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A kitűzött kutatási célok 

 

Jelenlegi kutatási területem elsősorban a milliméteres hullámhosszúságú 

tartományba eső, a műhold-Föld útvonalon terjedő rádiójeleket befolyásoló 

atmoszférikus jelenségek vizsgálata, ezért téziseimet főképpen az ezen a 

tématerületen végzett munkáim köré építettem fel. A tématerülethez kapcsolódóan 

ugyanakkor az UHF sávú TVWS (TV White Space) terjedési vizsgálatok is helyet 

kapnak a tézisfüzetben. 

A 2012-től eltelt időszakban négy olyan kutatási projektet vezettem, amelyek a 

hullámterjedéshez kapcsolódtak. Ezek mindegyikében az elméleti feladatok mellé 

komplex berendezések, mérőrendszerek tervezése és építése is kapcsolódott. Az 

ebben az időszakban elért eredményeim közül az általam legjelentősebbnek 

tartottakat három tézisben foglalom össze. 

Az első tézis a 2012-14 között a hazai TÁMOP-FIRST program „Kognitív 

vezeték nélküli infokommunikációs technológiák” kutatási témájából 

származtatható. A projekten belül a TVWS csatornák mozgó járművön történő 

vizsgálatát lehetővé tevő mérőrendszert építettünk. A mérési eredmények későbbi 

feldolgozása során megmutattam a rádiócsatorna másodlagos, kognitív 

felhasználók által történő használatának lehetőségét, amit számításokkal is 

igazoltam.  

Az Európai Űrügynökség (ESA) Alphasat programjának Ka/Q sávú műholdas 

hullámterjedési illetve Q/V sávú kommunikációs kísérletébe 2014-ben 

kapcsolódtunk be két egymás után következő összefüggő szerződés keretében. A 

műholdkövető rendszerrel ellátott kültéri egység és a számítógépes vezérlő 

rendszer, továbbá a vételi jelszintet valamint a meteorológiai adatokat gyűjtő 

beltéri egység jelenleg is folyamatosan üzemel. A hosszú idejű mérések 

lehetőséget adtak számomra az első- és másodrendű statisztikák kiszámításán túl 

annak vizsgálatára, hogy a fading folyamat milyen magasabb rendű Markov 

lánccal modellezhető. Az eredmények, melyeket a második tézisben foglalok 

össze, a digitális csillapítás idősor generátor eljárások és modellek nagyobb 

pontosságához szolgáltatnak elméleti alapot.  

A harmadik tézis csapadékzónák passzív műholdas távérzékeléséhez 

kapcsolódik. Az Alphasat kísérletben számos jellemző adat mellett a műholdas 

csatornán mérhető vételi jelszint idősorok is rögzítésre kerülnek, ezáltal  jól 

vizsgálhatóvá teszik azokat az atmoszférikus hatásokat, amelyek a GEO pályán 

keringő műholdakról vehető rádiójeleket befolyásolják. A milliméteres 

hullámhossz tartományban a fading jelenségek legjelentősebb oka a folyékony 

halmazállapotú csapadék, elsősorban az eső. Ezért foglalkoztam a csillapítás 

idősorok esőintenzitás idősorokká történő átszámításának kérdéskörével, majd 
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kidolgoztam egy olyan módszert, amely tomografikus rekonstrukció segítségével 

alkalmas egy kis kiterjedésű földrajzi területen az esőintenzitás térbeli 

kiterjedésének a megállapítására egy adott helyen telepített műholdas vevőállomás 

segítségével, csupán az aktuálisan üzemelő geostacionárius műholdak jeleinek 

vételével. 

* * * 

A tézisfüzetemben ismertetett kutatások és a kapcsolódó berendezések 

elkészítése a tanszéki munkatársak, illetve néhány külső partnercég segítsége 

nélkül nem jöhetett volna létre. A tézisek megfogalmazása során törekedtem a 

saját munkám elkülönítésére, ugyanakkor az egyes kutatási munkákban részt vevő 

munkatársakat név szerint is megemlítem. 
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1. tézis – Idő alapú kognitív spektrum használat földi mozgó rádiócsatornán 

A földfelszíni digitális televíziózásban használt sávokban megvizsgáltam a 

spektrum kognitív rádiózásban történő alkalmazásának a lehetőségét, és a fading 

időtartam eloszlásfüggvények segítségével kimutattam, hogy mozgó járművön, 

városi környezetben másodlagos felhasználók számára is lehetőség van a 

rádiócsatorna használatára az elsődleges felhasználók zavartatása nélkül. 

A QoSMOS (Quality of Service and MObility driven cognitive radio Systems, 

2010-13) kutatási program a kognitív rádiózás számos aspektusát vizsgálta. A 

projektben földi mozgó rádiócsatorna másodlagos felhasználók által történő 

kognitív használatához kapcsolódóan az útvonaltervezés kérdéseit Dr. Bitó János 

munkatársammal vizsgáltuk. A „Jövő Internet kutatások az elmélettől az 

alkalmazásig” című, First rövidítésű, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 

azonosító számú kutatás-fejlesztési projekt lehetőséget adott a témakör mélyebb 

vizsgálatára, és ennek keretei között a „Kognitív vezeték nélküli 

infokommunikációs technológiák” témában mérőrendszert készítettünk, majd 

méréseket végeztünk a digitális átállás során felszabaduló UHF televíziós 

sávokban. A mérőrendszer tervezésében és elkészítésében dr. Rieger István és 

Kertész József (BME-HVT) működtek közre, amely rendszernek egy részét, a 

személygépkocsira szerelt széles sávú (0.5-3 GHz) discone antennákat láthatjuk 

az 1. ábrán. 

 

 

1. ábra.  Discone antennák két csatornás mozgó mérésekhez személygépkocsira 

szerelve [3] 

A mozgó járművön, városi környezetben rögzített vételi jelszint idősorok 

feldolgozásán túl első és másodrendű statisztikákra vonatkozó számításokat 

végeztem (csillapítás és fading időtartam eloszlások), melyeket a járművön 

elhelyezett GPS vevőből kinyert útvonal adatokra illesztettem. A mért adatok 

kiértékelése során megállapítottam a vizsgált spektrum kihasználtságára 
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vonatkozó adatokat és a kognitív rádiózás lehetőségét kifejeztem a fading 

időtartam eloszlásfüggvények alapján. 

Fading időtartam statisztika alkalmazása a másodlagos felhasználók  

spektrum-használatának vezérlésére 

A földfelszíni digitális televíziózás és a kapcsolódó új modulációs módok 

bevezetésével a korábbi felhasznált spektrum egy része felszabadult, „fehér 

sávok” (TVWS) jelentek meg. Ezen sávok új, hatékony felhasználásával többek 

között a QoSMOS projektben is foglalkozott kutatócsoportunk [1]. Egy adott 

földrajzi területen a fix telepítésű felhasználók ebben az esetben az elsődleges 

(inkumbens), míg a másodlagos (opportunisztikus) felhasználók a kognitív 

kliensek. Egy ilyen típusú környezetben a jel-interferencia viszony (SIR) 

felhasználható a kognitív spektrum használat lehetőségének kimutatására.  Egy 

központi kognitív spektrum menedzsment rendszer (CM-SM) fontos szabályozó 

szerepet játszik ezekben a szisztémákban [1], [11]. A földrajzi környezet 

ismeretében az Okomura-Hata terjedési modell [12] alkalmazásával kiszámított 

SIR segítségével útvonal választható a spektrumot opportunisztikus módon 

felhasználni kívánó felhasználók számára (2. ábra). 

  

2. ábra.  Másodlagos felhasználó vezérelt mozgása adott SIR környezetben, és az 

egyes útvonalakhoz tartozó SIR eloszlás [11] 

Ugyanakkor a másodlagos felhasználók számára rendelkezésre álló sávhasználat 

idejének becslésére ez a módszer még nem alkalmas, így azt kiegészítettem a 

fading időtartam eloszlás alapján történő csatorna-minősítéssel. 
A fentiek igazolására méréseket végeztünk Budapesten sűrűn beépített városi 

környezetben mozgó járművön (3. ábra), amely a másodlagos, kognitív spektrum-

felhasználó útvonalát szimulálja [2]-[3].  

A mérésben vevőantennaként az 1. ábrán látható discone antenna szolgált, a vételi 

jelszintet a mozgó járművön egy Agilent N9340BB típusú hordozható spektrum 
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analizátorral rögzítettük, az útvonalat pedig egy Mitac P560 GPS vevővel 

detektáltuk a későbbi adatfeldolgozás céljából. 

 
 

3. ábra. Fading időtartam eloszlások TVWS környezetben, mozgó jármű fedélzetén [3] 

A bejárt útvonalhoz kiszámítottam a vett jelszint eloszlásfüggvényét és a 

vonatkozó fading időtartam eloszlásokat [3]. A fading időtartam a jel amplitúdó 

dinamikájának másodrendű statisztikája, amely a Pr(d > D | a > A) összefüggés 

szerint a d>D hosszúságú fadingek valószínűségét adja meg, ha az a csillapítás 

nagyobb egy adott A küszöbszintnél.   

Az elsődleges felhasználók által megkívánt minőségű szolgáltatáshoz biztosítandó 

jelszint [13] ismeretében az opportunisztikus felhasználó számára a mérések 

alapján, a fenti útvonalon 610 MHz-en 38%, 746 MHz-en 66%, 770 MHz-en 44% 

valószínűséggel adódott a budapesti DVB-T frekvenciák másodlagos 

használatának a lehetősége, amennyiben az elsődleges felhasználók számára már 

nem biztosított a megfelelő vételi minőség. 

A fenti százalékos értékek ugyanakkor még nem mutatják meg a gyakorlatban is 

használható másodlagos csatorna használat időtartamát, ahol nyilvánvalóan a túl 

rövid időrések kevéssé kihasználhatók. Ezért a fading időtartam eloszlások 

segítségével kiszámítottam egy adott hosszúságú másodlagos csatorna-

felhasználás lehetőségét (I. Táblázat): 

I. Táblázat. Opportunisztikus csatorna használat lehetősége külön-

féle küszöbszintekre (Th) 
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A számított értékek alapján megállapítható, hogy a 10 másodperces másodlagos 

csatorna használatnak akár 20% valószínűsége is lehet az elsődleges felhasználók 

15 dB jelszint csökkenésével számolva, ami már hatékony módon felhasználható 

az opportunisztikus felhasználók számára.  

A fent bemutatott méréseket egy másik budapesti útvonalon is elvégeztük [3], 

majd miután a vonatkozó számításokat ebben az esetben is elvégeztem, hasonló 

eredményre jutottam, mely szerint a 10 másodperces másodlagos csatorna 

használatnak akár 17% valószínűsége is lehet az elsődleges felhasználók 15 dB 

jelszint csökkenésével számolva. Ez szintén alátámasztja azt az állítást, hogy 

másodlagos felhasználók számára a TVWS sáv kognitív módon kihasználható. 

A tézis alapjául szolgáló publikációk: [1][2][3] 
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2. tézis – Az atmoszférikus hatások által okozott fading folyamat vizsgálata 

műhold-Föld rádiócsatornán 

 

A műhold-Föld rádiócsatornán az atmoszférikus hatások által keltett fading 

folyamatot, mint Markovi folyamatot tekintve megvizsgáltam annak 

homogenitását és megállapítottam a folyamat rendűségét. Az eredmények alapján 

kiválasztható a legmegfelelőbb magasabb rendű sztochasztikus modell olyan 

műholdas rádiócsatornához, amelyen a fading eseményeket csapadék okozza. 

Az Európai Űrügynökség az Advanced Research in Telecommunications Systems 

(ARTES) 8. számú programjának keretében, együttműködve az Inmarsattal 

geoszinkron pályára állította az Alphasat telekommunikációs műholdat, 

fedélzetén az Aldo Paraboni Ka/Q sávú hullámterjedési kutatásokat támogató 

kísérletével. A BME-HVT és az ESA között létrejött szerződés keretében egy 

tanszéki műholdvevő állomás tervezését és megépítését vezettem, amelyben 

dr. Rieger István és Kertész József voltak a segítségemre [5]-[6].  

A kis inklinációjú geoszinkron pályán keringő Alphasat műhold hullámterjedési 

kísérletéhez tartozó 30, illetve 60 cm átmérőjű, követő rendszerrel ellátott 

vevőantennák a 4. ábrán láthatóak, jobbra a beltéri egység fényképe található. 

 

 
4. ábra. Az Alphasat vevőállomás antennái (0.6, 0.3 ill. 1.8 m átmérővel) és a beltéri rendszer 

(A 4. ábrán egy további, ebben a tézisfüzetben nem részletezett, az Alphasat Q/V 

sávú kommunikációs kísérletéhez tartozó 1.8 m átmérőjű antenna is látható.)  
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A hullámterjedési kísérlet hosszú idejű mérési adatsorainak feldolgozását 

követően megvizsgáltam a csillapítás idősorok Markovi tulajdonságait, a folyamat 

homogenitását és kiszámítottam a csillapítási folyamat rendűségét.  

A műhold-Föld esőcsillapítás idősorok Markovi rendűsége 

Az Aldo Paraboni hullámterjedési kísérlet egyedülálló lehetőséget biztosít a 

Ka (19.701GHz) és a Q (39.402GHz) sávú frekvenciákon történő vizsgálatokra. 

A BME-HVT vevőállomása [7] 2014 óta folyamatosan rögzíti a műhold által 

sugárzott beacon jelek vételi szintjét egy másodpercenkénti mintavételezési 

idővel. Az ITU ajánlásai alapján a műholdas rádiócsatornán fellépő csillapítás első 

és másodrendű statisztikák kiszámíthatók [14]-[16]. Ugyanakkor mesterséges 

idősorok is előállíthatók többnyire sztochasztikus modellek segítségével [17], 

amelyek gyakran épülnek Markov-láncokra. Ezen modellek többnyire a vizsgált 

markovi folyamat első rendűségét tételezik fel, elkerülendő a magasabb rendű 

modellek alkalmazásából adódó nehézségeket. Az elsőrendű Markov-láncokra 

épülő modellek ugyan egyszerűbbek, de mivel definíciószerűen a rendszer 

későbbi állapotát csupán a jelen állapot határozza meg, a folyamatban esetlegesen 

rejlő memóriát nem képesek modellezni. Markov-láncok esetében amennyiben az 

átmeneti valószínűségek időtől függetlenek, a Markov-lánc homogén, így az erre 

épülő modell is egyszerűbb. Emiatt a vizsgált folyamat homogenitását is 

ellenőrizni szükséges. 

Az Alphasat Q-sávú esőcsillapítási idősorainak vizsgálata során kiszámítottam a 

folyamat homogenitását, illetve rendűségét [4], ami lehetőséget nyújt fejlettebb és 

pontosabb digitális modellek kidolgozására. Az 5. ábra a magasabb rendűséget 

mutatja be kétállapotú szekvenciák alkalmazásával. 

 
5. ábra. Másodrendű Markov-lánc reprezentációja kétállapotú első-

rendű folyamatokkal [4] 

A mért idősor vizsgálatának első lépéseként diszkretizálási módszert alkalmaztam 

a csillapítási értékek számának redukciójára, amely a csillapítás eloszlásfüggvény 

segítségével lehetővé teszi a folyamat állapot-szekvenciájának a meghatározását 

(6. ábra). 

11 10 

01 00 
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6. ábra. Állapothatárok kiválasztása m nem átlapolódó régióra [4] 

 

A homogenitás ellenőrzését a valószínűségi arány 

kiszámítása teszi lehetővé (�̂�𝑖𝑗  az állapot-átmeneti valószínűségek becslői, nij az 

i→j állapotátmenetek száma) a -2logλ kifejezésre vonatkozó
2 eloszlás 

vizsgálattal. 

A Markov-folyamat rendűségét a 
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valószínűségek becslőinek kiszámítását [4]-ben részletezem. 

A számítások alapján fading-mentes és fadinggel terhelt periódusait vizsgáltam a 

Q-sávú műholdas csatornának. A fading-mentes periódusok elsőrendű, míg az 

esőcsillapítással terhelt periódusok magasabb, 1-4 rendű folyamatoknak 

bizonyultak, így alátámasztják a magasabb rendű modellek alkalmazásának 

szükségességét pontosabb csatornamodellek elérése érdekében. 

A tézis alapjául szolgáló publikációk: [4][5][6] 
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3. tézis – Csapadékzóna térbeli kiterjedésének távérzékelése passzív 

módszerrel 

 

Kidolgoztam egy módszer kis léptékű esőzóna csapadékeloszlásának tomografikus 

rekonstrukciójára, amely geostacionárius műholdak vételi jelszintjeit 

felhasználva, passzív módon alkalmas egy adott földrajzi területen az 

esőintenzitás távérzékelésére.  

Tomografikus esőzóna rekonstrukció geostacionárius műholdak vételi 

jelszintjéből 

A milliméteres hullámhossztartományban zajló kutatások fix telepítésű Föld-

műhold kapcsolat esetén leginkább az atmoszférikus hatásokra irányulnak. 

Elsősorban a csapadék, azon belül is az eső okoz jelentős mértékű csillapítást, így 

az Alphasat kísérletben részt vevők figyelmének középpontjában is ez a jelenség 

áll [19]. A földi rádióösszeköttetések esetében korábbi kutatásaimban már 

vizsgáltam a Q/V sávban is [21] az eső hatását. Az alkalmazott hullámhossz és a 

jelentős csillapítást okozó csapadéktípus között szoros összefüggés van; ezt jól 

mutatják a korábban szabadtéri optikai összeköttetések esetében a ködsűrűség és 

a csillapítás kapcsolatának megállapítására szolgáló vizsgálataink [22]-[23], 

amelyben a mikrométeres hullámhosszak összemérhetőek a ködrészecskék 

méretével. 

A Föld-műhold rádiócsatornára vonatkozó számításokat az ITU-R P.618 [14] 

ajánlása összegezi. Az atmoszférikus jelenségek a vevőállomás és a 0°C 

hőmérsékletű izoterma közötti térrészben fejtik ki hatásukat, amelyet 

általánosságban az 7. ábra mutat be.  

 
7. ábra. A Föld-műhold összeköttetés főbb szakaszai 
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A terjedési mérésekre szolgáló vevőállomások többnyire meteorológiai 

műszerekkel mérik a főbb paramétereket [7], többek között az esőintenzitást is. 

Ugyanakkor az atmoszférikus jelenségek a teljes ferde úthosszon (7. ábra) hatnak, 

ezért a vevőállomásnál elhelyezett lokális csapadékmérő által mért esőintenzitás 

nem mindig korrelál a rádióösszeköttetés csillapításával. Kutatásaim során 

kifejeztem a ferde úthosszon mért esőcsillapítás és az esőintenzitás közötti 

összefüggést, amelyet a budapesti, illetve a kísérletben részt vevő ausztriai 

partnerünk mérései alapján is ellenőriztem [8]. 

Az ITU-R P.838 szerint [15] a fajlagos csillapítás 𝛾𝑅 = 𝑘𝑅𝛼[𝑑𝐵 𝑘𝑚⁄ ] alapján 

számítható, ahol k és α frekvenciától és polarizációtól függő állandók, R pedig 

az esőintenzitás értéke mm/óra egységben. Ezt az összefüggést műholdas 

összeköttetések csillapítás statisztikájának a becslésére is alkalmazza az ITU-R 

P.618 ajánlás [14], de az LE effektív úthossz és az Am mért pillanatnyi csillapítás 

ismeretében a pillanatnyi esőintenzitás értéke is kifejezhető 𝑅 =

10
log(𝐴𝑚 𝐿𝐸⁄ )−log(𝑘)

𝛼 [𝑚𝑚/ℎ] formában. Meg kell jegyeznünk, hogy k és α nem 

függetlenek az esőintenzitástól, a hőmérséklettől és a cseppméret-eloszlástól 

sem, de a fajlagos csillapítás számításában az egyszerűség és az okozott kis hiba 

miatt ez a függőség többnyire elhanyagolható. 

Az eljárás a mért csillapítás alapján a műholdas szakaszhosszra integrált 

esőintenzitásra ad becslést, ami alapján az esőzóna térbeli, három dimenziós 

alakjának rekonstruálására a 2020-ban PhD fokozatot szerzett doktorandusz 

hallgatómmal, Bernard Adjei-Frimponggal előzetes vizsgálatokat 

kezdeményeztünk [26].  

Egy műhold által kisugárzott beacon jel az esőzónán áthaladva az útvonalon 

csillapítást okozó csapadéknak a transzmissziós vetületét képezi, így 

kézenfekvő az analógia a tomografikus képalkotási módszerekkel, ahol egy 

objektum síkbeli metszete rekonstruálható több szögből elvégzett 

transzmissziós mérések sorozatával.  

Az esőzóna kiterjedésének távérzékelése számos alkalmazási területtel bír, mint 

például meteorológiai megfigyelések, mezőgazdasági célú talajnedvesség 

becslés vagy akár a légi közlekedés biztonságának támogatása. A fenti 

összefüggések ismeretében egy ténylegesen megvalósítható rendszert 

dolgoztam ki és írtam le [10], ahol egy 10*10 km-es terület feletti 

csapadékmennyiség távérzékelése valósítható meg egy passzív mérőrendszerrel, 

csupán megfelelően kiválasztott (8. ábra) geostacionárius műholdak vételével 

majd a vett jelek tomografikus feldolgozásával. 
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8. ábra. Geostacionárius műholdak esőzóna távérzékeléshez [10] 

Kimutattam, hogy az adott földrajzi hely függvényében kiválasztható a jelenleg 

pályára állított mintegy 900 műhold közül egy olyan csoport, amellyel sikeres 

tomografikus rekonstrukció valósítható meg. Budapesti helyszínre alkalmazva 

12 kis inklinációjú műhold vételével a feladat sikeresen megoldható, ahol a 

műholdak 15.6°-35.3° elevációjúak és a 35.5W-72.1E ekvatoriális pozíción 

helyezkednek el. 

Tomografikus képalkotásnál hagyományos esetben a vizsgált objektum körül 

egyenlő szögelfordulásokkal forgatnak el egy sugárforrást illetve a vizsgált 

objektumon áthatoló jelek érzékelésére szolgáló, átellenesen elhelyezett 

detektort. Az esőzóna rekonstrukciójához a 9. ábra szerint a zóna elmozdulását 

és több műhold egyidejű vételét feltételezzük. 

 
 

9. ábra. A tomografikus esőzóna-felvétel elve [10] 

A módszert a HYCELL esőcella modellel [27]-[28] képzett szintetikus 

esőzónával teszteltem. A megfigyelt esőzóna alacsony négyzetes hibával 

rekonstruálható, melynek az eredményét a 10. ábra mutatja. 

Az (a) ábrarészben az eredeti, HYCELL esőcellákkal modellezett kis léptékű 

esőzóna látható a 10*10 km-es területen, kontúrvonalasan ábrázolva. A (b) 

ábrarészlet ugyanezen esőzóna térbeli képe látható. A (c) ábrarészlet a 12 

műhold jele alapján elvégzett tomografikus rekonstrukciót mutatja, míg a (d) 

ábrarészlet ugyanennek a térbeli képét. 
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A kidolgozott tomografikus eljárás alternatívát jelenthet más módszerekkel 

történő esőzóna távérzékelési eljárásokkal szemben, mint például az időjárási 

radarok, vagy rácsszerűen elhelyezett esőintenzitás mérők módszere. A 

radarhoz képest az általam javasolt eljárás passzív, csak vevőkészüléket igényel. 

A rácsszerű esőintenzitás szenzorokhoz képest pedig azzal az előnnyel bír, hogy 

a teljes berendezés egy pontban található, nem szükséges kiterjedt adatgyűjtő 

rendszert üzemeltetni távoli mérési adatok gyűjtésével. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 
10. ábra. (a) Az esőzóna HYCELL modelljének szintvonalas ábrája 

(b) 3D esőintenzitás (c) 12 műhold jele alapján végzett tomografikus 

rekonstrukció szintvonalas ábrája (d) 3D esőintenzitás 

A tézis alapjául szolgáló publikációk: [7][8][9][10] 
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Az eredmények hasznosulása 

 

Az első téziscsoportban ismertetett mobil mérőrendszer a TÁMOP-FIRST Jövő 

Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig projekt részeként készült el, az 

utóbbi évek egyik legnagyobb, több BME-VIK tanszék, más hazai egyetemek és 

nagyvállalatok együttműködésében. BME-HVT által kutatott téma 

eredményeképpen a TVWS sávok kognitív rádiós alkalmazhatóságát mérő 

rendszeren túl egy oktatási segédlet is készült „Kognitív vezeték nélküli 

infokommunikációs technológiák” címmel. 

A második téziscsoportban bemutatott Alphasat Ka/Q sávú mérőállomás része 

az európai ASAPE (AlphaSat Aldo Paraboni Experimenters) csoportnak, amely 

18 európai kutatóhely valamint a NASA együttműködésében a milliméteres 

hullámhosszúságú műholdas terjedés kutatásának jelenleg ismert legnagyobb 

közössége. A kutatási eredmények egyik legfontosabb hasznosulása az ITU 

Radiocommunication Study Groups ajánlásainak és modelljeinek fejlesztéséhez 

történő hozzájárulás (mérési statisztikák). A magasabb rendű Markov láncokhoz 

kapcsolódó számítások elősegíthetik fejlettebb csatornamodellek kifejlesztését a 

jelenleg alkalmazott, túlnyomórészt elsőrendű Markov láncokkal megvalósított 

modellekhez képest. 

A harmadik téziscsoportban leírt tomografikus esőzóna rekonstrukció 

megmutatja, hogy valós körülmények között, a meglévő és pályán keringő 

geostacionárius műholdak jeleinek a vételével egy kiválasztott földrajzi terület 

feletti csapadék-aktivitás passzív távérzékelési módszerrel megvalósítható, és a 

javasolt mérőrendszer a szimulációk szerint jól alkalmazható. Az eljáráshoz 

szükséges elméleti megfontolások átfogó bemutatásával reményeim szerint 

sikeresen felépíthető és üzemeltethető egy ilyen rendszer a világ szinte bármelyik 

pontján, ahol egy kis léptékű földrajzi területen zajló csapadéktevékenység 

rendszeres megfigyelésére van szükség. 

* * * 
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