 
     Το πρόβλημα που ενδιαφέρει εδώ είναι να βρεθεί ένα σύνολο βαρών {wk}  που 
παρέχει ένα διάγραμμα ακτινοβολίας b(φ) με συγκεκριμένες ιδιότητες το οποίο 
παράλληλα ικανοποιεί έναν αριθμό περιορισμών όπως δίνονται από τις (2) και (3) .                            
 
 
 

 
 
Σχήμα 10.2 Γεωμετρία κυκλικής κεραίας  (α) Ν ζυγός (b) N μονός   
 
 
10.2.2 Σύνθεση διαγραμμάτων με χρήση ελάχιστων τετραγώνων  
 
     To πρόβλημα σύνθεσης διαγραμμάτων με χρήση ελάχιστων τετραγώνων 
διατυπώνεται ως εξής : δεδομένου ενός επιθυμητού διαγράμματος ακτινοβολίας bο(φ) 
ζητείται ένα σύνολο βαρών {wk} το οποίο θα παράσχει ένα διάγραμμα bα(φ) τέτοιο 
ώστε η διαφορά τετραγώνων  

φφφ dbbe ao

2
|)()(|∫ −=                                                   (22) 

να ελαχιστοποιηθεί, υποκείμενη στους περιορισμούς του προηγούμενου τμήματος . 
Εξυπηρετεί σε αυτήν την περίπτωση να θεωρήσουμε το αντίστοιχο διακριτό 
πρόβλημα όπου προσπαθούμε να «ταιριάξουμε» τα διαγράμματα ακτινοβολίας σε ένα 
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προκαθορισμένο αριθμό Μ σημείων, με το Μ επαρκώς μεγάλο . Το πρόβλημα μπορεί 
να τροποποιηθεί στην εξής μορφή που απαιτεί την ελαχιστοποίηση του : 

2
1

|)(|∑ =
−=

M

i iO
T bWSie φ                                           (22 α) 

όπου το Si , όπως ορίστηκε πριν, είναι το διάνυσμα καθοδήγησης (steering vector) για 
τη γωνία φi . H λύση χωρίς περιορισμούς για αυτό το πρόβλημα δίνεται από τη σχέση: 
Wo= (AAT)-1 ATb                                                           (23) 
όπου  η Α είναι η μιγαδική ΜΧΝ μήτρα με Si

Τ ως η i-ιοστή σειρά και  
bT= [bo(φ1)…… bo(φΜ)]                                             (24) 
 
Σημειώνεται ότι για κυκλικές / τοξοειδείς κεραίες το διάνυσμα καθοδήγησης Si 
δίνεται από τη σχέση : 
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Αν επιπρόσθετα ζητείται να ενσωματωθούν οι περιορισμοί του προηγούμενου 
τμήματος , η βέλτιστη λύση δίνεται από τη σχέση : 
Wopt = D+P+(IN -D+D)Wo                                              (26) 
όπου το  Wo  λαμβάνεται από την (23) και D είναι η μήτρα των διανυσμάτων 
κατεύθυνσης των περιορισμών , όπως περιγράφησαν στο προηγούμενο τμήμα . Οι 
δύο όροι που συνιστούν το βέλτιστο διάνυσμα βάρους Wopt  στην (26) είναι 
αμοιβαίως ορθογώνιοι .       
 
 
10.2.3 Τεχνικές search διαγραμμάτων για λύσεις στοιχειοκεραιών – αλγόριθμος 
Hooke-Jeeves 
 
     Σε πολλές εφαρμογές η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων μπορεί να μην αποδώσει 
ικανοποιητικά διαγράμματα . Παρότι η μέθοδος αυτή μπορεί να δώσει ικανοποιητικό 
έλεγχο για το εύρος δέσμης και το επίπεδο πλευρικών λοβών μέσω προσδιορισμού 
του επιθυμητού διαγράμματος ακτινοβολίας bο(θ) , ο έλεγχος αυτός δεν είναι άμεσος . 
Είναι λοιπόν επιθυμητό συχνά να βρεθεί η βέλτιστη λύση όσον αφορά τα κριτήρια 
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αμεσότητας σε μία συγκεκριμένη εφαρμογή, πχ ελαχιστοποίηση του επιπέδου 
πλευρικών λοβών για ένα δεδομένο εύρος ζώνης ή αντίστροφα . 
     Δυστυχώς , τα περισσότερα από αυτά τα κριτήρια είναι δυσεπίλυτα εκτός από τις 
περιπτώσεις κεραιών με απλές γεωμετρίες . Επίσης, είναι ακόμα πιο δύσκολο να 
σχεδιαστούν διαγράμματα ακτινοβολίας με επιπρόσθετους περιορισμούς , όπως στο 
προηγούμενο τμήμα , οι οποίοι παράλληλα καθοδηγούν μηδενισμούς , ακόμα και 
μεγάλου εύρους , και πλευρικούς λοβούς σε καθορισμένες κατευθύνσεις . Είναι 
επομένως απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν επαναληπτικές τεχνικές search για να 
επιτευχθεί τέτοια βελτιστοποίηση σε συνδυασμό με τη σχέση (18) για την 
ικανοποίηση των περιορισμών . Σε αυτό το τμήμα εξετάζεται ο αλγόριθμος Hooke-
Jeeves για αυτόν το σκοπό .  
     Ο αλγόριθμος Hooke-Jeeves μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρεθεί το μέγιστο ή 
το ελάχιστο μίας συνάρτησης πολλών μεταβλητών f(W). O αλγόριθμος απαιτεί 
επαναλαμβανόμενη εφαρμογή δύο διαφορετικών βημάτων : τα βήματα διερεύνησης 
(exploratory) και τα pattern moves . Εδώ θεωρούμε ότι η b(φ) είναι συνάρτηση του 
διανύσματος βαρών W. Μία πιθανή μέθοδος για να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση 
πλευρικών λοβών είναι το κριτήριο min-max : 
min W f(w) = min W {maxφ b(φ)}                                 (27) 
που επίσης παρέχει μία equisidelobe λύση . Σε μία εναλλακτική μορφοποίηση, μπορεί 
να ληφθεί υπόψη ένας παράγοντας ευαισθησίας Q.  
     Ξεκινώντας από ένα τυχαίο διάνυσμα βαρών W , τo βήμα διερεύνησης διεξάγεται 
αλλάζοντας κάθε στοιχείο του διανύσματος W  ένα κάθε φορά κατά μία καθορισμένη 
ποσότητα σε κάθε κατεύθυνση (π.χ. και σε αρνητικές και σε θετικές κατευθύνσεις ) 
για να αποφασιστεί μία πιθανή κατεύθυνση κίνησης του διανύσματος W. Αν η κίνηση 
ανίχνευσης δείχνει μία πιθανή βελτίωση στην τιμή της συνάρτησης f(W) , ακολουθεί 
μία pattern κίνηση για να ορίσει ένα νέο διάνυσμα βαρών W και η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται . Αν η κίνηση ανίχνευσης είναι ανεπιτυχής το μέγεθος του βήματος 
ελαττώνεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.  Η τεχνική search  τερματίζεται όταν 
το μέγεθος βήματος ελαττωμένο φτάνει σε μία προκαθορισμένη τιμή. Το τελικό 
διάνυσμα βαρών που υπολογίζεται έτσι είναι βέλτιστο . 
 
 
10.3 Εφαρμογή αλγορίθμου- Μελέτη εργαστηριακής στοιχειοκεραίας 
 
10.3.1 Περιγραφή της κεραίας 
    
      Η κεραία που μελετάμε, είναι μία στοιχειοκεραία 21 μικροταινιακών 
ακτινοβολητών (microstrip antennas), ορθογωνικού σχήματος (rectangular patch), και 
διαστάσεων w = 0.7cm, L = 1.1cm . Οι ακτινοβολητές είναι τοποθετημένοι πάνω σε 
διηλεκτρικό υπόστρωμα, το οποίο με τη σειρά του είναι τοποθετημένο σε βάση 
αλουμινίου (ground plane). Το διάγραμμα ακτινοβολίας κάθε ακτινοβολητή δίνεται 
από τον τύπο g(φ)=sin(0.05cos(φ))*sin(1.15sin(φ))/sin(φ) . 
     Η διάταξη είναι κυλινδρική, αποτελεί δηλαδή τμήμα κυλίνδρου ακτίνας R=0.5m. 
Η γωνιακή απόσταση μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων-ακτινοβολητών είναι         
Δφ = 2.27°. Η συχνότητα λειτουργίας είναι f = 10 GHz, και το μήκος κύματος που 
αντιστοιχεί είναι λ = 3cm.  
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Σχήμα 10.3 Περιγραφή γεωμετρίας εργαστηριακής στοιχειοκεραίας  
 
όπου: 
 

 rr : Διάνυσμα θέσης του σημείου παρατήρησης Α στο μακρινό πεδίο. 
 nrr : Διάνυσμα θέσης του n – οστού στοιχείου. 
 ΦN : Γωνία μεταξύ του διανύσματος θέσης nrr , του n-οστού στοιχείου και του 
άξονα xx’ 

 nR
r

: Διάνυσμα από το n-οστο στοιχείο ως το σημείο παρατήρησης Α. 
 
     Τα 21 στοιχεία ακτινοβολίας της κεραίας, είναι τοποθετημένα πάνω στο τόξο της 
κυκλικής περιφέρειας και βρίσκονται στο επίπεδο ΧY. Ενδιαφέρει η ακτινοβολία σε 
αυτό το επίπεδο, στο τυχαίο σημείο παρατήρησης Α’, το οποίο είναι η προβολή του Α 
στο επίπεδο ΧY. 
 
 

N–ΟΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  

rr

A (R, Θ, Φ) 

 Θ 

r̂

 ΦN 

 Φ 

nr
r

nR
r

Χ 

     Y 

Z 

A’ (R, Π/2, 
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Σχήμα 10.4 Κάτοψη εργαστηριακής στοιχειοκεραίας  
 
όπου Δφ είναι η γωνιακή απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών στοιχείων. 
 

 
 
Σχήμα 10.5 Παρουσίαση εργαστηριακής στοιχειοκεραίας 

Φ

ΔΦ 

nrr

A’ (R, Π/2, 

rr

N 

Ν  

-Ν  

 Φ r̂

nR
r
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Σχήμα 10.6 Παρουσίαση εργαστηριακής στοιχειοκεραίας 
 
10.3.2 Εφαρμογή του αλγορίθμου LMS στην δεδομένη στοιχειοκεραία  
 
Ακολουθεί ο κώδικας σε MATLAB που βασίστηκε στον αλγόριθμο της 
προηγούμενης παραγράφου, προσαρμοσμένο στα δεδομένα της στοιχειοκεραίας που 
μελετάμε. Εξετάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις :  

1. Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 0ο , 
χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς . 

2. Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 10ο , 
χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς . 

3. Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 20ο , 
χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς . 

4. Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 30ο , 
χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς . 

5. Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις -10ο , 
χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς . 

6. Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 0ο  και 
μηδενισμό  στις  30ο . 

7. Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 0ο  και 
μηδενισμό  στις  60ο . 

8. Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 10ο  
και μηδενισμό  στις  40ο . 

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις παρατίθενται τα εξής :  
• Ο κώδικας σε MATLAB που χρησιμοποιήθηκε . 
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• Ένας πίνακας με το πλάτος και τη φάση τροφοδότησης για κάθε έναν από 
τους 21 ακτινοβολητές της στοιχειοκεραίας (δηλαδή το διάνυσμα βάρους) που 
προκύπτει από το παραπάνω πρόγραμμα, καθώς και το πλάτος 
κανονικοποίημενο . 

•  Οι εξής γραφικές παραστάσεις : η μάσκα για το επιθυμητό διάγραμμα 
ακτινοβολίας , το κανονικοποιημένο πλάτος τροφοδότησης για κάθε έναν από 
τους 21 ακτινοβολητές , η φάση τροφοδότησης για κάθε έναν από τους 21 
ακτινοβολητές και τέλος μία σύγκριση, στο ίδιο διάγραμμα, της μάσκας και 
του προκύπτοντος διαγράμματος ακτινοβολίας με βάση τον κώδικα .  

 
10.3.2.1 Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 
0ο , χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς  
 
Κώδικας σε MATLAB 
 
% MASKA 
clear all; 
% EPIPEDO PLEYRIKWN LOBWN SE dB 
A = 0.1; 
% GWNIA MEGISTOY 
phi0 = 0; 
dphi0 = 0.5 * pi / 180; 
ddphi0 = 15 * pi / 180; 
%try 2-10,5-15,3-10,3-15 
r = 10000; 
% SHMEIA SYNEXEIAS EKSISWSHS MASKAS 
phi = linspace(-pi/2, pi/2, r); 
M = zeros(1, r); 
dr = pi/r; 
cutpoint1 = floor(((phi0-ddphi0) + pi/2)/dr); 
cutpoint2 = floor(((phi0-dphi0) + pi/2)/dr); 
cutpoint3 = ceil(((phi0+dphi0) + pi/2)/dr); 
cutpoint4 = ceil(((phi0+ddphi0) + pi/2)/dr); 
% EKSISWSH MASKAS 
M([1:cutpoint1]) = A; 
M([cutpoint1+1:cutpoint2]) = ( 1 / (ddphi0 - dphi0))*((1-
A)*phi([cutpoint1+1:cutpoint2]) + ( ddphi0 - phi0 + A*phi0 - A*dphi0)); 
M([cutpoint2+1:cutpoint3]) = 1; 
M([cutpoint3+1:cutpoint4]) = -( 1 / (ddphi0 - dphi0))*((1-
A)*phi([cutpoint3+1:cutpoint4]) - ( ddphi0 +phi0 - A*phi0 - A*dphi0)); 
M([cutpoint4+1:r]) = A; 
figure('Name', 'Επιθυμητη Μασκα'); 
 plot(180*phi/pi, 20*log10(M));xlabel('phi [deg]');ylabel('E [db]');title('Normalized 
radiation pattern'); 
% M toy algorithmou=samplenumber  
 samplenumber = 505; 
%samples = zeros(1, samplenumber) 
%angles = zeros(1, samplenumber) 
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% Orismos twn gwniwn φi (tyxaiwn simeiwn) tis maskas sto angles([i]) kai toy 
dianysmatos bo (φi)  dld twn timwn tis maskas stis φi sto samples([i]) 
i=0; 
for i = 1:samplenumber 
    angles([i])  = (pi/2) + (pi/samplenumber) * i; 
    samples([i]) = M([ceil(i*r/samplenumber)]); 
% xxx=i 
% yyy=ceil(i*r/samplenumber) 
end 
%Orismos Δφ tou algorithmou se deg kai rad 
arcarrayangleindegrees = 2.27; 
arcarrayangle = (arcarrayangleindegrees * pi / 180); 
%Orismos thesewn aktinovolitwn stoixeiokeraias φk sto arrayangle(i+1) 
for i = 0 : 20 
    arrayangle(i+1) = (i-10) * arcarrayangle; 
end 
%Sximatopoiisi tou pinaka A tou algorithmoy sto S  
for sample = 1:samplenumber 
    for array = 1:21 
        fi00=arrayangle(array); 
        ph0i=angles(sample); 
        S(sample, array)=g(fi00-ph0i)*h(fi00,ph0i); 
    end 
end 
%Orismos dianysmatos varwn wk sto answer me vasi ton typo Wo= (AAT)-1 ATb                              
toy  algorithmou kai WT = [w1

* w2
* …wn

*] 
answer=inv(S'*S)*S'*samples'; 
weight=conj(answer) 
magnitude=abs(weight) 
normalized_magnitude=abs(weight)/(max(abs(weight))) 
phase=angle(weight) 
x=(-10:1:10); 
figure('Name', 'Κανονικοποιημενο πλατος διανυσματος βαρων'); 
plot(x,abs(weight)/(max(abs(weight))));xlabel('Element 
numbering');ylabel('Normalized magnitude');title('Normalized magnitude'); 
figure('Name', 'Φαση διανυσματος βαρων'); 
plot(x,angle(weight));xlabel('Element numbering');ylabel('Angle [rad]');title('Angle 
[rad]'); 
%Sximatismos diagrammatos aktinovolias 
for i=1:r 
    final([i])=20 * log10( abs(b2(phi([i]), weight, arrayangle)) ); 
end 
figure('Name', 'Κανονικοποιημενο διαγραμμα ακτινοβολιας'); 
plot(180*phi/pi, final-max(final));xlabel('phi [deg]');ylabel('E [db]');title('Normalized 
radiation pattern'); 
figure('Name', 'Συγκριση μασκας και διαγραμματος ακτινοβολιας'); 
plot(180*phi/pi, 20*log10(M),'r',180*phi/pi,final-max(final),'b');xlabel('phi 
[deg]');ylabel('E [db]');title('Mask-Normalized radiation pattern'); 
Για τη λειτουργία του παραπάνω κώδικα είναι απαραίτητο να φορτωθούν στο 
directory του MATLAB οι εξής συναρτήσεις : 
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1. Η g.m η οποία δίνει τη συνάρτηση ακτινοβολίας ενός στοιχείου-ακτινοβολητή 
 
function result=g(phi) 
 
result=(sin(0.05*cos(phi))*sin(1.15*sin(phi)))/sin(phi); 
 

2.Η h.m που δίνει τον όρο 
)]cos([cos2 φφφ

λ
π

κ −−
−

k
Rj

e  
 
function result = h(arrayphi, samplephi) 
 
R=0.5; 
lamda=0.03; 
 
result=exp( (-1j*2*pi*R/lamda) * (cos(arrayphi) - cos(arrayphi-samplephi)) ); 
 

3. H b2.m που δίνει την b(φ) =
)]cos([cos2

1

φφφ
λ
π

κ −−

=∑ k
Rj

N

k k ew  g(φk-φ)   όπως 
αυτή ορίστηκε κατά την περιγραφή του αλγορίθμου .  
 
function result = b2(phi, weights, arrayangles) 
 
% multiplier 
for i = 0:20 
  multiplier([i+1])=g(arrayangles([i+1])-phi)*l(arrayangles([i+1]),phi);  
end 
result = weights' * multiplier'; 
 

4. H l.m που δίνει τον όρο 
)]cos([cos2 φφφ

λ
π

κ −− k
Rj

e  
function result = l(arrayphi, samplephi) 
 
R=0.5; 
lamda=0.03; 
 
result=exp( (1j*2*pi*R/lamda) * (cos(arrayphi) - cos(arrayphi-samplephi)) ); 
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Πίνακας με πλάτη και φάσεις διέγερσης ακτινοβολητών  
 

Element Magnitude
Normalized 
magnitude Phase[rad] 

-10 0,2349 0,0939 -2,2371 
-9 0,2843 0,1136 2,5849 
-8 0,351 0,1403 1,3006 
-7 0,4821 0,1927 0,163 
-6 0,7559 0,3021 -0,9718 
-5 1,111 0,4441 -2,0997 
-4 1,4499 0,5795 -3,0754 
-3 1,7742 0,7091 2,4721 
-2 2,1089 0,8429 1,9717 
-1 2,3909 0,9556 1,6767 
0 2,502 1 1,5785 
1 2,3912 0,9557 1,6768 
2 2,1092 0,843 1,9717 
3 1,7728 0,7086 2,4718 
4 1,4513 0,5801 -3,0752 
5 1,1114 0,4442 -2,0997 
6 0,7534 0,3011 -0,9709 
7 0,4852 0,1939 0,1607 
8 0,3499 0,1398 1,3019 
9 0,2822 0,1128 2,5858 
10 0,2394 0,0957 -2,2392 

 
Γραφικές παραστάσεις  

 
Σχήμα 10.3.2.1.1 Μάσκα με μέγιστο στις 0ο , χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς  
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Σχήμα 10.3.2.1.2 Κανονικοποιημενο πλάτος διέγερσης ακτινοβολητών  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.1.3 Φάση διέγερσης ακτινοβολητών  
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Σχήμα 10.3.2.1.4 Σύγκριση μάσκας και κανονικοποιημένου προκύπτοντος 
διαγράμματος ακτινοβολίας 
 
10.3.2.2 Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 
10ο , χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς  
 
Σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις ακολουθεί μόνο το τμήμα του κώδικα που 
μεταβάλλεται σε σχέση με τις περίπτωση 10.3.2.1 (με μέγιστο στις 0ο)  
 
Κώδικας σε MATLAB 
 
% MASKA 
clear all; 
 
% EPIPEDO PLEYRIKWN LOBWN SE dB 
 
A = 0.1; 
 
% GWNIA MEGISTOY 
 
phi0 = 10* pi / 180; 
 
dphi0 = 6 * pi / 180; 
ddphi0 = 12 * pi / 180; 
%A=0.01%try 5-20,%A=0.001%try 2.5-10,%A=0.1%try 6-12,7-13,7.5-15 
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Πίνακας με πλάτη και φάσεις διέγερσης ακτινοβολητών 
 

Element Magnitude
Normalized 
magnitude Phase[rad] 

-10 0,1957 0,0622 -2,577 
-9 0,3207 0,102 2,5119 
-8 0,4314 0,1372 0,7981 
-7 0,4106 0,1306 -0,9269 
-6 0,222 0,0706 -2,5687 
-5 0,0529 0,0168 0,0944 
-4 0,3505 0,1115 -1,5941 
-3 0,7022 0,2234 -2,6635 
-2 0,983 0,3127 2,7226 
-1 1,1098 0,353 2,128 
0 1,2467 0,3966 1,9189 
1 1,6527 0,5257 1,941 
2 2,2493 0,7155 2,0639 
3 2,8131 0,8948 2,3437 
4 3,1438 1 2,8433 
5 3,0991 0,9858 -2,6962 
6 2,7238 0,8664 -1,7121 
7 2,1362 0,6795 -0,5185 
8 1,5332 0,4877 0,8057 
9 1,233 0,3922 2,2328 
10 1,1239 0,3575 -2,3369 

 
 
Γραφικές παραστάσεις 

 
 
Σχήμα 10.3.2.2.1 Μάσκα με μέγιστο στις 10ο , χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς  
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Σχήμα 10.3.2.2.2 Κανονικοποιημενο πλάτος διέγερσης ακτινοβολητών  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.2.3 Φάση διέγερσης ακτινοβολητών  
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Σχήμα 10.3.2.2.4 Σύγκριση μάσκας και κανονικοποιημένου προκύπτοντος 
διαγράμματος ακτινοβολίας 
 
10.3.2.3 Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 
20ο , χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς  
 
Κώδικας σε MATLAB 
 
% MASKA 
clear all; 
 
% EPIPEDO PLEYRIKWN LOBWN SE dB 
 
A = 0.1; 
 
% GWNIA MEGISTOY 
 
phi0 = 18* pi / 180; 
 
dphi0 = 4* pi / 180; 
 
ddphi0 = 12 * pi / 180; 
% try 2.5-10.5-15, try 18-4-12,20-5-15,18-4-13 
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Πίνακας με πλάτη και φάσεις διέγερσης ακτινοβολητών  
 

Element Magnitude
Normalized 
magnitude Phase[rad] 

-10 0,2914 0,103 -2,5588 
-9 0,3143 0,1111 2,1508 
-8 0,2716 0,096 0,6448 
-7 0,2597 0,0918 -0,4316 
-6 0,277 0,0979 -1,4589 
-5 0,2828 0,0999 -2,2458 
-4 0,3906 0,138 -3,128 
-3 0,3549 0,1254 2,1003 
-2 0,1668 0,0589 1,2646 
-1 0,0919 0,0325 -2,9375 
0 0,3643 0,1288 3,0762 
1 0,6299 0,2226 2,7723 
2 0,8445 0,2984 2,7156 
3 1,0639 0,376 2,9029 
4 1,4125 0,4992 -2,9773 
5 1,8704 0,661 -2,4138 
6 2,3832 0,8422 -1,7023 
7 2,756 0,974 -0,7628 
8 2,8296 1 0,4121 
9 2,754 0,9733 1,8295 
10 2,3755 0,8395 -2,7788 

 
Γραφικές παραστάσεις  

 
Σχήμα 10.3.2.3.1 Μάσκα με μέγιστο στις 20ο , χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς  
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Σχήμα 10.3.2.3.2 Κανονικοποιημενο πλάτος διέγερσης ακτινοβολητών  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.3.3 Φάση διέγερσης ακτινοβολητών  
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Σχήμα 10.3.2.3.4 Σύγκριση μάσκας και προκύπτοντoς κανονικοποιημένου 
διαγράμματος ακτινοβολίας  

 
 
Σχήμα 10.3.2.3.5 Σύγκριση μάσκας και προκύπτοντος κανονικοποιημένου 
διαγράμματος ακτινοβολίας για Δφ = 2,8ο 
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10.3.2.4 Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 
30ο , χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς  
 
Κώδικας σε MATLAB 
 
% MASKA 
clear all; 
 
% EPIPEDO PLEYRIKWN LOBWN SE dB 
 
A = 0.05; 
 
% GWNIA MEGISTOY 
 
phi0 = 27* pi / 180; 
 
dphi0 = 5 * pi / 180; 
 
ddphi0 = 20 * pi / 180; 
%A=0.1 5-15%A=0.001 3-15 
%A=0.0001 5-20,A=0.01,5-20 
 
Πίνακας με πλάτη και φάσεις διέγερσης ακτινοβολητών  

 

Element Magnitude
Normalized 
magnitude Phase[rad] 

-10 0,1476 0,0512 -2,6886 
-9 0,1487 0,0516 2,2385 
-8 0,1422 0,0494 0,7325 
-7 0,1457 0,0506 -0,5944 
-6 0,1126 0,0391 -1,4658 
-5 0,1486 0,0516 -2,0828 
-4 0,2070 0,0719 3,0814 
-3 0,1577 0,0548 2,1957 
-2 0,1101 0,0382 1,5935 
-1 0,0340 0,0118 1,9371 
0 0,1223 0,0425 3,0596 
1 0,2243 0,0779 2,7560 
2 0,2805 0,0974 2,9881 
3 0,4686 0,1627 -2,9502 
4 0,7450 0,2587 -2,6723 
5 1,0010 0,3476 -2,1646 
6 1,3383 0,4647 -1,4838 
7 1,6802 0,5834 -0,5324 
8 1,9855 0,6894 0,6679 
9 2,5331 0,8795 2,0133 
10 2,8802 1,0000 -2,7365 
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Γραφικές παραστάσεις  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.4.1 Μάσκα με μέγιστο στις 30ο , χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.4.2 Κανονικοποιημενο πλάτος διέγερσης ακτινοβολητών  
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Σχήμα 10.3.2.1.3 Φάση διέγερσης ακτινοβολητών  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.4.4 Σύγκριση μάσκας και προκύπτοντος κανονικοποιημένου 
διαγράμματος ακτινοβολίας 
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10.3.2.5 Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 
 -10ο , χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς  
 
Κώδικας σε MATLAB 
 
% MASKA 
clear all; 
 
% EPIPEDO PLEYRIKWN LOBWN SE dB 
 
A = 0.1; 
% GWNIA MEGISTOY 
 
phi0 = -10* pi / 180; 
 
dphi0 = 6 * pi / 180; 
 
ddphi0 = 12 * pi / 180; 
%A=0.01%try 5-20,%A=0.001%try 2.5-10,%A=0.1%try 6-12,7-13,7.5-15 
 
Πίνακας με πλάτη και φάσεις διέγερσης ακτινοβολητών  
 

Element Magnitude
Normalized 
magnitude Phase[rad] 

-10 1,1192 0,3562 -2,3366 
-9 1,2352 0,393 2,233 
-8 1,5341 0,4882 0.8061 
-7 2,1331 0,6788 -0.5190 
-6 2,7261 0,8675 -1,7116 
-5 3,0984 0,9859 -2,6962 
-4 3,1425 1 2,843 
-3 2,8143 0,8956 2,3439 
-2 2,2491 0,7157 2,0638 
-1 1,6525 0,5259 1,9409 
0 1,2468 0,3967 1,9191 
1 1,11 0,3532 2,1281 
2 0,9831 0,3128 2,7225 
3 0,7012 0,2231 -2,6624 
4 0,351 0,1117 -1,5984 
5 0,0531 0,0169 0.0900 
6 0,2218 0,0706 -2,5801 
7 0,413 0,1314 - 0.9214 
8 0,4298 0,1368 0.7982 
9 0,3188 0,1014 2,5107 
10 0,1998 0,0636 -2,5705 
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Γραφικές παραστάσεις  
 

 
 

Σχήμα 10.3.2.5.1 Μάσκα με μέγιστο στις -10ο , χωρίς απαιτήσεις για μηδενισμούς  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.5.2 Κανονικοποιημενο πλάτος διέγερσης ακτινοβολητών  
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Σχήμα 10.3.2.5.3 Φάση διέγερσης ακτινοβολητών  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.5.4 Σύγκριση μάσκας και προκύπτοντος κανονικοποιημένου 
διαγράμματος ακτινοβολίας 
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10.3.2.6 Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 
0ο και μηδενισμό  στις  30ο  
 
Κώδικας σε MATLAB 
 
% MASKA 
clear all; 
 
% EPIPEDO PLEYRIKWN LOBWN SE dB 
A = 0.1; 
% EPIPEDO MHDENISMOY SE dB 
B = 0.005; 
% GWNIA MEGISTOY 
phi0 = 0; 
dphi0 = 3 * pi / 180; 
ddphi0 = 15 * pi / 180; 
% GWNIA MHDENISMOY 
phi1 = 32 * pi / 180; 
dphi1 = 1 * pi / 180; 
 
ddphi1 = 2 * pi / 180; 
% try B=0.03, try B=0.01,0.5-1, try B=0.01,0-2-15,32-1-2 
 
Πίνακας με πλάτη και φάσεις διέγερσης ακτινοβολητών  
 

Element Magnitude 
Normalized 
magnitude Phase[rad] 

-10     0,1570     0,0544 -2,4090 
-9     0,2511     0,0870 2,9563 
-8     0,4632     0,1605 1,5534 
-7     0,6310     0,2186 0,1065 
-6     0,8704     0,3016 - 1,0523 
-5     1,2338     0,4275 -2,1768 
-4     1,5636     0,5418 -3,1057 
-3     1,9817     0,6866 2,4698 
-2     2,3521     0,8150 1,9702 
-1     2,7039     0,9369 1,7036 
0     2,8861     1,0000 1,5926 
1     2,6848     0,9302 1,6835 
2     2,3556     0,8162 1,9981 
3     2,0022     0,6937 2,4628 
4     1,5684     0,5434 - 3,1377 
5     1,1806     0,4091 -2,1431 
6     0,9020     0,3125 -1,0210 
7     0,6809     0,2359 0,0952 
8     0,4609     0,1597 1,4146 
9     0,2020     0,0700 2,8799 
10     0,1167     0,0404 - 2,6385 
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Γραφικές παραστάσεις  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.6.1 Μάσκα με μέγιστο στις 0ο και μηδενισμό στις 30ο 

 

 
 
Σχήμα 10.3.2.6.2 Κανονικοποιημενο πλάτος διέγερσης ακτινοβολητών  
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Σχήμα 10.3.2.6.3 Φάση διέγερσης ακτινοβολητών  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.6.4 Σύγκριση μάσκας και προκύπτοντος κανονικοποιημένου 
διαγράμματος ακτινοβολίας 
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Σχήμα 10.3.2.6.5 Σύγκριση μάσκας και προκύπτοντος κανονικοποιημένου 
διαγράμματος ακτινοβολίας για Δφ = 2.8ο 

 
10.3.2.7 Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 
0ο και μηδενισμό  στις  60ο  
 
Κώδικας σε MATLAB 
 
% MASKA 
clear all; 
% EPIPEDO PLEYRIKWN LOBWN SE dB 
A = 0.1; 
% EPIPEDO MHDENISMOY SE dB 
B = 0.003; 
% GWNIA MEGISTOY 
phi0 = 0; 
dphi0 = 1 * pi / 180; 
ddphi0 = 15 * pi / 180; 
% GWNIA MHDENISMOY 
phi1 = 63 * pi / 180; 
dphi1 = 2 * pi / 180; 
ddphi1 = 4 * pi / 180; 
%try 2-6 
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Πίνακας με πλάτη και φάσεις διέγερσης ακτινοβολητών  
 

Element Magnitude 
Normalized 
magnitude Phase[rad] 

-10 0,2269 0,0880 -2,2435 
-9 0,2788 0,1081 2,6270 
-8 0,3630 0,1407 1,3315 
-7 0,5003 0,1940 0,1672 
-6 0,7728 0,2997 -0,9791 
-5 1,1379 0,4413 -2,1042 
-4 1,4807 0,5742 -3,0766 
-3 1,8185 0,7052 2,4694 
-2 2,1663 0,8400 1,9740 
-1 2,4537 0,9515 1,6764 
0 2,5788 1,0000 1,5796 
1 2,4521 0,9509 1,6789 
2 2,1695 0,8413 1,9694 
3 1,8143 0,7036 2,4754 
4 1,4831 0,5751 -3,0835 
5 1,1404 0,4422 -2,0971 
6 0,7655 0,2968 -0,9859 
7 0,5096 0,1976 0,1759 
8 0,3565 0,1382 1,3112 
9 0,2784 0,1080 2,6620 
10 0,2350 0,0911 -2,2764 

 
Γραφικές παραστάσεις 
 

 
Σχήμα 10.3.2.7.1 Μάσκα με μέγιστο στις 0ο  και μηδενισμό στις 60ο 
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Σχήμα 10.3.2.7.2 Κανονικοποιημενο πλάτος διέγερσης ακτινοβολητών  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.7.3 Φάση διέγερσης ακτινοβολητών  
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Σχήμα 10.3.2.7.4 Σύγκριση μάσκας και προκύπτοντος κανονικοποιημένου 
διαγράμματος ακτινοβολίας 
 
10.3.2.8 Επιθυμητή μορφή διαγράμματος ακτινοβολίας (μάσκα) με μέγιστο στις 
10ο  και μηδενισμό  στις  40ο 
 
Κώδικας σε MATLAB 
 
% MASKA 
clear all; 
% EPIPEDO PLEYRIKWN LOBWN SE dB 
A = 0.1; 
% EPIPEDO MHDENISMOY SE dB 
B = 0.02; 
% GWNIA MEGISTOY 
phi0 =  10 * pi / 180; 
dphi0 = 4 * pi / 180; 
ddphi0 = 12 * pi / 180; 
%EPISIS B=0.02,4-14,2-6 
%(episis B=0.01,1-13,1-4,) 
% GWNIA MHDENISMOY 
phi1 = 45 * pi / 180; 
dphi1 = 2 * pi / 180; 
ddphi1 = 6 * pi / 180; 
% try 3-7,2-6 midenismo me 4-12 megisto 
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Πίνακας με πλάτη και φάσεις διέγερσης ακτινοβολητών  
 

Element Magnitude
Normalized 
magnitude Phase[rad] 

-10 0,2893 0,1014 -2,5142 
-9 0,2797 0,0980 2,1579 
-8 0,3233 0,1133 0,9333 
-7 0,4077 0,1428 -0,6462 
-6 0,2788 0,0977 -2,2720 
-5 0,0296 0,0104 -3,0468 
-4 0,2358 0,0826 -1,7906 
-3 0,4993 0,1749 -2,6699 
-2 0,7487 0,2623 2,8573 
-1 0,9595 0,3361 2,3365 
0 1,2170 0,4264 2,0733 
1 1,6438 0,5759 1,9910 
2 2,1533 0,7544 2,0465 
3 2,5837 0,9051 2,3049 
4 2,8544 1,0000 2,8010 
5 2,8176 0,9871 -2,7449 
6 2,5114 0,8798 -1,7462 
7 2,0638 0,7230 -0,5222 
8 1,5436 0,5408 0,8648 
9 1,1718 0,4105 2,4045 
10 0,9305 0,3260 -2,1384 

 
Γραφικές παραστάσεις  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.8.1 Μάσκα με μέγιστο στις 10ο  και μηδενισμό στις 40ο 
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Σχήμα 10.3.2.8.2 Κανονικοποιημενο πλάτος διέγερσης ακτινοβολητών  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.8.3 Φάση διέγερσης ακτινοβολητών  
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Σχήμα 10.3.2.8.4 Σύγκριση μάσκας και προκύπτοντος κανονικοποιημένου 
διαγράμματος ακτινοβολίας  
 

 
 
Σχήμα 10.3.2.8.5 Σύγκριση μάσκας και προκύπτοντος κανονικοποιημένου 
διαγράμματος ακτινοβολίας για Δφ = 2.8ο 
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10.4 Σχόλια για τη λειτουργία και τα διαγράμματα της εργαστηριακής 
στοιχειοκεραίας 
 

 Στην περίπτωση για μέγιστο στις 0ο  το διάγραμμα κανονικοποιημένου 
πλάτους, φάσης και το κανονικοποιημένο διάγραμμα ακτινοβολίας είναι 
πλήρως συμμετρικά ως προς το κέντρο της στοιχειοκεραίας , δηλαδή τις 0ο . 

 Στην περίπτωση για μέγιστο στις 10ο ο κώδικας επιτυγχάνει να μετακινήσει το 
μέγιστο στις 10ο  με αύξηση όμως του επιπέδου των πλευρικών λοβών σε 
σχέση με την περίπτωση για μέγιστο στις 0ο  . 

 Σε κάθε περίπτωση, στο διάγραμμα κανονικοποιημένου πλάτους διέγερσης  το 
μέγιστο παρουσιάζεται σε εκείνο τα στοιχείο-ακτινοβολητή του οποίου η 
γεωμετρική θέση συμπίπτει με την επιθυμητή γωνία μέγιστου. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση για μέγιστο στις 10ο το μέγιστο πλατος (μονάδα) 
παρουσιάζεται στο τέταρτο στοιχείο της στοιχειοκεραίας που βρίσκεται σε 
θέση 4*Δφ=4*2,27ο=9,08ο από το κέντρο της στοιχειοκεραίας . 

 Στην περίπτωση για μέγιστο στις 20ο και 30ο τα διαγράμματα ακτινοβολίας 
που προκύπτουν δεν είναι ικανοποιητικά. Παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα 
πλευρικών λοβών και μικρή κατευθυντικότητα . Επιλέγοντας Δφ = 2,8ο στον 
κώδικα και λαμβάνοντας τα αντίστοιχα διαγράμματα ακτινοβολίας 
παρατηρούμε ότι η απόδοση παρουσιάζεται αρκετά βελτιωμένη. Αυτό 
οφείλεται στο ότι η στοιχειοκεραία  μπορεί να καθοδηγήσει το μέγιστο του 
διαγράμματος ακτινοβολίας ικανοποιητικά μόνο μέσα σε ένα εύρος 10*Δφ 
περίπου, δηλαδή όσο η έκτασή της στο χωρο (10*Δφ αριστερά και 10*Δφ 
δεξιά του γεωμετρικού της κέντρου) . Έτσι για Δφ = 2,27ο  η στοιχειοκεραία 
μπορεί να επιτύχει ικανοποιητικά μέγιστο ως τις 22,7ο περίπου (αν και μετά 
τις 19ο υπάρχει σοβαρή αλλοίωση ). Έτσι τα διαγράμματα για μέγιστο στις 20ο  
και 30ο με Δφ=2,27ο  δεν είναι ικανοποιητικά. Αυξάνοντας το Δφ σε 2,8ο και 
με βάση τα παραπάνω παρατηρούμε ότι για 20ο παρέχεται πολύ ικανοποιητική 
απόδοση (αφού σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να επιτευχθεί μέγιστο ως τις 
10*Δφ =28ο περίπου) ενώ για 10*Δφ στις 30ο καμία από τις δύο δεν 
λειτουργεί ικανοποιητικά .  

 Για την περίπτωση για μέγιστο στις -10ο, υπάρχει πλήρης συμμετρία στα 
διαγράμματα (πλάτους, φάσης και διαγράμματος ακτινοβολίας) με αυτή για 
μέγιστο στις 10ο . 

 Για την περίπτωση με μέγιστο στις 0ο και μηδενισμό στις 30ο παρατηρούμε 
ότι ο μηδενισμός δεν επιτυγχάνεται εύκολα αφού είναι πολύ κοντά στον κύριο 
λοβό. Βελτιωμένη απόδοση και μεγαλύτερη ακρίβεια στην επίτευξη του 
μηδενισμού παρουσιάζεται επιλέγοντας Δφ = 2.8ο  στην ίδια περίπτωση. Στην 
περίπτωση με μέγιστο στις 0ο και μηδενισμό στις 60ο ο μηδενισμός 
επιτυγχάνεται με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια αφού είναι μακριά από την κύρια 
δέσμη. Επίσης οι στενοί (narrow) μηδενισμοί σε όλες τις περιπτώσεις 
επιτυγχάνονται πιο δύσκολα από ότι οι αντίστοιχοι πιο ευρείς (broad) .  

 Παρόμοια αποτελέσματα με την περίπτωση με μέγιστο στις 0ο και μηδενισμό 
στις 30ο  παρουσιάζει η περίπτωση με μέγιστο στις 10ο και μηδενισμό στις 40ο.  

 Τα διαγράμματα ακτινοβολίας που προκύπτουν για μάσκες που δεν 
περιλαμβάνουν μηδενισμούς είναι πιο ικανοποιητικά από τα αντίστοιχα με 
περιορισμούς-μηδενισμούς . Αυτό οφείλεται στο ότι , όπως αναφέρθηκε στην 
παράγραφο 10.2.2 , αν ζητείται να ενσωματωθούν οι περιορισμοί για 
μηδενισμούς , η βέλτιστη λύση διανύσματος βαρων δίνεται από τη σχέση : 

        Wopt = D+P+(IN -D+D)Wo ενώ για πρόβλημα χωρίς μηδενισμούς      
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       η λύση χωρίς περιορισμούς για αυτό το πρόβλημα δίνεται από τη σχέση : 
       Wo= (AAT)-1 ATb  , δηλαδή το διάνυσμα answer που χρησιμοποιήθηκε στον    
       κώδικα . Για μεγαλύτερη επομένως ακρίβεια  θα έπρεπε να τροποποιηθεί το    
       διάνυσμα    weight στον κώδικα με βάση την παραπάνω σχέση και τις μήτρες    

D και P , όπως ορίστηκαν στην παράγραφο 10.1. 2 .                                              
 
10.5 Περίληψη - συμπεράσματα 
 
      Έγινε εισαγωγή σε μία νέα προσέγγιση για προβλήματα  σύνθεσης διαγραμμάτων 
στοιχειοκεραιών που περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση με γραμμικούς και μη 
γραμμικούς περιορισμούς. Η γενική λύση για το διάνυσμα βαρών μπορεί να αναλυθεί 
σε δύο τμήματα , σε ένα που ικανοποιεί τους γραμμικούς περιορισμούς και σε ένα 
δεύτερο ορθογώνιο προς αυτό. Παρουσιάζεται  μία γεωμετρική παραγωγή του 
παραπάνω αποτελέσματος , προσφέροντας κατανόηση του μηχανισμού καθοδήγησης 
μηδενικών μέσω γραμμικών περιορισμών. Έτσι, λαμβάνονται νέες λύσεις στη 
σύνθεση προκαθορισμένων διαγραμμάτων ακτινοβολίας για κυκλικές και τοξοειδείς 
κεραίες . Τέλος , με βάση τον αλγόριθμο LMS που αναφέρθηκε , πραγματοποιείται με 
χρήση του προγράμματος ΜATLAB μία προσομοίωση της τροφοδότησης δεδομένης 
κυλινδρικής εργαστηριακής στοιχειοκεραίας για διάφορες απαιτήσεις look direction 
και μηδενισμών και παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της .  
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Συμπεράσματα για τη χρήση των προσαρμοστικών αλγορίθμων σε 
στοιχειοκεραίες  
 
     Στα κεφάλαια 4 έως 10 εξετάστηκαν η μορφή, η απόδοση, το κόστος, η 
μεταβατική απόκριση και γενικότερα  τα χαρακτηριστικά της υλοποίησης διαφόρων 
αλγορίθμων για την τροφοδότηση – διέγερση των στοιχείων – ακτινοβολητών μίας 
στοιχειοκεραίας. Κάθε ένας από αυτούς τους αλγορίθμους προσεγγίζει , στηριζόμενος 
σε διαφορετική λογική , το διάνυσμα βάρους w(k) του pattern forming δικτύου, όπως 
αυτό παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 1, που χρησιμοποιούμενο για την τροφοδότηση 
της στοιχειοκεραίας, παρέχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά στο προκύπτον 
διάγραμμα ακτινοβολίας της (επιθυμητό εύρος δέσμης, θέση μεγίστου και 
μηδενισμών, επίπεδο πλευρικών λοβών, κατευθυντικότητα κ.α.). Παρουσιάστηκαν 
αναλυτικά τα χαρακτηριστικά μεταβατικής απόκρισης καθενός από τους παραπάνω 
αλγορίθμους καθώς και τα προτερήματα και μειονεκτήματα του καθενός . Ο λόγος 
της παράθεσης αυτών των χαρακτηριστικών για κάθε αλγόριθμο είναι να κατασταθεί 
δυνατή η επιλογή της χρήσης καθενός από αυτούς ανάλογα με τα δεδομένα της 
στοιχειοκεραίας , της a priori γνώσης του σηματικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτή 
καλείται να λειτουργήσει , του κόστους υλοποίησης που διατίθεται , της ανάγκης ή 
μη για ταχεία σύγκλιση, του διαθέσιμου hardware, υπολογιστικής ισχύς και  
επεξεργασίας σήματος  και γενικότερα τις εκάστοτε συνθήκες κάθε εφαρμογής .  
     Εξετάστηκαν οι εξής αλγόριθμοι  : 

1. Αλγόριθμοι βασιζόμενοι σε μεθόδους κλίσης (gradient based algorithms) που 
διακρίθηκαν στις παρακάτω μορφές : ελάχιστου μέσου τετραγώνου (Least 
Mean Square-LMS), διαφορικής απότομης καθόδου (Differential steepest 
descent-DSD),επιταχυνόμενης κλίσης (Αccelerated gradient-AG)- αλγόριθμος 
Powell . 

2. Αλγόριθμος για επεξεργαστή Howells-Applebaum στηριζόμενος στο κριτήριο 
μεγίστου SNR . 

3. Αλγόριθμος άμεσης αναστροφής της sample covariance μήτρας – DMI . 
4. Αλγόριθμος βασιζόμενος σε επαναληπτικές (recursive) μεθόδους . 
5. Αλγόριθμος για χρήση σε σειριακούς – διαδοχικούς προ-επεξεργαστές και 

προ-επεξεργαστής ορθογωνιοποίησης Gram-Schmidt (GSCP) . 
6. Αλγόριθμοι τυχαίας αναζήτησης (random search algorithms) που διακρίθηκαν 

στις παρακάτω μορφές : γραμμικής τυχαίας αναζήτησης (Linear random 
search – LRS), επιταχυνόμενης τυχαίας αναζήτησης (accelerated random 
search – ARS) και καθοδηγούμενης επιταχυνόμενης τυχαίας αναζήτησης 
(Guided accelerated random search – GARS) . 

7. Αλγόριθμος αποσύνθεσης σε ένα τμήμα που ικανοποιεί γραμμικούς 
περιορισμούς της στοιχειοκεραίας και σε ένα δεύτερο, ορθογώνιο ως προς 
αυτό, στηριζόμενος στην αρχή ελαχίστων τετραγώνων. Σε αυτόν στηρίχθηκε η 
ανάλυση σε MATLAB για την εύρεση του διανύσματος βάρους της 
εργαστηριακής κυλινδρικής στοιχειοκεραίας .  

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά  τα χαρακτηριστικά μεταβατικής 
απόκρισης , η λογική , τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθενός από τους 
παραπάνω αλγορίθμους ώστε να βοηθηθεί ο σχεδιαστής κατά την επιλογή τους  .  
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    Πίνακας σύνοψης χαρακτηριστικών προσαρμοστικών αλγορίθμων 
 

 LMS MSNR PAG DSD DMI R GSCP RS 
Λογική 
αλγορί-
θμου 

Απότομη 
κάθοδος 

Όμοια με 
LMS 

Συζυγής 
κλίση 

καθόδου 

Τεχνική 
διαταραχής 

Άμεσος 
υπολογισμός 
covariance 
μήτρας-
ανοιχτός 
βρόχος 

Δεδομένα 
βαρων 

παρόμοια 
με αυτά του 
φίλτρου 
Κalman- 
κλειστός 
βρόχος 

Ορθογωνιοποίη-
ση σημάτων 
εισόδου 

Δοκιμή και 
σφάλμα 

Χαρακτηρι
στικά 
μεταβατι-
κής 
απόκρισης 

Δυνατός ο 
συμβιβασμός 

μεταξύ 
λανθασμένης 
προσαρμογής 
και ταχύτητας 
σύγκλισης 

Όμοια 
σχεδόν 
με τον 
LMS 

Βελτιωμένος 
συμβιβασμός 

μεταξύ 
λανθασμένης 
προσαρμογής 
και ταχύτητας 
σύγκλισης σε 
σχέση με τον 

LMS 

Μη ευνοϊκός  
συμβιβασμός 

μεταξύ 
λανθασμένης 
προσαρμογής 
και ταχύτητας 
σύγκλισης σε 
σχέση με τον 

LMS 

Επιτυγχάνει 
την ταχύτερη 
σύγκλιση με 
τον πιο 
ευνοϊκό 

συμβιβασμό 
μεταξύ 

λανθασμένης 
προσαρμογής 
και ταχύτητας 
σύγκλισης 

Όμοια με 
DMI 

Βελτιωμένος 
συμβιβασμός 

μεταξύ 
λανθασμένης 
προσαρμογής 
και ταχύτητας 
σύγκλισης σε 
σχέση με τον 

PAG. Η 
ταχύτητα 
σύγκλισης 
προσεγγίζει 
αυτή του DMI 

Μη ευνοϊκός  
συμβιβασμός 

μεταξύ 
λανθασμένης 
προσαρμογής 
και ταχύτητας 
σύγκλισης σε 
σχέση με τον 
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     Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στα κεφάλαια 4-10 εξάγονται συνοπτικά τα 
ακόλουθα συμπεράσματα :  
     Ο αλγόριθμος LMS προσαρμόζει τη μέθοδο απότομης καθόδου στο μέτρο 
απόδοσης MSE, απαιτεί την παραγωγή ενός σήματος αναφοράς που συγκρίνεται με 
το σήμα εξόδου της στοιχειοκεραίας για τη διαμόρφωση ενός σήματος σφάλματος και 
εφαρμόζεται κυρίως σε συστήματα επικοινωνιών. Η βάση ενός LMS βρόχου είναι ο 
correlator (συσχετιστής – πολλαπλασιαστής).  Όταν η χρήση Ν correlators του 
αλγόριθμου LMS θεωρείται ανεπιθύμητη εναλλακτική λύση παρέχει ο αλγόριθμος 
DSD ο οποίος απαιτεί μόνο άμεσες μετρήσεις δεικτών απόδοσης . Ο αλγόριθμος 
βασιζόμενος στην προσέγγιση επιταχυνόμενης κλίσης παρέχει μείωση της 
ευαισθησίας της ταχύτητας σύγκλισης  συναρτήσει του σκορπίσματος ιδιοτιμών που 
παρουσιάζουν οι LMS και DSD αλγόριθμοι , με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός 
βαθμών ελευθερίας του επεξεργαστή δεν είναι μεγάλος . 
     Ο προσαρμοστικός επεξεργαστής Howells-Applebaum μεγιστοποιεί το SNR 
εξόδου και σχετίζεται με τον αλγόριθμο LMS . Χρησιμοποιείται κυρίως σε 
περιπτώσεις όπου το επιθυμητό σήμα είναι απόν (σε αντίθεση με τον αλγόριθμο LMS 
που απαιτεί να είναι παρόν το επιθυμητό σήμα) και χρησιμοποιεί ένα διάνυσμα 
καθοδήγησης δέσμης αντί για σήμα αναφοράς . Η μεταβατική συμπεριφορά του 
αλγορίθμου περιγράφεται με τη βοήθεια των δεσμών ιδιοδιανυσμάτων και την 
εισαγωγή ενός μετασχηματισμού σε κανονικό σύστημα συντεταγμένων που 
διαγωνιοποιεί την covariance μήτρα σήματος. Όπως ο LMS, έτσι και αυτός ο 
αλγόριθμος παρουσιάζει ευαισθησία στη διασπορά των ιδιοτιμών της μήτρας 
συσχέτισης Rxx .  
     Οι αλγόριθμοι DMI παρέχουν ταχύτητες σύγκλισης που δεν μπορούν να 
ξεπεραστούν από τον LMS αλγόριθμο. Το διάνυσμα βαρών που λαμβάνεται 
εξαρτάται μόνο από την covariance μήτρα σήματος. Όταν το επιθυμητό σήμα 
απουσιάζει από το περιβάλλον σήματος , η χρήση ενός διανύσματος καθοδήγησης 
σήματος rxd παρέχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά μεταβατικής απόκρισης . Όταν το 
επιθυμητό σήμα είναι παρόν, σχηματίζεται η εκτίμηση xdr)  η οποία παρέχει 
χαρακτηριστικά μεταβατικής απόκρισης που είναι ανώτερα από αυτά με χρήση της a 
priori γνώσης της rxd . Χαρακτηριστικό των αλγόριθμων DMI είναι ότι δεν 
επηρεάζονται από τη διασπορά ιδιοτιμών μέχρι ενός δεδομένου κρίσιμου σημείου 
που εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων bits του υπολογιστή για την 
αντιστροφή της μήτρας . Η χρησιμότητα των αλγορίθμων DMI περιορίζεται από τον 
αριθμό των βαθμών ελευθερίας του προσαρμοστικού επεξεργαστή .  
     Οι επαναληπτικοί αλγόριθμοι παρουσιάζουν ταχεία σύγκλιση, παρόμοια σε 
ταχύτητα με εκείνη των αλγορίθμων DMI .Η ταχύτητα σύγκλισης είναι επίσης 
ανεξάρτητη από το «σκόρπισμα» ιδιοτιμών, όπως και στους αλγορίθμους DMI . Οι 
διάφορες μορφές επαναληπτικών αλγορίθμων αναπτύσσονται αντιστρέφοντας τη 
μήτρα της βασικής εξίσωσης ανανέωσης βαρών. Οι επαναληπτικοί αλγόριθμοι 
διαφέρουν από τους αλγορίθμους DMI κυρίως στο ότι η απαραίτητη αντιστροφή 
μήτρας επιτυγχάνεται με επαναληπτικό τρόπο και όχι άμεσα. Οι μεγάλες ταχύτητες 
σύγκλισης και η μη-επίδραση του «σκορπίσματος» ιδιοτιμών στους επαναληπτικούς 
επεξεργαστές τους καθιστούν χρήσιμα εργαλεία . 
     Η ευαισθησία  του ρυθμού σύγκλισης των προσαρμοστικών επεξεργαστών LMS 
και  Howells-Applebaum στη διασπορά των ιδιοτιμών μπορεί να αντιμετωπισθεί με 
χρήση ενός σειριακού-διαδοχικού προ-επεξεργαστή που αναλύει το διάνυσμα 
σήματος εισόδου σε ορθογώνιες συνιστώσες . Ένα Νolen cascade δίκτυο αναλύει το 
διάνυσμα σήματος εισόδου σε ορθογώνια στοιχεία δέσμης ιδιοδιανύσματος αλλά 
απαιτεί πολύ μεγάλο αριθμό επαναλήψεων για να επιτύχει την προσαρμογή των 
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παραμέτρων  δικτύου με γρήγορη σύγκλιση. Ο προ-επεξεργαστής Gram-Schmidt 
αναλύει το διάνυσμα σήματος εισόδου σε ορθογώνια στοιχεία-συνιστώσες (όχι σε 
στοιχεία δέσμης ιδιοδιανύσματος) και πετυχαίνει τη μείωση της ευαισθησίας του 
ρυθμού σύγκλισης στη διασπορά των ιδιοτιμών απαιτώντας σχετικά μικρό αριθμό 
επαναλήψεων για την προσαρμογή παραμέτρων του προ-επεξεργαστή στις 
επιθυμητές τιμές σταθερής κατάστασης .  
     Οι αλγόριθμοι τυχαίας αναζήτησης LRS, ARS και GARS  είναι χρήσιμοι για την 
μελέτη ανωμάλων ή με παραπάνω από ένα ακρότατα επιφανειών απόδοσης και για 
την υλοποίησή τους απαιτείται μόνο ένας άμεσος υπολογισμός του επιλεχθέντος 
μέτρου απόδοσης , απαιτώντας μικρή υπολογιστική ισχύ. Το τίμημα για την απλότητα 
υλοποίησης και υπολογισμών είναι ο μεγαλύτερος χρόνος σύγκλισης που απαιτείται 
για την επίτευξη της λύσης του βέλτιστου διανύσματος βαρών. Η ταχύτητα 
σύγκλισης που μπορεί να επιτευχθεί με τον LMS αλγόριθμο στην περίπτωση 
επιφανειών απόδοσης με ένα ακρότατο είναι κατά πολύ ταχύτερη από αυτήν που 
μπορεί να επιτευχθεί με αλγορίθμους τυχαίας αναζήτησης. Επίσης , και οι τρεις 
αλγόριθμοι τυχαίας αναζήτησης παρουσιάζουν την ίδια ευαισθησία στη διασπορά των 
ιδιοτιμών με τον LMS αλγόριθμο.  
     Ο αλγόριθμος αποσύνθεσης στηριζόμενος στην αρχή ελαχίστων τετραγώνων 
(κεφάλαιο 10) αντιμετωπίζει προβλήματα σύνθεσης διαγραμμάτων στοιχειοκεραιών 
που περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση με γραμμικούς και μη γραμμικούς περιορισμούς. 
Η γενική λύση για το διάνυσμα βαρών μπορεί να αναλυθεί σε δύο τμήματα , σε ένα 
που ικανοποιεί τους γραμμικούς περιορισμούς και σε ένα δεύτερο ορθογώνιο προς 
αυτό, με εφαρμογή κυρίως σε κυλινδρικές και τοξοειδείς στοιχειοκεραίες και μία 
δεδομένη εργαστηριακή στοιχειοκεραία . Για την κυλινδρική αυτή στοιχειοκεραία , 
τροφοδοτούμενη με βάση αυτόν τον αλγόριθμο, εξάγονται συμπεράσματα που 
αναφέρθηκαν αναλυτικά στην παράγραφο 10.4 .  
     Δεδομένου ότι ο συμβιβασμός μεταξύ λανθασμένης προσαρμογής και ταχύτητας 
σύγκλισης για τους αλγόριθμους τυχαίας αναζήτησης (LRS – ARS – GARS) και για 
τον αλγόριθμο διαφορικής απότομης καθόδου (DSD) δεν είναι ευνοϊκός 
συγκρινόμενος με την περίπτωση του αλγορίθμου LMS , καθίσταται φανερό ότι οι 
παραπάνω αλγόριθμοι θα χρησιμοποιούνται όταν ο σχεδιαστής έχει στη διάθεσή του 
ελάχιστα μέσα και εξοπλισμό-hardware για την υλοποίηση του αλγορίθμου  ή αν 
ενδιαφέρεται για επιφάνειες απόδοσης με παραπάνω από ένα ακρότατα αντίστοιχα. 
Επίσης , έχοντας ως κριτήριο τον συμβιβασμό μεταξύ λανθασμένης προσαρμογής και 
ταχύτητας σύγκλισης, ο αλγόριθμος Howells-Applebaum- μεγίστου SNR παρουσιάζει 
όμοια σχεδόν συμπεριφορά με τον αλγόριθμο LMS και έτσι ο σχεδιαστής μπορεί να 
επιλέξει ανάμεσά τους .  
     Έστω ότι οι  παράμετροι των υπολοίπων αλγορίθμων (αL για τον LMS , Κ 
δείγματα για τον PAG και α και Ρ(0) για τους επαναληπτικούς αλγορίθμους) 
επιλέγονται έτσι ώστε να παρουσιάζουν συγκρίσιμη λανθασμένη προσαρμογή 
σταθερής κατάστασης και το αρχικό διάνυσμα βαρων είναι κοινό για όλους τους 
αλγορίθμους . Παρατηρείται ότι η λανθασμένη προσαρμογή για τους επαναληπτικούς 
και άμεσης αναστροφής (DMI) αλγορίθμους μειώνεται με την αύξηση του αριθμού 
των επαναλήψεων και δεν αλλάζει με μεταβολή των παραμέτρων του εκάστοτε 
αλγορίθμου . Συνεπώς , αυτοί οι αλγόριθμοι παρέχουν  τον πιο ευνοϊκό συμβιβασμό 
μεταξύ λανθασμένης προσαρμογής και ταχύτητας σύγκλισης ενώ ακολουθούν κατά 
σειρά οι αλγόριθμοι ορθογωνιοποίησης Gram-Schmidt (GSCP), επιταχυνόμενης 
κλίσης (ΡAG) και ελάχιστου μέσου τετραγώνου (LMS) για δεδομένη διασπορά 
ιδιοτιμών λmax / λmin . Έχοντας ως κριτήριο την ευαισθησία στη διασπορά των 
ιδιοτιμών της μήτρας συσχέτισης Rxx  η πιο ευνοϊκή συμπεριφορά παρουσιάζεται από 
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τους αλγορίθμους DMI, GSCP και τους επαναληπτικούς αλγορίθμους . Περαιτέρω 
βελτίωση στο συμβιβασμό μεταξύ λανθασμένης προσαρμογής και ταχύτητας 
σύγκλισης όταν ενδιαφέρει η ευαισθησία στην διασπορά των ιδιοτιμών, μπορεί να 
επιτευχθεί πληρώνοντας το τίμημα επιπρόσθετου εξοπλισμού, οργάνων και 
υπολογιστικής ισχύος .  
     Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, οι αλγόριθμοι που παρέχουν την απλούστερη 
δυνατή hardware και κυκλωματική υλοποίηση, απαιτώντας μόνο άμεσες μετρήσεις 
του επιλεχθέντος μέτρου απόδοσης , παρουσιάζουν το μειονέκτημα της απαίτησης για 
αυξημένο χρόνο σύγκλισης προκειμένου να επιτύχουν τη λύση σταθερής κατάστασης 
για δεδομένο βαθμό λανθασμένης προσαρμογής. Με τη βελτίωση της ψηφιακής 
επεξεργασίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, οι αλγόριθμοι που απαιτούν πιο 
εξεζητημένα υπολογιστικά μέσα καθίστανται όχι μόνο πιο αποδοτικοί αλλά και πιο 
εύκολοι στην υλοποίηση. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί υψηλή απόδοση, η οποία ήταν 
ανέφικτη παλαιότερα , και χαμηλό κόστος της απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος , 
καθιστώντας έτσι σχετικά πολύπλοκους αλγορίθμους πιο οικονομικούς και 
αποδοτικούς .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΓΕΘΗ 
 
Περιοχές ακτινοβολίας   κεραιών - Ένταση και πυκνότητα ακτινοβολίας  

 
Ο χώρος που περιβάλλει έναν ακτινοβολητή χωρίζεται  σε τρεις περιοχές : 

• Την κοντινή περιοχή 
• Την περιοχή Fresnel 
• Τη μακρινή περιοχή 

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από διαφορετική συμπεριφορά του 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο ακτινοβολητής και διακρίνονται 
μεταξύ τους με βάση καθιερωμένα κριτήρια . 

Η κοντινή περιοχή : 

 Είναι η περιοχή όπου το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εμφανίζει άεργη συμπεριφορά, 
δηλαδή δεν παρουσιάζεται ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας . Εκτείνεται  
χωρικά στο εσωτερικό σφαίρας με ακτίνα :  

      R1 = 0.62 (D3/λ)1/2                                            

που περιβάλλει τον ακτινοβολητή-κεραία (σχήμα 1). Στην σχέση αυτή D είναι η 
μέγιστη διάσταση του ακτινοβολητή και λ το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στη 
συχνότητα λειτουργίας . 

 

 

Σχήμα 1 . Περιοχές κεραίας 
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 Η περιοχή  Fresnel :  

Βρίσκεται  μεταξύ της κοντινής και της μακρινής περιοχής ενός ακτινοβολητή. Το 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στην περιοχή αυτή εμφανίζει συμπεριφορά ακτινοβολίας 
αλλά οι εγκάρσιες συνιστώσες του διατηρούν και ακτινική εξάρτηση. Η περιοχή 
Fresnel εκτείνεται στο χώρο που περιορίζεται από τις σφαίρες με ακτίνες R1 και R2  
που περιβάλλουν τον ακτινοβολητή, όπως φαίνεται στο σχήμα 1 ,  με  : 

R2 = 2 (D2/λ)                                                                    

 Όταν ο ακτινοβολητής έχει μικρές διαστάσεις σε σχέση με το μήκος κύματός του λ ,   
η περιοχή Fresnel δεν υπάρχει . 

 
Η μακρινή περιοχή : 
 
Στην περιοχή αυτή οι εγκάρσιες συνιστώσες του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι 
ανεξάρτητες από την ακτινική συνιστώσα . Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει συνήθως 
αποστάσεις από τον ακτινοβολητή μεγαλύτερες από R2, όπως αυτό ορίστηκε 
παραπάνω. Στην περίπτωση κεραιών τύπου ανοίγματος , στις οποίες η συμπεριφορά 
του μακρινού πεδίου είναι ευαίσθητη στις μεταβολές φάσης των πηγών στην επιφάνεια 
του ανοίγματος, η μακρινή περιοχή εμφανίζεται σε αποστάσεις από την κεραία 
μεγαλύτερες της R2 . Τέλος , στην περίπτωση κεραιών που ακτινοβολούν σε χώρο με 
απώλειες με μιγαδικό κυματικό αριθμό γ, η μακρινή περιοχή προσδιορίζεται από την 
ελάχιστη απόσταση :  
R2

’ = | γ| ( D2/ π )                                                      
 
 
Ένταση ακτινοβολίας  
 
     Η ένταση ακτινοβολίας είναι μέγεθος που χαρακτηρίζει τη μακρινή περιοχή μίας 
κεραίας και εκφράζει την ισχύ που ακτινοβολείται ανά μονάδα στερεάς γωνίας και 
ορίζεται από τη σχέση : 

U (θ,φ) = r2 )(rP v
rr

α                                                  

όπου  vPα

r
= (1/2) Re{ )()( * rHrE rvrr

× }                           
η μέση τιμή της πυκνότητας πραγματικής ισχύος που ακτινοβολείται ή μέση χρονική 
τιμή του διανύσματος Poynting . Λόγω των παραπάνω σχέσεων προκύπτει : 
U (θ,φ) = ( r2 / 2n )* | )(rE rr

|2                                              
όπου n = (μ/ε)1/2 η κυματική αντίσταση του μέσου διάδοσης , )(rE rr

 η ένταση του 
ηλεκτρικού πεδίου και )(rH rv

 η ένταση του μαγνητικού πεδίου. Η συνολική ισχύς που 
ακτινοβολεί μία κεραία προκύπτει και μέσω της έντασης ακτινοβολίας με 
ολοκλήρωσή της σε ολόκληρη τη στερεά γωνία Ω που περιβάλλει την κεραία : 

Wrad = ∫∫∫∫ =Ω
Ω

ππ

θφθθφφθ
0

2

0

]sin),([),( UdddU                     
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Διαγράμματα Ακτινοβολίας. Κατευθυντικότητα κεραίας 

      Διάγραμμα ακτινοβολίας ενός ακτινοβολητή είναι η γραφική παράσταση του 
τρόπου ακτινοβολίας του καθώς μεταβάλλεται το σημείο παρατήρησης του 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρακτικού ενδιαφέροντος, 
το διάγραμμα ακτινοβολίας προσδιορίζεται για τη μακρινή περιοχή μίας κεραίας και 
παριστάνεται ως συνάρτηση των συντεταγμένων διεύθυνσης θ και φ ενός κατάλληλου 
συστήματος σφαιρικών συντεταγμένων με κέντρο, συνήθως, το γεωμετρικό κέντρο της 
κεραίας. 

    Τα μεγέθη των οποίων δίδεται το διάγραμμα ακτινοβολίας είναι η ένταση 
ακτινοβολίας U(θ,φ) και η ένταση του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου. Το 
διάγραμμα της έντασης ακτινοβολίας ονομάζεται διάγραμμα ισχύος, ενώ το 
διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ονομάζεται διάγραμμα πεδίου. 
Στο σχήμα 2 φαίνεται σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων κατάλληλο για τη χάραξη 
των διαγραμμάτων ακτινοβολίας μίας κεραίας με γεωμετρικό κέντρο το σημείο Ο. 

     Στις περισσότερες περιπτώσεις πρακτικού ενδιαφέροντος, η σχεδίαση 
διαγραμμάτων καθώς μεταβάλλεται η γωνία θ για συγκεκριμένες τιμές της γωνίας φ 
και διαγραμμάτων συναρτήσει της γωνίας φ για συγκεκριμένες τιμές της γωνίας θ, 
είναι  αρκετή  για  την  περιγραφή του πώς ακτινοβολεί ένας ακτινοβολητής . Για 
κεραίες με ακτινοβολία γραμμικά πολωμένη, η ακτινοβολία περιγράφεται μέσω δύο 
κυρίων διαγραμμάτων κατά το Ε - επίπεδο και κατά το Η - επίπεδο αντίστοιχα. Το Ε-
επίπεδο είναι το επίπεδο που ορίζεται από την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και τη 
διεύθυνση μέγιστης ακτινοβολίας . Αντίστοιχος είναι ο ορισμός για το Η – επίπεδο. 

 
 

Σχήμα 2. Σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων ως προς το κέντρο της κεραίας 
     
Λοβοί ακτινοβολίας 

     Ως λοβός ακτινοβολίας ορίζεται το τμήμα του διαγράμματος ακτινοβολίας που 
οριοθετείται από περιοχές πολύ ασθενούς, συνήθως μηδενικής , έντασης ακτινοβολίας. 
Κύριος λοβός ονομάζεται ο λοβός  που περιέχει τη διεύθυνση μέγιστης ακτινοβολίας. 
Σε αρκετές περιπτώσεις κεραιών προκύπτουν περισσότεροι του ενός κύριοι λοβοί οι 
οποίοι συνήθως είναι ανεπιθύμητοι και πρέπει να αποφεύγονται με κατάλληλη 
σχεδίαση. Δευτερεύων λοβός είναι κάθε λοβός ακτινοβολίας που δεν είναι κύριος . Ως 
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πλευρικοί λοβοί χαρακτηρίζονται οι λοβοί που δεν περιέχουν τη διεύθυνση 
ενδιαφέροντος της κεραίας , ενώ με τον όρο οπίσθιος λοβός εννοείται ο λοβός που 
περιλαμβάνει τη διεύθυνση που είναι αντίθετη αυτής του κυρίου λοβού . 

     Οι δευτερεύοντες λοβοί αντιπροσωπεύουν ακτινοβολία προς ανεπιθύμητες 
κατευθύνσεις και κατά συνέπεια είναι επιθυμητή  η ελαχιστοποίησή  τους . Ο λόγος 
της ισχύος που εμφανίζει ένας δευτερεύοντας λοβός στη διεύθυνση μεγίστου του προς 
την αντίστοιχη ισχύ που εμφανίζει ο κύριος λοβός ονομάζεται στάθμη του πλευρικού 
λοβού και εκφράζεται σε dB. Ανεκτοί στην πράξη θεωρούνται πλευρικοί λοβοί με 
στάθμη χαμηλότερη των -20 dB. Η ελαχιστοποίηση των πλευρικών λοβών κατά το 
σχεδιασμό μίας κεραίας είναι ιδιαίτερης σημασίας σε αρκετές περιπτώσεις 
εφαρμογών για την αποφυγή παρεμβολών, όπως στις περιπτώσεις δορυφορικών 
επικοινωνιών ή συστημάτων radar. 

     Σημαντικό ρόλο  για την περιγραφή των κατευθυντικών ιδιοτήτων μίας κεραίας 
κατέχει το γωνιακό εύρος Δ0 του κύριου λοβού και ορίζεται ως η γωνία που 
σχηματίζουν οι διευθύνσεις μηδενισμών ή ελαχίστων μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται η διεύθυνση μέγιστης ακτινοβολίας . Στην πράξη η περιγραφή του 
κύριου λοβού γίνεται και μέσω του ανοίγματος μισής ισχύος Δ3 dB  , δηλαδή της γωνίας 
που σχηματίζουν οι διευθύνσεις εκατέρωθεν της διεύθυνσης μέγιστου για τις οποίες η 
ένταση ακτινοβολίας είναι η μισή της μέγιστης τιμής . 

     Η γωνία αυτή ορίζεται σε επίπεδο που περιέχει τη διεύθυνση μέγιστης 
ακτινοβολίας. Το εύρος του κύριου λοβού είναι  σημαντική παράμετρος μέσω της οποίας 
καθορίζεται πόσο κατευθυντική είναι μία κεραία και αντισταθμίζεται από τη στάθμη 
των πλευρικών λοβών. Έτσι, η μείωση του εύρους του κύριου λοβού, δηλαδή η 
αύξηση της κατευθυντικότητας, αντισταθμίζεται από αύξηση της στάθμης των 
πλευρικών λοβών. Στην περίπτωση κεραιών radar, το εύρος του κύριου λοβού 
χαρακτηρίζει τη διακριτική ικανότητα του radar. Στο σχήμα 3  φαίνονται οι λοβοί 
ακτινοβολίας, το γωνιακό εύρος και το άνοιγμα μισής ισχύος . 

 

 

Σχήμα 3  Λοβοί ακτινοβολίας , άνοιγμα μισής ισχύος  
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Ισοτροπικός ακτινοβολητής (isotropic-omnidirectional) 

     Ισοτροπικός ακτινοβολητής ονομάζεται η κεραία εκείνη που ακτινοβολεί εξίσου 
προς όλες τις κατευθύνσεις του χώρου. Τέτοιου είδους ακτινοβολία μπορεί να 
επιτύχει μόνο μία σημειακή πηγή. Αν και ο ισοτροπικός ακτινοβολητής δεν είναι 
υλοποιήσιμος , αποτελεί την κεραία αναφοράς προς την οποία συγκρίνονται ως προς 
τις κατευθυντικές τους ιδιότητες όλες οι κεραίες που χρησιμοποιούνται στις διάφορες 
εφαρμογές . Είναι φανερό, λόγω της σημειακής φύσης του ισοτροπικού ακτινοβολητή, 
ότι το διάνυσμα Poynting έχει ακτινική διεύθυνση και εξαρτάται μόνο από την 
απόσταση του σημείου παρατήρησης από την πηγή, δηλαδή : 

)(0 rP  = r
r

Wrad )
24

1
π

                                                   

όπου Wrad  η ισχύς ακτινοβολίας . 
Η αντίστοιχη ένταση ακτινοβολίας του ισοτροπικού ακτινοβολητή είναι σταθερή και 
ίση προς : 
Uo = Wrad  / 4π                                                          

Κατευθυντικό κέρδος- Κατευθυντικότητα 

     Ως κατευθυντικό κέρδος Dg(θ,φ) ενός ακτινοβολητή ορίζεται ο λόγος της έντασης 
ακτινοβολίας μίας κεραίας προς την ένταση ακτινοβολίας Uo ισοτροπικού 
ακτινοβολητή που εκπέμπει την ίδια ισχύ ακτινοβολίας, δηλαδή : 

            Dg(θ,φ) = U(θ,φ) / Uo = 4π U(θ,φ) / Wrad                              

Κατευθυντικότητα Dm  μίας κεραίας είναι η μέγιστη τιμή του κατευθυντικού κέρδους 
της , δηλαδή : 

           Dm = Dg(θ,φ)|max = U(θ,φ) |max / Uo = 4π U(θ,φ) |max / Wrad    

όπου Umax η μέγιστη τιμή της έντασης ακτινοβολίας και Wrad η συνολική ισχύς 
ακτινοβολίας της κεραίας . 

     Το κατευθυντικό κέρδος είναι συνάρτηση των συντεταγμένων θέσης θ και φ του 
σημείου υπολογισμού του πεδίου ακτινοβολίας μίας κεραίας. Η κατευθυντικότητα ενός 
ισοτροπικού ακτινοβολητή είναι ίση προς τη μονάδα , αφού η ακτινοβολία του είναι η 
ίδια προς όλες τις διευθύνσεις του χώρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακτινοβολητή, η 
κατευθυντικότητα είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα και αποτελεί ένα μέτρο του πόσο 
κατευθυντική είναι . Το εύρος τιμών που λαμβάνει το κατευθυντικό κέρδος είναι [0, 
Dm] .  

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις  

Wrad  = ∫∫ ∫∫
Ω

=Ω ]sin),([),(
0

2

0

θφθθφφθ
ππ

UdddU                 

και Uo = Wrad  / 4π                                                            

στη σχέση ορισμού προκύπτει : 
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Dm= 4π* U(θ,φ) |max  / ∫∫
Ω

ΩdU ),( φθ  = 4π / ΩΑ    με     

                       

και Un =  U(θ,φ) / U(θ,φ) |max                                   

 
     Η παράμετρος ΩΑ ονομάζεται στερεός λοβός ακτινοβολίας , ενώ η συνάρτηση 
Un(θ,φ) είναι η κανονικοποιημένη ένταση ακτινοβολίας της κεραίας. Ο στερεός λοβός 
ακτινοβολίας ΩΑ είναι η στερεά γωνία δια της οποίας θα εκπεμπόταν όλη η ισχύς , αν 
η κεραία εξέπεμπε σταθερή ένταση ακτινοβολίας και ίση προς Dm = 4π / ΩΑ   προς 
κάθε κατεύθυνση στο εσωτερικό της ΩΑ . Για κεραίες που διαθέτουν ένα κύριο λοβό 
και αμελητέους δευτερεύοντες , η παράμετρος ΩΑ είναι ίση προς το γινόμενο των 
ανοιγμάτων μισής ισχύος θ1 και θ2 σε δύο κάθετα μεταξύ τους επίπεδα συμμετρίας του 
κυρίου λοβού ακτινοβολίας . Στην περίπτωση αυτή , η κατευθυντικότητα προκύπτει 
από την προσεγγιστική σχέση : 
Dm = 4π / θ1 θ2                                 
όπου τα ανοίγματα θ1 και θ2  μετρώνται σε ακτίνια . Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί  
ότι η σχέση αυτή δίνει την κατευθυντικότητα κατευθυντικών κεραιών με ένα κύριο 
λοβό και αμελητέους δευτερεύοντες λοβούς ακτινοβολίας . Στην περίπτωση κεραιών 
με περισσότερους κύριους λοβούς ή με σημαντικούς δευτερεύοντες η σχέση αυτή 
υπερεκτιμά την κατευθυντικότητα . 
     Η κατευθυντικότητα εκφράζεται συνήθως σε dB. Μία επιπλέον προσεγγιστική 
σχέση για τον υπολογισμό της κατευθυντικότητας είναι : 

Dm = 32 ln(2) / ΘΕ
2 + ΘΗ

2                                           

όπου ΘΕ και ΘΗ τα ανοίγματα μισής ισχύος σε ακτίνια κατά το Ε-επίπεδο και το Η-
επίπεδο της κεραίας , αντίστοιχα. 

     Για τον υπολογισμό της κατευθυντικότητας μίας κεραίας προσδιορίζεται 
αναλυτικά ή αριθμητικά το ολοκλήρωμα της σχέσης για το ΩΑ και στη συνέχεια 
εφαρμόζεται η Dm= 4π / ΩΑ   . 

Κέρδος ισχύος 

     Ένα άλλο μέτρο για τον προσδιορισμό του πόσο αποδοτικά ακτινοβολεί μία κεραία 
είναι το κέρδος ισχύος που ορίζεται μέσω της σχέσης : 

Gg(θ,φ) = 4π  U(θ,φ) / Win                                               
όπου Win η ισχύς τροφοδοσίας της κεραίας . Η σχέση αυτή διαφέρει από την 
αντίστοιχη σχέση ορισμού του κατευθυντικού κέρδους ως προς το ότι λαμβάνεται 
υπόψη η ισχύς τροφοδότησης αντί της ακτινοβολούμενης ισχύος . Έτσι , εκτός των 
κατευθυντικών ιδιοτήτων, στο κέρδος μίας κεραίας λαμβάνεται υπόψη και πόσο 
αποδοτικά τροφοδοτείται η κεραία . Στις συνήθεις πρακτικές περιπτώσεις , το κέρδος 
ισχύος αναφέρεται στη διεύθυνση μέγιστης ακτινοβολίας , οπότε και ονομάζεται απλώς 
κέρδος της κεραίας , δηλαδή : 
G = 4π  U(θ,φ) |max / Win                                               
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Όμως , η ισχύς ακτινοβολίας συνδέεται με την ισχύ τροφοδότησης μέσω της σχέσης : 
Wrad = nr Win                                                              
όπου nr  ο συντελεστής απόδοσης  της κεραίας , ο οποίος περιγράφει τις διάφορες 
απώλειες της κεραίας , χωρίς να συνυπολογίζει τις διάφορες ανακλάσεις λόγω 
έλλειψης προσαρμογής . Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει η βασική σχέση μεταξύ 
κατευθυντικότητας και κέρδους μίας κεραίας ως εξής : 
     G = nr Dm                                                                     
     Η ισχύς ακτινοβολίας , το μέγεθος δηλαδή που ενδιαφέρει πρακτικά , δεν εξαρτάται 
μόνο από τις ωμικές απώλειες και τις απώλειες διηλεκτρικού που περιγράφονται μέσω 
του συντελεστή απόδοσης , αλλά και από το κλάσμα της ισχύος που ανακλάται , από 
την κεραία προς την πηγή τροφοδοσίας λόγω μη επίτευξης προσαρμογής .  Αν ως Wa  
συμβολιστεί η ισχύς που φθάνει στην είσοδο της κεραίας , η ισχύς ακτινοβολίας 
λαμβάνοντας υπόψη και τις απώλειες και την ανάκλαση ισχύος είναι : 
Wrad  = nr (1-|ρ(ω)|2) Wa                                                      
 
οπού: 
 

ρ(ω) = 
0

0

)(
)(

Ζ+Ζ
Ζ−

Α ω
ωAZ

                                                   

 ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο της κεραίας , Ζα  η αντίσταση εισόδου της 
κεραίας και Ζ0 η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής μεταφοράς που τροφοδοτεί 
την κεραία . 
 
H κεραία ως άνοιγμα – ενεργός επιφάνεια  
 
     Όταν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μίας κεραίας εκπομπής συλλεχθεί από μία 
κεραία λήψης , αναπτύσσεται στους ακροδέκτες της τελευταίας διαφορά 
δυναμικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογών, η αρχή της αμοιβαιότητας 
προβλέπει ότι οι κατευθυντικές ιδιότητες μίας κεραίας όταν χρησιμοποιείται για 
εκπομπή, ταυτίζονται με τις ιδιότητες της κεραίας όταν χρησιμοποιείται για λήψη. 
Επομένως, κάθε κεραία εμφανίζει την ίδια συνάρτηση κατευθυντικού κέρδους, είτε 
χρησιμοποιείται για εκπομπή, είτε χρησιμοποιείται για λήψη, υπό την προϋπόθεση 
ότι το προσπίπτον πεδίο έχει την ορθή πόλωση . 
     Όταν μία κεραία λειτουργεί για λήψη, η ικανότητα της να συλλέξει 
ηλεκτρομαγνητική ισχύ περιγράφεται από την ενεργό επιφάνεια της που αποτελεί την 
υποθετική επιφάνεια, η οποία θα συνέλλεγε από το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 
της κεραίας ισχύ ίση προς αυτήν που στην πραγματικότητα απορροφά η κεραία . 
Επομένως , η ενεργός επιφάνεια μίας κεραίας Αε προκύπτει από τη σχέση : 

WT = Αε  Paν                                                                          

όπου WT  η ισχύς στους ακροδέκτες της και Paν το μέτρο του διανύσματος   
Poynting του προσπίπτοντος ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που έχει δημιουργηθεί 
στην περιοχή της. Είναι φανερό ότι η ενεργός επιφάνεια εξαρτάται από τον 
προσανατολισμό της κεραίας καθώς και από το συσχετισμό της πόλωσης της σε 
σχέση με αυτόν του προσπίπτοντος πεδίου .  
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Εύρος ζώνης κεραίας  
 
     Ως εύρος ζώνης μίας κεραίας ορίζεται το εύρος συχνοτήτων μέσα στο οποίο αυτή 
ικανοποιεί ορισμένες προδιαγραφές σε σχέση με κάποιο μέγεθος-κριτήριο. Συνήθως ως 
εύρος ζώνης θεωρείται ένα εύρος συχνοτήτων συμμετρικό περί μία κεντρική 
συχνότητα, εντός του οποίου κάποιο βασικό χαρακτηριστικό της κεραίας , όπως η 
αντίσταση εισόδου, η κατευθυντικότητα ή η στάθμη των πλευρικών λοβών, διατηρεί 
μία αποδεκτή τιμή σε σχέση με την τιμή που αντιστοιχεί στην κεντρική συχνότητα 
του εύρους ζώνης . 
     Οι κεραίες διακρίνονται σε ευρείας και στενής ζώνης. Για κεραίες ευρείας ζώνης, 
το εύρος ζώνης εκφράζεται ως ο λόγος των δύο ακραίων συχνοτήτων του. Για 
παράδειγμα, εύρος ζώνης 5 : 1 υπονοεί ότι η υψηλότερη συχνότητα του εύρους 
ζώνης είναι πενταπλάσια της χαμηλότερης . Για κεραίες στενής ζώνης , το εύρος ζώνης 
εκφράζεται ως ποσοστό της κεντρικής συχνότητας του. Για παράδειγμα , εύρος ζώνης 
5% υπονοεί ότι η διαφορά της χαμηλότερης από την υψηλότερη συχνότητα είναι το 
5% της κεντρικής συχνότητας . 
     Επειδή τα διάφορα χαρακτηριστικά μίας κεραίας δεν μεταβάλλονται κατά τον ίδιο 
τρόπο με τη συχνότητα , δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός του εύρους ζώνης. 
Το χαρακτηριστικό του οποίου η μεταβολή ως προς τη συχνότητα ενδιαφέρει για 
τον προσδιορισμό του εύρους ζώνης μία κεραίας είναι, συνήθως , η αντίσταση εισόδου 
ΖΑ(ω). Η επιτρεπτή διακύμανση της αντίστασης εισόδου, με βάση την οποία 
καθορίζεται το εύρος ζώνης, προδιαγράφεται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή ρm 
του συντελεστή ανάκλασης που δημιουργείται μεταξύ του κυκλώματος τροφοδότησης 
και της κεραίας . Αν Ζ0 η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής μεταφοράς που 
τροφοδοτεί την κεραία η σχέση προσδιορισμού του εύρους ζώνης της κεραίας είναι : 
|ρ(ω)| mρ≤                                                             
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 Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ZΑ= RΑ +jXΑ  και δεδομένου ότι στην πράξη 
επιδιώκεται και επιτυγχάνεται RΑ = Ζο , η δεύτερη ανισότητα οδηγεί στη σχέση : 
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     Στην συγκεκριμένη περίπτωση το εύρος ζώνης της κεραίας περιλαμβάνει τις 
συχνότητες που ικανοποιούν την σχέση αυτή.  Το εύρος ζώνης αυτό είναι συμμετρικό 
περί την κεντρική συχνότητα ω0 για την οποία επιδιώκεται συντονισμός της κεραίας, 
δηλαδή ΧΑ(ω0 ) = 0. 
 
Η θεωρία των σφαλμάτων - στατιστικά μεγέθη 

Έστω ότι είναι επιθυμητό να προσδιοριστεί η τιμή ενός φυσικού μεγέθους χ , του 
οποίου η πραγματική τιμή χ0 είναι άγνωστη. Μία μέτρηση του μεγέθους αυτού θα 
δώσει αποτέλεσμα χ1 που, λόγω των σφαλμάτων, θα διαφέρει γενικά από την χ0, 
έστω κατά ποσότητα e1 = χ1 - χ0 που ονομάζεται σφάλμα μέτρησης (Σχ. 4(α) 
και (β ) ) .  Επειδή το χ0 είναι άγνωστο, το e1 είναι επίσης άγνωστο. Μία δεύτερη 
μέτρηση, κάτω από όσο το δυνατόν ίδιες συνθήκες, δίνει αποτέλεσμα χ2 (Σχ. 4(γ)) 
με σφάλμα e2 = χ2 - χ0 που γενικά διαφέρει από το e1 , μία τρίτη μέτρηση δίνει 
αποτέλεσμα χ3 (Σχ. 4(δ)) κ.ο.κ. . Αν εκτελεστεί η μέτρηση συνολικά n φορές, θα 
έχουμε n αποτελέσματα όπως στο Σχ. 1(ε). 
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Σχήμα 4. Η διασπορά των αποτελεσμάτων n μετρήσεων γύρω από την 
πραγματική τιμή χ0 
 
Υπάρχει μία διασπορά των αποτελεσμάτων γύρω από την πραγματική τιμή χ0. 
Κατασκευάζεται ένα ιστόγραμμα των μετρήσεων με τον ακόλουθο τρόπο. 
Χωρίζεται ο άξονας χ στην περιοχή των αποτελεσμάτων σε ίσα διαστήματα  
Δχ (Σχ. 5(α)), μετράται ο αριθμός των  μετρήσεων ni στο κάθε διάστημα και 
υψώνεται σε κάθε διάστημα στήλη με ύψος ανάλογο του ni (Σχ. 5(β)). Με βάση το 
ιστόγραμμα. των μετρήσεων ορίζονται τα παρακάτω μεγέθη :  
 

 

Σχήμα 5. Το ιστόγραμμα των αποτελεσμάτων n μετρήσεων του μεγέθους χ, που 
έχει πραγματική τιμή χo 
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Μέση τιμή μετρήσεων 

Έχοντας κάνει n μετρήσεις με αποτελέσματα χi (ί =1,2,..., n) υπολογίζεται η 
μέση τιμή μίας σειράς μετρήσεων : 

x = 
n
1 ( χ1 + χ2 + · · · + χn ) = 

n
1 ∑

=

n

i
ix

1
  

Επειδή χi = χ0 + ei  προκύπτει : 

x = 
n
1 )(

1
0 i

n

i

ex +∑
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1 ∑

=

n

i
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Δεδομένου ότι τα σφάλματα των μετρήσεων ei είναι εξίσου πιθανό να είναι 
θετικά ή αρνητικά, για αυξανόμενο n, το άθροισμα των σφαλμάτων διαιρούμενο 
δια του n τείνει στο μηδέν και η μέση τιμή πλησιάζει την πραγματική, χ0 . Άρα η χ 
είναι η καλύτερη εκτίμηση που μπορούμε να έχουμε για την πραγματική τιμή χ0 
μετά από n μετρήσεις . 

Τυπική απόκλιση των μετρήσεων 

Για κάθε μέτρηση χi ορίζεται η απόκλιση από τη μέση τιμή ως di = χi - x . Σε 
αντίθεση με τα ei τα di είναι γνωστά . 
Ως μέτρο της διασποράς των τιμών χi γύρω από την x   ορίζεται η τετραγωνική 
ρίζα της μέσης τιμής των τετραγώνων των αποκλίσεων : 

s = 
n

xx
n

i
i∑

=

−
1

2)(
 

η οποία ονομάζεται τυπική απόκλιση μίας σειράς μετρήσεων. 
 
 
Η κανονική κατανομή 

Αν θεωρηθεί ότι ο αριθμός των μετρήσεων n γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος, 
προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια το ιστόγραμμα (ή η κατανομή) των 
μετρήσεων. Κάνοντας ολοένα και πιο μικρό το διάστημα Δχ του Σχ. 2 (β), 
όπως φαίνεται στο Σχ. 2 (γ), φροντίζοντας το ολικό εμβαδόν του ιστογράμματος 
να παραμένει σταθερό και ίσο με τη μονάδα, με κατάλληλη επιλογή της 
κλίμακας των ni , το εμβαδόν κάτω από το ιστόγραμμα μεταξύ δύο τιμών χ1 και 
χ2 μας δίνει την πιθανότητα το αποτέλεσμα μίας μέτρησης να βρίσκεται ανάμεσα 
σε αυτές τις δύο τιμές . 
Από τον ορισμό του s, για κάθε επιπρόσθετη μέτρηση, το άθροισμα στον 
αριθμητή αυξάνει κατά έναν όρο di

2 αλλά και ο παρονομαστής n αυξάνει κατά 
μία μονάδα. To di έχει στατιστικές διακυμάνσεις αλλά στο όριο, για πολύ 
μεγάλα n, η ταυτόχρονη αύξηση αριθμητή και παρονομαστή έχει ως 
αποτέλεσμα η τιμή του s να τείνει να σταθεροποιηθεί σε μία τιμή σ0 που 
ορίζεται ως : 
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και που ονομάζεται τυπική απόκλιση της κατανομής. Όπως και η χ0 , έτσι και η σ0 
είναι άγνωστη και μόνο εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν για την τιμή της όταν 
υπάρχει ο πεπερασμένος αριθμός των n μετρήσεων. 
Καθώς Δχ—>0 και n—> ∞ , η μέση τιμή χ—> χ0 και το ιστόγραμμα των 
μετρήσεων γίνεται μία συνεχής καμπύλη f(χ) όπως φαίνεται στο Σχ. 2 (δ). Η 
συνάρτηση f(χ) ονομάζεται συνάρτηση κατανομής. Είναι κανονικοποιημένη, 
δηλαδή το ολικό εμβαδόν κάτω από την καμπύλη είναι ίσο με τη μονάδα. 
Είναι δυνατόν να προβλεφθεί θεωρητικά η μορφή της καμπύλης f(χ) κάτω από 
ορισμένες υποθέσεις . Αυτό έγινε από τον De Μoivre το 1733 και αργότερα από 
τους Laplace και Gauss. Υποθέτοντας ότι το τελικό σφάλμα σε μία μέτρηση είναι 
αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού πολύ μικρών αποκλίσεων που οφείλονται σε 
ανεξάρτητα αίτια και οι οποίες είναι εξίσου πιθανόν να είναι θετικές ή αρνητικές, ο 
Laplace το 1783 έδειξε ότι η συνάρτηση κατανομής των μετρήσεων δίνεται από 
την : 
 

 

     Ο Gauss βρήκε την ίδια κατανομή βασιζόμενος στην υπόθεση ότι η πιο πιθανή 
τιμή ενός μετρούμενου μεγέθους είναι η μέση τιμή ενός αριθμού εξίσου 
αξιόπιστων μετρήσεων. Η κατανομή είναι γνωστή ως κατανομή Gauss ή 
γκαουσιανή. Επίσης ονομάζεται και κανονική, παρά το ότι δεν έχει καθολική ισχύ. 
Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται αποκλίσεις από την 
κανονική κατανομή, το γεγονός ότι είναι μαθηματικώς πολύ εύχρηστη και είναι 
μία πολύ καλή προσέγγιση στις περισσότερες περιπτώσεις έχει οδηγήσει στην 
υιοθέτηση της στη θεωρία των σφαλμάτων. 
     Η μορφή της γκαουσιανής κατανομής φαίνεται στο Σχ. 6 (α). Έχει μέγιστο για 
χ = χ0 , πράγμα που σημαίνει ότι τιμές κοντά στο χ0 είναι πιο πιθανές ενώ 
μετρήσεις με μεγάλες αποκλίσεις είναι πιο σπάνιες. Η καμπύλη είναι 
συμμετρική ως προς χ = χ0 και αυτό προκύπτει από την υπόθεση ότι οι θετικές 
και οι αρνητικές αποκλίσεις από το χ0 είναι εξίσου πιθανές. Η καμπύλη τείνει 
ασυμπτωτικά στο μηδέν για χ = ± ∞ . Το πλάτος της καθορίζεται από την 
παράμετρο σ0 (Σχ. 6(α)). Τα σημεία χ = χ0 ± σ0 είναι σημεία καμπής. Η 
γκαουσιανή κατανομή (5) είναι κανονικοποιημένη, δηλαδή το ολοκλήρωμα της 
μεταξύ χ = - ∞  και χ = ∞  είναι ίσο με τη μονάδα. Έτσι, η πιθανότητα μίας 
μέτρησης του χ να δώσει αποτέλεσμα μεταξύ χ και χ + dχ είναι f(χ)dχ. Επίσης, το 
εμβαδόν κάτω από την καμπύλη μεταξύ των τιμών χ1 και χ2 δίνει την 
πιθανότητα μία μέτρηση του χ να δώσει αποτέλεσμα μεταξύ χ1 και χ2 (Σχ. 6(β)). 
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Σχήμα 6 Γκαουσιανή συνάρτηση κατανομής 

Η   έννοια της συσχέτισης και αυτοσυσχέτισης 

Είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει ένα ποσοτικό μέτρο της ομοιότητας μεταξύ δύο 
σημάτων χ(n) και y(n). Αν θεωρηθούν τα δύο σήματα σαν δύο διανύσματα, ένας 
αριθμός που μετράει την ομοιότητά τους είναι το εσωτερικό τους γινόμενο. Αυτό 
γίνεται μέγιστο για διανύσματα (σήματα) που συμπίπτουν ενώ μηδενίζεται για 
διανύσματα που είναι κάθετα . Ωστόσο σε ότι αφορά τα σήματα, πολλές φορές 
βρίσκονται απλώς μετατοπισμένα το ένα σε σχέση με το άλλο χωρίς να είναι 
ουσιαστικά διαφορετικά . Έτσι ένας μόνο αριθμός (εσωτερικό γινόμενο) δεν   
είναι αρκετός για να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές σχετικές μετατοπίσεις 
μεταξύ των δύο σημάτων. Χρειάζεται  να ορισθεί ένα νέο σήμα (ακολουθία αριθμών) 
του οποίου η ανεξάρτητη μεταβλητή θα εκφράζει την μετατόπιση μεταξύ των δύο 
σημάτων. Ορίζεται σαν συσχέτιση-ετεροσυσχέτιση (correlation ή 
crosscorrelation) των σημάτων χ(n) και y(n) το εξής εσωτερικό γινόμενο 
(υποθέτοντας ότι τουλάχιστον ένα από τα δύο σήματα είναι σήμα ενεργείας) 

 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή l ονομάζεται καθυστέρηση  ( lag).    Η συσχέτιση 
εξαρτάται από το πλάτος των δύο σημάτων. Για ένα μέγεθος ανεξάρτητο 
από το πλάτος θεωρείται η γωνία μεταξύ των δύο διανυσμάτων χ(n) και 
y(n-l). Ο συντελεστής συσχέτισης ρxy(l)  είναι ανεξάρτητος από το πλάτος 
και ορίζεται από την σχέση 

 

με  
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Η συσχέτιση είναι ένα χρήσιμο μέγεθος στο οποίο βασίζεται η μετρηση των 
χρονικών μεταθέσεων μεταξύ σημάτων.   Ένα άλλο χρήσιμο μέγεθος είναι η 
αυτοσυσχέτιση (autocorrelation). Μεταθέτοντας ένα σήμα ως προς τον εαυτό 
του ο βαθμός συσχέτισης μεταβάλλεται. Η γνώση αυτής της μεταβολής είναι 
πολύ σημαντική γιατί επιτρέπει τον υπολογισμό του φάσματος ενός σήματος. 
Με   την   υπόθεση ότι το σήμα χ(n) είναι σήμα ενέργειας η ακολουθία 
αυτοσυσχέτισης ορίζεται : 

 

Η ποσότητα 

 

 

είναι γνωστή σαν συντελεστής αυτοσυσχέτισης .  
 
Τυχαία σήματα  διακριτού  χρόνου 
 
Η έννοια των τυχαίων σημάτων διακριτού χρόνου είναι παρόμοια με την έννοια 
των στοχαστικών διαδικασιών διακριτού χρόνου. Ποσοτικά ένα σήμα διακριτού 
χρόνου μπορεί να πάρει σε κάθε "στιγμή" ( n ) ,  ποικίλες τιμές που ακολουθούν 
μία κατανομή. Έτσι για κάθε n η τιμή χ(n ) είναι μία τυχαία μεταβλητή. Μία 
στοχαστική διαδικασία αντιστοιχεί σε ένα σύνολο ή οικογένεια σημάτων 
διακριτού χρόνου. Κάθε σήμα μέλος της οικογένειας μπορεί να θεωρηθεί ως μία 
πραγματοποίηση. Μία νομοτελειακή "διαδικασία" αντίθετα περιέχει μία 
μοναδική πραγματοποίηση που είναι μία συγκεκριμένη συνάρτηση του 
διακριτού χρόνου. 
Το σχήμα 7 παρουσιάζει την περιβάλλουσα μίας πραγματοποίησης . Σημειώνεται 
ότι τα πλάτη σε διάφορες χρονικές στιγμές προκύπτουν από κάποια κατανομή. 
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 Σχήμα 7 Μία πραγματοποίηση ενός τυχαίου σήματος διακριτού χρόνου 

Ένα νομοτελειακό σήμα είναι εξορισμού ακριβώς προβλέψιμο εφόσον 
υπάρχει συναρτησιακή σχέση. Ένα τυχαίο σήμα δεν είναι προβλέψιμο. Σε 
μερικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει κάποια προβλεψιμότητα στα πλαίσια 
μίας συγκεκριμένης πραγματοποίησης. Σαν παράδειγμα μπορεί να αναφέρθει  
το σήμα : 

 

Εδώ κάθε πραγματοποίηση έχει σταθερό πλάτος. Ένα σήμα σαν το προηγούμενο 
λέγεται νομοτελειακό τυχαίο σήμα. Όταν δεν υπάρχει προβλεψιμότητα μία διαδικασία 
λέγεται κανονική. Υπάρχουν περιπτώσεις διαδικασιών που διαθέτουν στα πλαίσια 
μίας πραγματοποίησης κάποια προβλεψιμότητα βραχέως χρόνου. Παράδειγμα τέτοιας 
διαδικασίας είναι η φωνή, το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα κ.λ.π . . 

Για μία συγκεκριμένη τιμή του χρόνου, έστω n = n1, μία τυχαία διαδικασία γίνεται μία 
τυχαία μεταβλητή, η οποία περιγράφεται από έναν αριθμό στατιστικών μεγεθών. Ένα 
από αυτά τα μεγέθη είναι η πιθανότητα να είναι η τιμή χ(n1) ≤  από κάποια τιμή χ 1 : 

 
Πρόκειται για μία συνάρτηση του n1  και του χ1, που ονομάζεται κατανομή 
πρώτης τάξεως του χ ( n ) .Η αντίστοιχη πυκνότητα πιθανότητας θα ορίζεται 
από την σχέση : 

 
 
Η κατανομή δεύτερης τάξεως του σήματος χ(n)  ορίζεται από την σχέση : 

 
και εξαρτάται από δύο χρονικές τιμές του διακριτού χρόνου n1 και n2 .Η 
αντίστοιχη πυκνότητα πιθανότητας ορίζεται από την σχέση : 

 
Tα προηγούμενα γενικεύονται μέχρι του  ορισμού της κατανομής Ν-τάξης. 
Ακολουθούν οι ορισμοί μεγεθών : 

Η μέση τιμή mx(n) ενός τυχαίου σήματος ορίζεται σαν η μαθηματική ελπίδα (ή 
προσδοκητή τιμή) της τυχαίας μεταβλητής χ(n) : 
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Η μεταβλητότητα του χ(n) ορίζεται από την σχέση : 

 
Η αυτοσυσχέτίση (autocorrelation) ενός τυχαίου σήματος ορίζεται από την σχέση : 

 
Δίνει μία μέτρηση της εξάρτησης μεταξύ τιμών του σήματος σε διάφορους 
χρόνους καθώς και πληροφορία για την χρονική μεταβολή του σήματος . 
Η αυτοσυμμεταβλητότητα (autocovariance) του χ(n) ορίζεται από : 

 

Μπορεί να αποδειχθεί ότι 

 
Στην περίπτωση δύο σημάτων χ(n) και y(n) ορίζεται η ετεροσυσχέτιση 
(crosscorrelation) και η ετεροσυμμεταβλητότητα (crosscovariance)από τις 
σχέσεις : 

 
 
Στασιμότητα- εργοδικοτητα (stationarity-ergodicity) 
 
     Μία στοχαστική διαδικασία συνίσταται από ένα σύνολο σημάτων και ορισμένους 
νόμους πιθανοτήτων. Στην πράξη συνήθως υπάρχει διαθέσιμο μόνο ένα μέρος του 
συνόλου των σημάτων (μία πραγματοποίηση) και το πρόβλημα είναι η έκφραση των 
στατιστικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας από μετρήσεις μόνο επάνω στο 
διαθέσιμο σήμα . Αυτό είναι δυνατό για μία κατηγορία στοχαστικών διαδικασιών που 
είναι γνωστές σαν στάσιμες και εργοδικές . Η στασιμότητα σημαίνει χρονικά 
αναλλοίωτες στατιστικές ιδιότητες ενώ η εργοδικότητα σημαίνει ότι ένα σήμα μπορεί 
να αντιπροσωπεύσει "στατιστικά" την οικογένεια εξαντλώντας όλες τις δυνατές 
μεταβολές , ώστε από το σήμα αυτό να μπορούν να προσδιορισθούν τα στατιστικά 
χαρακτηριστικά της διαδικασίας . 
 
Στάσιμα  τυχαία σήματα 
 
Ένα τυχαίο σήμα είναι στάσιμο αν οι στατιστικές του ιδιότητες είναι ανεξάρτητες από 
την αρχή των χρόνων, δηλαδή παραμένουν οι ίδιες είτε προσδιορισθούν για το σήμα 
χ(n) είτε για το σήμα χ(n+k), ∀ k. Ένα τυχαίο σήμα χ(n) ονομάζεται στάσιμο τάξεως 
Ν αν ισχύει η επόμενη σχέση ∀ k : 

 
Αν η προηγούμενη σχέση ισχύει για όλες τις τάξεις Ν=1,2,... τότε το σήμα λέγεται 
στάσιμο με αυστηρή έννοια (strict sense) . 
Ένα τυχαίο σήμα λέγεται στάσιμο ευρείας  έννοιας (wide sense) όταν η μέση τιμή του 

 
είναι σταθερή και η αυτοσυσχέτιση 
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εξαρτάται μόνο από την διαφορά l=n1-n2. Στην περίπτωση αυτή και η 
αυτοσυμμεταβλητότητα 

 
εξαρτάται μόνο από την χρονική διαφορά l. 
 
Χρονικοί μέσοι  
 
Οι μέσοι όροι που ορίστηκαν χρησιμοποιούν τη μαθηματική ελπίδα  και αφορούν 
ποικιλία τιμών πάνω σε ένα πιθανοσύνολο. Οι τιμές αυτές δεν έχουν  μεγάλη 
πρακτική αξία αφού δεν είναι συνήθως διαθέσιμος μεγάλος αριθμός 
πραγματοποιήσεων για τον υπολογισμό τους. Ο χρονικός μέσος μίας ποσότητας 
ορίζεται ως : 

 
Οι επόμενοι ορισμοί είναι πρακτικής σημασίας. 
 Μέση τιμή 

 
 
Τετραγωνικός μέσος 

 
Χρονική μεταβλητότητα 

 
Αυτοσυσχέτιση 

 
Αυτοσυμμεταβλητότητα 

 
Κατά αντίστοιχο τρόπο ορίζονται οι συναρτήσεις ετεροσυσχέτισης και 
ετερομεταβλητότητας . 
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