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1. Előzmények, célkitűzések
Az optikai hálózatok és a mobil kommunikációs technológiák fejlődésével a két technológia
előnyeit ötvöző megoldások előtérbe kerültek. A felhasználók egyre nagyobb lefedettséget,
adatátviteli minőséget, adatsebességet várnak el, tehát a felhasználóknak alapvetően egyre
nagyobb a sávszélesség igénye. A fizikai sávszélesség igény növekedés és a relatív sávszéles-
ség korlátossága miatt a vezetéknélküli mobil kommunikációs technológiák (WiFi, LTE,
stb) vivőfrekvenciái is egyre nagyobbak lettek [1], [2], [3]. Ennek eredményeképpen a veze-
téknélküli technológiák cella mérete is egyre kisebb (picocellás, nanocellás rendszerek) [4],
[5]. A kisebb cellaméretek miatt több bázisállomásra van szükség. A nagy számú bázisállo-
mások miatt, a rádió frekvenciás jelek elosztására az optikai hálózatok előnyös megoldást
kínálnak: az optikai szálaknak kicsi a csillapítása, nagy az átviteli sávszélessége és érzéket-
lenek az elektromágneses interferenciákra. A rádiós frekvenciás jelek optikai szálon történő
elosztását alkalmazó technológiát összefoglaló néven Radio over Fiber (RoF) rendszernek
nevezzük [6], [7]. A RoF rendszerekben a bázisállomások nagy száma miatt a teljes há-
lózat kiépítésének költsége magas lehet, így törekedni kell a funkciók centralizálására, a
bázisállomások egyszerűsítésére, valamint a telepítési költségek csökkentésére, továbbá az
egyszerű és robosztus műszaki megoldásokra. Az optikai hálózatok esetében az optikai
szálak telepítése jelenti a legnagyobb költséget. A telepítési költségek csökkentésének egy
lehetséges módja a többmódusú optikai szálak alkalmazása lehet [8],[9]. Mivel a többmó-
dusú szálak magátmérője nagyobb, így ezek csatlakoztatása egyszerűbb: kevésbé precíz
eszközök segítségével és szakképzettség nélkül is elfogadható csatlakoztatási minőséget
lehet elérni. A RoF rendszerek telepítése a többmódusú szálak segítségével akár „csináld
magad” módszerrel (Do It Yourself-DIY) is kivitelezhető. Továbbá számos esetben (pl.:
régi irodaházak, kormányzati épületek stb) a korábban telepített többmódusú szálak már
rendelkezésre állhatnak, így ilyen esetekben az optikai hálózatok telepítésének teljes költ-
sége megspórolható [6], [13]. A nagyobb magátmérő miatt a többmódusú szálak átviteli
tulajdonságai is gyengébbek összehasonlítva az egymódusú szálakkal. A többmódusú op-
tikai szálakban terjedő több módus módusdiszperzióhoz vezet, ami miatt kisebb az ilyen
szálak fizikai sávszélessége. A kutatásom egyik célja az volt, hogy bemutassak egy egy-
szerű robosztus megoldást, melynek segítségével csökkenthető a módusdiszperzió minőség
korlátozó hatása, valamint aminek segítségével a többmódusú szálakat alkalmazó RoF
rendszerek fizikai sávszélessége megnövelhető [11], [12], [13]. A módusdiszperzió csökken-
tésére az irodalomban többféle módszer található. Lehetséges elektronikus tartományban
elő- és utótorzítást használni [14], optikai tartományban pedig lehet a gerjesztési oldalon
befolyásolni a kialakuló módusokat (center launch, offset launch, twin spot launch [15],
[16]), illetve vételi oldalon lehet csökkenteni a terjedő módcsoportok számát módusszűrős
eljárásokkal [17], [18]. Mivel az elő- és utótorzítási módszerek bonyolultabb és drágább
elektronikát igényelnek, a gerjesztett módusok befolyásolásához pedig precíz lézer-optikai
szál illesztés szükséges, a legegyszerűbb és legrobosztusabb megoldásnak a módusszűrős
eljárás mutatkozik. Éppen ezért kutatásaimban a többmódusú szálas RoF rendszerekben
(Radio over Multimode Fiber-RoMMF) a módusszűrős eljárások minőségjavító hatását
vizsgáltam. A módusszűrők a magasabb rendű móduscsoportokat erősebben, az alacso-
nyabb rendű móduscsoportokat pedig gyengébben csillapítják, így az optikai vevőben a
vett jelet kevesebb móduscsoport alkotja, mint módusszűrés nélkül. Ez csökkenti módus-
diszperzió hatását, azonban növeli a beiktatási csillapítást az összeköttetésen. Kutatásom
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fő célja tehát az volt, hogy megállapítsam, hogy különböző RoMMF alkalmazásokban a
különböző módusszűrési eljárások tudják-e, illetve milyen mértékben tudják csökkenteni a
módusdiszperzió hatását úgy, hogy közben a beiktatási csillapítás növekedése elfogadható
maradjon. Kutatásom során alapvetően négy féle RoMMF alkalmazást vizsgáltam meg:
keskenysávú modulációs, szélessávú modulációs, milliméter-hullámú, valamint a vezetett
(RoMMF) és szabadtéri (Radio over Free Space Optics-RoFSO) technológiát ötvöző hib-
rid RoMMF-RoFSO rendszert. Mielőtt azonban a módusszűrős eljárásokat összehason-
lítottam különböző RoMMF alkalmazásokban, be kellett vezetnem egy összehasonlítási
metrikát. Az összehasonlítás alapja egy RoMMF összeköttetésben a sávszélesség lehet. A
sávszélesség meghatározásához azonban az összeköttetés átviteli karakterisztikáját kell is-
merni. Dolgozatom első részében tehát a RoMMF összeköttetések átviteli karakterisztiká-
ját vizsgáltam. A célom az volt, hogy egy egyszerűsített zárt formulát adjak a gyakorlatban
használt többmódusú szálak esetén a RoMMF átviteli karakterisztikájára, ezt az átviteli
karakterisztikát kiterjesszem módusszűrős esetre is. A sávszélesség meghatározáshoz egy
olyan eljárás kidolgozása volt a kitűzött cél, amihez nem szükséges az átviteli karakterisz-
tikát minden frekvencia pontban kiszámítani, elegendő a szál paramétereit, a gerjesztési
karakterisztikát és módus szűrő karakterisztikáját ismerni. Az általam kidolgozott eljárás,
valamint az egyszerűsített formulák alapján bevezettem ezeket a sávszélesség definíció-
kat, és ezek segítségével a különböző módusszűrős eljárások összehasonlíthatóvá váltak.
Ezután összehasonlítottam a légréses, a mandreles és az egymódusú szálas módusszűrőket
korlátozott gerjesztés (Restricted Mode Launch -RML) valamint teljes gerjesztés (Over-
filled Launch –OFL) esetében is, a vizsgálatot elvégeztem lépcsős indexű (Step Index-SI)
és gradiens indexű (Gradient Index-GI) többmódusú szálon is. A dolgozat második illetve
harmadik felében különböző módusszűrős RoMMF alkalmazások vizsgálatával foglalkoz-
tam. Miután az első részben megállapítottam, hogy a keskenysávú modulációk esetén
mandreles módusszűrővel, szélessávú moduláció esetén pedig egymódusú szálas módus-
szűrővel érhető el a legnagyobb minőségjavító hatás, a dolgozat második illetve harmadik
részében az egymódusú szálas módusszűrő vizsgálatával foglalkoztam. A dolgozat második
részében az egymódusú szálas módusszűrő minőségjavító hatását vizsgáltam szélessávú
modulációt használó, illetve milliméter hullámhosszú RoMMF rendszerben. A milliméter
hullámhosszú rendszerekben már nem csak a módusdiszperzió, hanem a kromatikus disz-
perzió is korlátozza az átvitelt, ezért egy olyan megoldást volt a célkitűzés, ami egyszerre
képes csökkenteni a kromatikus diszperzió és a módusdiszperzió hatását. Ehhez az opti-
kai egyoldalsávos modulációt (Optical Single Sideband –OSSB) módszerét ötvöztem az
egymódusú szálas módusszűrővel. A dolgozat harmadik részében egy újszerű alkalmazás
vizsgálata volt a cél: a hibrid RoMMF-RoFSO rendszerek ötvözik a többmódusú szál-
optikai és a szabadtéri optikai összeköttetés előnyeit. Ebben a speciális alkalmazásban
is az egymódusú szálas módusszűrő minőségjavító hatásának vizsgálata volt az alapvető
célkitűzés.

2. Vizsgálati módszerek
A módusszűrős eljárások célja a módusdiszperziós hatásának csökkentése úgy, hogy a
beiktatási csillapítás csak elfogadható szintig emelkedjen. A módusszűrős RoMMF össze-
köttetések vizsgálatához illetve annak általános jellemzéséhez az összeköttetés átviteli ka-
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rakterisztikájának vizsgálata a legmegfelelőbb: az átviteli karakterisztika hullámosságából
következtetéseket lehet levonni a módusdiszperzió mértékéről, az átvitel karakterisztika
abszolút értékének maximumából pedig a beiktatási csillapításra. Továbbá az átviteli ka-
rakterisztika alapján lehet értelmezni az összehasonlítást szolgáló sávszélesség definíciókat
is. Habár az átviteli karakterisztika alapján a különböző vivőfrekvenciájú és modulációs
sávszélességű modulált jelek összehasonítására is lehet következtetni, erre sokkal alkal-
masabb mérőszám a hibavektor nagysága (Error Vector Magnitude -EVM). Kutatása-
im során tehát az átviteli karakterisztikát, az összeköttetés sávszélességét és beiktatási
csillapítását, illetve modulált jelek esetén az EVM-et vizsgáltam. Az átviteli karakterisz-
tika vizsgálatához az irodalomban található általános formulából [11], [19] kiindulva a
gyakorlatban használt többmódusú szálakhoz adtam meg egyszerűsített zárt formulát,
amit kiterjesztettem a módusszűrős esetekre is. Ehhez analitikus számítási módszereket
használtam. Az egyszerűsített zárt formulákat numerikus szimulációkkal hasonlítottam
össze a kiindulási általános formulákkal. Ehhez mind a kiindulási általános és mind az
egyszerűsített zárt formulákat implementáltam MATLAB-ban [20] és ennek segítségével
hasonlítottam össze őket. A számított és szimulált átviteli karakterisztika eredményeket
mérési eredményekkel is összehasonlítottam. Az átviteli karakterisztika méréséhez vektor
hálózat analizátort (Vector Network Analyzer -VNA) használtam, és átviteli méréseket
végeztem (s-paraméter mérése, S21 mérése). A modulált jelek EVM vizsgálatát szimu-
lációkkal és mérésekkel végeztem. Az EVM szimulációkhoz a VPI Transmission Maker
[21] optikai szimulációs szoftvert használtam. A korábban kapott átviteli karakteriszti-
ka eredményeket a többmódusú optikai szálra -mind módusszűrővel, mind módusszűrő
nélkül-implementáltam VPI Transmission Makerben, és a szimulációs szoftver modulált
jelgenerátor és jelanalizátor blokkjait használtam az EVM eredmények szimulációjához.
A szimulációkhoz az optikai eszközök (lézer, fotovevő) paramétereit (előfeszítés, Relatív
intenzitás zaj, termikus zaj, stb. . . ) a szimulációs környezetben állítottam be. Az EVM
mérésekhez megfelelő jelgenerátort és jelanalizátort használtam.
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3. Új tudományos eredmények – Tézisek
I. Tézis: Bevezettem egy egyszerűsített, zárt átviteli karakterisztika modelt a módus-

szűrést használó RoMMF rendszerekben. Az egyszerűsített modellem segítségével
bevezettem egy egyszerű módszert amellyel a különböző módus szúrést alkalmazó
RoMMF alkalmazások összehasonlíthatók. Felhasználva az eredményeket összeha-
sonlítottam három különböző módusszűrőt: a légréses, a mandrels és a rövid egy-
módusú szálas módusszűrőt. Megállapítottam, hogy keskenysávú alkalmazásokban
a mandreles módusszűrő a legmegfelelőbb választás.

I.a) Megmutattam, hogy a móduscsoport csatolás elhanyagolható a gyakorlatban
használt 50µm-es és 62.5µm-es magátmérőjű többmódusú szálakban. A mó-
duscsoport csatolás elhanyagolásának lehetőségét felhasználva megadtam egy
egyszerűsített, zárt formulát a RoMMF összeköttetések átviteli karakteriszti-
kájára. Ezt az egyszerűsített zárt formulát verifikáltam szimulációkkal és mé-
résekkel mind lépcsős indexű (Step Index-SI) mind gradiens indexű (Graded
Index-GI) szálakra.

I.b) Kiterjesztettem a korábban a RoMMF összeköttetések átviteli karakterisztiká-
jára bevezetett egyszerűsített zárt formulát módusszűrős esetre is. Ez alapján
bevezettem egy egyszerű módszert, amivel a különböző RoMMF alkalmazások
összehasonlíthatók. Ezt a módszert a domináns móduscsoport párok módszeré-
nek nevezem. Felhasználva a domináns móduscsoport párok módszerét, defini-
áltam két új sávszélesség formulát: Bdom és Bprec. Számításokkal és szimulációk-
kal bizonyítottam, hogy Bdom és Bprec értékei együtt mozognak a numerikusan
számított B1% és B3dB sávszélességek értékeivel.

I.c) Számítások és szimulációk segítségével beláttam, hogy Bdom sávszélesség alkal-
mas definíció az összehasonlításra, ha a módus szűrő képes megváltoztatni a
domináns móduscsoport párt. Továbbá beláttam, hogy ha a módus szűrő nem
változtatja meg a domináns móduscsoport párt, csak a domináns móduscso-
port pár teljesítmény arányát, Bprec sávszélesség definíciót érdemes használni
összehasonlításra.

I.d) Szimulációkkal és mérésekkel igazoltam, hogy a mandreles módusszűrővel haté-
konyan lehet csökkenteni a módusdiszperzió hatását keskenysávú (Bmod

fc
< 0.07)

alkalmazásokban mind gradiens indexű (GI-MMF) mind lépcsős indexű (SI-
MMF) többmódusú szálakban összehasonlítva a módusszűrést nem használó
RoMMF rendszerekhez képest. Az állításomat átviteli karakterisztika, sávszé-
lesség és EVM eredményekkel támasztottam alá. A mandreles szűrő hatására
az átviteli karaktersiztika legalább 200MHz-es sávban lapossá válik, az EVM
pedig legalább 1%-os javulást mutat közepes SNR mellett.

Kapcsolódó saját publikációk: J1, C1, C2, C3.

II. Tézis: Bemutattam, hogy a rövid egymódusú szálas módusszűrő a leghatékonyabb
a szélessávú és a milliméter hullámhosszú RoMMF alkalmazásokban. Továbbá be-
vezettem egy újszerű módusszűrési eljárást, melynek segítségével mind a módus-
diszperzió, mind kromatikus diszperzió hatása együttesen csökkenthető milliméter
hullámhosszú RoMMF alkalmazásokban.
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II.a) Felhasználva a domináns móduscsoport párok módszerét valamint felhasznál-
va szimulációk és mérések eredményeit bemutattam, hogy a rövid egymódusú
szálas módusszűrő jelentősen javítja a sávszélességét a konvencionális RoMMF
(50/125 SI-MMF) rendszerekben összehasonlítva a módus szűrőt nem használó
elrendezésekhez képest. Az állításomat átviteli karakterisztika és sávszélesség
eredményekkel verifikáltam. A vizsgált elrendezésben B1% 16%-kal javult, B3dB

pedig magasabb lett, mint 4GHz. Mindemellett a beiktatási csillapítás értéke
kevesebb mint 6dB.

II.b) Szimulációkkal és mérésekkel igazoltam, hogy ha a modulációs sávszélesség
relatíve nagy (Bmod

fc
≈ 60%), a rövid egymódusú szálas módusszűrő jelentő-

sen csökkentette az EVM-et közepes SNR mellett a konvencionális RoMMF
összeköttetésekben (50/125 SI-MMF) összehasonlítva a módusszűrést nem al-
kalmazó RoMMF összeköttetéshez képest. A vizsgált összeköttésben a rövid
egymódusú szálas módusszűrő 4-10%-kal csökkentette az EVM-et közepes SNR
mellett.

II.c) Számításokkal, szimulációkkal és mérésekkel vizsgáltam a milliméter hullámú
RoMMF rendszereket. Javasoltam egy újszerű módusszűrési eljárást, amely ké-
pes egysesíteni a módusszűrést az optikai egyoldalsávos modulációval, és mely-
nek segítégével a módusdiszperzió és a kromatikus diszperzió egyszerre csök-
kenthtő. Beláttam, hogy az általam javasolt elrendezéssel 3dB-nél kisebb hul-
lámzás érhető elaz átviteli karakterisztikában az 55-65GHz-es sávban. Továbbá
megmutattam szimulációkkal, hogy az általam javasolt elrendezés jelentősen
tudja csökkenteni az EVM értékét közepes SNR mellett. Tehát, az általam ja-
vasolt elrendezéssel az átviteli minőség jelentősen javítható öszehasonlítva a
módusszűrést nem használó RoMMF elrendezésekhez képest.

Kapcsolódó saját publikációk: J2, C4.

III. Tézis: Bevezettem az újszerű hibrid Radio over Multimode Fiber-Radio over Free
Space Optical (RoMMF-RoFSO) rendszert, ami kombinálja a száloptikai (RoMMF)
és a segédvivős szabadtéri optikai (RoFSO) rendszereket. Kiterjesztettem az egysze-
rűsített módusszűrős RoMMF átviteli karakterisztika modellt a szabadtéri optikai
csatorna hatásával. Továbbá bebizonyítottam, hogy a rövid egymódusú szálas mó-
dusszűrő jelentősen javítja a hibrid RoMMF-RoFSO összeköttetés átviteli minősé-
gét.

III.a) Kiterjesztettem az egyszerűsített módusszűrős RoMMF átviteli karakterisztika
modellt a szabatéri optikai csatorna hatásával. Analitikus módszerekkel bemu-
tattam, hogy a hibrid RoMMF-RoFSO összeköttetések átviteli karakterisztiká-
ja szeparálható RoMMF és RoFSO szakaszra, ha a RoFSO csatorna ideális és
fadingmentes. A szeparált átviteli karakterisztika formulából kiindulva analiti-
kus módszerekkel, szimulációkkal és mérésekkel bebizonyítottam, hogy a hibrid
csatorna frekvenciafüggő viselkedését az összeköttetés RoMMF szakasza hatá-
rozza meg, tehát a FSO csatornának nincs hatása a hibrid link többmódusú
viselkedésére.

III.b) Javasoltam két módusszűrési elrendezést a vizsgált hibrid RoMMF-RoFSO
rendszerekbe:
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• Az egyikben a módusszűrő FSO csatorna előtt van
• A másikban a módusszűrő FSO csatorna után van

Analitikus módszerekkel bemutattam, hogy a különbség a két elrendezés át-
viteli karakterisztikájában nem jelentős. Az állításomat szimulációkkal és mé-
résekkel igazoltam. A két elrendezés átviteli karaktersiztikájában jelentkező
különbség kisebb, mint 1dB a vizsgált elrendezésben. A két elrendezést széles-
sávú többvivős modulációkkal is összehasonlítottam. A két elrendezés EVM-je
közötti különbség kisebb, mint 1%.

III.c) Szimulációkkal és mérésekkel bizonyítottam, hogy a rövid egymódusú szálas
módusszűrő jelentősen javítja a hibrid RoMMF-RoFSO rendszer sávszélességét
és EVM-jét a módusszűrést nem használó elrendezésekhez képest. A vizsgált
hibrid RoMMF-RoFSO összeköttetésben a B3dB nagyobb lett 2GHz-nél, és az
EVM átlagosan 3%-kal kisebb lett, mikor a rövid egymódusú szálas módusszű-
rőt használtam az összeköttetésben.

Kapcsolódó saját publikációk: J3, C5, C6, C7
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4. Az eredmények hasznosíthatósága és kitekintés
A többmódusú szálak költséghatékony megoldást kínálnak a Radio over Fiber rendsze-
rekben, és a kutatási eredményeim megmutatják, hogy a módus szűrők segítségével egy-
szerűen és robosztus módon lehet a módusdiszperziót csökkenteni. A költséghatékony
többmódusú szálas RoF rendszerek vizsgálata manapság is megjelenik tudományos pub-
likációkban [18]. Az egymódusú szálas módusszűrőt alkalmazó eljárásról szóló publiká-
ciómat [C1] pedig hivatkozza a többmódusú és egymódusú optikai szálas kommunikáci-
óról szóló US9520943B2 számú szabadalom. A milliméter hullámú RoF összeköttetések
továbbra is aktív kutatási területnek számítanak [22], [23] amelyek közül számos vizs-
gálja a többmódusú szálak alkalmazhatóságát [24], [25]. A milliméter hullámú RoMMF
rendszerekben általam bemutatott kromatikus és módusdiszperziót együttesen csökkentő
módszer hatékony megoldás lehet. A költséghatékony optikai rendszerek vizsgálatába jól
beleillenek a dolgozatomban bemutatott hibrid RoMMF-RoFSO rendszerek. A radio over
FSO rendszerek vizsgálata napjaink egyik fontos kutatási területe a szabadtéri optikai
rendszereknek ([26], [27]), és a kutatási eredményeim alapján bemutatott többmódusú
szálas-szabadtéri optikai interfész hozzájárulhat a további kutatásokhoz a tématerüle-
ten. A kutatási eredményeim egy jelentős része valamilyen nemzetközi, egyetemek közötti
együttműködés keretében született. A szélessávú modulációt vizsgáló cikkem [C4] a francia
Campus France és a magyar TÉT 12 FR/2 együttműködés keretében született, melyben
Le Cnam (Conservatoire national des arts et métiers) kutatóival dolgoztunk közösen. A
hibrid RoMMF-RoFSO rendszerek kutatását COST action IC1101 (OPTICWISE) együtt-
működés keretében a Northumbria University (NU) és Czech Technical Unitversity (CTU)
kutatóival közösen végeztük. Ezen kutatói együttműködések hozzájárultak a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
további nemzetközi kutatói együttműködéseihez, így segítve annak mélyebb nemzetközi
beágyazottságát. Amint fentebb már bemutattam, a többmódusú szálas RoF rendszerek
továbbra is aktív kutatási terület, így számos nyitott kérdés van még a témában. Az elmé-
leti eredményeim jó alapot nyújtanak más módusdiszperzió csökkentő eljárások számára.
Figyelembe véve, hogy napjaink OFDM rendszereiben lehetőség van csatornabecslésre, a
dolgozatomban bemutatott elméleti eredményekkel együtt hatékony elő- illetve utótorzí-
tós jelfeldolgozási módszerek dolgozhatók ki a módusdiszperzió hatásának csökkentésére.
Továbbá a jelfeldolgozási módszerek kombinálva a disszertációmban bemutatott módus-
szűrős eljárással, további hatékony eljárás dolgozható ki a módusdiszperzió hatásának
csökkentésére RoMMF rendszerekben. Jövőbeni kutatási célom, tehát ezen megoldások
vizsgálata.
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5. A doktori disszertációhoz kapcsolódó publikációk

5.1. Folyóiratcikkek

J1. T. Cseh and T. Berceli. Modeling and Simulation of Mode Filtered Radio over
Multimode Fiber Links. Infocomunications Journal, 7(4):20 – 27, December 2015

J2. T. Cseh and T. Berceli. Dispersion compensation in millimeter wave radio over fiber
systems. Microwave and Optical Technology Letters, 57(1):204 – 207, January 2014

J3. H.K. Al-Musawi, T. Cseh, J. Bohata, W.P. Ng, Z. Ghassemlooy, S. Zvanovec, E. Ud-
vary, and P. Pesek. Adaptation of Mode Filtering Technique in 4G-LTE Hybrid
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35(17):3758 – 3764, September 2017

5.2. Konferenciacikkek

C1. T. Cseh and T. Berceli. Improved receiver techniques for Radio over Multimode fiber
systems. In 2013 18th European Conference on Network and Optical Communica-
tions & 2013 8th Conference on Optical Cabling and Infrastructure (NOC-OC&I).
IEEE, July 2013

C2. T. Cseh and T. Berceli. Efficient compensation methods for modal dispersion in
radio over multimode fiber links. In 2014 20th International Conference on Micro-
waves, Radar and Wireless Communications (MIKON). IEEE, June 2014

C3. T. Cseh, G. Mészáros, G. Fekete, and T. Berceli. Simulations of air-gap mode
filtering technique for radio over multimode fiber system. In 2014 16th International
Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). IEEE, July 2014

C4. T. Cseh, G. Fekete, T. Berceli, E. Udvary, A. Kabalan, W. Kassa, C. Viana, A.L.
Billabert, S. Faci, J.L. Polleux, and C. Algani. Improvements on broadband signals
in radio over fiber systems by mode filtering. In 2016 46th European Microwave
Conference (EuMC). IEEE, October 2016

C5. T. Cseh, H.K. Al-Musawi, M.M. Abadi, Z. Ghassemlooy, W.P. Ng, E. Udvary,
T. Berceli, and S. Zvanovec. Improvements in combined radio over multimode fibre
and radio over FSO systems by applying mode filtering. In 2015 17th International
Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). IEEE, July 2015

C6. H.K. Al-Musawi, T. Cseh, J. Bohata, P. Pesek, W.P. Ng, Z. Ghassemlooy, E. Ud-
vary, S. Zvanovec, and M. Ijaz. Fundamental investigation of extending 4G-LTE
signal over MMF/SMF-FSO under controlled turbulence conditions. In 2016 10th
International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal
Processing (CSNDSP). IEEE, July 2016

C7. H.K. Al-Musawi, T. Cseh, J. Bohata, P. Pesek, W.P. Ng, Z. Ghassemlooy, E. Udvary,
T. Berceli, and S. Zvanovec. Experimental optimization of the hybrid RoMMF-FSO
system using mode filtering techniques. In 2016 IEEE International Conference on
Communications Workshops (ICC). IEEE, May 2016
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6. Tudomány díjak, eredmények
• 2014. Ifjúsági Tudományos Verseny Díj, Lengyel Tudományos Akadémia Kitünteté-

se:
T. Cseh and T. Berceli. Efficient compensation methods for modal dispersion in
radio over multimode fiber links. In 2014 20th International Conference on Micro-
waves, Radar and Wireless Communications (MIKON). IEEE, June 2014.
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Köszönetnyilvánítás
A kutatásaim egy részét külföldi egyetemekkelközösen végeztem. Az eredményeim egy ré-
sze a francia Cnam egyetemmel közös munka. A hibrid RoMMF-RoFSO vizsgálataim egy
részét a Northumbria University-n egy részét a Czech Technical University-n végeztem.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani ezen három külföldi intézmény munkatársainak a
lehetőségért és szeretném megköszönni azt a segítséget amit a kutatómunka, és a közös
publikációk megírása közben nyújtottak. Külön szeretnék köszönetet mondani a témaveze-
tőmnek, Dr. Berceli Tibornak a sokéves támogatásáért. Továbbá szeretném megköszönni
a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék minden dolgozójának a segítséget és a
kitartó támogtást.
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