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Előszó

„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
remény, csalódás, küzdelem, bukás,
sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni
mindig a jót, a szépet, s meg nem
találni – ez az élet.”

Madách Imre
(1823 – 1864)

Doktori értekezésem témája a vezeték nélküli hálózatok interferencia csökkentésére, ezzel
kapcsolatosan az átviteli minőség javítására alkalmazható eljárások vizsgálata, valamint a
mikrohullámú rádiócsatorna modellezése, illetve az ehhez kapcsolódó új kutatási eredményeim
bemutatása. Eredményeimet három téziscsoportba foglalom össze.

Az előfizetők igénye a vezeték nélküli multimédia szolgáltatásokra az utóbbi időben jelentős
mértékben megnőtt. Ezek a szolgáltatások nagy adatsebességet igényelnek, amelyhez szüksé-
ges sávszélesség a mikrohullámú frekvenciákon elérhető. A földi mikrohullámú fix pont-pont és
pont-többpont összeköttetések, illetve a mobil hálózatok túl azon, hogy kielégítik a szélessávú
előírást, a vezetékes alternatívánál olcsóbban, gyorsabban és könnyebben üzembe helyezhetők.

Az első téziscsoport a 10 GHz-nél nagyobb frekvencián üzemelő mikrohullámú pont-pont
összeköttetéseken fellépő csapadék, különös tekintettel az eső csillapításának statisztikai vizs-
gálatával foglalkozik, külön hangsúlyt fektetve az esőcsillapítás folyamat modellezésére. A
csapadék csillapításának vizsgálatával foglalkozó kutatások már az 1950-es évek óta folynak,
de még napjainkban is számos új kérdést tartogat: például a havas eső csillapításának, vagy a
csapadék csillapítás magasabb rendű statisztikáinak vizsgálata. Többek között ezekkel a kér-
désekkel foglalkozik a jelenleg is futó COST Action IC0802 nemzetközi együttműködés, vagy
éppen a nemrég lezárult IST – Satnex projekt. A mikrohullámú rádiócsatornán fellépő fading
elleni hatékony védekezéshez ismernünk kell a csatorna sztochasztikus viselkedését. A vételi
jelszint, illetve az összeköttetéseken fellépő csillapítás statisztikájának megfelelő modellezése
hatékony segítséget nyújthat az összeköttetések paramétereinek meghatározásához a tervezés
fázisában. A statisztikai vizsgálathoz szükséges nagy mennyiségű mérési adatsort szolgáltató
országos mérőrendszer rövid ismertetése után a mérési adatok nélkülözhetetlen feldolgozásának
folyamatát mutatom be. Az összeköttetések tervezésénél kiemelt fontossággal bír a várható
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esőcsillapítás és az egyéb nem esőesemények, például a havas eső, vagy az antenna jegesedése
és zúzmarásodása által okozott csillapítás statisztikájának ismerete. Az eső csillapításának
leírására az irodalomban megfelelő modellek állnak rendelkezésre, azonban a ritkán előfordu-
ló, de a vizsgált frekvenciasávban jelentős csillapítást okozó nem esőesemények csillapítására
még nem ismerünk használható modellt. A modell kifejlesztéséhez először nagy mennyiségű
csillapítás esemény statisztikai vizsgálata szükséges, amihez az események mért adatsorokból
történő manuális kiválogatása fárasztó és hosszú folyamat. A nem esőesemények és az esőese-
mények másodrendű statisztikáinak különbözősége azonban lehetőséget nyújt a nem eső által
okozott csillapítás események automatikus, számítógépes programmal történő kiválogatására.
Bemutatom az általam kifejlesztett algoritmust, amely mért adatsorból a felismert statiszti-
kai különbözőségek felhasználásával az esőcsillapítás esemény és a nem esőcsillapítás esemény
automatikus detektálására képes.

Az eső csillapításának modellezése, valamint az esőcsillapítás idősor generálása napjaink
egyik érdekes kutatási területe. Bemutatom az általam kifejlesztett eljárást az irodalomból is-
mert N-állapotú Markov-láncon alapuló modell felparaméterezésére, majd két példán keresztül
illusztrálom az eljárás alkalmazását: ismertetem az eljárással kapott BME N-állapotú Markov-
lánc modellt, amelynek segítségével a földi mikrohullámú összeköttetéseken várhatóan fellépő
esőcsillapítás már a tervezés fázisában meghatározható, illetve szemléltetem a földi mozgó
műholdas összeköttetésen fellépő, árnyékolásból származó fading N-állapotú Markov-lánccal
történő modellezését.

A szélessávú földi pont-többpont hálózatok jellemzően a 20 – 40 GHz-es frekvencia tarto-
mányban üzemelnek, ezért ezeknek a rendszereknek a tervezésekor is számolni kell a csapadék
csillapító hatásával, ami ellen a széleskörűen elterjedt diverziti technikák megfelelő ellenintéz-
kedést biztosíthatnak. A második téziscsoport foglalkozik a földi pont-többpont hálózatokban
alkalmazható útvonal diverziti vizsgálatával. Részletesen ismertetem az általam kifejlesztett
adaptív genetikus algoritmus alapú útvonal diverziti eljárást Szélessávú Fixen Telepített Veze-
téknélküli Hozzáférés (BFWA, Broadband Fixed Wireless Access) hálózatok esetére. A java-
solt eljárás hatékonyságát számítógépes szimulációs eredményekkel támasztom alá, valamint
bemutatok egy új, az útvonal diverziti szögfüggését leíró modellt is.

A harmadik generációs (3G) földi cellás mobil hálózatok a 2 GHz-es frekvenciasávban üze-
melnek, ahol az csapadék csillapító hatása elhanyagolható, a többutas terjedés következtében
fellépő Rayleigh és Rice fading, valamint a Doppler-effektus hatása a meghatározó. A mo-
bil állomás a cella határához érkezve, azaz a vételi jelszint bizonyos mértékű lecsökkenésekor
átkapcsolódik a szomszédos bázis állomáshoz egy hívásátadás folyamat inditásával. A lágy
hívásátadás alatt az említett fading folyamatok hatásai ellen makro diverziti kombájner algo-
ritmussal védekezünk. A makro diverziti kombájner működéséhez szükséges, hogy a hívását-
adás folyamatban résztvevő bázis állomások között az uplink irányú forgalmat továbbítsuk. A
harmadik téziscsoportban ismertetem a lágy hívásátadás folyamán, a bázis állomások közötti
csomagtovábbítást végző irodalomból ismert algoritmus továbbfejlesztésére tett javaslataimat.
Az általam kifejlesztett eljárás teljesítményét számítógépes szimulációs eredményekkel támasz-
tom alá.

A dolgozat felépítése a következő: az 1. fejezetben ismertetetem a téziseimet, majd az egyes
téziscsoportok eredményeit külön fejezetekben tárgyalom. A 2. fejezet foglalkozik pont-pont
mikrohullámú összeköttetéseken fellépő csapadékcsillapítás vizsgálatával, a 3. fejezet tárgyalja



Előszó 11

a földi pont-többpont hálózatban alkalmazható diverziti módszereket, míg a harmadik ge-
nerációs földi cellás mobil hálózatokban használt makro diverziti kombájnerhez szükséges, a
bázis állomások közötti csomagtovábbítást végző algoritmusok a 4. fejezet témát képezik. Az
értekezésben ismertetett eredményeimet az 5. fejezetben foglalom össze.





1. fejezet

A tézisek

1. A csapadék csillapítása mikrohullámú összeköttetéseken

1.1. Tézis. Felismertem, hogy a mikrohullámú földi összeköttetéseken az eső által okozott
csillapítás események és a nem eső által okozott csillapítás események statisztikái nagyban
különböznek. Kidolgoztam egy algoritmust, amely a fading meredekség és a fading időtartam
statisztikáinak felhasználásával képes a mért csillapítás adatsorokból az eső által okozott csil-
lapítás esemény és a ritkán fellépő, nem eső által okozott csillapítás esemény automatikus
detektálására. (Kapcsolódó saját publikáció: [Héder, 2009a])

1.2. Tézis. Megállapítottam, hogy a fading meredekség eloszlása az irodalomból ismert N-
állapotú Markov-lánc modell felparaméterezéséhez közelíthető nulla várható értékű Gaussi
eloszlással, melynek csillapítás szint függő szórás paramétere egyszerű függvényekkel köze-
líthető. (Kapcsolódó saját publikációk: [Héder, 2005c] [Héder, 2006f] [Héder,
2006d] [Héder, 2006e] [Héder, 2006c])

1.3. Tézis. Továbbfejlesztettem az esőcsillapítás idősorok modellezésére alkalmas, az iro-
dalomból ismert N-állapotú Markov-lánc modell felparaméterezési eljárását. Amennyiben a
paramétereket több, különböző jellemzőkkel rendelkező összeköttetésen mért adatsorból szá-
mítjuk ki, a mért adatsorokat először transzformálni kell egy hipotetikus összeköttetésre, majd
a paraméterek kiszámítását az így kapott adatsoron kell elvégezni. A paraméterek meghatáro-
zásakor a fading meredekség valószínűségi sűrűségfüggvénye közelítését az általam kifejlesztett
Gaussi fading meredekség modellel javaslom. Transzformációs eljárást adtam a paraméterek-
re, hogy a modell az állapot átmeneti valószínűségek kiszámításához használt összeköttetéstől
eltérő összeköttetésen is alkalmazhatóvá váljon. (Kapcsolódó saját publikációk: [Hé-
der, 2006g] [Héder, 2007d] [Héder, 2008b] [Héder, 2008c])

1.4. Tézis. Az 1.3. tézisben összefoglalt paraméterezési eljárással a hazai mért adatbázison
kifejlesztettem a BME N-állapotú Markov-lánc modellt, amely alkalmas tetszőleges Ku, K,
Ka frekvenciasávban üzemelő földi pont-pont összeköttetésen várhatóan fellépő esőcsillapítás
számítására. Bemutattam, hogy a BME N-állapotú Markov-lánc modellel az eső várhatóan
fellépő csillapításának eloszlása kisebb hibával becsülhető, mint az ITU-R P.530 ajánlásban
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szereplő esőcsillapítás modellel. Megmutattam, hogy a kifejlesztett eljárással felparamétere-
zett N-állapotú Markov-lánc modell alkalmazható műholdas földi mozgó rádiócsatornán fel-
lépő, árnyékolásból származó lassú fading csillapítás eloszlásának modellezésére is. (Kap-
csolódó saját publikációk: [Héder, 2005b] [Héder, 2006d] [Héder, 2006b] [Hé-
der, 2006a] [Héder, 2006e] [Héder, 2006g] [Héder, 2006f] [Héder, 2007c] [Héder,
2007e] [Héder, 2007a] [Héder, 2007d] [Héder, 2008c] [Bitó, 2008] [Héder, 2008b])

2. Adaptív vezeték nélküli pont-többpont hálózatok

2.1. Tézis. Felismertem, hogy a szélessávú fix telepítésű hozzáférési (BFWA) rendszerekben
az általam kifejlesztett genetikus algoritmus alapú adaptív útvonal diverziti algoritmus alkal-
mazásával a terminál állomás – bázis állomás összerendelések, valamint a terminál állomás
adóteljesítmények megfelelő beállításával a rendszerben kialakult jel-interferencia-zaj viszony
szempontjából a hálózat optimalizálható. A genetikus algoritmust először alkalmaztam termi-
nál állomás – bázis állomás összerendelés optimalizálási feladat megoldására, az algoritmus
operandusait és operátorait adaptáltam a pont-többpont hálózat esetében megoldandó problé-
mához. (Kapcsolódó saját publikációk: [Héder, 2008a] [Héder, 2009f])

2.2. Tézis. Mivel a bevezetett genetikus algoritmus alapú adaptív útvonal diverziti algorit-
mus által megtalált kvázi-optimális terminál állomás – bázis állomás összerendelés nagyban
függ a genetikus algoritmus által alkalmazott célfüggvénytől, több célfüggvény bevezetése és
hatékonyságának vizsgálata után javaslatot tettem a P3-A célfüggvény használatára, mert ez a
célfüggvény biztosítja a felhasználók (terminál állomások) legmagasabb elégedettségi arányát.
Az uplink adóteljesítmények és a terminál állomás – bázis állomás összerendelések megfelelő
beállítása érdekében javaslatot tettem egy alkalmasan módosított P3-A célfüggvény haszná-
latára, amely figyelembe veszi az uplink adóteljesítményeket is. Felismertem, hogy bizonyos
körülmények esetén és a BFWA hálózatban elhelyezkedő terminál állomások számától függő-
en a genetikus algoritmust elegendő csak adott időközönként és korlátozott iteráció számmal
lefuttatni a már kielégítő eredmény eléréséhez. (Kapcsolódó saját publikációk: [Héder,
2009b] [Héder, 2009e] [Héder, 2009f])

2.3. Tézis. Bevezettem egy új, a mikrohullámú pont-pont összeköttetések esetén útvonal
diverzitivel elérhető diverziti nyereség szögfüggését leíró modellt, amely több mérési értékre
pontosabb illeszkedést mutat, mint az irodalomból ismert útvonal diverziti nyereség modell.
(Kapcsolódó saját publikációk: [Héder, 2005a] [Singliar, 2005b] [Singliar, 2005c]
[Héder, 2005d])

3. Az eHSPA rendszerben alkalmazható MDC stratégiák

3.1. Tézis. Megállapítottam, hogy az eHSPA rendszerben az általam javasolt csatorna pre-
dikción alapuló Hibrid és Prediktív MDC stratégia használatával lágy hívásátadás esetén
jelentősen lecsökken a csomagok késleltetése az irodalomból ismert Továbbfejlesztett MDC
stratégia alkalmazásához képest és ezzel párhuzamosan a rendszer átviteli kapacitása eléri
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a Továbbfejlesztett MDC stratégia alkalmazása esetén tapasztaltat. Mindazonáltal a Hibrid
és a Prediktív MDC stratégia használatakor az átviteli hálózat terhelése némileg magasabb,
mint a Továbbfejlesztett MDC stratégia esetén, viszont jóval kisebb, mint a Normál MDC
alkalmazásakor. Ezek figyelembevételével mind valós, mind nem valós idejű alkalmazásoknál
az általam kifejlesztett Hibrid MDC stratégia használatát javaslom. (Kapcsolódó saját
publikáció: [Héder, 2009d])

3.2. Tézis. Kidolgoztam egy, az eHSPA rendszerben az E-DPDCH minőségét előre megbe-
csülni képes véges állapotú adaptív Markov-lánc modellt alkalmazó predikciós algoritmust,
amely a csatorna karakterisztikáját felhasználónként folyamatosan megtanulva, annak egy-
re pontosabb predikciójára képes. Bemutattam, hogy a kifejlesztett predikciós algoritmus
hatékonyan alkalmazható a predikción alapuló Hibrid és Prediktív MDC stratégiák esetén.
(Kapcsolódó saját publikáció: [Héder, 2009c])





2. fejezet

A csapadék csillapítása mikrohullámú
összeköttetéseken

„Az új felismerésének legnagyobb gátja
nem a tudatlanság, hanem a tudás
illúziója.”

Daniel Joseph Boorstin
(1914 – 2004)

2.1. Bevezető

Anagyfrekvenciás, 10 GHz-nél nagyobb vivőfrekvenciájú mikrohullámú összeköttetéseken,
például a mobil gerinchálózatokban alkalmazott pont-pont összeköttetéseken, a csapa-

dék jelentős csillapítást okoz, ami akár az összeköttetések megszakadását is eredményezheti.
A kérdéses frekvenciasávban elsősorban az eső okoz jelentékeny csillapítást, ami ellen fading
csökkentő eljárásokkal (FMT, Fade Mitigation Technique) kell védekezni. A megfelelő FMT
megtervezéséhez, például a rendszerbe beiktatandó fading tartalék mértékének megállapításá-
hoz alapvetően szükséges az összeköttetésen várhatóan fellépő csapadékcsillapítás statisztiká-
jának ismerete.

A rendelkezésemre álló nagy mennyiségű mért adatsor lehetőséget biztosított a földi mik-
rohullámú összeköttetéseken fellépő csapadék okozta csillapítás vizsgálatára. Az esőcsillapítás
statisztikáját az ITU-R P.530 ajánlásban [ITU-R, 2005] szereplő modell írja le. A mért adatso-
rokban megfigyelt, nem eső által (például havas eső, vagy az antenna jegesedése és zúzmaráso-
dása által) okozott jelentős csillapítás statiszikájának számítását lehetővé tevő, összeköttetések
tervezésekor használható modell az irodalomban nem ismert.

Ennek egyik oka, hogy egy ilyen modell megalkotásához megfelelő számú ilyen nem esőcsil-
lapítás esemény statisztikai vizsgálata szükséges. Ezeknek az eseményeknek a ritka mivolta
miatt azonban kellő számú nem esőcsillapítás esemény összegyűjtése nagy mennyiségű adatsor
vizuális átnézését igényeli, ami rendkívül fárasztó és időigényes. Jelentősen megkönnyítené a
munkát, ha lehetőség lenne az események mért adatsorból történő automatikus detektálásra.
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Az esőcsillapítás és a nem eső által okozott csillapítás események idősorai közötti jellegze-
tes különbségek (a csillapítás időbeli lefutása) analitikus megfogalmazása után ismertetem
az általam kifejlesztett algoritmust, ami a kétféle esemény statisztikai eltérései alapján az
esőcsillapítás és a nem esőcsillapítás eseményeket automatikusan detektálni tudja.

Az eső csillapításának modellezésére az irodalomból ismert N-állapotú Markov-lánc modell
alkalmazható [Castanet, 2003], azonban a modell paramétereit minden egyes vezeték nélküli
összeköttetés esetére külön ki kell számítani. Új eljárásként bemutatom a felparaméterezési el-
járás továbbfejlesztését és eljárást adok a modell alkalmazására, melyet példákon keresztül mu-
tatok be. Ismertetetem az eljárásommal kifejlesztett, a már említett ITU-R P.530 ajánlásban
[ITU-R, 2005] szereplő modell alternatívájaként alkalmazható BME N-állapotú Markov-lánc
modellt, amellyel tetszőleges földi mikrohullámú összeköttetésen várhatóan fellépő esőcsillapí-
tás számolható, továbbá szemléltetem a modell felparaméterezését és alkalmazását földi mozgó
műholdas összeköttetésekre is.

2.2. Definíciók

A fejezetben előforduló fogalmakat és jelöléseket ebben a szakaszban tisztázom. A továb-
biakban a mikrohullámú frekvenciasávon a 1 – 40 GHz tartományt értem. Munkám során
foglalkoztam az IEEE 521 szabvány szerinti L, S, Ku, K és Ka sávokkal [IEEE, 2002], amelyek
a 2.1. táblázatban felsorolt tartományokat jelölik.

2.1. táblázat. Az IEEE 521 szabvány szerinti L, S, C, X, Ka, K és Ku frekvencia sávok [IEEE, 2002]

L sáv 1 – 2 GHz

S sáv 2 – 4 GHz

C sáv 4 – 8 GHz

X sáv 8 – 12 GHz

Ku sáv 12 – 18 GHz

K sáv 18 – 27 GHz

Ka sáv 27 – 40 GHz

A dolgozat további részében az időt t-vel, diszkrét adatsor esetén az n-edik mintavételi
időpontot tn-el jelölöm, az idő mértékegysége másodperc.

2.1. definíció (Elsőrendű statisztika). Valamely ξ[tn] diszkrét idejű sztochasztikus fo-
lyamat ξ′[tn] realizációjának elsőrendű statisztikája alatt a ξ′[tn] által felvett megfigyelt ér-
tékek statisztikáját, azaz a ξ′[tn] eloszlását értem.

2.2. definíció (Másodrendű statisztika). Valamely ξ[tn] diszkrét idejű sztochasztikus
folyamat ξ′[tn] realizációjának másodrendű statisztikája alatt a ξ′[tn] valamely tulajdonsága
(például meredekség, hosszúság) megfigyelt értékeinek statisztikáját, azaz eloszlását értem.
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Legyen a ξ[tn] diszkrét idejű sztochasztikus folyamat a rádiós összeköttetésen fellépő fading
folyamat, ekkor annak megmért diszkrét idejű realizációja a csillapítás idősor, melyet A[tn]-
el jelölök. Egy csillapítás idősor elsőrendű statisztikája a csillapítás P (A ≥ Ai) tapasztalati
komplemens kumulatív eloszlásfüggvénye (CCDF, Complementary Cumulative Distribution
Function), amely megadja az idősorban az Ai csillapításnál nagyobb, vagy azzal egyenlő A
csillapítás értékek valószínűségét. A csillapítás komplemens kumulatív eloszlása a mikrohul-
lámú pont-pont összeköttetések tervezésekor használt alapvetően fontos elsőrendű statisztika.
Segítségével kiszámítható, hogy a tervezett összeköttetésen az idő hány százalékában fog fel-
lépni egy adott szintnél nagyobb csillapítás, így például a fading tartalék pontos beállításához
elengedhetetlen.

A csapadékcsillapítás néhány tulajdonságának, úgymint a fading meredekségnek (fade
slope), fading időtartamnak (fade duration), az inter-fading időtartamnak (inter-fade dura-
tion) és a szint keresztezési gyakoriságnak (LCR, level crossing rate) a statisztikái, azaz a
csillapítás széleskörben alkalmazott másodrendű statisztikái további fontos információkhoz
juttatnak a fading dinamikájával kapcsolatban.

A ς fading meredekség (fade slope) statisztikája a mikrohullámú összeköttetések tervezé-
sénél, az FMT eljárások kidolgozásánál nagy jelentőséggel bíró másodrendű statisztika. A
fading meredekség a csillapítás időfüggvény idő szerinti első deriváltjaként számítható ki, azaz
(2.1) a fading meredekségét adja meg dB/s-ban [ITU-R, 2003a] [Cornet, 2008]:

ς [dB/s] (t) =
dA(t)

dt
, (2.1)

ahol az A(t) csillapítás dB-ben értendő. Miután a mért csillapítás adatsor diszkrét, a ς[tn]
diszkrét fading meredekséget (2.2) segítségével határozhatjuk meg, ahol ∆t a fading meredek-
ség intervallum, ami felett a fading meredekségét meghatározzuk, értékét a gyakorlatban 2 és
200 másodperc között veszi fel [ITU-R, 2003a]:

ς [dB/s] [tn] =
A
[

tn + ∆t
2

]

− A
[

tn − ∆t
2

]

∆t
. (2.2)

A fading meredekség leírását P (ς) valószínűségi sűrűségfüggvényével (PDF, Probability
Density Function), vagy az Ai csillapítás szinten értelmezett P (ς |Ai) feltételes valószínűségi
sűrűségfüggvényével (CPDF, Conditional Probability Density Function) szokták illusztrálni
[van de Kamp, 2003] [Cornet, 2008] [Singliar, 2005a]. A P (ς |Ai) függvény az Ai csillapítás
szint dA környezetében a (2.3) összefüggéssel meghatározott ς[tn, Ai] diszkrét fading meredek-
ség értékekből számolható.

ς [dB/s] [tn, Ai] =
A
[

tn + ∆t
2

]

− A
[

tn − ∆t
2

]

∆t

∣

∣

∣

∣

∣

Ai − dA < A [tn] ≤ Ai + dA

(2.3)

Meg kell említenem, hogy esőcsillapítás esetén bármely Ai csillapítás szinten értelmezett
fading meredekség P (ς |Ai) feltételes valószínűségi sűrűségfüggvénye ς=0 dB/s értékre közel
szimmetrikus, azaz a fading mediánja és meredekség várható értéke zérus [van de Kamp, 2003].

A csillapítás másik leggyakrabban használatos másodrendű statisztikája a fading időtar-
tam (fade duration) statisztikája. A fading időtartam megadja azt az időtartamot, amíg
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az összeköttetésen a fading csillapítása meghalad egy küszöbértéket [ITU-R, 2003a] [Cornet,
2008] [Paulson, 2001]. A fading időtartam statisztikának az ITU-R P.311 ajánlás szerint két
egymáshoz hasonló reprezentációját lehet értelmezni [ITU-R, 2003b] [Cornet, 2008]:

• a P (l > l(i) |A > Ai) relatív eseményszám (relative number of events) CCDF megadja az
l(i) küszöbértéknél nagyobb l hosszúságú fading intervallumok relatív számát az összes
fading intervallumok számához képest, feltéve, hogy az A csillapítás nagyobb, mint az
Ai csillapítás küszöb. A relatív eseményszám tehát adott mélységű fading intervallumok
előfordulási valószínűségét adja meg.

• a F (l > l(i) |A > Ai) kumulált előfordulási valószínűség (cummulative exceedance proba-
bility) CCDF megadja az l(i) küszöbértéknél nagyobb l hosszúságú fading intervallumok
összesített hosszának arányát a összesített fading hosszhoz képest, feltéve, hogy az A
csillapítás nagyobb, mint az Ai csillapítás küszöb.

A gyakorlatban P (l > l(i) |A > Ai) relatív eseményszám CCDF helyett szokták az Y (l >
> l(i) |A > Ai) eseményszám statisztikát is alkalmazni, ami megadja az l(i) küszöbértéknél
hosszabb l hosszúságú fading intervallumok darabszámát feltéve, hogy az A csillapítás na-
gyobb, mint az Ai csillapítás küszöb. A kifejezésekben szereplő l és l(i) mennyiségek másod-
percben, az A és Ai mennyiségek dB-ben értendőek.

Az inter-fading időtartam a fading időtartamhoz hasonlóan a fading események közötti idő-
intervallumokra, azaz az inter-fading eseményekre vonatkozó statisztika. A relatív esemény-
szám, az eseményszám és a kumulált előfordulási valószínűség eloszlásfüggvények inter-fading
eseményekre is értelmezhetők.

A Γ (A) csillapítás szint függő szint keresztezési gyakoriság (LCR, Level Crossing Rate)
megmutatja, hogy milyen gyakran keresztezi a jel az adott csillapítás szintet pozitív, vagy
negatív fading meredekséggel. Az LCR eloszlását, mint másodrendű statisztikát általában
a P (Γ ≥ Γi) CCDF függvényével demonstrálják, ami megmutatja hogy mekkora annak a
valószínűsége, hogy a szint keresztezések száma egy adott idő csillapítás szinten nagyobb,
mint egy adott Γi érték.

2.3. A csapadék csillapítása mikrohullámú összekötteté-
seken

A 10 GHz feletti frekvenciákon, amikor a hidrometeorok (légköri vízjelenségek pl. esőcsepp,
jég, hó) átmérője a hullámhossz nagyságrendjébe esik, a légkörben jelenlévő csapadék a hul-
lámterjedést már jelentősen befolyásolja. Mivel a köd csillapítása igazán jelentőssé csak 100
GHz körüli frekvenciákon kezd válni, a dolgozatomban a köd csillapításával nem foglalkozom.
Az általam vizsgált Ku, K és Ka sávokban az eső hatása a legjelentősebb; a frekvenciától,
az esőintenzitástól és a vízcseppek átmérőjétől függő esőcsillapítás polarizáció elfordulással,
szóródással és abszorpcióval magyarázható.

Az esőcseppek nem szabályos gömb alakúak [Henne, 1994]. A torzulás az esés hatásának
tudható be, mértéke a csepp méretétől függ, a nagyobb cseppek jobban torzulnak. Ha az
átmérő kisebb mint 0.35 mm akkor a csepp szabályos gömb alakú, 1 mm átmérő felett egyre
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2.1. ábra. Az esőcsepp méretének és alakjának változása esés közben [Villermaux, 2009]

laposabb, körülbelül 4 mm átmérő felett a cseppek behorpadnak, formájuk konkáv lesz. Az
esőcsepp alakjának és méretének esős közbeni változása megfigyelhető a 2.1. ábrán is, amit
Emmanuel Villermaux készített nagysebességű fényképezőgéppel [Villermaux, 2009]. Mivel az
esés következtében az esőcsepp alakja a gömbtől eltérően tehát kissé lapult, az eső a horizon-
tális polarizációjú hullámot jobban csillapítja. A polarizációs sík azonban egy esőcseppen való
áthaladáskor kismértékben elfordulhat abban az esetben, ha a vízcsepp függőleges tengelye
és a rádióhullám terjedési iránya egymással szöget zár be. Ennek megfelelően egy bizonyos
polarizációra beállított vevő kimenetén a jel szintje csökken. Ezt nevezzük polarizációs csilla-
pításnak, amely a frekvencia függvénye [Goddard, 1996b].

Legyen r a szóródást okozó részecske sugara, n a refraktív indexe és jelölje λ a rádióhul-
lám hullámhosszát. A részecske a Rayleigh szóródási tartományba tartozik ha teljesül, hogy
2πr/λ << 1 és 2πnr/λ << 1. Ekkor a szóródást okozó részecske a beérkező elektromágneses
hullám hatására egy dipólus-momentumhoz hasonlóan fog viselkedni: az esőcsepp, mint egy
rossz irányhatású antenna, a tér minden irányába energiát fog sugározni és a szóródó energia
következtében a vevőbe érkező jel teljesítménye lecsökken [Goddard, 1996b]. A frekvencia
növekedésével, ahogy az esőcsepp átmérőjéhez képest a hullámhossz egyre kisebbé válik, a
rádióhullámok az esőcsepp belsejében λ-hoz képest egyre nagyobb utat tesznek meg és ezzel
együtt egyre nagyobb csillapítást szenvednek, emiatt az esőcseppben egyre nagyobb mennyi-
ségű energia nyelődik el. Ekkor már az abszorpció szerepe válik dominánsá a szóródáséhoz
képest, az elnyelődött energia az esőcseppet fűti [Henne, 1994].

Az eső által okozott csillapítást az esőcsepp mértének eloszlásából számolható. Legyen
N(D) az esőcsepp D átmérőjének eloszlásfüggvénye, N(D) dD az egy köbméterre jutó olyan
esőcseppek száma, amelyek átmérője D és D + dD között változhat [Goddard, 1996b]. Az
irodalomból több esőcsepp-eloszlás függvény is ismert [Collin, 1985]:

• A Marshall-Palmer (M-P) eloszlás az N(D)(M−P ) eloszlásfüggvényt (2.4) segítségével
definiálja:

N(D)(M−P ) = N0e
Λ·D, (2.4)

ahol Λ[mm−1] = 4.1 · R−0.21, N0 = 8000 mm−1m−3 és az R esőintenzitás mm/h-ban
értendő. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Marshall-Palmer eloszlás elfogadható
becslést ad a 10 – 30 GHz-es frekvenciasávban [Collin, 1985] [Goddard, 1996b].

• Law-Parson eloszlás: Mérési adatokon alapuló, táblázatos formában megadott esőcsepp
átmérő eloszlás, a Marshall-Palmer eloszláshoz nagyon hasonló értékeket ad [Goddard,
1996b].
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2.2. ábra. Az eső fajlagos csillapításának vál-
tozása a frekvencia függvényében [Goddard,
1996b]

2.3. ábra. Az eső fajlagos csillapítása az
olvadási rétegben 20 GHz frekvenciát és
Marshall-Palmer esőcsepp méret eloszlást
feltételezve [Goddard, 1996b]

• Gamma-típusú eloszlás az N(D)(Gamma) eloszlásfüggvényt a (2.5) összefüggéssel defini-
álja:

N(D)(Gamma) = N0 · Dme
(−3.67+m) D

D0 , (2.5)

ahol D0 az átlagos cseppméret, m pedig egy együttható. A pozítív m értékek esetén
mind a nagyon nagy, mind a nagyon kis méretű cseppek száma lecsökken az m = 0
értéke esetén kapotthoz képest, a negatív m értékek pedig az ellenkező hatást váltják ki
[Goddard, 1996b].

Az eső által okozott γ fajlagos csillapítás N(D) segítségével a (2.6) kifejezés segítségével
számolható [Goddard, 1996b]:

γ[dB/km] = 4.34

∫ ∞

0

CextN(D) dD, (2.6)

ahol Cext az elnyelési keresztmetszet [Goddard, 1996b]. A γ fajlagos esőcsillapítás frekven-
ciától és esőintenzitástól való függése a 2.2. ábrán látható a (2.4) kifejezéssel adott esőcsepp
méret eloszlást és N0 = 8000 mm−1m−3 értéket feltételezve. Figyeljük meg, hogy 30 GHz
frekvencián egy heves, 50 mm/h intenzitású eső már kilométerenként 20 dB csillapítást okoz.

A (2.6) összefüggéssel azonban a gyakorlatban nehéz meghatározni a csillapítást, mert
ehhez mérni kellene az esőcseppek számát, és minden egyes esőcsepp méretét. A csapadék-
mennyiség mérésének egy, a gyakorlatban is alkalmazható módszere, ha mérjük az adott idő
alatt leesett csapadékmennyiséget, vagyis az R esőintenzitást. Az esőintenzitás és az esőcsep-
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pek átmérője között a (2.7) összefüggés teremt kapcsolatot [Henne, 1994]:

R = 0.6 · 10−3π

∫ ∞

0

D3V (D)N(D) dD, (2.7)

ahol V (D) az D átmérőjű esőcsepp végsebessége. Az R[mm/h] esőintenzitás ismeretében a γ
fajlagos esőcsillapítás az ITU-R P.838 ajánlásban [ITU-R, 2003d] megadott k és α polarizáció
és frekvenciafüggő empirikus állandók segítségével a (2.8) összefüggéssel számítható [ITU-R,
2003d]:

γ[dB/km] = k · Rα. (2.8)

2.3.1. Az olvadási réteg

Amikor a víz jéggé, vagy hóvá kristályosodik, komplex dielektromos állandója lecsökken. Emi-
att a hó és a jég csillapító hatása az esőéhez képest elhanyagolható, ezért csak az antennák
radomjain felhalmozódott hó, vagy jég csillapításával kell számolni. Az olvadó hó, illetve jég
csillapítása – az olvadó hó-, vagy jégkristályt körülvevő vízburok következtében – igen jelentős
lehet.

Ha az olvadó száraz hó a föld felé esés közben esővé alakul, akkor havas esőről beszélünk.
Esés közben a részecskék alakja, mérete és nedvessége megváltozik. A havas eső kialakulásához
az alábbi feltételek egyidejű bekövetkezése szükséges:

• 0 ℃ körüli hőmérséklet
• és egyidejűleg 70 % feletti páratartalom.

2.3. definíció (0 ℃-os izoterm magasság). A 0 ℃-os izoterm magasságon azt a ten-
gerszint feletti magasságot értem ahol a levegő hőmérséklete pontosan 0 ℃. A 0 ℃-os izoterm
magasság a földrajzi helytől, a napszaktól és az évszaktól függ [Braten, 2003].

2.4. definíció (Olvadási réteg). Az olvadási réteg (melting layer) a légkör azon tartomá-
nya, amelyben a talaj felé hulló hópelyhek olvadásnak indulnak és amely rétegből esőcsepp-
ként távoznak. Az olvadási réteg közvetlenül a 0 ℃-os izoterm magasság alatt kezdődik,
vastagsága a földrajzi helytől, a napszaktól és az évszaktól függ [Braten, 2003].

A talaj felé hulló hópelyhek elérik az olvadási réteg tetejét, majd miközben áthaladnak a
rétegen, az őket alkotó száraz jégkristályok olvadásnak indulnak, alakjuk, méretük és nedves-
ségük megváltozik és a réteg aljára érve esőcseppekké alakulnak át. Az olvadási rétegben a
hópelyheket alkotó jégkristályok olvadása során vizes burokkal körbevett jég részecskék ala-
kulnak ki [Walden, 2003], amelyek csillapítása az azonos intenzitású eső csillapításánál több
nagyságrenddel nagyobb lehet [Jain, 1985] [Walden, 2003] [Kuznetsov, 2000] [Braten, 2003].

2.5. definíció (Havas eső csillapítás). Dolgozatomban az olvadási rétegben kialakult
csapadék formát havas esőnek, az általa okozott csillapítást havas eső csillapításnak neve-
zem.
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A 2.3. ábrán az olvadó jégkristályok által okozott csillapítás mutatom be tengerszint feletti
magasság függvényében [Goddard, 1996b]. Figyeljük meg, hogy hozzávetőlegesen 2.5 km
magasságban helyezkedik el a 0 ℃-os izoterm magasság. Az olvadási réteg felső részében a
csillapítás a tengerszint feletti magasság csökkenésével gyorsan növekszik, majd a réteg alján
visszatér a megfelelő intenzitású eső csillapításának értékéhez. A 2.3. ábrán ρ-val a hópelyhek
olvadási réteg tetején értelmezett (kezdeti) sűrűségét jelölöm. Figyeljük meg, hogy a kisebb
sűrűség esetén a kialakuló csillapítás nagyobb.

A 0 ℃-os izoterm magasság téli hónapokban Magyarországon akár a talajszinten is lehet,
emiatt alakulhatnak ki a hideg hónapokban hazánkban havas eső események, illetve az anten-
na radomján felhalmozódó hó, vagy jég olvadása következtében fellépő csillapítás események.
Az olvadási rétegben fellépő fajlagos csapadékcsillapítást jelölje γo. A 2.3. ábrán megfigyel-
hető megnövekedett csillapítást leírására létezik egyszerű modell [Tjelta, 2005], Matricciani a
megnövekedett csillapítást egyszerűen egy konstans r = 3.134 szorzófaktorral veszi figyelembe
[Matricciani, 1996]:

γ[dB/km]
o = k · (rR)α . (2.9)

2.4. Az országos mérőrendszer

A MilliProp projekt keretében Magyarországon 1997-től a tanszék Digitális és Optikai Kom-
munikációs Rendszerek csoportja méréseket végez földi szabadtéri nagyfrekvenciás pont-pont
összeköttetések vételi jelszint adataira vonatkozóan [Bitó, 2000]. A mérési eredmények kiérté-
kelésében én 2003 óta veszek részt.

A Pannon GSM Távközlési Zrt. hozzáférési hálózatán kiépített országos mérőrendszer
lehetővé teszi a csomópontok körüli, a hozzáférési hálózat részét képező Ku, K és Ka frekven-
ciasávban működő PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy, Pleziokron Digitális Hierarchia)
pont-pont összeköttetéseken fellépő csillapítás és a csomópontokban elhelyezett meteorológiai
állomásokon különböző időjárási paraméterek egyidejű folyamatos mérését. Egy összekötte-
tésen fellépő csillapítás a vevő berendezés beltéri egységből kivezetett AGC (Automatic Gain
Control, Automatikus Erősítés Szabályozás) feszültségből származtatott vételi teljesítmény
szintből határozható meg.

Az alábbi időjárási paraméterek közül az esőintenzitás, hőmérséklet és relatív páratartalom
értékeket az összes mérési csomóponton regisztráljuk, a többit csak a fejlettebb meteorológiai
állomással rendelkezőkön:

• esőintenzitás
• hőmérséklet
• relatív páratartalom
• szélsebesség
• szélirány
• széllöket

Az AGC adat mintavételi ideje 1 másodperc, a meteorológiai adatok mintavételi ideje 1
perc. A HU01 összeköttetésen 2006 április 21.-én 12 és 15 óra között mért vételi teljesít-
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2.4. ábra. A HU01 összeköttetésen 2006 április 21.-én 12 és 15 óra között mért vételi jelszint, hő-
mérséklet, esőintenzitás és relatív páratartalom adatsorok

ményt, hőmérséklet, esőintenzitás és relatív páratartalom adatsorokat a 2.4. ábrán mutatom
be. Figyeljük meg az adatsorok közötti erős korrelációt: az eső kezdetekor a levegő páratar-
talma növekedni kezdett, a hőmérséklet pedig 4 ℃-al visszaesett. A vételi jelszint a 30 mm/h
maximális intenzitású eső hatására 8 dB-t csillapodott.
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2.5. ábra. A pécsi csomópont körüli összeköttetések csillag topológiája

2.6. definíció (Összeköttetés jellemzők). A mikrohullámú összeköttetések üzemi frek-
venciáját, hosszát, polarizációját összefoglaló néven az összeköttetés jellemzőinek nevezem.

Jelenleg Budapesten két mérési csomópont, az ország további öt nagyvárosában pedig egy-
egy mérési csomópont található. A mérőrendszer egyes mérési csomópontjai köré telepített
pont-pont összeköttetések jellemzőit a 2.2. táblázatban foglaltam össze.

A mért mikrohullámú összeköttetések több helyen csillag topológiát alkotnak, amely jó
lehetőséget biztosított számomra az egyes összeköttetések egyidejű mérésével az összekötteté-
seken fellépő csillapítás korrelációjának tanulmányozásához. A csillag topológiát megfigyelhet-
jük a 2.5. ábrán, ami a pécsi csomópont körüli összeköttetéseket ábrázolja az EOV (Egységes
Országos Vetület) koordináták felhasználásával.

A mérési eredmények felhasználásával kiszámíthatóak az összeköttetéseken fellépő csillapí-
tás időfüggvények fontos a 2.2. szakaszban ismertetett első- és másodrendű statisztikái [Daru,
2001] [Daru, 2002a] [Kormányos, 2000].

2.5. Adatfeldolgozás

Az események jellegének vizsgálatához a rendelkezésemre álló mérési adatokat a könnyebb
kezelhetőség érdekében először megfelelő formára kellett alakítanom. A mért Pv[tn] vételi
teljesítmény szint adatsorból első lépésben képeztem az A[tn] adatsort:

A[tn] = median {Pv} − Pv[tn], (2.10)



2.5. Adatfeldolgozás 27

2.2. táblázat. Az országos mérőrendszer mérési csomópontjai és az összeköttetések jellemzői

Város Név Végpontok Frekv. [GHz] Pol. Hossz [km] Azimut [°]

Budapest
HU01 BME V2.ép. – BME R.ép. 38 H 0.32 180.00

HU02 Budafoki MSC – BME V2.ép. 38 V 2.39 259.91

Budafok

HU11 Budafoki MSC 5 – Kondorosi út 38 H 1.50 238.30

HU12 Budafoki MSC 5 – Őrmező 38 V 2.98 272.10

HU13 Budafoki MSC 5 – Egyetem (üzemi) 23 H 2.40 10.10

HU14 Budafoki MSC 5 – Nádorfehérvári út (raktár) 38 H 0.53 273.20

Józsa

HU21 Józsa MSC 7 – Ebes 23 V 13.74 188.10

HU22 Józsa MSC 7 – Hajdúszoboszló Hotel 15 H 18.74 208.20

HU23 Józsa MSC 7 – Hajdúhadház 15 H 14.52 43.40

HU24 Józsa MSC 7 – Debrecen Józsa 23 V 3.78 106.30

HU25 Józsa MSC 7 – Debrecen city 15 V 11.11 134.00

HU26 Józsa MSC 7 – Hajdúnánás 15 V 27.02 343.80

Pécs

HU31 Pécs Tubes MSC 9 – Pécs West 23 H 4.17 206.00

HU32 Pécs Tubes MSC 9 – Pécs Vasas 23 V 10.03 81.00

HU33 Pécs Tubes MSC 9 – Orfű 23 V 6.72 319.00

HU34 Pécs Tubes MSC 9 – Magyarszék 23 V 11.86 353.00

HU35 Pécs Tubes MSC 9 – Szederkény 15 V 23.36 132.00

HU36 Pécs Tubes MSC 9 – Pécs AH 38 V 1.69 129.00

HU37 Pécs Tubes MSC 9 – Pécs NOKIA 23 V 5.98 166.00

Miskolc

HU41 Miskolc MSC 2 – Miskolc Avas Szt. György 23 H 5.07 241.60

HU42 Miskolc MSC 2 – Sajópetri 23 V 8.11 153.90

HU43 Miskolc MSC 2 – Szirmabesenyő 23 V 7.42 339.50

HU44 Miskolc MSC 2 – Bánkút 13 V 26.00 268.80

HU45 Miskolc MSC 2 – Miskolc Vízmű 38 V 1.52 302.60

HU46 Miskolc MSC 2 – Miskolc Középszer 23 H 4.54 249.89

HU47 Miskolc MSC 2 – Miskolc Jósika 23 H 4.93 257.12

Győr

HU51 Győr MSC 6 – Abda 15 V 12.30 300.50

HU52 Győr MSC 6 – Győr Lajta 38 V 2.97 307.70

HU53 Győr MSC 6 – Győrszentiván 23 V 8.49 33.22

HU54 Győr MSC 6 – Nyúl 23 V 7.05 163.10

HU55 Győr MSC 6 – Győr ipari park 38 V 2.93 29.50

HU56 Győr MSC 6 – Győr Tihanyi 38 V 2.64 320.10

HU57 Győr MSC 6 – Győr city 3 23 H 3.49 336.40

Szeged

HU61 Szeged MSC – Szeged Kereszttöltés 38 V 3.27 264.25

HU62 Szeged MSC – Szeged Kiskundorozsma 23 V 7.79 195.54

HU63 Szeged MSC – Szeged Makó centrum 15 V 24.61 340.13

HU64 Szeged MSC – Szeged Röszke 15 V 15.17 226.49

HU65 Szeged MSC – Szeged Török 23 V 4.51 237.61

HU66 Szeged MSC – Szeged Szamos 38 V 2.86 250.21

ahol median {}-al a medián képzést, median {Pv} tehát a mért Pv[tn] vételi teljesítmény szint
adatsor mediánját jelöli.
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2.7. definíció (Mért csillapítás adatsor). A Pv[tn] vételi teljesítmény adatsorból
a (2.10) összefüggéssel képzett A[tn] adatsort a fejezet további részében mért csillapítás
adatsornak nevezem.

A dolgozatban tehát a csillapítás a mért vételi jelszint mediánjától való eltérést jelenti.
A (2.10) egyenletből következik, hogy a csillapítás adatsor mediánja zérus, azaz:

median {A} = 0. (2.11)

A medián definíciója szerint a csillapítás adatsorban a median {A}-nál kisebb és nagyobb
értékek is 50 – 50 %-ban fordulak elő [Rényi, 1981]. Mivel a Pv[tn] és így az A[tn] adatsor sem
konstans, az A[tn] adatsor tartalmaz pozítív és negatív értéket is. Ebből következik, hogy az
A[tn] adatsor minimuma, a csillapításról alkotott fogalmainknak látszólag ellentmondva, nem
nulla. A dolgozatban csillapítás adatsornak nevezett idősor tehát tartalmazhat negatív (azaz
erősítésnek megfelelő) értékeket is.

Az A[tn] csillapítást főleg a csapadék által okozott fading eredményezi, mert a referencia
nulla szint magába foglalja a konstans szakaszcsillapítást. A mért csillapítás adatsorok tehát
különböző jellegű csapadék (heves eső, zápor, szemerkélő eső, havas eső, az antenna radomján
felhalmozódó, majd olvadásnak induló hó, vagy jég) által okozott csillapítás eseményeket tar-
talmaznak, de természetesen jelen van az atmoszféra által okozott szcintilláció és az antennák,
illetve egyéb készülékek, valamint a környezet termikus zaja is.

2.5.1. A szcintilláció kiszűrése

A szcintilláció a 10 GHz-nél nagyobb vivőfrekvencia esetén a vett jel amplitúdójában és fázi-
sában kialakuló viszonylag gyors sztochasztikus változás, a terjedési útvonal mentén az atmo-
szféra turbulenciája által létrehozott apró refrakciót okozó inhomogenitások okozzák [Cornet,
2008] [Craig, 1996]. A mért adatsorokból a szcintilláció kiszűrésére az ITU-R P.1623 ajánlás
[ITU-R, 2003a] alul áteresztő szűrőt javasol. Alternatív megoldásként mozgó ablakos átlago-
lás is alkalmazható, a mozgó ablak ta hossza és az alul áteresztő szűrő fB 3 dB-es levágási
frekvenciája közötti összefüggést (2.12) adja meg [van de Kamp, 2003]:

fB =
0.445

ta
, (2.12)

ahol fB Hz-ben, ta másodpercben értendő. Munkám során a szcintilláció eltávolítására
a (2.13) kifejezéssel megadott mozgó ablakos átlagolást alkalmaztam.

A[tn] =
1

ta · fs + 1 − (ta mod 2)
·

n+⌊ta/2⌋·fs
∑

i=n−⌊ta/2⌋·fs

A[ti], (2.13)

ahol fs az adatsor mintavételi frekvenciája Hz-ben, tn az n-edik mintavételi időpont, A[ti] a
mozgó ablakon belüli mért csillapítás adat viszonyszámban, ⌊.⌋ a legközelebbi egészre történő
lefele kerekítés (alsó egész rész) operátora, mod a modulo operátor, A[tn] pedig a szűrt csilla-
pítás adat. Megfelelő fB választása esetén a szűrés az események jellegén nem változtat, értéke
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2.6. ábra. A HU01 összeköttetésen 2006 április 21.-én 12 és 15 óra között mért szűretlen és ta=60 s
hosszú mozgó ablakkal szűrt csillapítás idősorok

az ITU-R P.1623 ajánlásnak [ITU-R, 2003a] megfelelően 0.001 Hz és 1 Hz között lehet. Az
általam az esetek túlnyomó többségében választott ta=60 s hosszú mozgó ablak fB=0.007 Hz
frekvenciának felel meg. A 2.4. ábrán bemutatott mért AGC adatsorból származtatott szű-
retlen és ta=60 s hosszú mozgó ablakkal szűrt csillapítás adatsorokat a 2.6. ábra mutatja be.
Az ábrán két fontos dolgot figyelhetünk meg: a) a szűrés következtében az adatsor láthatóan
simább lett, b) a szűrést követően láthatóvá váltak kis csillapítású rövid események. Az egyik
ilyen eseményt a 2.6. ábrán kinagyítva is szemügyre vehetjük. Összevetve a 2.4. és a 2.6. ábrá-
kat megállapíthatjuk, hogy ezeket a rövid, kis csillapítású eseményeket nem eső okozta, hiszen
az eső intenzitása a kinagyított esemény ideje alatt zérus volt. A 2.7. szakaszban ismertetés-
re kerülő esemény detektáló algoritmus az adatsorban megtalált eseményeket vizsgálja meg.
Annak érdekében, hogy a 2.6. ábrán látható, nem eső által okozott kis csillapítás eseménye-
ket a program – a futásidő csökkenése érdekében – ne vizsgálja meg, célszerű volt a valódi
esőcsillapítás események definiálása.

A fentiek figyelembevételével meghatároztam két empirikus küszöbértéket, egyet a csil-
lapítás értékére, egyet pedig az esemény időtartamára, melyeket At,0-al and l(t,0)-al jelölök.
Értéküket a 2.3. táblázatban soroltam fel.

2.8. definíció (Valódi esőcsillapítás esemény). Azt az l(t,0)=300 másodpercnél
hosszabb intervallumot, amin a csillapítás meghaladja az At,0=0.6 dB szintet valódi
esőcsillapítás eseményeknek tekintem, és e-vel jelölöm.

Fontos hangsúlyoznom azt, hogy a valódi esőcsillapítás eseményeket a többi eseménytől
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2.3. táblázat. A valódi esőcsillapítás esemény hosszára és minimális csillapítására vonatkozó küszöb-
értékek [Héder, 2009a]

At,0 l(t,0)

0.6 dB 300 s

csak a 2.7. szakaszban ismertetésre kerülő esemény detektáló algoritmus különbözteti meg, a
dolgozat többi részében természetesen az l(t,0) küszöbnél rövidebb és az At,0 küszöbnél kisebb
csillapítást okozó eseményeket is figyelembe vettem.

2.5.2. A mért csillapítás adatsorok transzformációja

A különböző jellemzőkkel rendelkező összeköttetéseken hasonló intenzitású eső eltérő csillapí-
tást okoz. a 2.3. szakaszban leírtaknak megfelelően a különböző frekvenciájú és polarizációjú
összeköttetéseken a (2.8) összefüggés – a k és α értékeken keresztül – eltérő γ fajlagos esőcsil-
lapítást eredményez [ITU-R, 2003d]. Munkám során szükségem volt különböző jellemzőkkel
rendelkező összeköttetéseken fellépő csillapítás adatsorok összehasonlítására, viszont az össze-
köttetés jellemzőitől függő esőcsillapítás miatt a különböző összeköttetéseken mért esőcsilla-
pítás adatsorok közvetlenül nem hasonlíthatóak össze. A közvetlen összevethetőség érdekében
a mért A[tn] időben diszkrét csillapítás értékeket az ITU-R P.530 ajánlásnak [ITU-R, 2005]
megfelelően, a (2.8) összefüggés felhasználásával származtatott (2.14) összefüggés segítségé-
vel át kellett transzformálnom egy önkényesen válaszott jellemzőkkel rendelkező hipotetikus
referencia összeköttetésre.

Ah[tn] =
kh · Lh

1 + Lh/d0,h

·





Am[tn] ·
(

1 + Lm

d0,m

)

km · Lm





αh

αm

(2.14)

A (2.14) összefüggésben tn az időben diszkrét mért adatsoroknak megfelelően az n-edik
mintavételi időpontot jelöli, az m alsóindex a mérési összeköttetés, míg a h alsóindex a hipote-
tikus referencia összeköttetés jellemzőit jelzi; A a csillapítás érték dB-ben, L az összeköttetés
hossza km-ben, kh, αh, km és αm a polarizációtól és frekvenciától függő értékek a hipotetikus
és a mérési összeköttetés esetén, d0 pedig a szakaszredukciós tényező, amit a (2.15) kifejezéssel
kell kiszámolni [ITU-R, 2005]:

d0 =

{

35 · e−0.015·R0.01 , R0.01 ≤100 mm/h
35 · e−0.015·100 , R0.01 >100 mm/h . (2.15)

A földrajzi helytől függő R esőintenzitás az idő 0.01 százalékában nagyobb, vagy egyenlő,
mint R0.01 mm/h. A transzformálásnál d0-on keresztül figyelembe kell venni az összeköttetések
földrajzi elhelyezkedésétől függő R0.01 értékeket is. Az ITU a Föld különböző pontjaira sokéves
mérések alapján meghatározta ezeket az értékeket. Az ITU-R P.837 ajánlás [ITU-R, 2003c]
segítségével tetszőleges földrajzi helyre az R0.01 érték kiszámolható, az ITU által megadott
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2.7. ábra. Az ITU-R P.837 ajánlás [ITU-R, 2003c] alapján meghatározott R0.01 értékek Magyarország
területén

R0.01 értékek azonban helyi mérésekkel pontosíthatóak. A 2.7. ábrán Magyarország területére
kiszámított R0.01 értékek láthatóak, figyeljük meg, hogy az ország középső részére R0.01=30 –
33 mm/h, keleti és nyugati részére R0.01=35 – 43 mm/h érték adódik.

2.6. A csapadék csillapításának statisztikái

Ebben a szakaszban a csapadék csillapításának a 2.2. szakaszban ismertetett, mérési adatok-
ból meghatározott fading meredekség és fading időtartam statisztikáira mutatok példákat.
A győri csomópont körüli, illetve a budapesti összeköttetéseken 2004-ben mért adatsorokból
kiszámított fading meredekség részletes elemzése megtalálható [Singliar, 2005a]-ban, illetve
[Héder, 2005c]-ben. A 2.8. ábrán a HU52 összeköttetésen 2004-ben mért csillapítás adatsorok-
ból a 2.5. szakaszban leírt, a (2.13) összefüggéssel ta=20 s mellett elvégzett adatfeldolgozást
követően kiszámított fading meredekség CPDF görbéi láthatók Ai=1 dB, 5 dB és 8 dB csilla-
pítás szintek figyelembe vétele esetén.

Figyeljük meg a fading meredekség CPDF görbék Max van de Kamp [van de Kamp, 2003]
cikkében is ismertetett jellemző tulajdonságait: a CPDF görbék E{ς} várható értéke függet-
lenül a csillapítás szinttől zérus, valamint minél magasabb az Ai csillapítás szint a) annál
nagyobb a fading meredekség σς(Ai) szórása és b) annál kisebb a CPDF görbe mς(Ai) ma-
ximuma, tehát nagyobb Ai csillapítás szinteken a nagyobb fading meredekségek előfordulási
valószínűsége nagyobb.

Győri, miskolci és budapesti összeköttetéseken 2004-ben mért adatsorokból kiszámított
fading időtartam statisztikák részletes elemzése megtalálható [Singliar, 2005a]-ban, [Héder,
2005f]-ben, illetve [Héder, 2005c]-ben. A HU11 összeköttetésen 2004-ben mért adatsorból
a 2.5. szakaszban leírt, a (2.13) összefüggéssel ta=21 s mellett elvégzett adatfeldolgozást kö-
vetően kiszámított eseményszám statisztikák különböző csillapítás szintek esetén a 2.9. ábrán
láthatóak.

Napi, havi és éves mérési adatokból kiszámított szint keresztezési gyakoriságot [Héder,
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2.8. ábra. A HU52 összeköttetésen 2004-ben
mért éves csillapítás adatsorból kiszámított
fading meredekség CPDF görbék különböző
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10
0

10
5

10
0

10
1

10
2

10
3

Idõ [s]

Y
(l

>
l(i

) |A
>

A
i)

 

 

5 dB
10 dB
15 dB
20 dB

2.9. ábra. A HU11 összeköttetésen 2004-ben
mért éves csillapítás adatsorból kiszámított
eseményszám statisztikák különböző csillapí-
tás szintek esetén
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2.10. ábra. A HU11 összeköttetésen mért éves adatsorból különböző csillapítás szinteken kiszámított
Γ szint keresztezési szám CCDF görbéi [Héder, 2005e]

2005e]-ben vizsgáltam meg, ahol (kevés sikerrel) az LCR statisztika fading időtartam statisz-
tikává történő átszámítására is kísérletet tettem. A HU11 összeköttetésen 2004-ben mért éves
adatsorból a 2.5. szakaszban leírt, a (2.13) összefüggéssel ta=50 s mellett elvégzett adatfeldol-
gozást követően a 3 dB, 5 dB és 8 dB csillapítás szintekre kiszámított pozitív fading meredek-
séggel figyelembe vett LCR komplemens eloszlás görbéi a 2.10. ábrán láthatóak. Észrevehető,
hogy minél nagyobb a csillapítási szint, annál kevesebbszer metszi a csillapítás időfüggvény az
adott csillapítás szintet.
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2.7. A nem esőcsillapítás esemény automatikus detektá-
lása

2.7.1. Célkitűzések

Az eső csillapítását leíró, az ITU-R P.530 ajánlásban [ITU-R, 2005] szereplő modell alapján az
eső várható csillapítása számítható, ezzel szemben az eső csillapításával összemérhető, de nem
eső által okozott csillapítás, például a 2.3.1. szakaszban a 2.5. definícióval bevezetett havas eső
által okozott csillapítás, vagy az antennák jegesedéséből, zúzmarásodásából eredő csillapítás
leírására nem áll rendelkezésre megfelelő modell.

A különböző jellemzőkkel rendelkező összeköttetéseken a vételi jelszintet és a csomópon-
tokban mért esőintenzitás értékeket (több meteorológiai paraméterrel együttesen) 1997 óta
regisztráljuk, így a több éves mért idősorok felhasználásával a nem eső által okozott csillapítás
modellezhető lenne, amennyiben a statisztikai tulajdonságait megfelelő számú esemény önál-
ló feldolgozásával meg tudnánk határozni. A nem eső által okozott csillapítás eseményeknek
a mérési adatokból történő kiválogatására lehetőség van, tekintve, hogy az esőesemények és
a nem esőesemények által okozott csillapítás időfüggvények szemmel látható különbségeket
mutatnak. Ebben a szakaszban a nem esőcsillapítás esemény bevezetése után az 1.1. tézis
eredményeit ismertetem: először bemutatom az esőcsillapítás és a nem esőcsillapítás esemé-
nyek statisztikáinak különbségeit, majd bemutatom az általam kidolgozott esemény detektáló
algoritmust, amely a statisztikák eltéréseit használja ki.

2.7.2. A nem esőcsillapítás esemény

Munkám során elvégzett vizsgálatok részletezése előtt definiálnom kell, hogy a dolgozat további
részében mit nevezek nem eső által okozott csillapítás eseménynek. Figyeljük meg a 2.11. ábrán
a HU01 összeköttetésen 2004 március 8.-án mért vételi teljesítményből a 2.5. szakaszban leírt,
a (2.10) összefüggéssel származtatott, majd a (2.13) összefüggéssel ta=60 s mellett szűrt csil-
lapítás, valamint a hőmérséklet, esőintenzitás és relatív páratartalom adatsorokat. A hosszú,
hozzávetőlegesen 7 óra időtartamú és 30 dB feletti maximális csillapítással rendelkező ese-
mény 0 – 2 ℃ hőmérsékleten, 85 % feletti relatív páratartalom és az esőmérő 0 – 6 mm/h
intenzitású esemény detektálása mellett jött létre. A (2.8) összefüggésnek megfelelően egy
6 mm/h intenzitású eső a HU01 összeköttetésen 0.5 dB alatti csillapítást okoz. (Amint a 2.4.
és a 2.6. ábrákon megfigyelhető, a HU01 összeköttetésen 8 dB körüli csillapításhoz 30 mm/h
intenzitású eső szükséges.) A 2.11. ábrán látható csillapítást tehát nem az eső okozta.

2.9. definíció (Nem esőcsillapítás esemény). A 2.11. ábrán látható, jelentős maxi-
mummal rendelkező, hosszú ideig tartó, nem eső által okozott csillapítás eseményt a dolgo-
zatban nem esőcsillapítás eseménynek nevezem.

A nem esőcsillapítás esemény kialakulásának többféle magyarázata lehetséges [Tjelta, 2005].
Okozhatja a 2.3.1. szakaszban ismertetett havas eső, ami a 2.4. definícióval megadott olvadási
rétegben alakul ki. Ha az olvasási réteg a talajszint közelében jön létre, akkor a havas eső a
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2.11. ábra. A HU01 összeköttetésen 2004 március 8.-án 10 és 22 óra között mért csillapítás, hőmér-
séklet, esőintenzitás és relatív páratartalom adatsorok

földi összeköttetéseken is csillapítást okoz. Ez Magyarországon ritkán, elsősorban a téli hóna-
pokban fordul elő és a 2.3.1. szakaszban leírtaknak megfelelően az okozott csillapítás az azonos
intenzitású eső csillapításának többszöröse is lehet. A nem esőcsillapítás eseményt okozhatja
az antennán lerakodó, majd olvadásnak induló hó, vagy jég is. Az antennán lerakódó hó, vagy
jég (zúzmara) olvadása is akkor következik be, ha az olvadási réteg az antenna magasságában
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jön létre. Ekkor a 2.3.1. szakaszban leírtaknak megfelelően az olvadó jég, vagy hó is jelentős
csillapítást okoz.

Figyeljük meg a 2.11. ábrán, hogy a nem esőcsillapítás esemény kialakulásakor az időjá-
rási paraméterek, a 2.3.1. szakaszban leírtak szerint megfeleltek a havas eső kialakulásához
(0 ℃ körüli hőmérséklet és egyidejűleg 70 % feletti páratartalom), valamint a 0 ℃ körüli
hőmérséklet miatt a 2.4. definícióval megadott olvadási réteg az antenna magasságában kiala-
kulhatott. Emiatt arra lehet következtetni, hogy a 2.11. ábrán látható csillapítást havas eső
okozta, de természetesen ez a megfigyelés nem bizonyító erejű, nem lehet kizárni annak azt
a lehetőséget sem, hogy a 2.9. definícióval megadott nem esőcsillapítás eseményt az antennán
lerakodó hó, vagy jég (zúzmara) olvadása okozza. A havas eső esemény és az antenna jege-
sedése következtében kialakuló csillapítás események elméletileg megfelelő módszerekkel (pl.
fűthető radom alkalmazása, az antenna kamerás megfigyelése, stb.) elkülöníthetőek [Tjelta,
2005], de erre a munkám során nem volt lehetőségem.

Feladatom azonban a 2.9. definícióval megadott csillapítás esemény statisztikájának, illetve
az esemény automatikus detektálhatóságának vizsgálata volt, így a nem esőcsillapítás esemény
kialakulásának pontos fizikai magyarázata kívül esik a dolgozat keretein.

2.7.3. Az eső és a nem eső által okozott csillapítás eltéréseinek vizs-
gálata

A nem esőcsillapítás és esőcsillapítás események által okozott csillapítás statisztikáinak vizsgá-
latával [Héder, 2009a]-ben foglalkoztam. Tapasztalatom, hogy a) a nem esőesemények csillapí-
tása jellemzően nagyobb értéket ér el, mint az esőesemény csillapítása, b) a nem esőcsillapítás
események időtartama általában hosszabb, mint az esőcsillapítás események időtartama, c) a
nem esőcsillapítás esemény végén a csillapítás igen meredeken fut le a nulla szint környékére,
ehhez képest az esőcsillapítás esemény nagyobb szimmetriát mutat. Ezeket a tulajdonságokat
megfigyelhetjük a 2.4., a 2.6. és a 2.11. ábrákon is. A nem esőcsillapítás esemény megfigyelt
meredek lefutásának a fizikai magyarázata még nem ismert, de az például előfordulhat, hogy
az esemény ideje alatt az antenna radomjára hó rakódik le, ami olvadás közben nagy csillapí-
tást okoz, majd ez az olvadt hó egy idő után saját tömegénél fogva lecsúszik a radomról, ami
a csillapítás hirtelen lecsökkenését eredményezheti.

A felsorolt tulajdonságok következtében az esőcsillapítás és a nem esőcsillapítás másod-
rendű statisztikái alapvető különbségeket mutatnak. Az események várható hossza közöt-
ti különbségből következően a fading időtartam statisztikáiknak különbözniük kell. A nem
esőesemény végén fellépő nagy meredekségű csillapítás időfüggvény következménye a kétféle
esemény fading meredekség statisztikáinak a különbözősége.

Ezeknek az eltéréseknek a felhasználásával a nem esőcsillapítás események és az esőcsillapí-
tás események a mért adatsorban megfelelő programmal automatikusan felismerhetőek. Meg
kell jegyezni, hogy célom minél több nem esőcsillapítás esemény detektálása, a vaklárma (ami-
kor az adatsorban esőcsillapítás eseményt találunk, de tévesen nem esőcsillapítás eseménynek
detektáljuk azt) esetemben tolerálhatóbb, mint az elmulasztott detekció (amikor az adatsor-
ban nem esőcsillapítás eseményt találunk, de esőcsillapításnak detektáljuk azt). A detektáló
algoritmus lefutása után ugyanis a nem esőcsillapítás eseménynek detektált esőcsillapítás ese-
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2.12. ábra. Válogatott eső és nem esőesemény adatsorok [Héder, 2009a]

mények a detektált események közül – a kezdeti adatmennyiség töredékéből – vizuálisan már
könnyen kiszűrhetőek.

2.7.4. Referencia statisztikák létrehozása

Az eseményekre jellemző referencia statisztikákat a rendelkezésemre álló mért csillapítás adat-
sorokból állítottam elő. Az esemény detektáló program a működés során a kérdéses esemény
csillapításának kiszámított másodrendű statisztikáit hasonlítja össze a megfelelő referenciával.
Az eső és nem eső statisztikai jellegzetességeinek meghatározásához létrehoztam két váloga-
tott csillapítás adatsort. Ehhez először a HU11, HU45, HU52, HU53, HU55, HU61 és a HU66
összeköttetéseken 2004 és 2006 között mért adatsorokat a 2.5. szakaszban leírtaknak megfele-
lően a (2.13) összefüggéssel ta=60 s hosszúságú mozgó ablakkal szűrtem, majd a (2.14) – (2.15)
összefüggések segítségével Lh=1 km hosszú, 23 GHz vivőfrekvenciájú, vertikális polarizációjú
hipotetikus referencia összeköttetésre transzformáltam, melynek földrajzi helyének Budapes-
tet tekintettem [Héder, 2009a]. A megfelelő d0 értékek kiszámításakor az ITU-R P.837 ajánlás
[ITU-R, 2003c] alapján kiszámított, a 2.5. szakaszban, a 2.7. ábrán is bemutatott R0.01 érté-
keket vettem figyelembe [Singliar, 2004]. Itt kell megjegyeznem, hogy a mért adatsorok nem
esőcsillapítás eseményeket is tartalmaznak, viszont a (2.8) összefüggés nem esőeseményekre
nem alkalmazható. Ennek ellenére, ha a nem esőeseményt egy fiktív intenzitású esőesemény-
nek tekintjük, amely ugyanazt a csillapítás időfüggvényt produkálja, mint a szóban forgó nem
esőesemény, akkor ez az esemény is transzformálható (2.14) segítségével.

Az adatfeldolgozás és transzformálás után kapott adatsorokból esőcsillapítás és nem eső-
csillapítás eseményeket válogattam össze, így kaptam a 2.12. ábrán látható időben összefűzött
eseményekből álló válogatott csillapítás adatsorokat.

A referencia statisztikák létrehozásához a transzformált adatsorokon négy A1 . . . A4 csilla-
pítás szintet határoztam meg, melyeken elvégeztem a fading statisztikai vizsgálatát a két kü-
lönálló adatsoron. A definiált csillapítás szinteknek két feltételt kellett teljesíteniük: a) a 2.12.
ábrán látható összes esemény által okozott csillapításnak meg kell haladnia mind a négy de-
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finiált csillapítás szintet annak érdekében, hogy a csillapítás szinteken a lehető legpontosabb
statisztikákat kapjam meg a lehető legtöbb mérési értéknek köszönhetően; b) a különböző
események fading meredekség és a fading időtartam statisztikáinak a definiált csillapítás szin-
teken eltérőnek kell lenniük. Az empirikusan A1=1 dB, A2=1.4 dB, A3=2 dB és A4=2.4 dB
értékekre választott csillapítás szintek az említett két feltételt teljesítik.

Először a referencia fading időtartam statisztikát kellett meghatároznom. Jelölje E{l(r,i)}
és E{l(s,i)} az r esőcsillapítás esemény és az s nem esőcsillapítás esemény i-edik csillapítás
szinten értelmezett hosszának várható értékét. A fading időtartam várható értékei az eső és a
nem eső esetén a 2.4. táblázatban találhatóak.

2.4. táblázat. A fading időtartam várható értéke, a fading meredekség szórásának és a valószínűségi
sűrűségfüggvény maximumának értékei esőcsillapítás és nem esőcsillapítás esetén [Héder, 2009a]

i 1 2 3 4

Ai [dB] 1.0 1.4 2.0 2.4

E{l(r,i)} [s] 1320 1017 485 326

E{l(s,i)} [s] 3939 4719 3796 2572

l(t,i) [s] 2500 2000 1500 1000

m
(r,i)
ς [1/(dB/s)] 0.131 0.154 0.102 0.086

m
(s,i)
ς [1/(dB/s)] 0.039 0.031 0.074 0.042

m
(t,i)
ς [1/(dB/s)] 0.095 0.095 0.09 0.07

σ
(r,i)
ς 0.0036 0.0031 0.0063 0.0097

σ
(s,i)
ς 0.0109 0.0113 0.0093 0.0108

σ
(t,i)
ς 0.006 0.0065 0.007 0.01

Az eredmények megfelelnek várakozásomnak, miszerint az esőcsillapítás esemény várható
hossza jóval kisebb, mint a nem esőcsillapítás esemény várható hossza. A számított várható
értékek alapján minden csillapítás szintre meghatároztam az l(t,i) küszöb értéket, amelynél
hosszabb esemény nem esőcsillapításra, rövidebb esemény esőcsillapításra utal. A küszöb
meghatározásánál ügyeltem arra, hogy a döntési küszöb E{l(r,i)}-hez minden csillapítás szinten
közelebb legyen (2.16), biztosítva az elmulasztott detekciók minimális számát az esetlegesen
több vaklárma ellenére. Az l(t,j) küszöbök 2.4. táblázatban is felsorolt értékeit intuitíven
határoztam meg úgy, hogy (2.16) teljesüljön.

l(t,i) <
E{l(r,i)} + E{l(s,i)}

2
(2.16)

Az A1 . . . A4 csillapítás szinteken a diszkrét fading meredekség P (ς |Ai) feltételes valószí-
nűségi sűrűségfüggvényét (2.3) figyelembevételével számoltam ki dA=0.02 dB és ∆t=2 s mel-
lett. Az egyes szinteken jelentős különbségek mutatkoznak a valószínűségi sűrűségfüggvények
maximum értékei, valamint a fading meredekség szórásai között. Amint a 2.13. ábra mutatja, a
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(d) A4 csillapítás szint

2.13. ábra. A nem esőcsillapítás esemény és az esőcsillapítás esemény fading meredekség sűrűség-
függvényei különböző csillapítás szintek esetén [Héder, 2009a]

számított sűrűségfüggvények megfelelnek előzetes várakozásomnak. Figyeljük meg a 2.13. áb-
rán, hogy a 2.2. szakaszban leírtaknak megfelelően az esőcsillapítás események kiszámított
fading meredekség sűrűségfüggvénye közel szimmetrikus, míg a időben jóval aszimmetriku-
sabb nem esőeseményen kiszámított fading meredekség sűrűségfüggvénye nagyobb aszimmet-
riát mutat: különösképpen az A1 és az A2 csillapítás szintek esetén figyelhető meg a −0.1 dB/s
fading meredekség érték környékén egy-egy kiugró érték. Itt kell megjegyeznem, hogy a nem
esőcsillapítás esemény fading meredekség sűrűségfüggvény aszimmetriájának kérdése további
vizsgálatokat követel.

A válogatott nem esőcsillapítás eseményeken számított fading meredekség valószínűségi
sűrűségfüggvényeinek maximum értékei bármelyik Ai csillapítás szint esetében kisebbek, mint
az esőcsillapítás esetén, valamint a fading meredekség szórása nagyobb, mint esőcsillapítás
esetén. Meg kell jegyeznem, hogy a mért adatsor kvantálási lépcsője ebben az esetben 0.01 dB
volt, így a (2.3) összefüggéssel számított diszkrét fading meredekség kizárólag a k ·0.01/2 dB/s
értékeket veheti fel, ahol k természetes szám. Ez eredményezi a CPDF görbék felbontásának
durvaságát a 2.13. ábrán.

Jelölje m
(r,i)
ς és m

(s,i)
ς az esőcsillapítás eseményeken, illetve a nem esőcsillapítás eseménye-
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ken az i-edik csillapítás szinten értelmezett P (ς |Ai) feltételes valószínűségi sűrűségfüggvény
maximumát, valamint jelölje σ

(r,i)
ς és σ

(s,i)
ς a fading meredekség szórását. Jelölje továbbá m

(t,i)
ς

a sűrűségfüggvény maximumára vonatkozó küszöböt, amelynél nagyobb maximum érték esőre
és kisebb maximum érték nem esőre utal, és jelölje σ

(t,i)
ς a fading meredekség szórására vo-

natkozó küszöböt, amelynél nagyobb szórás érték nem esőre és kisebb érték esőre utal. Az
elmulasztott detekciók minimalizálása érdekében az m

(t,i)
ς és σ

(t,i)
ς küszöbök meghatározásánál

is ügyeltem arra, hogy a küszöb m
(r,i)
ς -hez, illetve σ

(r,i)
ς -hez közelebb legyen (2.17) (2.18).

m(t,i)
ς >

m
(r,i)
ς + m

(s,i)
ς

2
(2.17)

σ(t,i)
ς <

σ
(r,i)
ς + σ

(s,i)
ς

2
(2.18)

A 2.13. ábrán látható valószínűségi sűrűségfüggvények maximum értékeit, a fading mere-
dekség szórásait, valamint a m

(t,i)
ς és σ

(t,i)
ς küszöböket a 2.4. táblázatban foglaltam össze.

2.7.5. Az esőesmény és nem esőesemény detektáló algoritmus

Az eső és nem eső csillapítás események automatikus detektálására alkalmas algoritmus a ko-
rábban meghatározott referencia statisztikák, azaz a l(t,i), m

(t,i)
ς és σ

(t,i)
ς küszöbök alapján végzi

a detekciót [Héder, 2009a]. Az általam kidolgozott algoritmus folyamatábrája a 2.14. ábrán
látható. A bemenő adatsort, amiben a nem esőesemények keresését el szeretnénk végezni, elő-
ször fel kell dolgozni a 2.5. szakaszban leírtaknak megfelelően, majd az adatsort a hipotetikus
referencia összeköttetésre át kell transzformálni.

A számítógépes program az így előkészített csillapítás adatsort pásztázza végig. Ha az al-
goritmus talál egy 2.8. definícióval megadott valódi e eseményt, akkor elkezdi annak részletes
vizsgálatát az előre definiált Ai csillapítás szinteken. Minden egyes csillapítás szinten az e
esemény kiszámított fading időtartam és fading meredekség statisztikáinak l(e,i), m

(e,i)
ς és σ

(e,i)
ς

paramétereit hasonlítja össze a 2.4. táblázatban felsorolt küszöbértékekkel. Egy összehason-
lítást az adott Ai szinthez tartozó küszöbökkel a használt terminológiában tesztnek nevezek.
Amennyiben az e esemény az adott teszt alapján nem esőnek felel meg, akkor az algoritmus
megnövel egy c számlálót. Ennek a c számlálónak az értéke mutatja meg, hogy hány sta-
tisztika összehasonlítás alapján tűnik az e esemény nem esőcsillapítás eseménynek. Összesen
az említett 4 csillapítás szinten 12 tesztet hajt végre az általam fejlesztett algoritmus. Az e
esemény vizsgálatának végén, tehát az összes teszt végrehajtása után a c számláló értékenek
megfelelően születik meg a döntés: ha c ≥ 7, akkor az algoritmus nem esőcsillapítás eseményre
dönt, egyébként esőcsillapítás eseményre. Az e esemény vizsgálatát követően az algoritmus
leáll, amennyiben elérte az adatsor végét, ellenkező esetben további e esemény keresésével
folytatja a futást.

2.7.6. Az algoritmus működésének értékelése

A kevés rendelkezésre álló ismert nem esőcsillapítás esemény miatt, a bemutatott algoritmus
első verifikálását olyan kiragadott adatsorokon végeztem el, amelyek kizárólag egy ismert jel-
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2.14. ábra. A nem esőeseményt detektáló algoritmus folyamatábrája [Héder, 2009a]

legzetes nem esőcsillapítás eseményt, valamint egy rendkívül hosszú esőcsillapítás eseményt
tartalmaznak. A két eseményt a 2.5. szakaszban leírtaknak megfelelően a (2.13) összefüggéssel
ta=60 s hosszúságú mozgó ablakkal szűrtem, majd a (2.14) – (2.15) összefüggések segítségé-
vel Lh=1 km hosszú, 23 GHz vivőfrekvenciájú, vertikális polarizációjú hipotetikus referencia
összeköttetésre transzformáltam, melynek földrajzi helyének Budapestet tekintettem. Az így
feldolgozott és transzformált események csillapítás időfüggvénye a 2.15. ábrán látható. Az eső-
csillapítás esemény 2004 novemberében a HU55 összeköttetésen, a nem esőcsillapítás esemény
pedig 2004 januárjában a HU45 összeköttetésen lett regisztrálva.

Meg kell jegyeznem, hogy a 2.15(b). ábrán látható nem esőcsillapítás esemény kényszerű-
ségből szerepel a 2.7.4. szakaszban a 2.12(b). ábrán bemutatott összefűzött nem esőcsillapítás
események között, amelyekből a detektáló algoritmus által végrehajtott tesztek során használt
referencia statisztikákat meghatároztam. Ennek a nem eső ritka mivolta volt az oka: sajnos
szemmel egyelőre nem találtam a mért adatsorokban nem esőcsillapítás eseménynek tekint-
hető további csillapítás intervallumokat. (A nem eső detektáló algoritmus kifejlesztését pont
az motiválta, hogy ne kelljen a nagymennyiségű mért adatot szemmel átvizsgálni.) Regiszt-
rált esőeseményben viszont nem szenvedünk hiányt, így a 2.15(a). ábrán látható esőcsillapítás
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2.15. ábra. Teszt események [Héder, 2009a]

esemény természetesen nem szerepel a 2.12(a). ábrán bemutatott összefűzött esőcsillapítás
események között.

2.5. táblázat. A nem esőcsillapítás esemény detektálásának eredménye [Héder, 2009a]

i Ai [dB]
HU45, nem eső HU55, eső

l(e,i) [s] σ
(e,i)
ς m

(e,i)
ς [1/(dB/s)] l(e,i) [s] σ

(e,i)
ς m

(e,i)
ς [1/(dB/s)]

1 1 13790 ◦ 0.0114 ◦ 0.037 ◦ 15564 ◦ 0.0029 • 0.136 •
2 1.4 11149 ◦ 0.0113 ◦ 0.031 ◦ 11997 ◦ 0.003 • 0.127 •
3 2 7304 ◦ 0.0113 ◦ 0.026 ◦ 2836 ◦ 0.0037 • 0.104 •
4 2.4 5935 ◦ 0.0111 ◦ 0.041 ◦ 2095 ◦ 0.0036 • 0.12 •

c 12 4

Az események statisztikai vizsgálatának eredményeit a 2.5. táblázat foglalja össze. A táb-
lázatban feltüntetett l(e,i), m

(e,i)
ς és σ

(e,i)
ς értékek melletti teli kör szimbólum jelenti, hogy az

adott teszt során az eseményt esőeseménynek ismerte fel a program, míg az üres kör szim-
bólum azt mutatja, hogy a teszt során a program az eseményt nem esőeseménynek ismerte
fel. A 2.5. táblázatban az adott esemény vizsgálatának végén a c számláló által tartalmazott
értékét is feltüntettem. Az eredményekből látható, hogy bár időtartamát tekintve az esőcsil-
lapítás esemény inkább nem esőcsillapítás tulajdonságot mutat, a teszt során 8-szor helyesen
döntött a program, azaz csak 4-szer utalt a teszt nem esőeseményre (c=4), végeredményben
pedig az eseményt helyesen esőcsillapítás eseménynek detektálta. A nem esőcsillapítás ese-
mény minden feltételnek eleget tett (c=12), a program helyesen nem esőnek detektálta. A
teszt során szándékosan egy időtartamát tekintve inkább nem esőcsillapítás eseménynek tűnő
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esőcsillapítás eseményt választottam az egyik teszt eseménynek, bemutatva ezzel, hogy a fa-
ding meredekség statisztikák gyakorlatilag bizonyos esetekben már önmagukban is elegendőek
az esemény helyes detektálásához.

2.8. Az esőcsillapítás folyamat modellezése

2.8.1. Definíciók

Ebben a szakaszban a dolgozat további részében előforduló, Markov folyamatokkal kapcsolatos
fontos fogalmakat foglalom össze. Legyen ξ[tn] diszkrét idejű sztochasztikus folyamat, melynek
lehetséges értékei egy X véges, vagy megszámlálhatóan végtelen számosságú halmaz elemei.
Ekkor a folyamat állapottere az X halmaz, melynek elemeit a folyamat állapotainak nevezzük.
Ha a folyamat a tn időpontban az xk ∈ X értéket veszi fel, akkor azt mondjuk, hogy a folyamat
a k-adik, azaz az xk állapotban tartózkodik.

2.10. definíció (Diszkrét idejű Markov-lánc). Egy ξ[tn] sztochasztikus folyamat X ál-
lapotterű diszkrét idejű Markov-lánc, ha teljesül rá a Markov tulajdonság, azaz igaz az alábbi
feltétel:

P (ξ[tn+1] = xn+1 | ξ[tn] = xn, . . . , ξ[t0] = x0) = P (ξ[tn+1] = xn+1 | ξ[tn] = xn) , (2.19)

ahol x0, . . . , xn ∈ X. A (2.19) kifejezés szerint tehát a ξ Markov-lánc által a tn+1 időpontban
felvett érték csak a tn időpontban felvett értéktől függ [Rényi, 1981]. Ha az X állapottér
véges és számossága N , akkor a Markov-láncot N-állapotú Markov-láncnak nevezzük.

2.11. definíció (m-ed rendű Markov-lánc). Egy Markov-lánc m-edrendű, ha véges m
esetén igaz a következő kifejezés:

P (ξ[tn+m] = xn+m | ξ[tn+m−1] = xn+m−1, . . . , ξ[t0] = x0) =

P (ξ[tn+m] = xn+m | ξ[tn+m−1] = xn+m−1, . . . , ξ[tn] = xn) , (2.20)

ahol ∀xk ∈ X. A (2.20) kifejezés szerint tehát a ξ Markov-lánc m-edrendű, ha az általa
a tn+m időpontban felvett érték csak a tn, tn+1, . . . , tn+m−1 időpontokban felvett értékektől
függ [Rényi, 1981].

2.12. definíció (Egylépéses állapot átmeneti valószínűség). A pij (n, n + 1) =
P (ξ[tn+1] = xj | ξ[tn] = xi) , xi, xj ∈ X, i, j ∈ N, n = 0, 1, . . . mennyiségeket a ξ[tn]
Markov-lánc egylépéses állapot átmeneti valószínűségeinek nevezzük [Michelberger, 2001].

2.13. definíció (Homogén és inhomogén Markov-lánc). Amennyiben a 2.12. definí-
cióval megadott mennyiségek nem függenek az időtől, akkor a Markov-lánc homogén; ekkor
pij (n, n + 1) = pij. Ha a Markov-lánc egylépéses állapot átmeneti valószínűségei függenek
az időtől, akkor a Markov-lánc inhomogén.
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A véges, N számosságú állapottérrel rendelkező homogén Markov-lánc állapot átmeneti
valószínűségeiből alkotott

P =
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. . . ...
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pN−1,0 . . . pN−1,N−2 pN−1,N−1











(2.21)

mátrixot a Markov-lánc egylépéses – a továbbiakban az egylépéses jelzőt elhagyva – állapot
átmeneti mátrixának nevezzük. Itt kell megemlítenem, hogy az állapot átmeneti mátrixok
sztochasztikus mátrixok, azaz elemei nemnegatívok és elemeinek soronkénti összege egy [Mi-
chelberger, 2001].

2.14. definíció (Állapot valószínűség). A zi[tn] = P (ξ[tn] = xi) , xi ∈ X valószínűsége-
ket a Markov-lánc tn időpontbeli állapot valószínűségeinek nevezzük [Michelberger, 2001].
Az állapot valószínűségek tehát megadják, hogy a tn időpontban a Markov-lánc mekkora
valószínűséggel tartózkodik az i-edik (i = 1, . . . , N) állapotban.

Az állapot valószínűségek a
z[tn] = {zi[tn]} (2.22)

állapot valószínűség vektorba rendezhetőek. A zi[t0] állapot valószínűséget kezdeti állapot
valószínűségnek, a z[t0] vektort pedig kezdeti állapot valószínűség vektornak nevezzük. A tn+1

időpontbeli állapot valószínűség vektor a tn időpontbeli állapot valószínűség vektorból a (2.23)
összefüggéssel adódik.

z[tn+1] = z[tn] · P (2.23)

Legyen ξ Markov-lánc X állapottérrel, és legyen xi, xj ∈ X és 0 ≤ s ≤ t < ∞. Ekkor jelölje

pij(k, l) = P (ξ[tk] = xj | ξ[tl] = xi) . (2.24)

Homogén Markov-láncok esetén pij(k, l) csak a k − l különbségétől függ, így

pij(k, k + m) = pij(m), k,m = 0, 1, . . . (2.25)

2.15. definíció (m-lépéses állapot átmeneti valószínűség). A (2.25) összefüggésben
szereplő pij(m), m = 0, 1, . . . mennyiségeket a ξ homogén Markov-lánc m-lépéses állapot
átmeneti valószínűségeinek, a P (m) = {pij(m)} mátrixot pedig az m-lépéses állapot átmeneti
mátrixának nevezzük [Michelberger, 2001].

Jelölje tetszőleges xk ∈ X esetén d(k) azoknak az n ≥ 1 egész számoknak a legnagyobb
közös osztóját, amelyekre pkk(m) > 0. Ha pkk(m) = 0 minden m ≥ 1-re, akkor legyen d(k) = 0.
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2.16. definíció (Aperiodikus Markov-lánc). A d(k) számot a k-adik állapot periódu-
sának nevezzük. Azt a Markov-láncot, melyre minden állapot periódusa 1, aperiodikus
Markov-láncnak nevezzük [Michelberger, 2001].

2.17. definíció (Irreducibilis Markov-lánc). Egy Markov-lánc irreducibilis, ha bár-
mely állapot elérhető tetszőleges más állapotból [Michelberger, 2001].

Legyen tetszőleges xi, xj ∈ X-re fij(0) = 0, fij(1) = P (ξ[t1] = xj | ξ[t0] = xi), fij(n) =
P (ξ[tn] = xj, ξ[tm] 6= xj, ha m = 1, 2, . . . , n − 1 | ξ[t0] = xi) , n = 2, 3, . . .. Az fij(n) mennyi-
ség annak a valószínűségét adja meg, hogy t0 időpontban az xi állapotból kiinduló Markov-
lánc először a tn időpontban kerül az xj állapotba. Jelölje fij =

∑∞
k=1 fij(k), xi, xj ∈ X. Ez

a mennyiség azt a valószínűséget fejezi ki, hogy a t0 időpillanatban az xi állapotból kiinduló
Markov-lánc valamikor az xj állapotba kerül [Michelberger, 2001].

2.18. definíció (Visszatérő Markov-lánc). Az xi ∈ X állapot visszatérő, ha fii=1. Egy
Markov-lánc visszatérő, ha minden állapota visszatérő [Michelberger, 2001].

2.1. tétel. Legyen a ξ Markov-lánc homogén, irreducibilis és aperiodikus. Ekkor tetszőleges
xi ∈ X állapot esetén létezik a

zi = lim
n→∞

zi[tn] (2.26)

határérték, amely nem függ a kezdeti eloszlástól. Ha minden állapot visszatérő nemnullaálla-
pot, tehát a Markov-lánc visszatérő is, akkor a Markov-láncnak létezik határeloszlása. Ekkor
a

lim
n→∞

z[tn] = z = (z0, z1, z2, . . . , zN−1) (2.27)

vektort a Markov-lánc állandósult állapotbeli (steady state, stacionárius) állapot valószínűség
vektorának nevezzük és a (2.23) összefüggéshez hasonlóan a következő egyenlettel határozható
meg [Michelberger, 2001]:

z = z · P. (2.28)

A 2.1. tétel bizonyítása megtalálható [Michelberger, 2001]-ben.

2.8.2. Célkitűzések

A szintetikus esőcsillapítás idősorok generálása napjaink aktuális kutatási témája. A SatNEx
projekt [SatNEx, 2004] keretén belül több idősor generátor is kifejlesztésre került [Bitó, 2008].
Núñez [Núñez, 2004] cikkében egy négy állapotú szemi-Markov modellt alkalmaz esőintenzitás
idősor generálására. Csurgai-Horváth [Csurgai-Horváth, 2006b] és [Csurgai-Horváth, 2006a]
cikkeiben particionált Fritchman modellt [Fritchman, 1967] alkalmaz esőcsillapítás idősor gene-
rálására és fading időtartam modellezésre földi és földi mozgó műholdas csatornákon. Maseng
és Bakken [Maseng, 1981] cikkükben ismertetik modelljüket, ami esőcsillapítás idősor gene-
rálására alkalmazható tetszőleges mikrohullámú összeköttetésen. A modell az esőcsillapítás
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tapasztalati log-normál eloszlásából indul ki, a generált idősor eloszlása is log-normál, az elosz-
lás paramétereit, azaz a modell bemenő paramétereit mért adatsorokból lehet meghatározni.
A Maseng-Bakken modell egy egyszerű paraméter hozzáadásával történő továbbfejlesztését,
az ONERA-CNES modellt ismerteti Carrie [Carrie, 2008a] és [Carrie, 2008b] cikkeiben.

Castanet [Castanet, 2003] cikkében felismerte, hogy egy N-állapotú elsőrendű homogén
Markov-lánc alkalmas az esőcsillapítás események modellezésére, csillapítás idősorok generá-
lására földi-műholdas csatornán. A modell paramétereit, az állapot átmeneti valószínűségeket
egy mért adatsoron a (2.3) összefüggés segítségével kiszámított fading meredekség valószínű-
ségi sűrűségfüggvényeiből határozta meg.

Ebben a szakaszban az 1.2. – 1.4. tézisek eredményeit ismertetem. Célom elsősorban az
N-állapotú Markov-lánc modell alkalmazása volt földi Ka, K és Ku sávú összeköttetéseken fel-
lépő csapadékcsillapítás és a földi mozgó műholdas (LMS, Land Mobile Satellite) rádiócsator-
nán fellépő árnyékolásból származó fading modellezésére, beleértve Castanet [Castanet, 2003]
cikkében ismertetett felparaméterezés továbbfejlesztését is. A fading meredekség sűrűségfügg-
vényét Gaussi sűrűségfüggvénnyel közelítem. További célom egy olyan eljárás kidolgozása
volt, mellyel egy adott jellemzőkkel rendelkező összeköttetésen mért adatsorból felparaméte-
rezett N-állapotú Markov-lánc egy megfelelő transzformációval elvben tetszőleges jellemzőkkel
rendelkező mikrohullámú összeköttetésen fellépő fading modellezésére is képessé válik.

Kidolgoztam egy általános modellt is, a BME N-állapotú Markov-lánc modellt, ami az
ITU-R P.530 ajánlásban [ITU-R, 2005] szereplő esőcsillapítás CCDF modell alternatívájaként
alkalmazható [Héder, 2008c]. A modell paramétereit nagy mennyiségű mért adatsorból hatá-
roztam meg. A szükséges méréseket több, különböző jellemzőkkel rendelkező földi Ka, K és
Ku sávú összeköttetésen végeztem el. A már említett eljárás segítségével a BME N-állapotú
Markov-lánc modell transzformálható tetszőleges összeköttetésre, így alkalmas a tervezés fá-
zisában az összeköttetésen várható fellépő csillapítás eloszlásának számítására.

2.8.3. Az ITU-R P.530 esőcsillapítás CCDF modell

Mikrohullámú összeköttetéseken fellépő eső által okozott csillapítás eloszlásának számítására
használható az ITU-R P.530 ajánlásban [ITU-R, 2005] szereplő számítási módszer, ha az
összeköttetés hossza legfeljebb 60 km és a vivőfrekvencia legfeljebb 40 GHz. Az ajánlás szerint
először a (2.29) összefüggéssel meg kell határozni a modellezett összeköttetésre vonatkozó r
távolság faktort:

r =
1

1 + L/d0

, (2.29)

ahol d0 a 2.5.2. szakaszban megadott (2.15) kifejezéssel számolható, figyelembevéve az össze-
köttetés földrajzi helyétől függő R0.01 értéket, L pedig az összeköttetés hossza km-ben. Az
összeköttetésen számított csillapítás az idő 0.01 százalékában nagyobb, vagy egyenlő, mint
A0.01 dB, amelynek értékét a (2.30) összefüggéssel kell kiszámítani:

A
[dB]
0.01 = γ · L · r, (2.30)

ahol γ a 2.3. szakaszban a (2.8) összefüggéssel megadott fajlagos esőcsillapítás dB/km-ben.
Ezek után azt az Ap csillapítás szintet, amit az összeköttetésen fellépő csillapítás az idő p
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2.16. ábra. Az alkalmazott N-állapotú Markov-lánc modell [Héder, 2006g]

százalékában halad meg, az északi szélesség 30. fokánál északabbra, vagy a déli szélességi
30. fokánál délebbre elhelyezkedő összeköttetésekre a (2.31) egyenlettel, míg a déli szélesség
30. foka és az északi szélesség 30. foka között elhelyezkedő összeköttetésekre a (2.32) egyenlettel
kell meghatározni.

Ap = A0.01 · 0.12p−(0.546 + 0.043 · lg p) (2.31)

Ap = A0.01 · 0.07p−(0.855 + 0.139 · lg p) (2.32)

Az ITU-R P.530 ajánlás [ITU-R, 2005] szerint a p értéke 0.001 % és 1 % között lehet. Ez
utóbbi korlátozás külön említést érdemel, hiszen az ismertetett eljárással például nem számít-
ható ki az csillapítás szint, amit idő 10 %-ában halad meg az összeköttetésen fellépő csillapítás.
Ezt a számítási módszert a továbbiakban ITU-R P.530 esőcsillapítás CCDF modellként emlí-
tem.

2.8.4. Az alkalmazott N-állapotú Markov-lánc modell

Az esőcsillapítás folyamat a legtöbb esetben elsőrendű Markov folyamatnak tekinthető [Csurgai-
Horváth, 2008], így az elsőrendű Markov-lánc alkalmas az esőcsillapítás által okozott log-
normál fading modellezésére. A Castanet által is alkalmazott elsőrendű N-állapotú Markov-
lánc időben és állapotban diszkrét, homogén és irreducibilis, az állapotok bizonyos felbontás-
sal csillapítás szinteket reprezentálnak [Castanet, 2003] [Héder, 2006g]. Castanet [Castanet,
2003] cikkében ismertetett N-állapotú Markov-lánc modellt [Cornet, 2008]-ban ∆A=0.01 dB
csillapítás felbontással alkalmazzák. A Markov-lánc X állapottere méretének csökkentése ér-
dekében az általam vizsgált modell ∆A=0.05 dB csillapítás felbontást alkalmaz. Szükséges
lenne mindazonáltal megvizsgálni a dolgozatban leírtakat más csillapítás felbontás esetére is,
erre egyelőre nem került sor, így ez további kutatási területet jelent. Az alkalmazott Markov-
lánccal tehát olyan csillapítás idősorok generálhatóak, amelyek kvantálási lépcsője 0.05 dB, a
generált minták közötti idő megegyezik a felparaméterezéshez használt adatsorok mintavételi
idejével. Meg kell jegyeznem azt is, hogy érdemes lenne megvizsgálni azt az esetet is, amikor
a Markov-lánc nagyobb időközönként generál csillapítás értékeket, erre a vizsgálatra még nem
került sor, a jövőben továbblépési lehetőséget jelent.
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Az N-állapotú Markov-lánc állapotainak N száma függ a felparaméterezéshez használt
mért csillapítás adatsorokban fellépő minimális és maximális csillapítás szinttől [Castanet,
2003], a 2.5. szakaszban leírtaknak megfelelően a 2.7. definícióval megadott mért A[tn] csil-
lapítás adatsor negatív csillapítás értékeket is tartalmaz. Az alkalmazott modell sematikus
reprezentációja a 2.16. ábrán látható [Héder, 2006g], ahol N az állapotok száma, zi jelöli az
Ai állapot valószínűségét.

Az alkalmazott Markov-lánc homogén, irreducibilis és aperiodikus, a 2.1. tétel értelmében
létezik állandósult állapota. A (2.21) összefüggéssel definiált P állapot átmeneti mátrixból és
a (2.27) egyenlettel definiált állandósult állapotbeli állapot valószínűség vektorból a Markov-
lánc állapotainak P (A ≥ Ai) állandósult állapotbeli komplemens kumulatív valószínűségi el-
oszlása (CCDF) kiszámítható a (2.33) összefüggés segítségével. Ez az eloszlás esetemben meg-
felel az N-állapotú Markov-lánc által generált végtelen hosszú csillapítás idősor komplemens
kumulatív eloszlásfüggvényének:

P (A ≥ Ai) =
N−1
∑

j=i

zj. (2.33)

Az N-állapotú Markov-lánc modell a 2.8.5. szakaszban ismertetett eljárással az összeköt-
tetéseken fellépő fizikai fading folyamat modellezésére alkalmas. Itt kell megjegyeznem, hogy
[Héder, 2007b]-ben (kevés sikerrel) kísérletet tettem a földi csillag topológiájú összeköttetése-
ken mért csillapítás adatsorok felhasználásával a modell továbbfejlesztésére, az összeköttetések
által bezárt szög figyelembevételével egy azimut szög függő N-állapotú Markov-lánc modell ki-
fejlesztésére is.

2.8.5. A modell paramétereinek meghatározása a kifejlesztett eljá-
rással

Abban az esetben, ha az N-állapotú Markov-lánc modell paramétereit különböző jellemzőkkel
rendelkező összeköttetéseken mért adatsorokból határozzuk meg, a mért adatsorokat transz-
formálni kell úgy, mintha a csillapítás egy hipotetikus, adott jellemzőkkel rendelkező összeköt-
tetésen jött volna létre. Erre azért van szükség, mert az összeköttetéseken kialakuló csillapítást
nagymértékben befolyásolják az összeköttetések jellemzői, ezért ezen jellemzők hatását ki kel-
lett küszöbölni. A mért adatsorok transzformációja a 2.5. szakaszban leírtaknak megfelelően
(2.14) és (2.15) alapján történik. A transzformáció után a Markov-lánc felbontásának megfe-
lelően az adatsorokat 0.05 dB kvantálási lépcsővel újra kell kvantálni. Az N-állapotú Markov-
lánc modell paramétereit a mért és transzformált, majd újrakvantált adatsorokon számított
fading meredekség valószínűségi sűrűségfüggvényeiből kell meghatározni.

2.8.5.1. Az állapot átmeneti valószínűségek számítása

A 2.17. ábrán az Ai csillapítás szinten értelmezett fading meredekség sematikus CPDF függ-
vénye látható. Az N-állapotú Markov-lánc modell két megfelelő állapotát az állapot átmeneti
valószínűségekkel is ábrázoltam a 2.17. ábrán. A pi,i+j valószínűség, ami az Ai csillapítás
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2.17. ábra. A Markov-lánc két megadott állapota közötti állapot átmeneti valószínűségek meghatá-
rozása a fading meredekség valószínűségi sűrűségfüggvényéből

szintről az Ai+j szintre való ugrás valószínűségét adja meg, kiszámolható a P (ςj |Ai) értékből,
ahol ςj = (Ai+j − Ai)/∆t és ∆t=2 s [Castanet, 2003].

A pi,i+j valószínűség számításának megadása előtt be kell vezetnem a ∆ς = ςj+1 − ςj
mennyiséget, ami esetemben a ∆A=0.05 dB csillapítás szint felbontás miatt 0.025 dB/s-al
egyenlő:

∆ς = ςj+1 − ςj =
Ai+j+1 − Ai

2
− Ai+j − Ai

2
=

Ai+j+1 − Ai+j

2
= 0.025 dB/s. (2.34)

Tehát a Markov-lánc az Ai állapotban van, akkor

ς0 = 0 dB/s =
Ai − Ai

2
(2.35)

az állapotban maradást jelenti, míg a

ς1 = ς0 + ∆ς = 0.025 dB/s =
Ai+1 − Ai

2
(2.36)

az egy állapot ugrást jelenti és így tovább.
Folytonos fading meredekség CPDF esetén a pontos állapot valószínűség értékeket ez után

a sűrűségfüggvény megfelelő fading meredekség értékek feletti integrálással kapom meg:

pi,i+j =

∫ ςj−∆ς/2

ςj−∆ς/2

P (ςj |Ai) dς (2.37)

Esetemben a CPDF diszkrét, sőt a 0.05 dB kvantálási lépcsővel újrakvantált adatsoroknak
köszönhetően minden ςj ± ∆ς/2 intervallumban csak egy értéket tartalmaz, mégpedig a ςj
helyen. Ennek megfelelően a (2.37) összefüggés a következőképpen egyszerűsödik:

pi,i+j = P (ςj |Ai) · ∆ς. (2.38)

A 2.8.6.1. fejezetben ismertetésre kerülő BME N-állapotú Markov-lánc állapot átmeneti
mátrixát a 2.18. ábrán mutatom be, ahol a mátrix minden egyes pij eleméhez egy szín van
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2.18. ábra. Az N-állapotú Markov-lánc modell állapot átmeneti mátrixa

hozzárendelve. A BME N-állapotú Markov-lánc állapotai a −1.6 . . . 13.25 dB csillapítás tar-
tományt reprezentálják, ∆A=0.05 dB felbontással, tehát N=298.

Figyeljük meg, hogy P majdnem diagonál mátrix, tehát a pii állapotban maradási való-
színűségek mellett, csak a néhány állapottal távolabbi állapotba ugrás valószínűsége a meg-
határozó. Megfigyelhető az is, hogy a nagyobb csillapítás szinteken a távolabbi állapotok-
ba történő ugrás valószínűsége nagyobb, mint a kis csillapítás szinteken. Ez a jelenség az
esőesemények fading meredekség statisztikájának a 2.6. szakaszban is említett, Max van de
Kamp [van de Kamp, 2003] cikkében ismertetett azon tulajdonságából adódik, miszerint mi-
nél magasabb az Ai csillapítás szint annál nagyobb a fading meredekség szórása. A rendre
−1.6 . . . − 1.15 dB, 3.4 . . . 3.85 dB és 8.4 . . . 8.85 dB csillapítás tartományokat magukba
foglaló {pij : 1 ≤ i, j ≤ 10}, {pij : 101 ≤ i, j ≤ 110} és {pij : 201 ≤ i, j ≤ 210} részmátrixok
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pontos értékeit a (2.39) – (2.41) összefüggések adják meg.

{pij : 1 ≤ i, j ≤ 10} =

































0.36 0.31 0.2 0.09 0.03 0.01 0 0 0 0
0.24 0.28 0.24 0.15 0.06 0.02 0 0 0 0
0.12 0.21 0.26 0.21 0.12 0.05 0.01 0 0 0
0.04 0.11 0.21 0.26 0.21 0.11 0.04 0.01 0 0
0.01 0.03 0.11 0.21 0.27 0.21 0.11 0.03 0.01 0
0 0.01 0.03 0.1 0.22 0.28 0.22 0.1 0.03 0.01
0 0 0 0.02 0.1 0.23 0.3 0.23 0.1 0.02
0 0 0 0 0.02 0.09 0.23 0.31 0.23 0.09
0 0 0 0 0 0.02 0.08 0.23 0.33 0.23
0 0 0 0 0 0 0.01 0.08 0.24 0.35

































(2.39)

{pij : 101 ≤ i, j ≤ 110} =

































0.75 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0
0.13 0.74 0.13 0 0 0 0 0 0 0
0 0.14 0.73 0.14 0 0 0 0 0 0
0 0 0.14 0.72 0.14 0 0 0 0 0
0 0 0 0.14 0.71 0.14 0 0 0 0
0 0 0 0 0.15 0.7 0.15 0 0 0
0 0 0 0 0 0.15 0.69 0.15 0 0
0 0 0 0 0 0 0.16 0.68 0.16 0
0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.67 0.16
0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0.66

































(2.40)

{pij : 201 ≤ i, j ≤ 210} =

































0.18 0.16 0.12 0.07 0.04 0.01 0 0 0 0
0.16 0.18 0.16 0.12 0.07 0.04 0.02 0.01 0 0
0.12 0.16 0.17 0.16 0.12 0.07 0.04 0.02 0.01 0
0.07 0.12 0.16 0.17 0.16 0.12 0.07 0.04 0.02 0.01
0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.15 0.12 0.08 0.04 0.02
0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.15 0.12 0.08 0.04
0.01 0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.16 0.15 0.12 0.08
0 0.01 0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.16 0.15 0.12
0 0 0.01 0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.16 0.15
0 0 0 0.01 0.02 0.05 0.08 0.12 0.15 0.16

































(2.41)
A fading meredekség P (ς |Ai) feltételes valószínűségi sűrűségfüggvényének közelítésére

módszer a földi mikrohullámú összeköttetések esetére az irodalomból általam nem ismert.
Az N-állapotú Markov-lánc modell felparaméterezéséhez használható fading meredekség mo-
dellnek a következő tulajdonsággal kell rendelkeznie:

Amint a 2.18. ábrán bemutatott, állapot átmeneti mátrixból is látható, az állapotban ma-
radási valószínűségek mellett csak a néhány állapottal távolabbi állapotba ugrás valószínűsége
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a meghatározó. Ebből következik, hogy Markov-lánc modell felparaméterezéséhez használható
fading meredekség modellnek az állapotban maradásnak megfelelő

ς0 − ∆ς < ς < ς0 + ∆ς, (2.42)

azaz a −0.0125< ς <0.0125 dB/s tartományon kell a legpontosabban illeszkednie, valamint
lehetőség szerint minél pontosabb illeszkedést kell mutatnia az egy állapot ugrásnak megfelelő

ς1 − ∆ς < ς < ς1 + ∆ς, (2.43)

azaz a −0.0375< ς <0.0375 dB/s tartományban. A kettő és annál nagyobb állapot ugrásnak
megfelelő tartományokon a pontos illeszkedés természetesen kívánatos, de nem megkövetelt.

2.8.5.2. A van de Kamp fading meredekség modell

Max van de Kamp bevezetett egy fading meredekség modellt földi-műholdas összeköttetésekre
[van de Kamp, 2003]. Itt kell megjegyeznem, hogy van de Kamp modelljét az ITU elfogadta, az
ITU-R P.1623 ajánlásban [ITU-R, 2003a] található meg. Első lépésként megvizsgáltam, hogy a
földi-műholdas összeköttetéseken fellépő fading meredekségének statisztikáját megadó van de
Kamp modell mennyire használható az N-állapotú Markov-lánc modell felparaméterezéséhez
[Héder, 2006c].

Max van de Kamp a P (ς |Ai) sűrűségfüggvényt a (2.44) összefüggéssel adja meg:

P (ς |Ai) =
2

πσς(Ai) ·
(

1 +

(

ς

σς(Ai)

)2
)2 (2.44a)

σς(Ai) = sAi

√

√

√

√

2π2

(

1/f b
B + (2∆t)b

)1/b
, (2.44b)

ahol b=2.3, fB a (2.12) összefüggéssel adott, a (2.2) kifejezésben is szereplő ∆t fading mere-
dekség intervallum értéke 2 – 200 másodperc között lehet, Ai = 0 . . . 20 dB, s az éghajlattól és
az elevációs szögtől függ: az ITU-R P.1623 ajánlás az s=0.01 globális értéket adja meg, amely
Európára és az Amerikai Egyesült Államok éghajlatára, 10° – 50° elevációs szögre érvényes
[ITU-R, 2003a].

Felismertem, hogy bár földi összeköttetésekre a van de Kamp modell használható [Héder,
2005c], két számomra nagyon fontos hiányossággal bír: a) az Ai=0 dB csillapítás szint esetén
a (2.44a) kifejezés kiértékelhetetlen, b) Ai <0.15 dB csillapítás szintek esetén a van de Kamp
modell kevésbé illeszkedik a mért fading meredekség statisztikára, ráadásul a ς = 0 dB/s
körüli fading meredekség értékek előfordulási valószínűségének túl nagy értéket ad meg [Hé-
der, 2006c]. Ez utóbbit figyelhetjük meg a 2.19. ábrán, ahol a HU11 összeköttetésen 2004-ben
mért, majd a 2.5. szakaszban leírtaknak megfelelően a (2.13) összefüggéssel ta=50 s hosszúságú
mozgó ablakkal szűrt éves csillapítás adatsoron kiszámított fading meredekség feltételes sűrű-
ségfüggvényét ábrázoltam Ai=0.5 és 10 dB, ∆t=2 s, dA=0 dB értékek figyelembevételével. Az
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2.19. ábra. A HU11 összeköttetésen 2004-ben mért csillapítás adatsorból számított fading meredek-
ség feltételes valószínűségi sűrűségfüggvénye és annak közelítése a van de Kamp és a Gaussi fading
meredekség modellekkel különböző csillapítás szintek esetén [Héder, 2006c]

ábrán feltüntettem a (2.44) összefüggéssel számított van de Kamp fading meredekség modell
által adott sűrűségfüggvényt is. Látható, hogy a van de Kamp modell által adott közelítés
sem a 0.5 dB, sem a 10 dB csillapítás szinten nem megfelelő, a 0.5 dB-es csillapítás szinten
ráadásul valóban túl nagy a van de Kamp modell által adott sűrűségfüggvény maximuma.

Az N-állapotú Markov-lánc modell felparaméterezésénél ezek alapvető hiányosságnak bi-
zonyulnak, hiszen egyrészről a 0 dB csillapítás szinten való modellezés is fontos számomra,
másrészről, mint azt a 2.8.5.1. szakasz végén megállapítottam, az N-állapotú Markov-lánc
modell felparaméterezéséhez használható fading meredekség modellnek pont a 0 dB/s körüli
értékekre kell a legpontosabban illeszkednie. Miután ezt a feltételt a van de Kamp modell nem
elégíti ki, megállapítottam, hogy a van de Kamp fading meredekség modell nem alkalmas az
alkalmazott N-állapotú Markov-lánc modell felparaméterezésére.

2.8.5.3. A Gaussi fading meredekség modell

Emiatt kellett kifejlesztettem a Gaussi fading meredekség modellt, ami normális eloszlással
közelíti a fading meredekség statisztikáját [Héder, 2006d] [Héder, 2006e] [Héder, 2006g]. A
fading meredekség 2.6. szakaszban összefoglalt tulajdonságaiból következően a fading meredek-
ség várható értéke nulla, a σς(Ai) szórás pedig Ai csillapítási szint függő. A fading meredekség
P (ς |Ai) CPDF függvénye eszerint a (2.45) összefüggéssel közelíthető.

P (ς |Ai) =
1√

2πσς(Ai)
· e
−1

2
·
(

ς

σς(Ai)

)2

, (2.45)

ahol Ai dB-ben, ς dB/s-ban értendő. A P (ς|Ai) normális sűrűségfüggvény csillapítás szint
függő σς(A) szórását leíró függvényt mért adatsoron kiszámított fading meredekség tapasz-
talati sűrűségfüggvényeiből a következőképpen lehet meghatározni: a különböző csillapítás
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szinteken a fading meredekség tapasztalati sűrűségfüggvényeire Gauss görbét kell illeszteni,
majd a kapott szórás értékek csillapítás szinttől való függését leíró σς(A) közelítő függvényt
szintén görbeillesztéssel kell megkeresni. A görbeillesztés például a legkisebb RMS hiba mód-
szerrel történhet.

Itt kell megjegyeznem, hogy a (2.45) összefüggésből adódóan a van de Kamp modellel
szemben a Gaussi modellel az Ai =0 dB csillapítás szinten számított fading meredekség is
modellezhető. A 2.19. ábrán a van de Kamp modell által adott sűrűségfüggvények mellett a
Gaussi modellel közelített sűrűségfüggvényeket is feltüntettem. Figyeljük meg, hogy főleg a
0.5 dB csillapítás szint esetén a Gaussi modell jóval pontosabb illeszkedését a mért adatsorból
kiszámított sűrűségfüggvényre.

2.8.5.4. Hipotézis vizsgálat

A bevezetett Gaussi fading meredekség modell a fading meredekség statisztikáját normális
eloszlással közelíti. Ebben a szakaszban nem paraméteres χ2 próbával ellenőrzöm a közelítés
helytállóságát [Fazekas, 2003]. A fading meredekséget a HU11 összeköttetésen 2004-ben mért,
majd a 2.5. szakaszban leírtaknak megfelelően a (2.13) összefüggéssel ta=60 s hosszúságú
mozgó ablakkal szűrt éves csillapítás adatsoron számítottam ki.

Tekintve a 2.8. ábrát megfigyelhetjük, hogy a fading meredekség nagy valószínűséggel a
−0.2 . . . + 0.2 dB/s tartományban vesz fel értéket, ezért a χ2 próbát a fading meredekség
valószínűségi sűrűségfüggvényének −0.3125 . . . + 0.3125 dB/s tartományán vizsgáltam.

Első esetben a fading meredekség feltételes valószínűségi sűrűségfüggvényét vizsgáltam meg
dA=0.01 dB és ∆t=2 s figyelembevételével. Legyen a H0 nullhipotézis az, hogy a P (ς |Ai)
Gaussi eloszlású E{ς}=0, σς(Ai) paraméterekkel:

H0 : P (ς |Ai) =
1√

2π · σς (Ai)
· e
−1

2

(

ς

σς(Ai)

)2

(2.46)

H1 : P (ς |Ai) 6=
1√

2π · σς (Ai)
· e
−1

2

(

ς

σς(Ai)

)2

(2.47)

A σς(Ai) paramétereket a különböző Ai csillapítás szintekre a legkisebb RMS (Root Mean
Square, Négyzetes Eltérések Átlagának Gyöke) hiba közelítéssel határoztam meg.

Példaként az Ai=2 dB csillapítás szinten értelmezett, a HU11 összeköttetésen 2004-ben
mért, majd a 2.5. szakaszban leírtaknak megfelelően a (2.13) összefüggéssel ta=60 s hosszú-
ságú mozgó ablakkal szűrt éves csillapítás adatsoron Ai=2 dB, ∆t=2 s, dA=0.01 dB értékek
figyelembevételével kiszámított fading meredekség feltételes sűrűségfüggvényt és a Gaussi mo-
dellel (σς(Ai)=0.023) közelített valószínűségi sűrűségfüggvényt a 2.20. ábrán ábrázoltam. Az
ábrán feltüntettem a (2.44) összefüggéssel számított van de Kamp fading meredekség modell
által adott sűrűségfüggvényt is. Figyeljük meg, hogy a Gaussi modell a számomra legfonto-
sabb 0 dB/s körüli fading meredekség értékek estén ebben az esetben is pontosabb illeszkedést
mutat, mint a van de Kamp modell.
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2.20. ábra. A mért, a van de Kamp és a Gaussi fading meredekség feltételes sűrűségfüggvények,
dA=0.01 dB, Ai=2 dB, ∆t=2 s esetén

2.6. táblázat. A feltételes és nem feltételes fading meredekség χ2 próbájának eredményei

Feltételes Feltétel nélküli

Ai=1 dB Ai=2 dB Ai=4 dB ∆t=2 s ∆t=10 s

Nbins 26 26 26 26 26

σς(Ai) v. σς 0.015 0.023 0.016 0.011 0.006

sz.f. 25 25 25 25 25

αχ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

χ2
max 37.65 37.65 37.65 37.65 37.65

χ2 62.93 35.40 383.43 3.12e+77 8.58e+294

Próba ◦ • ◦ ◦ ◦

A χ2 próba eredményét különböző csillapítás szintekre a 2.6. táblázat tartalmazza. A
táblázatban sz.f. a χ2 eloszlás szabadságfokát jelöli. A már említett −0.3125 . . . +0.3124 dB/s
fading meredekség tartományt Nbins darab 0.025 dB/s méretű résztartományra bontottam.
Amennyiben a számított χ2 érték nagyobb volt, mint χ2

max értéke, akkor a nullhipotézist
elvetettem, ellenkező esetben elfogadtam az αχ=5 % szignifikancia szint mellett. Látható,
hogy a nullhipotézist a háromból két esetben elvetettem, egy esetben viszont elfogadtam.
Tehát a feltételes fading meredekség valószínűségi sűrűségfüggvénye Ai=2 dB csillapítás szint
feltétel esetén normálisnak tekinthető σς(Ai)=0.023 paraméterrel. (Ezt az esetet ábrázoltam
a 2.20. ábrán.) A másik két vizsgált csillapítás szinten a fading meredekség valószínűségi
sűrűségfüggvénye nem tekinthető normálisnak.

A második esetben a feltétel nélküli fading meredekség eloszlását vizsgáltam meg, a fading
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meredekséget először ∆t=2 s, majd ∆t=10 s figyelembevételével számítottam ki. Legyen a H0

nullhipotézis az, hogy a P (ς) Gaussi eloszlású E{ς} = 0, σς paraméterekkel:

H0 : P (ς) =
1√

2π · σς

· e
−1

2

(

ς

σς

)2

(2.48)

H1 : P (ς) 6= 1√
2π · σς

· e
−1

2

(

ς

σς

)2

(2.49)

A σς paramétereket ebben az esetben is a legkisebb RMS hiba közelítéssel határoztam meg.
A χ2 próba eredményét a 2.6. táblázat tartalmazza. Látható, hogy a nullhipotézist ezekben az
esetekben elvetettem, tehát a feltétel nélküli fading meredekség valószínűségi sűrűségfüggvénye
sem normális.

A vizsgálatok tehát azt mutatják, hogy a fading meredekség nem tekinthető Gaussi elosz-
lásúnak. Ettől függetlenül az alábbiak alapján az N-állapotú Markov-lánc modell felparamé-
terezésénél a Gaussi modell alkalmazását javaslom:

• Az irodalomból a van de Kamp modellen kívül nem ismerek egyéb fading meredekség
modellt, főleg olyat nem, ami földi mikrohullámú összeköttetésekre lett kifejlesztve.

• Amint a 2.8.5.1. szakaszban is említettem, a bevezetett N-állapotú Markov-lánc modell
felparaméterezésénél éppen a 0 dB/s-hoz közeli fading meredekségek valószínűségeinek
a lehető legpontosabb közelítése a feladat. A 2.19. ábrán is látható, hogy a mért fading
meredekség valószínűségi sűrűségfüggvényére, főleg a 0 dB/s-hoz közeli fading mere-
dekség értékekre, a Gaussi sűrűségfüggvény nagyobb fokú illeszkedést mutat, mint az
irodalomból ismert van de Kamp fading meredekség modell [Héder, 2006c].

• A van de Kamp modellel szemben a Gaussi modell képes a 0 dB csillapítás szinten
értelmezett fading meredekség modellezésére is.

2.8.5.5. A modell állapotainak transzformációja

Abban az esetben, ha egy modellezni kívánt, a tervezés fázisában lévő összeköttetés jellemzői
különböznek a modell paramétereinek meghatározásához figyelembe vett hipotetikus össze-
köttetés jellemzőitől, akkor az N-állapotú Markov-lánc modell állapotait transzformálni kell
[Héder, 2007d] [Héder, 2008b]. A T{.} transzformáció a (2.14) összefüggéshez nagyon hasonló
módon, (2.50) felhasználásával történik:

Ai,p = T{Ai} =
kp · Lp

1 + Lp

d0,p

·





Ai ·
(

1 + Lh

d0,h

)

kh · Lh





αp

αh

, ∀i ∈ {0, . . . , N − 1}, (2.50)

ahol Ai az N-állapotú Markov-lánc modell i-edik állapota által reprezentált csillapítás
érték, Ai,p ennek a transzformált értéke, amely tehát a tervezett összeköttetéshez alkalmas
N-állapotú Markov-lánc i-edik állapota. Hasonlóan a (2.14) összefüggéshez a p alsóindex a



56 2. A csapadék csillapítása mikrohullámú összeköttetéseken

2.21. ábra. Az N-állapotú Markov-lánc modell állapottranszformációja [Héder, 2008b]

tervezett összeköttetés, míg a h alsóindex a hipotetikus referencia összeköttetés jellemzőit
jelzi; Lp és Lh a tervezett és a hipotetikus összeköttetés hossza, kp, αp, kh és αh a tervezett
és a hipotetikus összeköttetéshez tartozó polarizációs és frekvencia függő konstansok, d0,p és
d0,h pedig a tervezett, illetve a hipotetikus összeköttetésre, a (2.15) kifejezéssel meghatározott
szakaszredukciós tényező.

A 2.21. ábrán az állapottranszformáció elve látható. A hipotetikus összeköttetésen értel-
mezett csillapítás szint intervallumot az A0 minimum csillapítás szinttől az AN−1 maximum
csillapítás szintig transzformálni kell tehát a tervezett összeköttetésre (2.50) segítségével. A
csillapítás ∆A kvantálási lépcsője konstans 0.05 dB a hipotetikus összeköttetés esetében, vi-
szont a tervezett összeköttetés esetben a (2.50) nemlineáris transzformáció végrehajtása után
változó méretű lesz. A változó méretű kvantálási lépcső értékek az idősor generátor fontos
bemeneti paraméterei, hiszen kĳelölik hogy a csillapítás szintek melyik Markov-lánc modell
állapothoz tartoznak.

A T{Ai}, ∀i ∈ {0, . . . , N − 1} transzformált csillapítás értékek figyelembevételével a ter-
vezett összeköttetésen várhatóan fellépő csillapítás eloszlása (2.33) segítségével határozható
meg. Az eloszlás pontosabb számítása érhető el, ha információval rendelkezünk a tervezendő
összeköttetésen várhatóan fellépő csillapítás minimumáról (amit 0 dB-nek becsülhetünk) és
maximumáról. Ezekkel a szélsőértékekkel lehetőségünk van a modell állapot átmeneti mátri-
xának csak a minket érdeklő P′ részének figyelembevételére a (2.51) – (2.53) kifejezések szerint,
ahol u és U a tervezett összeköttetésen becsült Âu legkisebb és az ÂU legnagyobb esőcsillapí-
tás értékeknek megfeleltetett Markov-lánc állapotok sorszáma, ⌈.⌉ pedig a legközelebbi egészre
történő felfele kerekítés (felső egész rész) operátora [Héder, 2007d].

P′ = {pij; u ≤ i, j ≤ U} (2.51)

u =

⌈

Âu − T{A0}
T{∆A}

⌉

(2.52)

U =

⌈

ÂU − T{A0}
T{∆A}

⌉

(2.53)
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Amennyiben a minimális és maximális csillapítás érték a tervezett összeköttetésen nem
becsülhető, T{A0} és T{AN−1} értékeket kell használni Âu-ként és ÂU -ként. A P′ állapot át-
meneti mátrixból a tervezett összeköttetésen várhatóan fellépő esőcsillapítás CCDF függvénye
a (2.33) kifejezés segítségével kiszámolható [Héder, 2007d].

2.8.6. Az N-állapotú Markov-lánc modell alkalmazása, az eredmé-
nyek értékelése

Ebben a szakaszban két példán keresztül szemléltetem az N-állapotú Markov-lánc 2.8.5. sza-
kaszban ismertetett felparaméterezési eljárását és alkalmazását. Először áttekintem a föl-
di mikrohullámú összeköttetéseken mért csillapítás modellezésére alkalmas BME N-állapotú
Markov-lánc modellt, majd bemutatom a Markov-lánc alkalmazását földi mozgó műholdas
összeköttetéseken is.

2.8.6.1. A BME N-állapotú Markov-lánc modell

Célom egy általánosan alkalmazható N-állapotú Markov-lánc modell megalkotása volt, ame-
lyet a Ka, K és Ku sávú mikrohullámú összeköttetések tervezési fázisában használni lehet az
összeköttetésen várhatóan fellépő csapadékcsillapítás elsőrendű statisztikájának számítására,
függetlenül a tervezendő összeköttetés hosszától, frekvenciájától és polarizációjától. Ezt az ál-
talános N-állapotú Markov-lánc modellt a hozzá rendelt paraméterekkel a továbbiakban BME
N-állapotú Markov-lánc modellnek hívom.

A BME N-állapotú Markov-lánc modell paramétereinek meghatározásakor a 2.4. szakasz-
ban bemutatott HU11, HU32, HU36, HU51, HU62 összeköttetéseken 2004-ben mért éves vételi
jelszint adatsorokat használtam fel. A 2.8.5. szakaszban leírtaknak megfelelően a mért adatso-
rokat, a 2.5. szakaszban leírt, a (2.13) összefüggéssel ta=50 s mellett elvégzett adatfeldolgozást
követően transzformálnom kellett úgy, mintha a csillapítás egy hipotetikus, ismert jellemzők-
kel adott összeköttetésen jött volna létre. Az általam választott hipotetikus összeköttetés
jellemzőit a 2.7. táblázatban soroltam fel.

2.7. táblázat. A BME N-állapotú Markov-lánc modell paramétereinek meghatározásánál figyelembe
vett hipotetikus összeköttetés jellemzői [Héder, 2008c]

Város Frekvencia [GHz] Polarizáció Hossz [km]

Miskolc 23 V 1.00

A mért adatsorok transzformációja a (2.14) és a (2.15) kifejezések alkalmazásával tör-
tént. Az R0.01 értékeket azokra a földrajzi helyekre, ahonnan a modellparaméterek meghatá-
rozásához felhasznált adatsorok származnak, a mérőrendszerünk által mért éves esőintenzitás
statisztikáinak segítségével határoztam meg. A hipotetikus referencia összeköttetés földrajzi
helyének Miskolcot választottam [Héder, 2008c]. A transzformáció után a Markov-lánc modell
felbontásának megfelelően az adatsorokat 0.05 dB kvantálási lépcsővel újrakvantáltam.
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2.23. ábra. A hipotetikus összeköttetésen
mért és a Gaussi modellel közelített fading
meredekség CPDF függvénye különböző csil-
lapítás szint esetén

Az így kapott mért és a transzformált adatsorok minimális csillapítása −1.6 dB, maximális
csillapítása 13.25 dB. A BME N-állapotú Markov-lánc modell paramétereit ezek után a mért
és transzformált, majd újrakvantált adatsorokon a (2.3) összefüggéssel számított fading me-
redekség valószínűségi sűrűségfüggvényeiből határoztam meg. A csillapítás szint függő fading
meredekséget dA=0 dB, ∆t=2 s figyelembevételével számítottam ki. A fading meredekség
valószínűségi sűrűségfüggvényét a 2.8.5.3. szakaszban ismertetett Gaussi fading meredekség
modellel közelítettem [Héder, 2008c].

A (2.45) egyenlettel megadott P (ς |Ai) Gaussi sűrűségfüggvények σς(A) csillapítás szint
függő szórását a 2.8.5.3. szakaszban ismertetett módon, a legkisebb RMS hiba módszerrel,
görbeillesztéssel határoztam meg.

Amint a 2.22. ábrán is látható a normális eloszlás csillapítás függő szórás paramétere expo-
nenciális függvényekkel közelíthető. A megfelelő közelítés érdekében a teljes csillapítás tarto-
mányt A <0 és A ≥ 0 intervallumokra osztottam. A két tartományban a közelítő függvényeket
(2.54) adja meg.

σς(A) =

{

λ1 · eλ2·A , A <0 dB
λ3 · eλ4·A , A ≥ 0 dB (2.54)

2.8. táblázat. Az A csillapítás szint függő Gaussi fading meredekség modell σς(A) szórás paraméte-
rének illesztésénél alkalmazott együtthatók

λ1 λ2 λ3 λ4

8.914 · 10−3 −1.018 4.983 · 10−3 0.2874

A λ1, λ2, λ3 és λ4 együtthatókat a 2.8. táblázat foglalja össze. A 8 dB-nél nagyobb
csillapítás szinteken viszonylag kevés a regisztrált mérési eredmény. Ebben az esetben a mért
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fading meredekség CPDF függvénye nem megfelelő a normális eloszlás szórás paraméterének
meghatározásához. Emiatt a görbeillesztésnél ezeket a szórás értékeket nem vettem figyelembe.
A 2.23. ábrán a fading meredekség CPDF függvényét ábrázoltam 2 dB, 5 dB és 8 dB csillapítás
szintek esetén. A folytonos görbe a mérési adatokból számított sűrűség függvényt, míg a
szaggatott görbe a Gaussi fading meredekség modell által adott sűrűség függvényt jelöli.

Amint a 2.23. ábrán látható, a Gaussi fading meredekség modell a számított CPDF görbék-
re az 5 dB-es csillapítás szinten jól illeszkedik. A 2 dB-es csillapítás szinten a ς >0.025 dB/s,
illetve a ς < −0.025 dB/s fading meredekség tartományokban a Gaussi modell már kevés-
bé illeszkedik. Hasonló a helyzet a 8 dB-es csillapítás szinten, ahol a ς >0.05 dB/s, illetve
a ς < −0.05 dB/s fading meredekség tartományokban illeszkedik kevésbé a Gaussi modell.
Esetemben ez nem jelentett különösen nagy problémát, hiszen amint a 2.8.5.1. szakaszban
kifejtettem, a BME N-állapotú Markov-lánc modell kis valószínűséggel lép a jelenleginél távo-
labbi állapotba, így a modell felparaméterezésénél a Gaussi fading meredekség modell minél
pontosabb illeszkedése legfőképpen a −0.0375< ς <0.0375 dB/s tartományban fontos.

A BME N-állapotú Markov-lánc modell Gauss eloszlással közelített fading meredekség
feltételes valószínűségi sűrűségfüggvényéből (2.38) segítségével kiszámított 298 x 298 méretű
közel diagonális P állapot átmeneti mátrixát már bemutattam a 2.18. ábrán. A BME N-
állapotú Markov-lánc modell A0, AN−1, N és ∆A paramétereit a 2.9. táblázatban foglaltam
össze.

2.9. táblázat. A BME N-állapotú Markov-lánc modell A0, AN−1, N és ∆A paraméterei

A0 AN−1 N ∆A

−1.6 dB 13.25 dB 298 0.05 dB

2.8.6.2. A BME N-állapotú Markov-lánc modell gyakorlati alkalmazási példája

A BME N-állapotú Markov-lánc modell alkalmazásával [Héder, 2007d]-ben és [Héder, 2008b]-
ben és [Héder, 2007a]-ban foglalkozom. Ebben a szakaszban egy példán keresztül mutatom
be, hogy hogyan kell alkalmazni a 2.8.6.1. szakaszban bemutatott BME N-állapotú Markov-
lánc modellt a tervezett összeköttetésen fellépő csapadékcsillapítás elsőrendű statisztikájának
számítására. Mindenekelőtt ismerni kell a tervezett összeköttetés földrajzi helyére érvényes
R0.01 értéket. Esetemben a tervezett összeköttetés rendelkezzen a 2.10. táblázatban felsorolt
jellemzőkkel.

Meg kell jegyeznem, hogy ez egy valóságban is létező összeköttetés, amely az országos
mérőrendszer részét képező HU64 összeköttetés (lásd a 2.2. táblázatban). Így lehetőség van a
BME N-állapotú Markov-lánc modell által adott eredmények összehasonlítására a valóságban
mért értékekkel.

A 2.8.5.5. szakasz értelmében, mivel a tervezett összeköttetés jellemzői különböznek a mo-
dell paramétereinek meghatározásához figyelembe vett hipotetikus összeköttetés jellemzőitől
(lásd a 2.7. táblázatban), első lépésben a BME N-állapotú Markov-lánc modell állapotait kell
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2.10. táblázat. A tervezett összeköttetés jellemzői

Város Frekvencia [GHz] Polarizáció Hossz [km] R0.01

Szeged 15 V 15.17 35.97
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2.24. ábra. A tervezett összeköttetésen számított valamint a mért esőcsillapítás CCDF függvénye

transzformálni a (2.50) összefüggés és a tervezendő összeköttetés jellemzőinek felhasználásá-
val. Az összeköttetésen fellépő a Âu minimális csillapítást 0 dB értékűnek becsülöm, a ÂU

maximális csillapítást pedig a rendelkezésemre álló, a HU64 összeköttetésen mért csillapítás
adatsorokból 31 dB értékűnek választom. A számított csillapítás CCDF függvényt (2.33) segít-
ségével lehet meghatározni. A 2.24. ábrán az eredményül kapott csillapítás CCDF függvényt,
valamint a HU64 összeköttetésen mért éves esőcsillapítás idősor CCDF függvénye látható. Az
összehasonlítás kedvéért a 2.24. ábrán a 2.8.3. szakaszban ismertetett ITU-R P.530 csillapí-
tás CCDF modellel kapott görbét is feltüntettem. A BME N-állapotú Markov-lánc modellel
való összevethetőség érdekében az ITU-R P.530 csillapítás modell esetén a (2.31) kifejezéssel
a p >1 % értékekre is kiszámítottam a csillapítás értékeket, bár amint a 2.8.3. szakaszban is
említettem, a BME N-állapotú Markov-lánc modellel ellentétben, az ITU-R P.530 csillapítás
CCDF modell csak az 0.001 % és 1 % közötti p értékekre ad megbízható eredményt.

Vegyük észre, hogy a BME N-állapotú Markov-lánc modellel a CCDF becslés pontossága
jónak mondható, pedig a tervezett összeköttetés jellemzőit csak a BME N-állapotú Markov-
lánc modell állapotainak transzformálására használtam fel.

A modellezett esőcsillapítás CCDF görbének a mért csillapítás CCDF görbéhez képesti
RMS hibáját az ITU-R P.311 ajánlás [ITU-R, 2003b] alapján határoztam meg. A P (A ≥ Ai)
csillapítás CCDF függvények összehasonlítása a [Bitó, 2008]-ban található ptest vektor által
megadott valószínűség szinteken történik:

ptest [%] = (0.001, 0.002, 0.003, 0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5,

1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 50). (2.55)
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Minden pi ∈ ptest valószínűségi szinten meg kell határozni az ǫc (pi) hibát (2.56) segítségé-
vel, ahol Am(pi) és Ag(pi) az a csillapítás szint, amelynél a CCDF értéke épp pi a mért és a
modellezett idősorra vonatkoztatva [ITU-R, 2003b]. A ̺(ǫc) RMS hiba a (2.57) összefüggéssel
számítható ki.

ǫc (pi) =















(

Am (pi)

10

)0.2

· ln
(

Ag (pi)

Am (pi)

)

, Am (pi) < 10dB

ln

(

Ag (pi)

Am (pi)

)

, Am (pi) ≥ 10dB

(2.56)

̺(ǫc) =

√

√

√

√

(

Np
∑

i=1

ǫc(pi)2

)

/Np, (2.57)

ahol Np a vizsgált valószínűség szintek száma, azaz a ptest vektor hossza. A BME N-
állapotú Markov-lánc modell esetén kapott RMS hiba értékét, a 2.8.3. szakaszban ismertetett
ITU-R P.530 esőcsillapítás CCDF modell esetén kapott értékkel együtt a 2.11. táblázatban
foglalom össze.

2.11. táblázat. A szegedi (HU64) összeköttetésen fellépő esőcsillapítás számításának RMS hibája a
két modell esetén

modell BME ITU-R P.530

̺ (ǫc) 0.25 0.41

Az eredmények alapján megállapíthatom, hogy amennyiben a maximális várt csillapítás ér-
téket ismerjük, akkor az esőcsillapítás CCDF számítása a bevezetett BME N-állapotú Markov-
lánc modell alkalmazásával nagyon jól működik, a becslés RMS hibája kisebb, mint az ITU-R
P.530 ajánlásban [ITU-R, 2005] szereplő, a 2.8.3. szakaszban ismertetett modell esetén. A [Hé-
der, 2008c] cikkben vizsgáltam azt az esetet, amikor nincs információnk a tervezett összeköt-
tetésen várhatóan fellépő maximális csillapításról, megállapítottam, hogy a BME N-állapotú
Markov-lánc modellel a 2.10. táblázatban felsorolt jellemzőkkel rendelkező összeköttetésen a
CCDF becslés 15 dB-nél kisebb csillapítás szintekre működik jól.

2.8.6.3. A BME N-állapotú Markov-lánc modell, mint idősor generátor

A bevezetett, a 2.8.4. szakaszban ismertetett struktúrájú N-állapotú Markov-lánc modell idő-
sor, esetemben esőcsillapítás idősor generálására is alkalmas. Ha a mért adatsor (amelyből a
Markov-lánc modell paramétereit a 2.8.5. szakaszban leírt módszerrel meghatároztam) min-
tavételi frekvenciájának megfelelő frekvenciával generálok egy kellő hosszúságú idősort, akkor
a generált idősornak a hosszú idejű (long term) statisztikája közelíteni fogja a mért adatsor
hosszú idejű statisztikáját.

Az idősor generálása a következőképp történik: miután a mért csillapítás adatsor medián
értéke zérus, a kezdeti állapot a 0 dB csillapítást reprezentáló Markov-lánc állapot lesz. Legyen
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2.25. ábra. A HU64 összeköttetésen 2004 júliusában mért és a BME N-állapotú Markov-lánc modellel
generált esőcsillapítás esemény

ez az állapot Am. A következő állapot az A0 . . . AN−1 állapotok közül véletlenszerűen sorso-
lódik ki egy a pmj, ∀j ∈ {0, . . . , N − 1} állapot átmeneti valószínűségek diszkrét eloszlásával
megegyező eloszlású valószínűségi változó generálásával. A generált esőcsillapítás események
vizsgálatával [Héder, 2005b]-ben foglalkozom.

Példaként a HU64 összeköttetésen 2004 júliusában mért adatsorból kiválasztott és a 2.8.6.1.
szakaszban ismertetett BME N-állapotú Markov-lánc modellel generált egy éves idősorból
kiválasztott esőcsillapítás esemény a 2.25. ábrán látható. A mért esemény körülbelül 1800
másodperc hosszú, maximális csillapítása 12 dB körül van, a generált esemény hossza 2300
másodperc, maximális csillapítása 6.5 dB.

2.8.6.4. Az idősor generátor verifikálása

A BME N-állapotú Markov-lánc modell által generált idősort verifikálásához [Bitó, 2008]-ban
ismertetett verifikálási eljárást követtem. A BME N-állapotú Markov-lánc modell állapotait
a 2.8.5.5. szakaszban leírt módszerrel áttranszformáltam a HU64 összeköttetés jellemzői segít-
ségével, majd egy egy éves csillapítás idősort generáltam a 2.8.6.3. szakaszban megfogalmazott
módszerrel. A generált éves csillapítás idősor hosszú idejű első- és másodrendű statisztikáit ha-
sonlítottam össze a valóságban létező HU64 összeköttetésen 2005-ben mért egy éves csillapítás
adatsor megfelelő statisztikáival.

A mért adatsor és a generált idősor első és másodrendű statisztikáinak eloszlásfüggvényei
láthatóak a 2.26. ábrán. A 2.26(a). ábrán láthatjuk a csillapítás komplemens kumulatív el-
oszlásfüggvényét, ahol a 2.8.3. szakaszban ismertetett ITU-R P.530 csillapítás CCDF modellel
kapott görbét is feltüntettem. Itt is meg kell említenem, hogy a BME N-állapotú Markov-lánc
modellel való összevethetőség érdekében az ITU-R P.530 csillapítás modell esetén a (2.31) ki-
fejezéssel a p >1 % értékekre is kiszámítottam a csillapítás értékeket. Látható, hogy a BME
N-állapotú Markov-lánc modellel generált idősor CCDF görbéje jobban közelíti a mért adatsor
CCDF görbéjét, mint az ITU-R P.530 csillapítás CCDF modell.

A 2.26(b). ábra a fading meredekség CCDF görbéjét ábrázolja, a fading meredekséget
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2.26. ábra. A generált idősor és mért adatsor első és másodrendű statisztikáinak eloszlásfüggvényei

∆t=0.2 s és dA=0.5 dB figyelembevételével a (2.3) összefüggéssel számoltam ki, 5 és 20 dB
csillapítás szinteken. Figyeljük meg, hogy a 5 dB-es szinten a generált idősor fading meredek-
ség statisztikája lényegében teljesen eltér a mért adatsor fading meredekség statisztikájától.
Ugyanakkor a 20 dB-es szinten a statisztikák sokkal nagyobb hasonlóságot mutatnak, külö-
nösen a 0.1 dB/s fading meredekség küszöb alatt. Megállapítható, hogy a BME N-állapotú
Markov-lánc modell a mért adatsorban található eseményeknél konzekvensen kisebb meredek-
ségű eseményeket generál.

A 2.2. szakaszban ismertetett P (l > l(i) |A > Ai) relatív eseményszám és az F (l > l(i) |A >
Ai) kumulált előfordulási valószínűség CCDF görbéket a 2.26(c). és a 2.26(d). ábrán mutatom
be. A 2.2. szakaszban definiált relatív eseményszám és kumulált előfordulási valószínűség ki-
számítását is az 5 és 20 dB csillapítás szinteken végeztem el. A 2.26(c). ábrán látható relatív
eseményszám CCDF görbéken megfigyelhető, hogy a hosszabb események gyakorisága a gene-
rált idősorban nagyobb, mint a mért adatsorban, habár a 20 dB-es csillapítás szinten a relatív
eseményszám statisztikák nagyobb hasonlóságot mutatnak, különösen a 100 másodpercnél
hosszabb eseményekre. A 2.26(d). ábrán látható kumulált előfordulási valószínűség CCDF
görbéken a relatív eseményszám statisztikához hasonlóan megállapítható, hogy az 5 dB-es
csillapítás szinten a hosszabb események fellépési gyakorisága nagyobb a generált idősorban,
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mint a mért adatsorban. A 20 dB-es szinten a rövidebb és a hosszabb események fellépési
gyakorisága is hasonló.

A BME N-állapotú Markov-lánc modellel generált esőcsillapítás idősor CCDF görbének a
mért csillapítás CCDF görbéhez képesti RMS hibáját [Bitó, 2008] szerint ebben az esetben is az
ITU-R P.311 ajánlás [ITU-R, 2003b] alapján határoztam meg. A P (A ≥ Ai) csillapítás CCDF
függvények összehasonlítását a (2.55) összefüggéssel definiált ptest vektor által tartalmazott
valószínűség szinteken végeztem el [Bitó, 2008].

Az ǫc (pi) hibát ebben az esetben is (2.56) segítségével határoztam meg minden pi ∈ ptest

valószínűségi szinten, majd a ̺(ǫc) RMS hibát a (2.57) összefüggéssel számoltam ki.
A fading időtartam statisztikák összehasonlítása az Atest és az ltest vektorok által megadott

csillapítás és időtartam szinteken történik [Bitó, 2008].

Atest [dB] = (1, 3, 5, 10, 15, 20, 25) (2.58)

ltest [s] = (1, 10, 30, 60, 120, 180, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2400, 3600) (2.59)

A 2.2. szakaszban ismertetett relatív eseményszám és kumulált előfordulási valószínű-
ség CCDF görbékből minden Ai ∈ Atest csillapítás, illetve l(i) ∈ ltest időtartam szintre
meghatároztam az ǫn

(

l(i), Ai

)

, illetve ǫt

(

l(i), Ai

)

hibákat (2.60) és (2.61) segítségével, ahol
Pm(l > l(i) |A > Ai) és Pg(l > l(i) |A > Ai) a mért és a generált idősorból számított relatív
eseményszám CCDF, Fg(l > l(i) |A > Ai) és Fm(l > l(i) |A > Ai) pedig a mért és a generált
idősorból számított kumulált előfordulási valószínűség CCDF. A ̺(ǫn) és ̺(ǫt) RMS hibákat
a (2.57) összefüggéssel képeztem, ǫc helyére ǫn-t, illetve ǫt-t helyettesítve.

ǫn

(

l(i), Ai

)

= ln

(

Pg(l > l(i) |A > Ai)

Pm(l > l(i) |A > Ai)

)

(2.60)

ǫt

(

l(i), Ai

)

= ln

(

1 − Fg(l > l(i) |A > Ai)

1 − Fm(l > l(i) |A > Ai)

)

(2.61)

A ς fading meredekség statisztikáinak összevetése a mért és modellezett esetre szintén a
Atest vektor által megadott csillapítás szinteken történt. Minden Ai ∈ Atest csillapítás szintre
meghatároztam az ǫς(Ai) hibát (2.62) segítségével, majd képeztem a ̺(ǫς) RMS hibát a (2.57)
összefüggés felhasználásával, ǫc helyére ǫς-t helyettesítve.

ǫς(Ai) = ln

(

Pg(ς |A = Ai)

Pm(ς |A = Ai)

)

(2.62)

A kapott RMS hiba értékeit a 2.12. táblázatban foglaltam össze. A 2.12. táblázatban
feltüntettem az ITU-R P.530 esőcsillapítás modell esetén a HU64 összeköttetésre kiszámított
CCDF görbe és a 2005-ben mért csillapítás idősor CCDF görbéje közötti (2.57) segítségével
kiszámított RMS hibát is.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a BME N-állapotú Markov-lánc modellel ge-
nerált idősor elsőrendű statisztikája jól közelíti a mért idősor elsőrendű statisztikáját. A
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2.12. táblázat. A generált idősor RMS hibái

modell BME ITU-R P.530

@ 15 GHz @ 15 GHz

̺ (ǫc) 0.25 0.41

̺ (ǫn) 2.19 –

̺ (ǫt) 3.02 –

̺ (ǫς) 3.12 –

számított ̺(ǫc) RMS hiba az ITU-R P.530 modell RMS hibájánál jelentősen kisebb. Az el-
ért eredmény különösen nagyon jónak mondható annak tükrében, hogy az idősor generáláshoz
kizárólag az összeköttetés jellemzőit vettem figyelembe. Összhangban a 2.26(b). – 2.26(d). áb-
rákon látható másodrendű statisztikák eloszlásfüggvényeivel, a BME N-állapotú Markov-lánc
modellel generált idősor másodrendű statisztikáinak kiszámított RMS hibái viszonylag maga-
sak.

Összefoglalva az N-állapotú Markov-lánc modellnek, mint idősor generátornak a verifikálá-
sát hasonló következtetésre jutunk, mint a 2.8.6.2. szakaszban. Elmondható, hogy a generált
csillapítás idősor elsőrendű statisztikája elvárásomnak megfelelően a mért csillapítás adat-
sor elsőrendű statisztikájához nagymértékben hasonlít. A másodrendű statisztikák azonban
nagyfokú különbözőséget mutatnak.

2.8.6.5. Műholdas csatornára vonatkozó N-állapotú Markov-lánc modell

A 2.8.4. szakaszban ismertetett N-állapotú Markov-lánc modell a paramétereinek megfelelő
beállítása esetén tetszőleges idősorra alkalmazható, ahol a Markov-lánc állapotai csillapítás
szinteknek vannak megfeleltetve. Eddig a modell paraméterei földi mikrohullámú összekötte-
téseken mért idősorokból lettek meghatározva. Ebben a szakaszban a 2.8.5. szakaszban ismer-
tetett eljárás általánosságát bemutatva az L sávú földi mozgó műholdas rádiócsatornán (LMS,
Land Mobile Satellite) fellépő árnyékolás (shadowing) által okozott időben lassú, log-normál
eloszlású fading fading modellezésére felparaméterezett N-állapotú Markov-lánc modellt mu-
tatom be. A modell paramétereinek meghatározásával részletesen [Héder, 2006b]-ben, [Héder,
2006f]-ben, [Héder, 2006a]-ban, [Héder, 2007e]-ben illetve [Héder, 2007c]-ben foglalkozom.

Az LMS csatornán a méréseket a DLR (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, Német
Légi- és Űrközlekedési Hatóság) végezte el 1984 és 1987 között két különböző környezetben
[Lutz, 1991], a mérések paramétereit a 2.13. táblázatban foglaltam össze.

Az LMS összeköttetés egyik végpontja a 24° elevációs szög alatt látszódó MARECS mű-
hold, másik végpontja pedig a mérést is végző mozgó gépkocsi volt. Az összeköttetés mindkét
környezetben az 1.54 GHz frekvencián üzemelt, de a mérések körülményei különbözőek vol-
tak. Az autópálya környezetben a gépkocsi 60 km/h sebességgel haladt a mérés 81.2 perces
időtartama alatt, míg a városi környezetben a gépkocsi sebessége 10 km/h volt, a mérés pedig
27.8 percig tartott.
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2.13. táblázat. A DLR által LMS összeköttetéseken elvégzett mérések paraméterei

A műhold neve MARECS

Elevációs szög [°] 24

Frekvencia [GHz] 1.54

Mintavételi frekvencia [Hz] 300.5

Összeköttetés sorszáma 13 14

Környezet Városi Autópálya

Mérési időintervallum [perc] 27.8 81.2

A földi jármű sebessége [km/h] 10 60

A földi mikrohullámú összeköttetéseken fellépő esőcsillapítás modellezésére kifejlesztett,
a 2.8.6.1. szakaszban ismertetett BME N-állapotú Markov-lánc modell felparaméterezésével
analóg módon az LMS összeköttetésekre alkalmazható N-állapotú Markov-lánc modell para-
méterei is kiszámíthatóak. A különbség annyi, hogy a két különböző LMS környezetnek meg-
felelően, két különböző állapot átmeneti mátrixot határoztam meg; mind a kettőt a megfelelő
mért adatsorból. Így nem volt szükség sem a 2.8.5. szakaszban leírt hipotetikus összekötte-
tésre történő transzformációra, sem a modell alkalmazásánál szükséges, a 2.8.5.5. szakaszban
ismertetett állapottranszformációra.

A mért adatsorokat a (2.13) összefüggéssel mozgó ablakkal szűrtem. Ebben az esetben vi-
szont nem a szcintillációt kellett az adatsorokból eltávolítanom, hanem a többutas terjedésből
származó Rayleigh, illetve Rice fadinget. E komponensek kiszűrésével csak az árnyékolás által
okozott fading marad az adatsorokban, aminek hatására a vételi jelszint eloszlása log-normál
[Lee, 1982]. A mozgó ablak a városi környezet estetén 600 minta, azaz ta ∼= 2 s hosszúságú,
az autópálya környezet esetén 50 minta, azaz ta ∼= 0.166 s hosszúságú [Héder, 2006b]. Az
autópálya környezetben mért adatsor feldolgozásakor a rövid mozgó ablakos átlagolás alkal-
mazása azzal magyarázható, hogy az autópálya környezetben mért adatsor jóval simább, mint
a városi környezetben mért, hiszen az autópálya környezetben jobban teljesül a műholdra való
közvetlen rálátás feltétele, így többutas terjedés kevésbé érvényesül.

A mozgó ablakkal történő szűrést követően az adatsorokat 0.05 dB kvantálási lépcsővel
újrakvantáltam. A városi környezet esetén így kapott csillapítás adatsor minimális csillapítása
−15.4 dB, maximális csillapítása 15.65 dB, a autópálya környezet esetén pedig a minimális
csillapítás −2.85 dB, maximális csillapítás 39.90 dB. A 2.27. ábrán az LMS összeköttetéseken
mért és a szűrt csillapítás idősorok láthatóak városi és autópálya környezet esetén.

Ahogy a 2.28. ábrán látható, a 2.8.5.3. szakaszban ismertetett Gaussi fading meredekség
modell városi és az autópálya környezetre meghatározott (2.45) összefüggéssel adott σ

(LMS,13)
ς (A)

illetve σ
(LMS,14)
ς (A) csillapítás szint függő szórás paramétere ebben az esetben is egyszerű

függvényekkel közelíthető mind a városi (2.63), mind az autópálya környezet esetében (2.64)
[Héder, 2006b]. Meg kell jegyeznem, hogy az autópálya környezet esetén σ

(LMS,14)
ς (A) szórás

paramétert a felvett négy csillapítás tartományban különböző függvényekkel közelítettem. A
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2.28. ábra. A Gaussi fading meredekség modell szórás paraméterének illesztése LMS összeköttetés
esetén városi (a) és autópálya (b) környezetben

csillapítás tartományok határán σ
(LMS,14)
ς (A) értékében emiatt ugrás tapasztalható, a jelen-

legi modell egyszerűsége érdekében a ugrások megszüntetésével nem foglalkoztam. A modell
további finomítása során a Gaussi fading meredekség modell szórását közelítő függvényben a
csillapítás tartományok határán létrejövő ugrások kiküszöbölése további vizsgálatot követel.

σ(LMS,13)
ς (A) = λ5 · A + λ6 (2.63)

σ(LMS,14)
ς (A) =















λ7 · A + λ8 , A < −2.35 dB
λ9 · A + λ10 , −2.35 dB ≤ A < 0 dB
λ11 · A + λ12 , 0 dB ≤ A < 5 dB
λ13 · eλ14·A , 5 dB ≤ A

(2.64)

A λ5, λ6, λ7, λ8, λ9, λ10, λ11, λ12, λ13 és λ14 kísérleti paraméterek értékeit a 2.14. táblá-
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2.14. táblázat. A Gaussi fading meredekség modell paraméterei az LMS összeköttetések esetén

Város
λ5 3.29 · 10−4

λ6 2.34 · 10−2

Autópálya

λ7 6.42 · 10−2

λ8 1.97 · 10−1

λ9 1.54 · 10−3

λ10 2.01 · 10−2

λ11 6.12 · 10−3

λ12 1.16 · 10−2

λ13 2.79 · 10−2

λ14 1.01 · 10−1
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2.29. ábra. A modellezett, valamint és a mért csillapítás adatsor CCDF görbéi a városi és az autópálya
környezet esetén [Héder, 2007c]

zatban foglaltam össze. A fading meredekség feltételes valószínűségi sűrűségfüggvényét városi
környezet esetén (2.63), autópálya környezet esetén pedig (2.64) figyelembevételével Gaussi
modellel közelítve, az N-állapotú Markov-lánc modell állapot átmeneti mátrixa a (2.38) kife-
jezéssel számolható. Tekintve a az adatsorok minimális és maximális csillapítását, valamint a
0.05 dB kvantálási lépcsőt, az állapot átmenti mátrix mérete városi környezet esetén 622 x 622,
az autópálya környezet esetén pedig 856 x 856.

Az N-állapotú Markov-lánc modell paramétereiből (2.33) összefüggés segítségével kiszá-
molt csillapítás CCDF görbék, illetve az LMS összeköttetéseken mért csillapítás adatsorok
CCDF görbéi a 2.29. ábrán láthatóak. Megfigyelhető, hogy a generált idősor eloszlásfüggvé-
nye mindkét összeköttetés esetében jól közelíti a mért adatsor eloszlásfüggvényét.

Az LMS összeköttetéseken az N-állapotú Markov-lánc modell paramétereiből kiszámított
esőcsillapítás idősor CCDF görbéknek a mért csillapítás CCDF görbéhez képesti RMS hiba
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értékeit ebben az esetben is az ITU-R P.311 ajánlás [ITU-R, 2003b] alapján határoztam meg.
A P (A ≥ Ai) csillapítás CCDF függvények összehasonlítását a városi és az autópálya környe-
zetben a (2.55) kifejezéssel definiált ptest vektorban megadott pi ∈ ptest valószínűség szinteken
végeztem el. Az ǫc (pi) hibát ebben az esetben is (2.56) segítségével határoztam meg, majd
a ̺(ǫc) RMS hibákat a (2.57) összefüggéssel számoltam ki, értékeiket a 2.15. táblázatban
foglaltam össze.

2.15. táblázat. A városi és az autópálya környezetre kiszámított RMS hiba értékei

Környezet Városi Autópálya

̺ (ǫc) 0.20 0.31

Összevetve a 2.11. és a 2.15. táblázatot megfigyelhetjük, hogy az LMS összeköttetések-
re felparaméterezett N-állapotú Markov-lánc modellek esetében számított csillapítás CCDF
RMS hibája azonos nagyságrendbe esik, mint a BME N-állapotú Markov-lánc modell által
földi összeköttetéseken számított csillapítás CCDF RMS hibája. Vagyis az általam beveze-
tett eljárással felparaméterezett N-állapotú Markov-lánccal az LMS összeköttetéseken fellépő
árnyékolásból származó lassú (log-normál) fading kis hibával modellezhető.

2.9. Az első téziscsoport összefoglalása

Értekezésem első fejezetében a Ku, K és K sávú mikrohullámú összeköttetéseken fellépő csa-
padék által okozott csillapítással foglalkoztam.

A nem esőesemény által okozott csillapítás modellezéséhez elengedhetetlen a lehető leg-
nagyobb számú esemény statisztikai feldolgozása, ami viszont az események sokéves mérési
adatból történő kiválogatását igényli. Az esőesemény és a nem esőesemények másodrendű
statisztikái nagyfokú különbözőséget mutatnak. Ezt kihasználva a nem esőesemények egy
mért csillapítás idősorban automatikusan detektálhatóak. Munkám során a rendelkezésemre
álló mérési adatokból meghatároztam a kétféle esemény másodrendű statisztikáinak bizonyos
paramétereit, majd küszöbszinteket definiáltam az események megkülönböztethetőségére.

A bemutatott algoritmus tetszőleges mért csillapítás idősor átfésülésével a definiált kü-
szöbértékek felhasználásával képes a nem esőesemények és az esőesemények automatikus de-
tektálására. Értekezésemben a javasolt módszert egy ismert esőeseményen és egy ismert nem
esőeseményen teszteltem. A vizsgálat során mindkét esemény helyesen detektálódott. Meg-
állapítottam, hogy a fading meredekség statisztika már önmagában elegendő lehet az esemé-
nyek detektálásához, a fading időtartam statisztika azonban bizonyos esetekben megkönnyíti
az esemény felismerését. Annak érdekében, hogy az elkészített program nagy biztonsággal
megtalálja a nem esőeseményeket tetszőleges mikrohullámú összeköttetésen mért csillapítás
adatsoron, a referencia statisztikák minél több esemény figyelembevételével történő finomítá-
sa még szükséges.
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Az irodalomból ismert N-állapotú Markov-lánc modell alkalmas esőcsillapítás idősorok mo-
dellezésére. Munkám során továbbfejlesztettem a modell ismert felparaméterezési eljárását:
amennyiben a paramétereket több összeköttetésen mért adatsorból számítjuk ki, a mért adat-
sorokat transzformálni kell egy hipotetikus összeköttetésre, majd a paraméterek kiszámítását
az így kapott idősoron kell elvégezni. A fading meredekség valószínűségi sűrűségfüggvénye kö-
zelítését az általam kifejlesztett Gaussi fading meredekség modellel javaslom. Ezek után, ha az
N-állapotú Markov-lánc modellt egy olyan összeköttetésre alkalmazzuk, melynek jellemzői az
állapot átmeneti valószínűségek kiszámításához használt valós, vagy hipotetikus összeköttetés
jellemzőitől eltérnek, akkor a modell állapotait az ismertetett eljárással transzformálni kell.

A bemutatott eljárást alkalmazását két példán keresztül mutattam be: kifejlesztettem a
BME N-állapotú Markov-lánc modellt, valamint meghatároztam a modell paramétereit földi
mozgó műholdas összeköttetésekre is. A BME N-állapotú Markov-lánc modellel a K, Ku és Ka
frekvenciasávban üzemelő földi mikrohullámú összeköttetéseken fellépő – csapadékcsillapítás
által okozott – fading folyamat modellezhető. Az összeköttetések tervezésénél, a fading elleni
védekezés szempontjából kiemelt fontosságú az összeköttetésen várhatóan fellépő csapadékcsil-
lapítás statisztikájának ismerete. A bemutatott BME N-állapotú Markov-lánc modell paramé-
tereit több, különböző fizikai jellemzőkkel rendelkező földi mikrohullámú összeköttetésen mért
csillapítás adatsor fading meredekség statisztikáiból határoztam meg. Egy gyakorlati példán
keresztül bemutattam, hogy a BME N-állapotú Markov-lánc modellel egy tervezett összeköt-
tetésen a csapadék várhatóan fellépő csillapításának eloszlása kisebb hibával számolható, mint
az ITU-R P.530 [ITU-R, 2005] esőcsillapítás modellel.

Az N-állapotú Markov-lánc modell esőcsillapítás idősorok generálására is alkalmatható. El-
végeztem a BME N-állapotú Markov-lánc modell (idősor generátor) nemzetközileg elfogadott
verifikálását és megállapítottam, hogy a megfelelően hosszú generált csillapítás idősor elsőren-
dű statisztikája kellő pontossággal visszaadja a mért adatsor hosszúidejű elsőrendű statiszti-
káját, azonban a másodrendű statisztikák nagyban különböznek. Az N-állapotú Markov-lánc
modell a mért adatsorban található eseményeknél konzekvensen kisebb meredekségű esemé-
nyeket generál, valamint a hosszabb csillapítás események gyakorisága a generált idősorban
nagyobb, mint a mért adatsorban.



3. fejezet

Adaptív vezeték nélküli pont-többpont
hálózatok

„A régire, az egykor-újra nagyon hamar
rárakódik a legújabb; elárasztja elébb,
aztán rajta marad.”

Alexander Giese
(1921 – )

3.1. Bevezető

Aföldi pont-többpont (P-MP, Point-Multipoint) hálózatokban a nagy sávszélességet lehe-
tővé tevő 20 – 40 GHz sávban lévő vivőfrekvencia következtében a legfontosabb minő-

ségrontó tényező a csapadék, elsősorban az eső csillapítása, melyet a rendszer tervezésénél
mindenképpen figyelembe kell venni. Az eső csillapításának következtében az összeköttetésen
csomagvesztés lép fel, szélsőséges esetben az összeköttetés akár meg is szakadhat.

Drougas [Drougas, 2007] cikkében BFWA (Broadband Fixed Wireless Access, Szélessá-
vú fix vezeték nélküli hozzáférés) hálózatban esőcsillapítás hatására fellépő csomagvesztési
arányt Markov-lánc modellel becsüli meg. Az FMT technológiák, például különböző diverziti,
pont-többpont jellegű hálózatokban elsősorban az útvonal diverziti (route diversity), illetve
az állomás diverziti (SD, site diversity) (a továbbiakban ezeket összefoglaló néven útvonal
diverzitinek nevezem) eljárások felhasználásával a csapadék csillapító hatása jelentősen le-
csökkenthető [Goddard, 1996a]. Amennyiben a terminál állomás (TS, Terminal Station) és a
bázis állomás (BS, Base Station) közötti kommunikációs összeköttetésen egy heves eső nagy
csillapítást okoz, lehetőségünk van átkapcsolni a terminál állomást egy másik, szomszédos
szektor bázis állomásához. Kutatócsoportunk régóta aktívan foglalkozik BFWA rendszerek-
ben alkalmazható útvonal diverziti algoritmusok hatékonyságának vizsgálatával. A Ku frek-
venciasávban üzemelő BFWA rendszerek esetén az útvonal diverziti az eső okozta fading elleni
hatékony eljárásnak bizonyult [Sinka, 2003] [Héder, 2004c] [Héder, 2004a] [Héder, 2004b] [Hé-
der, 2005h]. Az útvonal diverziti a csapadékcsillapítás mellett a downlink irányban (BS→TS)
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jelentkező saját csatornás rendszerek közötti (co-channel inter-system interference) és saját
csatornás rendszeren belüli interferencia (co-channel intra-system interference) csökkentésére
is alkalmazható [Liolis, 2006].

Az útvonal diverzitivel növelhető az átkapcsolást végrehajtó terminál állomás jel-interferen-
cia-zaj viszonya (SINR, Signal to Interference plus Noise Ratio), azonban az átkapcsolás érde-
kében a TS-nél végrehajtott elektronikus nyaláb elfordítás a BFWA hálózat más pontjaiban,
egy ottani uplinken SINR romlást okozhat. Emiatt a kialakuló globális SINR viszonyok szem-
pontjából optimálisnak tekinthető TS-BS összerendelés csak a downlink és uplink (TS→BS)
SINR együttes globális, a teljes BFWA hálózatra kiterjedő optimalizálásával található meg.

A cellás rádióhálózatokban kialakuló interferencia minimalizálása érdekében történő erő-
forrás (frekvencia, időrés) optimalizálás az érdeklődés középpontjában áll. Shahbaz [Shahbaz,
1995] cikkében a GSM (Global System for Mobile Communications, Globális Mobil Kommuni-
kációs Rendszer) mobil rendszerek átviteli (transzport) hálózatának optimalizálási kéréseivel
foglalkozik. A feladat a BTS-ek (Base Transceiver Station, Bázis Állomás) és a BSC-k (Base
Station Controller, Bázis Állomás Szabályzó), a BSC-k és az MSC-k (Mobile services Swit-
ching Center, Mobil szolgáltatások Kapcsoló Központja), valamint az MSC-k közötti összeköt-
tetések optimális topológiájának megtalálása a hálózat költségének szempontjából. Konishi
[Konishi, 2002] dinamikus frekvencia kiosztással foglalkozik Időosztásos Duplexet (TDD, Ti-
me Division Duplex) alkalmazó BFWA rendszerekben. Itt a frekvencia kiosztását optimalizáló
algoritmus gráf elméleten alapul és adaptívan képes meghatározni a többpont-többpont (MP-
MP, Multipoint-Multipoint) rendszer minden egyes vezeték nélküli összeköttetéséhez allokált
frekvencia szeletet, figyelembe véve az összeköttetések számának folyamatos változását. Más
megközelítésként genetikus algoritmusokat (GA, Genetic Algorithm) is alkalmaznak cellás
rádióhálózatok optimalizálási problémáinak megoldására. Jaimes-Romero [Jaimes-Romero,
1996] egyszerű és hibrid genetikus algoritmust használt egy cellás rendszer bázis állomásainak
allokált frekvenciasávok optimalizálására. Wong [Wong, 2002b] és [Wong, 2002a] cikkeiben
kidolgozott egy módszert asszimetrikus TDD-t, illetve Csomag Foglalás Többszörös Hozzá-
férés (PRMA, Packet Reservation Multiple Access) [Wong, 2001] alkalmazó BFWA hálózat
bázis állomásainak kiosztott frekvenciasávok interferencia szempontjából történő dinamikus
optimalizálására.

Az általam kidolgozott módszer más oldalról közelíti meg a BFWA hálózatokban kialakuló
interferencia minimalizálásának problémáját. A kidolgozott algoritmus egy, a kialakult inter-
ferencia és a terminál állomások adóteljesítménye szempontjából optimális TS-BS összeren-
deléseket meghatározására törekszik BFWA hálózatban. Az irodalomból ismert munkákban
a terminál állomások vagy fixen egy bázis állomáshoz vannak hozzárendelve, vagy legfeljebb
útvonal diverzitit [Craig, 1996] [Goddard, 1996a] alkalmazhatnak amellett, hogy a bázis állo-
másoknak allokált csatornák folyamatosan változnak.

3.2. A BFWA hálózatok

A BFWA hálózatok olyan földi pont-többpont hálózatok, amelyekben a terminál állomások és
a bázis állomások fixen telepítettek. A nagy vivőfrekvencia következtében rendelkezésre álló
nagy sávszélesség a BFWA rendszereket a közeljövő telekommunikációs hálózatainak fontos
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szereplőjévé teszi [Tardy, 2005]. Az utóbbi években számos szabvány és BFWA technológia
látott napvilágot. Mint nagy kapacitású P-MP hálózatok, az első generációs BFWA hálózatok
a 11 GHz frekvenciasáv alatt üzemelő MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service,
Többcsatornás többpont elosztású szolgáltatás) hálózatok, valamint a 20 és 45 GHz közötti
frekvenciákon üzemelő LMDS (Local Multipoint Distribution Service, Helyi többpont elosztású
szolgáltatás) hálózatok voltak [Gray, 1997] [Sari, 1999]. A BFWA rendszereket az Amerikai
Egyesült Államokban az IEEE 802.16 Szélessávú Vezetéknélküli Hozzáférés Munkacsoportja
(Broadband Wireless Access (BWA) Working Group) szabványosította az IEEE 802.16-2004
[IEEE, 2004] és az IEEE 802.16e-2005 [IEEE, 2005] szabványokban, Európában pedig ezt
a feladatot az ETSI Szélessávú Rádiós Hozzáférési Hálózatok csoportja (Broadband Radio
Access Networks (BRAN) group) látta el a Nagy Teljesítményű Nagyvárosi Rádió Hálózat
(HiperMAN, High Performance Radio Metropolitan Area Network) szabvány kibocsátásával
[ETSI, 2002].

Az IEEE 802.16-2004 szabvány [IEEE, 2004] a korábbi IEEE 802.16-2001, IEEE 802.16a-
2003 és az IEEE 802.16c-2002 szabványok átdolgozásával és egyesítésével született. Az IEEE
802.16a szabvány a kisfrekvenciás BFWA (LF-BFWA, Low Frequency BFWA) rendszerekkel
foglalkozik, amelyek jellemzően a 2 – 11 GHz frekvenciasávban üzemelnek. Az IEEE 802.16c
szabvány foglalkozik a nagyfrekvenciás BFWA (HF-BFWA, High Frequency BFWA) rendsze-
rekkel, melyek milliméteres hullámhosszú BFWA (MM-BFWA, millimetre-BFWA) rendszer-
ként is ismertek és a 10 – 66 GHz frekvenciasávban, különösképpen a Ka sávban, 40 GHz
frekvencia környékén üzemelnek [Braten, 2005] [Tardy, 2004]. A WiMAX (The Worldwi-
de Interoperability for Microwave Access, Globális Együttműködés a Mikrohullámú Hozzá-
féréshez) fórum az IEEE 802.16 és az ETSI HiperMAN szabványok közötti együttműködést
szorgalmazza a WiMAX rendszerek definiálásával, melyek gyakorlatilag olyan 10 – 60 GHz
frekvenciasávban üzemelő BWA rendszerek, amelyek OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing, Ortogonális Frekvencia Osztásos Multiplexelés) és OFDMA fizikai réteg tech-
nológiákat alkalmaznak. Az IEEE 802.16-2004 szabvány [IEEE, 2004] csak a fix WiMAX
rendszerekkel foglalkozik, míg a később kiadott IEEE 802.16e-2005 szabvány [IEEE, 2005] a
mobil WiMAX rendszerekkel is foglalkozik. Munkám során a HF-BFWA (millimetre-BFWA)
rendszerek optimalizálási kérdéseivel foglalkoztam, a továbbiakban az egyszerűség kedvéért
ezekre a BFWA jelölést alkalmazom.

A BFWA rendszereknek sok előnyük van a vezetékes rendszerekhez képest. Meg kell em-
líteni a gyors, olcsó és rugalmas telepítést. A BFWA rendszereket számos területen lehet
alkalmazni, többek között szolgáltathatnak nagy sebességű Internetet vagy nagy sebességű
multimédia (video, hang) adatfolyamot, alkalmasak földi cellás mobil hálózatok – mint pél-
dául a GSM, az UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, Egyetemes Mobil
Telekommunikációs Rendszer), vagy a 3. generáción túli mobil hálózatok (Beyond 3G/4G,
B3G/4G) – ellátó hálózataként, illetve vezetékes megoldások – például CATV (Community
Access Television, Közösségi Televízió Szolgáltatás), vagy DSL (Digital Subscriber Line, Di-
gitális Előfizetői Vonal) – kiváltására. Az Európai Uniós EMBRACE [EMBRACE, 2000] és
BROADWAN [BROADWAN, 2003] IST projektek által felvázolt heterogén hálózatok kulcs-
fontosságú eleme szintén a BFWA. A BROADWAN projekt által vizionált BFWA hálózat egy
cellájának sematikus felépítése látható a 3.1. ábrán. A BFWA hálózat bázis állomásai a vi-
szonylag nagy méretű, néhány kilométer sugarú úgynevezett makrocellákat fedik le. A BFWA
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3.1. ábra. Különböző terminál állomások a
BFWA hálózat egy cellájában [Tardy, 2004]

3.2. ábra. A BFWA hálózat által lefedett te-
rület sematikus ábrázolása egy interferencia
szituáció jelölésével [Héder, 2004b]
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3.3. ábra. A BFWA hálózatban alkalmazott terminál állomás (a) és bázis állomás (b) antennák
névleges és kereszt polarizációs iránykarakterisztikái [ETSI, 2003]

hálózat terminál állomásai lehetnek egyéni előfizetők, irodaházak, néhány száz méter sugarú
mikrocellák, vagy éppen földi cellás mobil hálózatok bázis állomásai.

Egy BFWA hálózat sematikus elrendezése a 3.2. ábrán látható. A 3.2. ábrán fehér körökkel
bejelöltem néhány terminál állomást, fehér rombuszokkal pedig a bázis állomásokat jelölöm.
Egy bázis állomás által ellátott cella négy szektorból áll. A különböző szektorokban alkalma-
zott f1-el, f2-vel, f3-al és f4-el jelölt frekvenciákat különböző színnel különböztetem meg az
ábrán.

A BFWA hálózatban alkalmazott TS antenna erősen irányított a kiszolgáló BS felé, míg
a BS antenna 90°-os szektorsugárzó. Az ETSI EN 301 215 szabványon [ETSI, 2003] alapuló
névleges és kereszt polarizációs iránykarakterisztikákat a 3.3. ábrán mutatom be. Figyeljük
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meg, hogy az ETSI EN 301 215 szabvány [ETSI, 2003] szerint a 90°-os szektorsugárzó BS
antenna a névleges polarizáción valójában 100°-os szögben állítja elő a maximális, 15 dB
nyereséget.

Munkám során a szimulált BFWA hálózatban FDD (Frequency Division Duplex, Frek-
vencia Osztásos Duplex) és TDMA (Time Division Multiple Access, Időosztásos Többszörös
Hozzáférés) hozzáférést feltételeztem, de az ismertetett adaptív SINR optimalizáló algorit-
mus alkalmazható TDD és FDMA (Frequency Division Multiple Access, Frekvencia Osztásos
Többszörös Hozzáférés), vagy OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access, Or-
togonális Frekvencia Osztásos Többszörös Hozzáférés) hozzáférésekhez is. A TDD alkalmazása
esetén a cellák közötti szinkron eltolódás miatt bázis állomások közötti (BS-BS) és terminál
állomások közötti (TS-TS) interferencia is kialakulhat. Ezt a jelenséget vizsgálta meg Tardy
[Tardy, 2002] cikkében.

A BFWA hálózat ellátó hálózata (a BS-ek összeköttetése a gerinc hálózattal) általában
vezetett optikai összeköttetésekből áll, de olyan esetekben, amikor a vezetett optika kiépíté-
se a természeti adottságok miatt komoly akadályokba ütközik, a BFWA hálózat műholdas
összeköttetésekkel is ellátható. Ekkor azonban a Földi-műholdas összeköttetéseken is nagy
csillapítást okozhat a csapadék, ami akár egy teljes BFWA cella kiesését is eredményezheti;
ezzel kapcsolatos vizsgálatokat végzett Szládek [Szládek, 2006]-ban. A BFWA cella kiesése-
kor az általam vizsgált GA alapú TS-BS összerendelő algoritmussal lehetőség van a rendszer
újrakonfigurálására. Ennek hatását [Héder, 2008a]-ban vizsgáltam meg.

3.2.1. Rendszeren belüli interferencia BFWA (P-MP) hálózatokban

A BFWA hálózatban a downlink és az uplink SINR viszonyok tetszőleges időpillanatban meg-
határozhatóak az adott hálózati topológiából beleértve a) a TS és BS pozíciókat, b) a TS-BS
összeköttetéseket, c) az adóteljesítményeket, d) az alkalmazott frekvenciákat, e) polarizáci-
ókat f) és a TDMA időréseket. Abban az esetben, ha a hálózatban esőesemény hiányában
nem alakul ki fading, akkor a SINR viszonyok időben változatlannak tekinthetők. Esőese-
mény kialakulása esetén az eső csillapításától erősen függő SINR viszonyok időben változnak
[Sinka, 2002]. Az esőesemény területi kiterjedésétől és a hálózat feletti pozíciójától függően
az eső különböző hatást gyakorolhat az összeköttetéseken kialakuló SINR értékekre. Például,
ha zavaró jelet az eső kevésbé csillapítja, mint az esőben hosszabb utat meglévő hasznos jelet,
akkor végeredményben az SINR csökkenni fog az eső nélküli esethez képest. Az SINR akár
változatlan is maradhat, ha a hasznos jel és a zavaró jel ugyanakkora mértékű csillapítást
szenved.

A BFWA és általában a pont-többpont hálózatokban egy vevőantennánál értelmezett in-
terferencia teljesítmény a P-MP rendszer környezetében működő egyéb rádiós hálózatok által
okozott rendszerek közötti interferencia (inter-system interference) és P-MP rendszer rádióadói
által okozott rendszeren belüli interferencia (intra-system interference) együttese. Munkám
során a rendszerek közötti interferenciát elhanyagoltam, csak a rendszeren belüli interferen-
ciát vettem figyelembe. Egy terminál állomásnál értelmezett rendszeren belüli interferencia
összesített teljesítménye a lefedett területen elhelyezkedő, a terminál állomást ellátó bázis ál-
lomástól eltérő bázis állomásoktól érkező nem kívánatos jelek teljesítményeinek összege. Egy
bázis állomásnál értelmezett rendszeren belüli interferencia összesített teljesítménye pedig a
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többi bázis állomás szektoraiban elhelyezkedő, azonos időrésben kommunikáló terminál állo-
másoktól érkező nem kívánatos jelek teljesítményeinek összege.

A downlink irány esetén az adó állomások a bázis állomások, a vevők pedig a terminál állo-
mások, az uplink irány esetén az adók a terminál állomások, a vevők pedig a bázis állomások.
Különböző rádióadók (terminál állomások, bázis állomások) különböző mértékű interferenciát
okoznak a vevőben. Az okozott interferencia elsősorban az adóteljesítményektől, az allokált
TDMA időrésektől, a hasznos és a zavaró jel vivőfrekvenciájától (figyelembe véve a vevő szűrő-
jének szomszéd csatornás elnyomását), valamint figyelembe véve a 3.3. ábrán látható antenna
(kereszt és névleges polarizációs) iránykarakterisztikákat a polarizációjától, illetve a hasznos
és a zavaró jelek beesési szögétől függ. A domináns interferencia olyan zavaró adóktól érkezik,
amelyek azonos frekvencia csatornát használnak, ugyanabban a TDMA időrésben adnak és
amelyek antennájának főiránya a zavart vevő antennájának irányába esik.

Egy pont-többpont rendszerben az interferencia szituáció uplink és downlink esteben telje-
sen különböző. A 3.2. ábrán tipikus interferencia szituációt is feltüntettem. Downlink irányban
az SINR értéket a terminál állomásnál értelmezzük (például a TS1-nél a 3.2. ábrán), a hasznos
jelet a kiszolgáló BS küldi (a 3.2. ábrán BS1), míg a domináns interferencia olyan bázis állo-
másoktól érkezik, amelyek azonos vivőfrekvencián üzemelnek (a 3.2. ábrán BS3, BS7 és BS9).
Uplink irányban az SINR a bázis állomásnál van értelmezve (a 3.2. ábrán BS4), a hasznos
jelet a vele kapcsolatban álló TS küldi (a 3.2. ábrán TS4), a domináns interferenciát pedig a
lefedett területen található olyan egyéb terminál állomások okozzák, amelyek vivőfrekvenciája
és allokált TDMA időrésük megegyezik TS4-ével, valamint antennájuk főiránya a vonatkozó
BS felé néz (például TS6 a 3.2. ábrán).

3.3. Célkitűzés

Pont-többpont hálózatokban a kialakuló SINR értékek növelésére nem alkalmazhatunk na-
gyobb adóteljesítményeket, hiszen a megnövelt adóteljesítmény a lefedett terület más pontjá-
ban magasabb interferenciát is okoz. Ráadásul az ilyen rendszerekben alkalmazható Ekviva-
lens Izotropikus Kisugárzott Teljesítményt (EIRP, Equivalent Isotropically Radiated Power)
a hatóságok szabályozzák, emiatt az interferencia csökkentése, avagy az SINR növelése érde-
kében a megfelelő TS-BS összerendelés meghatározása kiemelt fontossággal bír.

Az irodalomból ismert útvonal diverziti eljárások esetén a terminál állomások a downlink
csatorna minősége alapján hozzák meg döntéseiket [Craig, 1996] [Goddard, 1996a]. A legegy-
szerűbb SD-SC (Site Diversity with Switched Combining, útvonal diverziti kapcsolt kombiná-
lással) útvonal diverziti esetén a döntést végző TS mindig azt a bázis állomást választja ki,
amely esetén a downlink vételi jelszint a legmagasabb [Yang, 2002]. Ennek a megközelítésnek
a legnagyobb hátránya a következő: amikor a TS a nagyobb downlink SINR elérése érdekében
egy másik BS-hez kapcsolódik át, az uplink interferencia szituáció megváltozik, azaz a terminál
állomás más bázis állomásoknál fog uplink interferenciát okozni. Ráadásul a TS az átkapcso-
lási döntés meghozatalakor semmiféle információval nem rendelkezik arról hogy javulni, vagy
esetleg romlani fog-e az uplink SINR értéke az átkapcsolást követően. Megoldást jelenthetne
a diverziti döntés során a downlink mellett az uplink jelszint figyelembe vétele. Ekkor viszont
a terminál állomások a döntéseiket nem végezhetik el egymás után; amennyiben egy TS a
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döntésének megfelelően átkapcsol egy szomszédos BS-hez akkor ezáltal esetlegesen többlet in-
terferenciát okoz egy olyan TS-nek, amely döntését korábban hozta meg. Az új interferencia
viszonyok ismeretében elképzelhető, hogy most már inkább egy másik bázis állomásra dönte-
ne. Ebből következik, hogy a probléma egy globális optimalizálási feladathoz vezet, ahol a cél
megtalálni a lehető legjobb együttes downlink és uplink SINR viszonyt eredményező TS-BS
összerendelés halmazt, más szóval a BFWA rendszerben a downlink és uplink SINR együttes
optimalizálása. Eső jelenlétében természetesen a TS-BS összerendelés optimalizálást, avagy
rendszer újra konfigurálást adaptívan kell elvégezni.

Ebben a szakaszban a 2.1. – 2.2. tézisek eredményeit ismertetem. Célom a hálózatban
kialakuló interferencia szempontjából optimalizálni a TS-BS összerendeléseket. A probléma
megoldásához az irodalomból ismert genetikus algoritmust használtam fel [Mitchell, 1996]:
először adaptáltam az algoritmust a speciális problémához, majd kidolgoztam az algoritmus
által használt alkalmas célfüggvényeket.

3.4. A genetikus algoritmus, definíciók

A genetikus algoritmusok (GA, Genetic Algorithm) széles körben alkalmazott sztochaszti-
kus kereső algoritmusok, melyeket J. H. Holland 1975-ben komplex problémák megoldására
fejlesztett ki [Holland, 1975] [Mitchell, 1996].

A genetikus algoritmus alapfogalmai a gén, a génekből felépülő egyed és a több egyedből
álló populációk. A populáció által tartalmazott egyedek számát NI-vel jelölöm. Az általános
GA a biológia evolúció, azaz a természetes kiválasztódás és szexuális kereszteződés folyama-
tához hasonlóan szelekció, keresztezés és mutáció műveletek segítségével hozza létre az új, a
jelenleginél erősebb populációt, amely a túlélés szempontjából kedvezőbb adottságú egyedeket
tartalmaz, mint az eredeti populáció.

3.1. definíció (Az egyed fitnesz pontszáma). Egy egyed jóságának, erősségének a
mértéke az egyed fitnesz pontszáma. Minél kedvezőbb adottságú az egyed, annál magasabb
a fitnesz pontszáma [Holland, 1975].

3.2. definíció (Célfüggvény). Az egyed fitnesz pontszámát célfüggvénnyel számítjuk ki
[Holland, 1975].

3.3. definíció (A legerősebb egyed). A populációban található legmagasabb fitnesz
pontszámú egyedet a legerősebb egyedeknek nevezzük.

3.4. definíció (Populáció fitnesz pontszáma). Egy populáció fitnesz pontszáma a ben-
ne található legerősebb egyed fitnesz pontszámával egyenlő [Holland, 1975]. A populáció
fitnesz pontszámát az n-edik iterációban Sn-el jelölöm.
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3.4. ábra. A genetikus algoritmus általános blokkdiagramja

3.5. definíció (Elit egyed). Egy populációban az egyedeket fitnesz pontszám alapján
csökkenő sorba rendezve az NE darab egyedet elit egyednek nevezzük [Holland, 1975], ahol
NE a GA paramétere.

A GA tehát futása során egyre magasabb fitnesz pontszámú populációkat generál, így
konvergál a legmagasabb fitnesz pontszámú populációhoz [Holland, 1975].

3.6. definíció (Optimális egyed). A legmagasabb pontszámú populációban megtalálha-
tó a legmagasabb pontszámú egyed, amit optimális egyednek nevezünk.

Általánosságban a populáció tehát egyedek halmaza, az egyed pedig génekből áll. Szülők-
nek nevezik a jelenlegi populáció egyedeit, míg a gyermekek az új populáció egyedei.

3.4.1. A genetikus algoritmus működése

Tekintsük át a GA működését, főbb paramétereit és operációit. Az algoritmus blokkdiagramját
a 3.4. ábra szemlélteti.

A futás kezdetekor a GA létrehozza a kezdeti populációt, majd meghatározza a kezdeti
populáció fitnesz pontszámát. A további lépések minden iterációban ismétlődnek. Tekintve,
hogy a GA éppen az n-edik iterációnál tart, a jelenlegi populációt az előző populációból a
szelekció, a keresztezés és a mutáció operációk hozzák létre.

3.7. definíció (Szelekció). A szelekció operáció kiválasztja az elit egyedeket az előző po-
pulációból és átmenti őket a jelenlegi populációba [Holland, 1975].
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3.8. definíció (Keresztezés). A keresztezés operáció először a (3.1) összefüggéssel meg-
határozza az általa létrehozandó egyedek, az úgynevezett keresztezett gyermekek NC számát
a Cf keresztezési faktor segítségével [The Mathworks, Inc., 2008].

NC = ⌈NI · Cf⌉ (3.1)

A keresztezett gyermekek minden esetben mások mint az elit gyermekek. A keresztezés-
nél felhasznált szülő egyedeket az algoritmus véletlenszerűen választja ki, majd a gyermek
génjeinek a fele az egyik szülőtől, másik fele a másik szülőtől öröklődik [Holland, 1975].

3.9. definíció (Mutáció). A mutáció operáció az előző populációból véletlenszerűen kivá-
laszt NM = NI −NE −NC darab egyedet, majd ezeket az egyedeket mutálja, azaz minegyik-
nek véletlenszerűen kiválasztott NMG darab génjét módosítja [Holland, 1975]. A jelenlegi
populációba az NM darab mutált egyedeket helyezi el.

A származtatott (jelenlegi) populáció létrehozása után a fitnesz pontszámának meghatá-
rozására, majd a konvergencia kritérium vizsgálatára kerül sor. Amennyiben a konvergencia
kritérium teljesül, az algoritmus befejeződik, ellenkező esetben a következő iterációval folyta-
tódik. A konvergencia kritérium két szintből áll. Az első szinten a (3.2) összefüggéssel meg
kell vizsgálni, hogy elértük-e az nmax maximális iteráció számot. Ha igen, az algoritmus megáll
függetlenül az aktuális populáció fitnesz pontszámától.

n ≥ nmax (3.2)

Ha (3.2) hamis, akkor a második szinten az S fitnesz pontszám kumulált változását kell
megvizsgálni. A GA bemenő paramétere a Kt fitnesz tolerancia intervallum. A fitnesz pont-
szám kumulált változását a GA minden iterációban meghatározza az előző Kt darab iteráci-
óban kapott fitnesz értékekből. A GA egy másik bemenő paramétere a δS fitnesz tolerancia.
A GA akkor áll meg ha az S fitnesz pontszám Kt fitnesz tolerancia intervallumon kiszámított
kumulált változása kisebb, mint δS [The Mathworks, Inc., 2008]:

δS >
1

Kt

·
n−1
∑

j=n−Kt

(

0.5(n−j−1) · Sj+1 − Sj

Sj + 1

)

. (3.3)

Az nmax megfelelően nagy értékre történő beállításával érhető el, hogy a (3.3) összefüggés
által definiált δS fitnesz tolerancia kritérium állítsa meg az algoritmust, más szóval a GA csak
akkor álljon meg, ha valóban talált egy megfelelően jó adottságokkal rendelkező egyedet.
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3.5. A TS-BS összerendeléseket optimalizáló genetikus
algoritmus

3.5.1. A terminál állomások hozzárendelése a bázis állomásokhoz

Elméletileg közvetlen rálátás (LOS, Line-of-Sight) feltételezése mellett a BFWA rendszerben
minden egyes terminál állomás a pozíciójától függetlenül az összes bázis állomás bármelyik
szektorsugárzó antennájával összerendelhető, valamint a bázis állomás különböző TDMA idő-
rést oszthat ki a terminál számára. A fejezet további részében gyakran használt két foga-
lomnak a dolgozatban értett pontos, a hétköznapihoz képest némileg kiterjesztett jelentését
definiálnom kell.

Legyen NTS és NBS a hálózatban található terminál állomások és bázis állomások száma,
NS az egy BS-hez tartozó szektorok száma, NT pedig a szektorokban allokálható TDMA
időrések száma.

3.10. definíció (TS-BS összerendelés). Jelölje ai az i-edik TS-BS összerendelést, ahol
ai értéke megadja, hogy az i-edik terminál állomás melyik BS melyik szektorához van hozzá-
rendelve, valamint a kommunikációhoz melyik TDMA időrést használja fel mind a downlink,
mind az uplink irányban. A dolgozatban történő számozás szerint ai értéke

ai = NT · NS · (j − 1) + NT · (k − 1) + l (3.4)

egyenlettel számolható ki, ha az i-edik TS a j-edik BS k-adik szektorához van hozzárendelve
és az l-edik TDMA időrés van allokálva számára.

Tekintsük a következő példát: legyen a BFWA hálózat által ellátott terület a 3.2. ábrán
bemutatottal azonos. Az egyszerűség kedvéért a domináns interferenciákat és a szektorokban
alkalmazott frekvenciák jelölését elhagyva a hálózatot a 3.5. ábrán illusztrálom, ahol néhány ai-
t és a szektorok számozását S1-től S4-ig feltüntettem. Az ábrázolt BFWA hálózatban NBS=9
és NS=4. Tételezzük fel, hogy NT =8 és a 3.5. ábrán TS1-el, TS4-el, TS39-el TS45-el és TS49-
el jelölt terminál állomások a 3.1. táblázatban felsorolt TDMA időrésekben kommunikálnak.
Meg kell jegyezni, hogy ebben az esetben a hálózatban maximálisan telepíthető terminálok
száma NBS ·NS ·NT = 288. Számoljuk ki ekkor (3.4) felhasználásával a feltüntettett ai értékeit:

a1 = 8 · 4 · (1 − 1) + 8 · (3 − 1) + 2 = 8 · 2 + 2 = 18 (3.5a)
a4 = 8 · 4 · (4 − 1) + 8 · (4 − 1) + 5 = 8 · 4 · 3 + 8 · 3 + 5 = 125 (3.5b)

a39 = 8 · 4 · (6 − 1) + 8 · (1 − 1) + 7 = 8 · 4 · 5 + 7 = 167 (3.5c)
a45 = 8 · 4 · (8 − 1) + 8 · (4 − 1) + 1 = 8 · 4 · 7 + 8 · 3 + 1 = 249 (3.5d)
a49 = 8 · 4 · (4 − 1) + 8 · (1 − 1) + 5 = 8 · 4 · 7 + 8 · 3 + 1 = 101 (3.5e)

Figyeljük meg, hogy a 3.5. ábrán TS45 bár geometriailag BS9-hez van a legközelebb, mégis
BS8-hoz kapcsolódik, azaz útvonal diverzitit alkalmaz. Az a45 számításánál tehát figyelembe
kell venni, hogy TS45 a 8. BS, 4. szektorához kapcsolódik.
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3.5. ábra. TS-BS összeköttetések a BFWA hálózat által lefedett területen

3.1. táblázat. A 3.5. ábrán illusztrált BFWA hálózatban telepített néhány terminál állomás által
lefoglalt időrések

TS1 TS4 TS39 TS45 TS49

2 5 7 1 5

3.11. definíció (TS-BS összerendelés halmaz ). Az A-val jelölt TS-BS összerendelés
halmaz tartalmazza a BFWA rendszerben található összes, a (3.4) összefüggéssel kiszámított
ai értéket:

A = {ai : i = 1 . . . NTS} . (3.6)

Az A halmaz elemeinek száma NTS.

Maradjunk az előző példánál. Ebben az esetben

A = {a1, . . . , a4, . . . , a39, . . . , a45, . . .} = {18, . . . , 125, . . . , 167, . . . , 249, . . .} . (3.7)
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3.12. definíció (Kézenfekvő TS-BS összerendelés halmaz ). A TS-BS összerendelés
halmazt kézenfekvőnek nevezem és A

+-al jelölöm, ha minden TS a hozzá térben legközelebb
eső bázis állomáshoz van hozzárendelve és a TDMA időrések a terminálok bekapcsolási
sorrendjében történtek kiosztásra.

Az aktuális TS-BS összerendelés halmaz jelentősen befolyásolja a BFWA rendszerben ki-
alakuló SINR viszonyokat, a 3.12. definícióval értelmezett kézenfekvő TS-BS összerendelés
halmaz alkalmazásával nem feltétlenül a lehető legjobb SINR viszonyok alakulnak ki figye-
lembe véve mindkét duplex kommunikációs irányt (downlink és uplink). Célom meghatározni
azokat a terminál állomásokat, amelyeket más bázis állomásokhoz hozzárendelve a kialakuló
SINR viszonyok javíthatóak. Ez a BS váltás a gyakorlatban a terminál állomáson kialakí-
tott adaptív antennarendszerrel valósítható meg a főnyaláb irányának az új BS felé történő
elfordításával. Bázis állomás váltásnál a fogadó BS-nél az új időrés kiosztásáról gondoskodni
kell.

Eső jelenlétekor a hálózatban kialakuló SINR viszonyok időben változnak, ami ellenintéz-
kedésként a TS-BS összerendelés halmaz adaptív változtatását követeli meg annak érdekében,
hogy minden időpillanatban az interferencia viszonyok szempontjából optimális hálózat álljon
rendelkezésre.

Jelölje V a különböző A halmazok lehetséges számát. A BFWA hálózatban a TS-ek száma
kisebb, vagy egyenlő, mint a lehetséges legnagyobb ai érték, azaz NTS ≦ NT · NS · NBS.
Elméletileg minden egyes terminál állomás NBS · NS darab BS antennával rendelhető össze,
de egy szektoron belül mindegyik terminál állomásnak különböző időrést kell allokálni. Ezek
figyelembevételével V pontosan az NBS · NS · NT elem NTS osztályú variációinak száma:

V =
(NBS · NS · NT )!

(NBS · NS · NT − NTS)!
. (3.8)

Nyílvánvalóan a nagy szakaszcsillapítás miatt nincs értelme a terminál állomásokat túl tá-
voli BS-hez csatlakoztatni, ezért általában csak a szomszédos bázis állomásokat kell figyelembe
venni.

3.13. definíció (Monitorozó halmaz ). Az UMTS lágy hívásátadás terminológiához ha-
sonlóan a bázis állomások azon halmazát amelyek között egy adott TS átkapcsolást végezhet,
a TS monitorozó halmazának (monitoring set) nevezem és M-el jelölöm [3GPP, 1999]. A
monitorozó halmaz terminálonként különböző lehet, viszont ellentétben az UMTS rendszer
mobil állomásaival, a BFWA rendszerben a terminálok fixen telepítettek, emiatt M időben
állandó és az |M|-el jelölt számossága konstans.

A terminál állomás és annak monitorozó halmazában lévő bázis állomás egymáshoz ké-
pesti pozíciója, azaz hogy a TS a BS melyik szektorsugárzója által besugárzott síknegyedben
helyezkedik el, meghatározza, hogy a TS a BS melyik szektorához tud kapcsolódni. A V
kiszámítható NT · |M| elem NTS osztályú ismétléses variációjaként:

V = (NT · |M|)NTS − D, (3.9)
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ahol D azon TS-BS összerendelés halmazok száma, amelyek érvénytelen összerendelést
tartalmaznak. Ilyen lehet például amikor két TS ugyanazt a TDMA időrést használja ugyan-
abban a szektorban. D egzakt értéke függ a rendszer topológiájától, a terminálok monitorozó
halmazának metszetein keresztül.

3.14. definíció (Szimulációs lépés). A számítógéppel történő diszkrét idejű számítás
miatt a BFWA rendszerben kialakult, a meteorológia hullámterjedésre gyakorolt hatása
miatt időben változó SINR viszonyokat csak a q = 0 . . . Q ekvidisztáns idő pillanatokban
vizsgálom. A q-adik idő pillanatot q-adik szimulációs lépésnek nevezem.

Az optimális TS-BS összerendelés halmaz megtalálásához definiálom kell azt, hogy mit
jelent esetemben az optimális kifejezés.

3.15. definíció (Optimális TS-BS összerendelés halmaz ). Minden Av, ahol v ∈
{1, . . . , V } minősíthető egy, a hullámterjedési viszonyok miatt időben változó pontszám-
mal. Jelölje S [Av, q] az Av időfüggő pontszámát és jelölje A [q] azt a TS-BS összerendelés
halmazt, amit a q-adik szimulációs lépésben alkalmazok a BFWA rendszerben. Az A

∗-val
jelölt optimális TS-BS összerendelés halmazhoz tartozik a legmagasabb pontszám. Mivel az
SINR viszonyok időben változnak, az optimális TS-BS összerendelés halmaz is időfüggő:

A
∗ [q] = Aj = argmax

j
{S [Aj, q]} , j ∈ {1, . . . , V }. (3.10)

3.16. definíció (Optimalizálási lépés). Habár az optimalizált BFWA rendszerben min-
den q időpillanatban A

∗ [q] összerendelést kellene alkalmazni, a genetikus algoritmusnak időre
van szüksége az optimális egyed megtalálásához. Ha a két szimulációs lépés között eltelt
idő rövidebb, mint a genetikus algoritmus lefutásához szükséges idő, akkor az optimalizálást
nem minden q szimulációs lépésekben végzem el. Azt a szimulációs lépést, amelyikben opti-
malizálás is történik, optimalizálási lépésnek nevezem. A κ = {κj}, κj ∈ {0, . . . , Q}, j ∈ N

optimalizálási lépés vektor tartalmazza az optimalizálási lépéseket, tehát azokat számokat
a 0 . . . Q számok közül, ahányadik szimulációs lépésben optimalizálás is történik. Legyen κ
ekvidisztáns, ekkor ∆κ megadja, hogy hány szimulációs lépésenként történik optimalizálás:

∆κ = κj − κj−1 + 1. (3.11)

Legyen például q = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és κ = (1, 5, 10) és ∆κ=5. Ez azt jelenti, hogy
tíz szimulációs lépésben vizsgálom a BFWA hálózatot és az 1., 5. és 10. szimulációs lépésben
optimalizálást is végrehajtok.

Az A
∗[q] minden optimalizálási lépésben megtalálható, de két optimalizálási lépés közötti

időköznek nagyobbnak kell lennie, mint az optimalizáláshoz szükséges idő. A q-adik szimulá-
ciós lépésben A

∗[q] = Aj kiszámított pontszámát S[Aj, q], vagy S[A∗[q], q] jelöli.
Az A

∗[q] elméletileg minden optimalizálási lépésre megtalálható teljes keresés algoritmus-
sal (FS, Full Search), de ekkor az összes lehetséges TS-BS összerendelés halmazt egymás után
meg kell vizsgálni [Héder, 2009f]. Miután a lehetséges összerendelések száma exponenciáli-
san növekszik a rendszer méretével, azaz alapvetően a terminál állomások számával, a teljes
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keresés ésszerű idő alatt nem vezet eredményre. Genetikus algoritmus alkalmazásával jóval ke-
vesebb számítási idő is elegendő. Meg kell azonban jegyezni, hogy a genetikus algoritmus által
megtalált TS-BS összerendelés halmaz csak valószínűleg optimális (kvázi-optimális), hiszen
csak teljes kereséssel tudjuk megtalálni az összehasonlítást lehetővé tevő valóban optimális
megoldást. A dolgozat további részében az egyszerűség kedvéért a kvázi-optimális TS-BS
összerendelés halmazt is A

∗[q] jelöli.

3.5.2. A genetikus algoritmus adaptálása

A BFWA hálózatban a fitnesz pontszám szempontjából (kvázi-)optimális TS-BS összerendelés
halmazt a 3.4. szakaszban ismertetett genetikus algoritmussal meg lehet találni. A dolgozatban
felvetett TS-BS összerendelési probléma korlátozott (constrained), mert az optimalizálandó,
a (3.4) összefüggéssel megadott ai, i = 1 . . . NTS TS-BS összerendelés értékek nem vehetnek
fel akármilyen értékeket, például egy TS nem kapcsolódhat bármelyik bázis állomáshoz, hanem
csak a monitorozó halmazában találhatókhoz, illetve egy szektorban nem használhatja két TS
ugyanazt a TDMA időrést.

Az én speciális esetemben az egyed a 3.10. definícióval megadott A TS-BS összerendelés
halmaz, az egyed génjei pedig a (3.4) összefüggéssel kiszámított ai TS-BS összerendelések. Az
egyed génjeinek száma tehát NTS, a lehetséges egyedek száma pedig a (3.8) egyenlettel definiált
V . A P-vel jelölt populáció pedig az egyedeknek a halmaza: P = {Av}, ahol v ∈ {1, . . . , V }.
A populáció mérete, amelyet |P|-vel jelölök megegyezik a populációban található egyedek NI

egyedszámával. A lehetséges populációk száma M = V NI , a különböző populációkat Pm-el
jelölöm, ahol m ∈ {1, . . . ,M}. Az alkalmazott legfontosabb jelöléseket és összefüggéseket
a 3.2. táblázatban foglalom össze.

3.2. táblázat. A BFWA és a genetikus algoritmus terminológiai kapcsolata

jelentés jelölés elemszám lehetséges variációk száma

gén egy TS-BS összerendelés ai, i ∈ {1, . . . , NTS} - NT · NS · NBS

egyed egy TS-BS összerendelés halmaz Av = {ai}, v ∈ {1, . . . , V } NTS V

populáció TS-BS összerendelések halmaza Pm = {Av}, m ∈ {1, . . . , M} NI M = V NI

Esetemben az Av TS-BS összerendelés halmazhoz rendelt, az előző szakaszban beveze-
tett S [Av] pontszám megfelel az egyed, a 3.1. definícióval megadott fitnesz pontszámának.
A 3.4. definíciónak megfelelően a populáció fitnesz pontszáma megegyezik az őt alkotó egye-
dek fitnesz pontszámainak maximumával:

S[Pm, q] = max
j

{S[Aj, q]} , Aj ∈ Pm, (3.12)

ahol q az a szimulációs lépés, amelyben a GA meg lett hívva. Jelölje P
∗[q] az optimális

populációt, azaz azt, amelyik tartalmazza a (3.10) összefüggéssel definiált A
∗[q] optimális

egyedet:

P
∗[q] = Pj : A

∗[q] ∈ Pj. (3.13)
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Célom a genetikus algoritmus segítségével A
∗[q] megtalálása. Természetesen a megtalá-

landó optimális egyed több populációban is előfordulhat, de az mindegy, hogy a genetikus
algoritmus melyik populációban találja meg.

A genetikus algoritmus a 3.4.1. szakaszban ismertetett szelekció, mutáció és keresztezés
függvényeit a speciális problémához kellett adaptálnom.

Tekintsük át a fő paramétereket és operációkat amelyek ismerete és beállítása nagyban
befolyásolja az algoritmus hatékonyságát ezért megválasztásuk körültekintést igényel. Jelölje
P [n, q] a q-adik szimulációs lépésben indított GA n-edik iterációjánál kialakuló populációt.
A futás kezdetekor a GA létrehozza a P [0, q] kezdeti populációt (3.14) alapján. A nulladik
szimulációs lépés (q = 0) a BFWA rendszer telepítését megelőzendő, a rendszer tervezési
fázisában végrehajtott optimalizálás során értendő. Amennyiben q = 0, a kezdeti populáció
NI-szer tartalmazza az A

+ TS-BS összerendelés halmazt. A rendszer telepítése utáni üzem
közben (q > 0) a mindenkori kezdeti populáció NI-szer tartalmazza az előző κi−1 optimalizálási
lépésben megtalált A

∗ [κi−1] kvázi-optimális TS-BS összerendelés halmazt, ebben az esetben
tehát a GA mindig az előző megoldástól kezdi a keresést.

P [0, q] =

{

{A+, A+, . . . , A+} ha q = 0
{A∗ [κi−1] , A

∗ [κi−1] , . . . , A∗ [κi−1]} egyébként (3.14)

Ha a GA éppen az n-edik iterációnál tart és az előző populáció P [n − 1, q], akkor jelölje
P

(s) [n, q] a szelekció, P
(c) [n, q] a keresztezés és P

(m) [n, q] a mutáció operációk által létrehozott
részpopulációkat. Ekkor a jelenlegi populáció a (3.15) összefüggés szerint a három operáció
által létrehozott részhalmazok uniója.

P [n, q] = P
(s) [n, q] ∪ P

(c) [n, q] ∪ P
(m) [n, q] (3.15)

A szelekció operáció a 3.7. definíciónak megfelelően kiválasztja az NE darab elit egyedet
(TS-BS összerendelés halmazt) a P [n − 1, q] populációból és átmenti őket a P

(s) [n, q] részpopu-
lációba. A keresztezés operáció a 3.8. definíciónak megfelelően először meghatározza az általa
létrehozandó TS-BS összerendelés halmazok (egyedek), az úgynevezett keresztezett gyermekek
NC számát a (3.1) összefüggésnek megfelelően, ahol Cf a keresztezési faktor. A keresztezésnél
felhasznált szülő egyedeket (TS-BS összerendelés halmazokat) az algoritmus véletlenszerűen
választja ki, majd a gyermek TS-BS összerendelés halmaz ai TS-BS összerendeléseinek, azaz
a génjeinek a fele az egyik szülőtől, másik fele a másik szülőtől öröklődik.

A 3.9. definíciónak megfelelően a mutáció operáció által létrehozott (mutálódott) gyer-
mekek (TS-BS összerendelés halmazok) száma NM , ami megegyezik NI −NE −NC értékével.
Esetemben egy mutálódott TS-BS összerendelés halmaz úgy képződik, hogy a mutáció operáció
véletlenszerűen kiválasztja a szülő TS-BS összerendelés halmaz NMG darab TS-BS összekötte-
tését (génjét) és annak TS-eit másik bázis állomásokkal rendeli össze (azaz mutálja), ügyelve
a TDMA időrések megfelelő kiosztására. Abban az esetben, ha egy TS-BS összerendelés mu-
tációjánál nincsen szabad időrés az új szektorban, a mutáció egy másik BS-t próbál választani
a TS monitorozó halmazából. Amennyiben a terminál monitorozó halmazában nincs egyetlen
szabad időréssel rendelkező bázis állomás sem, akkor a mutáció az adott TS-BS összerendelés
esetében meghiúsult. Ha a mutáció egyik kiválasztott gén esetében sem jár sikerrel, akkor a
mutálódott gyermek megegyezik a szülővel.
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A 3.4.1. szakaszban leírtaknak megfelelően a P [n, q] származtatott populáció létrehozása
után a fitnesz pontszámának meghatározására, majd a (3.2) – (3.3) összefüggések felhaszná-
lásával a konvergencia kritériumok vizsgálatára kerül sor.

A GA a κi optimalizálási lépésben a (3.14) kifejezés szerint létrehozott kezdeti populáció-
ból indul, amely NI darab, a κi−1 optimalizálási lépésben megtalált A

∗ [κi−1] kvázi-optimális
egyedet tartalmaz. A κi optimalizálási lépésben a kezdeti populáció fitnesz pontszáma, ami
a 3.4. definíciónak megfelelően megegyezik az A

∗ [κi−1] egyednek a fitnesz pontszámával,
S [A∗ [κi−1] , κi]. A κi−1 optimalizálási lépésben megtalált kvázi-optimális egyed a κi opti-
malizálási lépésben – a megváltozott SINR viszonyok miatt – már nem optimális. A cél tehát
megtalálni az A

∗ [κi] optimális egyedet, amelynek pontszáma S [A∗ [κi] , κi].
Jelölje µ[i] a genetikus algoritmus által a κi optimalizálási lépésben elért javítást, ami

megmutatja, hogy mennyivel nagyobb a megtalált kvázi-optimális TS-BS összerendelés hal-
maz (egyed) fitnesz pontszáma a kezdeti populáció fitnesz pontszámánál, ami viszont egyenlő
a κi−1 optimalizálási lépésben megtalált A

∗[κi−1] TS-BS összerendelés halmaz (egyed) κi op-
timalizálási lépésben számított fitnesz pontszámával, hiszen a (3.4). definíciónak megfelelően
a populáció fitnesz pontszáma az általa tartalmazott legerősebb egyed fitnesz pontszáma és a
kezdeti populáció a (3.14) összefüggés szerint NI-szer tartalmazza a κi−1 optimalizálási lépés-
ben megtalált kvázi-optimális egyedet. A µ[i] javítás tehát (3.16) szerint számítható:

µ[i] =
S [A∗ [κi] , κi]

S [A∗ [κi−1] , κi]
. (3.16)

Jelölje µ a GA által elért átlagos javítást, azaz különböző optimalizálási lépésekben elért
javítások átlagát:

µ =
1

|κ| ·
|κ|
∑

i=1

µ[i], (3.17)

ahol |κ| optimalizálási lépés vektor mérete, azaz az optimalizálási lépések száma.

3.5.3. Az általam kifejlesztett célfüggvények

A 3.2. definíciónak megfelelően a TS-BS összerendelés halmaz, azaz az egyed fitnesz pont-
számát a célfüggvény adja meg. Természetesen más és más célfüggvény alkalmazásával más
és más egyed tekinthető optimálisnak. Jelölje s

(DL)
i és s

(UL)
i az ai TS-BS összerendelés (gén)

downlink és uplink pontszámát, melyek a ρ
(DL)
i downlink és ρ

(UL)
i uplink SINR értékeken

elvégzett f(.) súlyfüggvény segítségével számíthatóak ki:

s
(DL)
i = w

(DL)
i · f

(

ρ
(DL)
i

)

(3.18a)

s
(UL)
i = w

(UL)
i · f

(

ρ
(UL)
i

)

(3.18b)

si = s
(DL)
i + s

(UL)
i (3.18c)

A (3.18c) egyenlettel adott si-t az ai TS-BS összerendelés (gén) pontszámának nevezem.
A (3.18) összefüggésben f(.) az alkalmazott célfüggvénytől függ, a ρ(DL) és ρ(UL) értékei dB-
ben értendőek. A kommunikációs irány fontosságát meghatározó w

(DL)
i és w

(UL)
i tényezőket
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downlink és uplink fontossági faktoroknak nevezem. A fontossági faktorok génenként (TS-
BS összerendelésenként) és kommunikációs irányonként különbözőek lehetnek. Különböző
szolgáltatási típusok, azaz TS típusok különböző súlytényezőket definiálnak.

A célfüggvények ismertetése előtt néhány jelölés tisztázásra szorul. Az alkalmazott mo-
duláció és kódolás meghatározza az előírt bithiba arány (BER, Bit Error Rate) teljesítéséhez
szükséges downlink és uplink SINR értéket minden egyes terminál állomáshoz, tehát ennél
jóval magasabb SINR érték felesleges lehet.

3.17. definíció (Minimális SINR). A BER = 10−6 eléréséhez szükséges downlink és
uplink SINR értékeket minimális SINR értékeknek nevezem és az i-edik TS esetén ρ

(DL)
i,min-el

és ρ
(UL)
i,min-el, általánosságban pedig ρi,min-el jelölöm.

3.18. definíció (Előirányzott SINR). A szimuláció során általában ρi,min-nél kicsivel
magasabb SINR elérését tűztem ki célul. A szimuláció során elérni kívánt downlink és uplink
SINR értékeket előirányzott SINR értékeknek nevezem és ρ

(DL)
i,target-el, ρ

(UL)
i,target-el, általánosság-

ban pedig ρi,target-el jelölöm. Az előirányzott SINR érték 2 dB-lel nagyobb, mint ρi,min, ami
az alkalmazott modulációtól függően körülbelül BER = 10−10 elérését teszi lehetővé.

Jelölje ∆ρi a ρi aktuális downlink, vagy uplink SINR és az előirányzott SINR érték közötti
különbséget dB-ben az i-edik TS esetén:

∆ρi = ρ
[dB]
i − ρ

[dB]
i,target. (3.19)

Az alkalmazott célfüggvényt egy célfüggvény osztály és egy súlyfüggvény kiválasztásával
határozom meg. Munkám során három célfüggvény osztályt definiáltam: az Átlag, a MinMax
és a Lefedettség célfüggvény osztályokat.

3.19. definíció (Átlag célfüggvény osztály). Az Átlag (A, Average) célfüggvény osz-
tályba tartozó célfüggvények esetén az egyed (TS-BS összerendelés halmaz) S(A) fitnesz
pontszáma az si pontszámok számtani közepe:

S(A) =
1

NTS

·
NTS
∑

i=1

s
(DL)
i +

1

NTS

·
NTS
∑

i=1

s
(UL)
i . (3.20)

3.20. definíció (MinMax célfüggvény osztály). A MinMax célfüggvény osztályba tar-
tozó célfüggvényekkel a GA az si pontszámok minimumát maximalizálja, emiatt az egyed
S(MinMax) fitnesz pontszáma a (3.21) összefüggéssel számítható ki.

S(MinMax) = min
i

{si} (3.21)

3.21. definíció (Lefedettség célfüggvény osztály). A lefedettség (C, Coverage) cél-
függvény osztályba tartozó célfüggvényekkel a GA a BFWA hálózatban a lefedettséget maxi-
malizálja. Az egyed S(C) fitnesz pontszáma a (3.22) kifejezéssel számolható ki, tehát megadja
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azon terminál állomások (gének) pontszámainak összegét, amelyek esetében a kialakult ρi

downlink, vagy uplink irányban nagyobb, mint a számukra előírt, a 3.17. definícióval meg-
adott ρi,min.

S(C) =
∑

i: ρ
(DL)
i ≥ρ

(DL)
i,min

s
(DL)
i +

∑

i: ρ
(UL)
i ≥ρ

(UL)
i,min

s
(UL)
i (3.22)

A célfüggvények a (3.18) összefüggésnek megfelelően az s
(DL)
i és s

(UL)
i pontszámok kiszámí-

tásakor f(.) súlyfüggvényeket alkalmaznak. Munkám során több súlyfüggvényt fejlesztettem
ki. Az fN (.) Természetes (N, Natural) súlyfüggvény egyszerűen az argumentumként viszony-
számban megadott SINR érték természetes logaritmusát adja vissza:

fN (ρi) = ln (ρi) . (3.23)

Az AWGN (Additive White Gaussian Noise, additív Gaussi fehérzaj) csatornán BPSK
modulációhoz tartozó ρi,target

∼=13 dB figyelembevételével a Természetes súlyfüggvényt ∆ρ
függvényében a 3.6(a). ábrán illusztrálom. Figyeljük meg, hogy fN (ρi) annál nagyobb értéket
ad vissza, minél magasabb ρi, azaz minél nagyobb ∆ρ. Ebből következik, hogy a Természetes
súlyfüggvény nem a ρi,target beállítására törekszik.

Az fG (.) Harang (G, Gaussian-like), az fP1 (.) Polinom1 (P1, Polynomial1), az fP2 (.)
Polinom2 (P2, Polynom2) és az fP3 (.) Polinom3 (P3, Polynom3) súlyfüggvényeket rendre
a (3.24), (3.25), (3.26) valamint a (3.27) kifejezésekkel definiálom.

fG (∆ρi) = 2 · e
−1

2
·
(

∆ρi

10

)2

(3.24)

fP1 (∆ρi) = −0.01 · (∆ρi)
2 + 2 (3.25)

fP2 (∆ρi) =

{

−0.01 · (∆ρi)
2 + 2 , ∆ρi < 0

−0.003 · (∆ρi)
2 + 2 , ∆ρi ≥ 0

(3.26)

fP3 (∆ρi) =

{

−0.01 · (∆ρi)
2 + 2 , ∆ρi < 0

2 , ∆ρi ≥ 0
(3.27)

A Harang és a Polinom súlyfüggvényeket a 3.6(b). – 3.6(e). ábrákon mutatom be. Látható,
hogy a fG Harang súlyfüggvény a 3.18. definícióval megadott előirányzott SINR beállítására
törekszik. Problémát okoz azonban az fG függvény kis meredeksége az előirányzottól nagyon
eltérő SINR értékek (például ∆ρ = −18 dB) esetén, azaz az si pontszám kevésbé nő, ha
egy nagyon rossz SINR értéket (amely esetén például ∆ρ = −18 dB) sikerül megnövelni,
mintha egy jobb SINR értéket (amely esetén például ∆ρ = −7 dB) sikerülne ugyanannyival
megnövelni. Ez az elvárt működésnek ellent mond, a megoldást a fP1 súlyfüggvény alkalmazása
jelenti. Az előirányzottnál nagyobb SINR értékek mindkét súlyfüggvény esetén büntetődnek,
azaz kisebb si pontszámot eredményeznek, mint amit ρi,target.

Gondolkodhatunk azonban úgy is, hogy inkább legyen az előirányzottnál jobb az SINR,
mint ugyanannyival rosszabb. Ez lehetővé válik, ha a súlyfüggvény meredekségét a ∆ρi > 0
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(d) Polinom2 (P2)
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(e) Polinom3 (P3)

3.6. ábra. Az alkalmazott súlyfüggvények

tartományban csökkentem. A fP2 és fP3 súlyfüggvények két lehetséges megoldást jelentenek.
A P3 esetén fP3 (ρi ≥ ρi,target) konstans, tehát az előirányzottnál magasabb SINR nincs bün-
tetve, ezzel szemben a P2 súlyfüggvény esetén az előirányzott SINR túllépése az si pontszám
kismértékű csökkenését vonja maga után.

A bevezetett célfüggvény osztályok és súlyfüggvények kombinációjaként értelmezett cél-
függvényeket a 3.3. táblázatban foglalom össze. A Természetes Átlag (N-A) célfüggvény az
fN súlyfüggvényt alkalmazza, így felhasználásával a GA a downlink és uplink SINR értékeket
együttesen maximalizálja. A G-A és a G-C az fG Harang súlyfüggvényt, a P1-A és a P1-C az
fP1 Polinom1 súlyfüggvényt, a P2-A és a P2-C az fP2 és végül a P3-A és a P3-C célfüggvények
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az fP3 súlyfüggvényt alkalmazzák. A MinMax célfüggvény osztályból csak az N-MinMax cél-
függvényt vizsgáltam, amelyik az ai gén si pontszámának kiszámításához az fN Természetes
súlyfüggvényt használja, emiatt a dolgozat további részében az egyszerűség kedvéért azt Min-
Max célfüggvénynek nevezem. Az alkalmazott genetikus algoritmus tehát fitnesz pontszámot
a célfüggvény osztályától függően a (3.20), a (3.21) vagy a (3.22) kifejezések valamelyikével
számolja ki.

3.3. táblázat. Az alkalmazott cél- és súlyfüggvények

célfüggvény osztály alkalmazott súlyfüggvény célfüggvény neve

A

N N-A

G G-A

P1 P1-A

P2 P2-A

P3 P3-A

C

N N-C

G G-C

P1 P1-C

P2 P2-C

P3 P3-C

MinMax N MinMax

3.5.4. Genetikus algoritmus komplemens egyedekkel

Louis [Louis, 1993] cikkében ismertette, hogy a genetikus algoritmus konvergencia sebessége
növelhető a populációkban elhelyezett úgynevezett komplemens egyedek alkalmazásával. A
bitsorozatként értelmezett egyed komplemense alatt Louis a bitenkénti komplemens művelettel
képzett egyedet érti.

Ilyen GAC (Genetic Algorithm with Complements, Genetikus Algoritmus Komplemens
Egyedekkel) algoritmust alkalmaztam [Héder, 2009b]-ben is. Ezt a gyakorlatban úgy értem el,
hogy a mutáció, illetve a keresztezés operátorok az operációhoz véletlenszerűen kiválasztott
kiválasztott egyed helyett (keresztezés operáció esetén az egyik szülő helyett), adott Pcompl

valószínűséggel annak komplemensével végzik el az operációt. A Pcompl valószínűség a GA
bemenő paramétere. A speciális alkalmazás miatt értelmeznem kellett a komplemens egyed
fogalmát.

Az Av egyed (TS-BS összerendelés halmaz) ai génje (TS-BS összeköttetése) által megadott
terminál állomása monitorozó halmazának ismeretében képezhetjük az ai gén összes lehet-
séges értéket. Tekintve, hogy a monitorozó halmaz mérete |M| és minden szektorban NT

időrés allokálható, ai-nek összesen |M| · NT féle értéke lehet, amelyeket a (3.4) összefüggéssel
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számíthatunk ki. Jelölje ezeket rendre a
(1)
i , . . . , a

(2)
i , . . . , a

(|M|·NT )
i , ahol a

(1)
i tartozzon a ter-

minál állomáshoz geometriailag legközelebb fekvő bázis állomás 1. időréséhez, a
(|M|·NT )
i pedig

tartozzon a TS-től (a monitorozó halmazban szereplő) legtávolabb elhelyezkedő BS NT -edik
időréséhez.

3.22. definíció (Komplemens egyed). Egy Av egyed (TS-BS összerendelés halmaz) A
c
v

komplemensén azt az egyedet értem, amelyet úgy kapok, hogy az egyed minden egyes génjét
a következőképpen módosítom: Ha ai = a

(m)
i , akkor az ac

i komplemens egyed :

ac
i = a

(|M|·NT )−m+1)
i . (3.28)

Amennyiben a kiszámított A
c
v komplemens egyed érvénytelen, tehát benne TDMA időrés

ütközés alakul ki, akkor a komplemens egyedet helyett az Av egyedet veszem figyelembe.
Vegyük észre, hogy a komplemens egyed képzése gyakorlatilag egy olyan mutáció, amikor
minden egyes gén speciális szabály szerint mutálódik.

Térjünk vissza egy pillanatra a 3.5.1. szakaszban említett, a 3.5. ábrán látható példához és
számoljuk ki az a1 gén komplemensét. Legyen a monitorozó halmaz mérete 3, ebben konkrét
esetben a TS1 monitorozó halmaza a BS1-et, BS2-t és BS4-et tartalmazza, valamint TS1
mind a három bázis állomásnak (a geometriai elhelyezkedés miatt) csak a 3. szektorához tud
kapcsolódni. Képezzük az a1 gén összes lehetséges értékét, melyek száma

|M| · NT = 3 · 8 = 24. (3.29)

A TS1-hez geometriailag legközelebb fekvő bázis állomás BS1, amelyhez NT =8 különböző
időrésben tud kapcsolódni. Az a

(1)
1 . . . a

(8)
1 értékei tehát a (3.4) összefüggéssel meghatározva:

a
(1)
1 = 8 · 4 · (1 − 1) + 8 · (3 − 1) + 1 = 17 (3.30a)

a
(2)
1 = 8 · 4 · (1 − 1) + 8 · (3 − 1) + 2 = 18 (3.30b)

a
(3)
1 = 8 · 4 · (1 − 1) + 8 · (3 − 1) + 3 = 19 (3.30c)

a
(4)
1 = 8 · 4 · (1 − 1) + 8 · (3 − 1) + 4 = 20 (3.30d)

a
(5)
1 = 8 · 4 · (1 − 1) + 8 · (3 − 1) + 5 = 21 (3.30e)

a
(6)
1 = 8 · 4 · (1 − 1) + 8 · (3 − 1) + 6 = 22 (3.30f)

a
(7)
1 = 8 · 4 · (1 − 1) + 8 · (3 − 1) + 7 = 23 (3.30g)

a
(8)
1 = 8 · 4 · (1 − 1) + 8 · (3 − 1) + 8 = 24. (3.30h)

A TS1-hez BS2 és BS4 ugyanakkora távolságra van. Ebben az esetben a sorrendjük nem
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számít. Az a
(9)
1 . . . a

(16)
1 értékeket BS2 figyelembevételével számoljuk ki:

a
(9)
1 = 8 · 4 · (2 − 1) + 8 · (3 − 1) + 1 = 49 (3.31a)

a
(10)
1 = 8 · 4 · (2 − 1) + 8 · (3 − 1) + 2 = 50 (3.31b)

a
(11)
1 = 8 · 4 · (2 − 1) + 8 · (3 − 1) + 3 = 51 (3.31c)

a
(12)
1 = 8 · 4 · (2 − 1) + 8 · (3 − 1) + 4 = 52 (3.31d)

a
(13)
1 = 8 · 4 · (2 − 1) + 8 · (3 − 1) + 5 = 53 (3.31e)

a
(14)
1 = 8 · 4 · (2 − 1) + 8 · (3 − 1) + 6 = 54 (3.31f)

a
(15)
1 = 8 · 4 · (2 − 1) + 8 · (3 − 1) + 7 = 55 (3.31g)

a
(16)
1 = 8 · 4 · (2 − 1) + 8 · (3 − 1) + 8 = 56. (3.31h)

Végül BS4 figyelembevételével megkapjuk a
(17)
1 . . . a

(24)
1 értékeket:

a
(17)
1 = 8 · 4 · (4 − 1) + 8 · (3 − 1) + 1 = 113 (3.32a)

a
(18)
1 = 8 · 4 · (4 − 1) + 8 · (3 − 1) + 2 = 114 (3.32b)

a
(19)
1 = 8 · 4 · (4 − 1) + 8 · (3 − 1) + 3 = 115 (3.32c)

a
(20)
1 = 8 · 4 · (4 − 1) + 8 · (3 − 1) + 4 = 116 (3.32d)

a
(21)
1 = 8 · 4 · (4 − 1) + 8 · (3 − 1) + 5 = 117 (3.32e)

a
(22)
1 = 8 · 4 · (4 − 1) + 8 · (3 − 1) + 6 = 118 (3.32f)

a
(23)
1 = 8 · 4 · (4 − 1) + 8 · (3 − 1) + 7 = 119 (3.32g)

a
(24)
1 = 8 · 4 · (4 − 1) + 8 · (3 − 1) + 8 = 120. (3.32h)

A 3.5. ábrán jelölt szituációban TS1 a BS1 3. szektorához kapcsolódik és a 3.1. táblázat
szerint a 2. időrésben kommunikál. Ebben az esetben tehát a1 = a

(2)
1 = 18. A 3.22. definíció

szerint
ac

1 = a
(24−2+1)
1 = a

(23)
1 = 119. (3.33)

Az ac
1 komplemens gén tehát azt a TS-BS összerendelést adja meg, amikor TS1 a BS4

3. szektorához kapcsolódik és a 7. időrésben kommunikál.

3.6. A TS adóteljesítmények figyelembe vétele

3.6.1. Az uplink teljesítmény szabályozás

Az ai TS-BS összeköttetés további fontos jellemzője az egyik végpontját alkotó (i-edik) termi-
nál állomás P

(tx)
i adóteljesíménye, melynek mindenkori minimalizálása elemi érdekünk egyrészt

az okozott interferencia miatt, másrészt a TS energiafogyasztása szempontjából. A terminál
állomások adóteljesítményének a lehető legkisebb szinten tartásáról az uplink teljesítmény sza-
bályozás felel. Az általam javasolt megoldás az UMTS rendszerben alkalmazott nyílt- és gyors



3.6. A TS adóteljesítmények figyelembe vétele 93

zárt hurkú teljesítmény szabályozáshoz hasonló [Holma, 2004], az algoritmus a BFWA bázis
állomás MAC rétegében kerülhet implementálásra.

A BS minden hozzá kapcsolódó terminálhoz nyílvántart egy P
(rx)
i,target előirányzott vételi

jelszint értéket. A TS a szükséges P
(tx)
i adóteljesítményt úgy állítja be, hogy a számára

előirányzott vételi jelszintet a bázis állomásnál teljesíteni tudja, van azonban egy korlát: a
TS adóteljesítményének maximális értéke P

(tx)
max. Általában minél kisebbre van beállítva a

P
(rx)
i,target, annál kisebb P

(tx)
i -re van szükség, változatlan hullámterjedési környezetet feltételezve.

A P
(rx)
i,target szabályozása az aktuálisan elért uplink SINR-től függ. Amennyiben ρ

(UL)
i > ρ

(UL)
i,target

akkor P
(rx)
i,target-et csökkentjük, ellenkező esetben pedig növeljük.

3.6.2. Az egyedek és az alkalmazott célfüggvények módosítása

A 3.6.1. szakaszban ismertetett uplink teljesítmény szabályozással összhangban a genetikus
algoritmusnak a terminál állomások adóteljesítményét is minimalizálnia kell. A (3.6) össze-
függéssel definiált A TS-BS összerendelés halmaz minden egyes ai TS-BS összerendeléséhez
hozzárendelve a megfelelő P

(rx)
i,target értékeket, megkapjuk a bi kételemű vektorokat:

bi =
(

ai, P
(rx)
i,target

)

, (3.34)

amelyeket a B halmazba rendezhetünk:

B = {bi : i = 1 . . . NTS} . (3.35)

A B tehát egy olyan TS-BS összerendelés halmaz, ami tartalmazza a terminálokhoz rendelt
előirányzott vételi jelszint értékeket is. A B halmazt figyelembe véve a 3.5.1. szakaszban emlí-
tett összefüggések és mennyiségek az A halmazzal azonos módon értelmezhetőek, tehát B

∗[q],
S[Bj, q], vagy S[B∗[q], q] értelmesek. A kézenfekvő B

+ halmaz esetén a P
(rx)
i,target előirányzott

vételi teljesítményszint értékek azonos P
(rx)
initial,target értékre van beállítva. A figyelembe vett

előirányzott vételi teljesítményszint értékek tovább növelik a lehetséges TS-BS összerendelés
halmazok számát, azaz a genetikus algoritmussal megoldandó probléma komplexitását.

Az adóteljesítményeket is optimalizáló GA egyedei a (3.35) összefüggéssel megadott B hal-
mazok, az egyed génjei pedig a bi kételemű vektorok. Ennek megfelelően a genetikus algorit-
mus 3.5.2. szakaszban definiált operációi a B halmazon hajtják végre a szükséges műveleteket.
A szelekció esetén az elit egyedek B halmazok, a keresztezés során a bi géneket veszem figye-
lembe, a mutáció során a már mutálódott bi gén által reprezentált terminál állomás számára
előírt P

(rx)
i,target teljesítményszintet is megváltoztatom egy egyenletes eloszlású valószínűségi vál-

tozó hozzáadásával, amely az értékét −5 és 2 között veszi fel, felbontása pedig 0.1. Mivel az
így kapott valószínűségi változó nagyobb valószínűséggel vesz fel negatív, mint pozitív értéket,
a mutáció során P

(rx)
i,target nagyobb valószínűséggel fog csökkenni, mint növekedni.

Ezen kívül az egyed fitnesz pontszámát is módosítanom kellett a terminálok vételi telje-
sítményeinek figyelembevételével: egy TS-BS összerendelés s

(UL)
i pontszáma legyen magasabb

kisebb TS adóteljesítmény esetén. A (3.18) összefüggéssel definiált s
(UL)
i pontszám módosított

értékét jelölje s
′(UL)
i .
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A s
′(UL)
i módosított pontszám definiálásánál a következőt kell figyelembe venni: rögzített

∆ρi érték esetén a) az adóteljesítmény növekedésekor az s
′(UL)
i pontszámnak csökkennie kell,

b) az adóteljesítmény csökkenésekor az s
′(UL)
i pontszámnak növekednie kell; c) az adóteljesít-

mény csökkenése viszont a vételi ρi csökkenését vonja maga után, ami csökkentené az s
′(UL)
i

pontszámot. Emiatt egy adott határon túli adóteljesítmény csökkenés már az s
′(UL)
i pontszám

csökkenését kell maga után vonnia.
Ezek figyelembevételével a Harang (G) és a Polinom (P1, P2, P3) súlyfüggvényeket al-

kalmazó célfüggvények esetén s
′(UL)
i pontszámot az alábbi empirikus összefüggéssel számítom

ki:

s
′(UL)
i =

(

1 − 0.001 · P (tx)
i

)

· s(UL)
i . (3.36)

Behelyettesítve s
(UL)
i helyére a (3.18b) összefüggést a (3.24) kifejezéssel adott Harang súly-

függvény esetén az s
′(UL,G)
i értéket, míg a (3.25) kifejezéssel adott Polinom1 súlyfüggvény

esetén s
′(UL,P1)
i értéket kapom:

s
′(UL,G)
i =

(

1 − 0.001 · P (tx)
i

)

· w(UL)
i · 2e

−1

2
·
(

∆ρi

10

)2

, (3.37)

s
′(UL,P1)
i =

(

1 − 0.001 · P (tx)
i

)

· w(UL)
i ·

(

−0.01 · (∆ρi)
2 + 2

)

. (3.38)

Az S fitnesz pontszám ezek után a célfüggvény osztálytól függően a (3.20), vagy a (3.22)
összefüggéssel számítható s

(UL)
i helyére s

′(UL,G)
i -t, vagy s

′(UL,P1)
i helyettesítve. Ha az i-edik

terminál állomás P
(tx)
i adóteljesítménye ∆P -vel megváltozik, akkor az s

′(UL)
i is más értéket

vesz fel. Feltételezve, hogy ∆ρi=0 dB, a pontszám függését ∆P -től (3.39) és (3.40) adja meg
Gauss és a Polinom1 súlyfüggvények alkalmazása esetén.

s
′(UL,P1)
i (∆P ) =

(

1 − 0.001 ·
(

P
(tx)
i + ∆P

))

· w(UL)
i ·

(

−0.01 · (∆P )2 + 2
)

(3.39)

s
′(UL,G)
i (∆P ) =

(

1 − 0.001 ·
(

P
(tx)
i + ∆P

))

· w(UL)
i · 2e

−1

2
·
(

∆P

10

)2

(3.40)

A 3.7. ábrán s
′(UL,P1)
i (∆P ) és s

′(UL,G)
i (∆P ) értékeit láthatjuk különböző P

(tx)
i adóteljesít-

mények esetén, feltételezve, hogy w
(UL)
i =1. Vegyük észre, hogy a görbék teljesítik a szükséges

előírásokat: a) minél nagyobb a P
(tx)
i adóteljesítmény, annál kisebb a pontszám, b) az adótelje-

sítmény csökkentésével, egészen ∆P ∼= −0.2 dB értékig a pontszám magasabb, mint ∆P=0 dB
esetén, c) az adóteljesítmény további csökkentésével, ∆P >≈ −0.2 dB esetén a pontszám már
kisebb, mint ∆P=0 dB esetén, d) az adóteljesítmény növelésével a pontszám csökken.

Az ismertetett eljárás a Harang, a Polinom1, a Polinom2 és a Polinom3 súlyfüggvényeket
alkalmazó célfüggvények esetén érvényes, bár ezzel analóg eljárás más súlyfüggvényekre is
kifejleszthető.



3.7. A kialakult uplink SINR korlátozása 95

−2 −1 0 1 2
1.75

1.8

1.85

1.9

1.95

2

∆ P [dB]

s i’(U
L

,P
1)

(∆
P

)

 

 P
i
(tx)=10 mW

P
i
(tx)=50 mW

P
i
(tx)=100 mW

(a) Polinom1 súlyfüggvény, az i-edik TS különbö-
ző P

(tx)
i adóteljesítmény értékeire

−0.25 −0.2 −0.15 −0.1 −0.05 0
1.899

1.8992

1.8994

1.8996

1.8998

1.9

1.9002

1.9004

1.9006

1.9008

∆P [dB]

s i’(U
L

,P
1)

(∆
P

)

 

 

P
i
(tx)=50 mW

(b) Polinom1 súlyfüggvény, az i-edik TS esetén az
P

(tx)
i =50 mW görbére ráközelítve

−2 −1 0 1 2
1.75

1.8

1.85

1.9

1.95

2

∆P [dB]

s i’(U
L

,G
) (∆

P
)

 

 P
i
(tx)=10 mW

P
i
(tx)=50 mW

P
i
(tx)=100 mW

(c) Harang súlyfüggvény, az i-edik TS különböző
P

(tx)
i adóteljesítmény értékeire

−0.25 −0.2 −0.15 −0.1 −0.05 0
1.8994

1.8996

1.8998

1.9

1.9002

1.9004

1.9006

∆P [dB]

s i’(U
L

,G
) (∆

P
)

 

 

P
i
(tx)=50 mW

(d) Harang súlyfüggvény, az i-edik TS esetén az
P

(tx)
i =50 mW görbére ráközelítve

3.7. ábra. Az s
′(UL)
i módosított pontszám függése az adóteljesítmény változástól Polinom1 és Harang

súlyfüggvény esetén, w
(UL)
i =1 értéket feltételezve

3.7. A kialakult uplink SINR korlátozása

Az uplink adóteljesítmények alacsony szintet tartása a 3.6. szakaszban ismertetett eljáráson
kívül a súlyfüggvény további módosításával is megvalósítható. A [Héder, 2009e]-ben ismer-
tetett eljárás alkalmazásával elkerülhető a TS számára indokolatlanul magas uplink SINR
kialakulása.

A feleslegesen nagy SINR értéket, ami többek között az alkalmazott modulációtól és kó-
dolástól függ, terminál állomásonként határozhatjuk meg, értéke legyen a 3.18. definícióval
megadott ρi,target-nél egy Φ SINR eltolással nagyobb. Az A osztályú célfüggvények esetén
a (3.24) – (3.27) kifejezések valamelyikével adott f(.) súlyfüggvény f ′(.) módosítását (3.41)
segítségével állítható elő.

f ′ (∆ρi) =

{

f (∆ρi) , ∆σi < Φ
f (ρi,target − ρi,min) , ∆σi ≥ Φ

(3.41)

A (3.41) összefüggés gyakorlatilag azt mondja, hogy abban az esetben, ha az i-edik TS
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ρ
(UL)
i jel-interferencia-zaj viszony értéke Φ eltolással nagyobb, mint az előirányzott ρ

(UL)
i,target,

akkor az f ′(.) súlyfüggvény akkora értéket ad vissza, mint amekkorát ρi,min vételi SINR esetén
visszaadna. Az S fitnesz pontszám ezek után (3.20) segítségével számolható.

A C osztályú célfüggvények esetén a feleslegesen nagy SINR értékek elkerülése úgy va-
lósítható meg, hogy az S fitnesz pontszámot (3.22) helyett a (3.42) empirikus összefüggés
segítségével számoljuk ki.

S(C) =
∑

i: ρ
(DL)
i ≥ρ

(DL)
i,min

s
(DL)
i +

∑

i: ρ
(UL)
i ≥ρ

(UL)
i,min

s
(UL)
i − 1

2
·

∑

i: ρ
(UL)
i ≥ρ

(UL)
i,target+Φ

s
(UL)
i (3.42)

A (3.42) összefüggés a (3.22) kifejezéshez képest annyiban különbözik, hogy azokat az s
(UL)
i

értékeket, amelyek esetén a terminál állomásnál a vételi jel-interferencia-zaj viszony nagyobb,
mint ρ

(UL)
i,target + Φ, fele súllyal (1/2 szorzóval) veszi figyelembe.

3.8. Megfontolások valós rendszerek megvalósításához

A BFWA hálózatban a bázis állomások az ASN átjárókon (ASN GW, ASN Gateway) keresztül
kapcsolódnak az úgynevezett Kapcsolódási Hálózattal (CSN, Connectivity Service Network)
[Andrews, 2007]. A bázis állomások az ASN átjárókkal az R6 interfészen keresztül kommuni-
kálnak. Egy bázis állomás több ASN átjáróval, egy ASN átjáró pedig több bázis állomással
is össze lehet kapcsolva. Ezek alapján kĳelölhetünk egy mester ASN átjárót, ami valamennyi
bázis állomással össze van kapcsolva. A bevezetett genetikus algoritmus ebben a mester ASN
átjáróban kerülhet implementálása.

Az algoritmus futásához szükséges kezdeti adatbázis a P [0, q] kezdeti populáció, amit
a (3.14) összefüggésnek megfelelően a 3.12. definícióval megadott kézenfekvő TS-BS összeren-
delés halmazból állít elő. A 3.12. definíciónak megfelelően a kézenfekvő TS-BS összerendelés
halmaz előállításához csak a terminál állomások és bázis állomások számának és elhelyezkedé-
süknek ismerete szükséges.

Az algoritmus futása során szükség van annak ismeretére, hogy mekkora lenne a downlink
és uplink SINR akkor, ha egy adott terminál állomás egy másik bázis állomáshoz kapcsolód-
na. A terminál állomások a 3.13. definícióval megadott monitorozó halmazában azok a bázis
állomások találhatóak meg, amelyekhez a terminál potenciálisan átkacsolást végezhet. A mo-
nitorozó halmazban található bázis állomásokkal a terminál állomásnak kontroll csatornákon
keresztül kell kapcsolatban lennie. A kontroll csatorna downlink irányban broadcast jellegű,
míg uplink irányban dedikált. A kontroll csatornák minőségét lehetőség van mérni (a downlink
irányúét a terminál állomásban, az uplink irányúét a bázis állomásban) és a mért értékekből
az eső csillapítására következtetni lehet. Az SINR, ami az éppen nem használt összekötte-
téseken az átkapcsolás következtében kialakulna, ennek ismeretében már számítható a fixen
telepített TS-ek pozíciójára, az ismert TS-BS összeköttetésekre, TS adóteljesítményekre és az
allokált TDMA időrésekre vonatkozó információk felhasználásával. A TS-ek és a BS-ek által
mért adatok a rendszerben definiált R6 interfészeken keresztül juthatnak el a mester ASN
átjáróhoz.
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3.9. Szimulációs rendszerparaméterek

A szimulált BFWA hálózat sematikus elrendezése a 3.2. ábrán látható. A vizsgált rendszer
9 bázis állomást tartalmaz szabályos 3 x 3-as elrendezésben. A BFWA cella 6 km x 6 km
kiterjedésű, így a teljes lefedett terület mérete 18 km x 18 km. A szimulált rendszer a 38 GHz
frekvencia sávban üzemel, a szektorok között frekvencia osztást feltételeztem, a különböző
szektorokban 100 MHz méretű rész sávokkal. Az összes részsávban azonos, vertikális polari-
zációt vettem figyelembe.

A szektorokban FDD és TDMA közeghozzáférést alkalmaztam. A nagy vivő frekvencia
következtében LOS feltételezéssel éltem, egyszerű szabad téri terjedéssel számoltam, a görbült
Föld hatását, az egyenetlen talaj, például épületek, domborzat és egyéb tereptárgyak által
okozott diffrakciót és a refrakciót nem vettem figyelembe. (Korábbi munkám során, [Héder,
2005g]-ben akadályok árnyékoló hatását is vizsgáltam.) A csatornán a csapadék okozta log-
normál fading mellett Pnoise teljesítményű additív Gaussi fehér zajt vettem figyelembe.

A terminál állomások mindkét kommunikációs irányban (downlink és uplink) BPSK, 4-
QAM, 16-QAM, vagy 64-QAM modulációt alkalmazhatnak. A TS antenna erősen irányított a
kiszolgáló BS felé, nyereségét GTS jelöli, míg a BS antenna egy 90°-os szektorsugárzó, nyeresége
GBS. A 3.3. ábrán már bemutatott, az ETSI EN 301 215 szabványon [ETSI, 2003] alapuló
antenna iránykarakterisztikákat feltételeztem [Héder, 2009f].

A P
(tx)
BS BS adóteljesítménye konstans, míg uplink irányban a 3.6.1. szakaszban ismertetett

teljesítmény szabályozást feltételeztem. Az első és a második szomszéd csatornás frekven-
cia elnyomást C1 és C2 jelöli, értékük minden TS és BS esetén ugyanakkora. A szektorok
időrés szinkronban vannak, a TDMA időrések közötti áthallást nem vettem figyelembe. A
paraméterek értékét a 3.4. táblázatban foglalom össze.

3.4. táblázat. A szimulációknál alkalmazott TS és BS paraméterek

GBS GTS P
(tx)
BS P

(tx)
max P

(rx)
initial,target C1 C2 Pnoise

15 dB 35 dB 30 dBm 27 dBm −65 dBm 23 dB 45 dB −100 dBm

A szimulációk során ideális (vezetett optikai) ellátó hálózatot vettem figyelembe, a bázis
állomásokat ellátó összeköttetésen fading nem lép fel.

3.9.1. Terminál aktivitás figyelembe vétele

A terminál állomások aktivitását 2-állapotú Markov-lánccal vettem figyelembe [Héder, 2009b].
A BFWA hálózatban található minden egyes terminál állomáshoz tartozik egy, a 3.8. ábrán
látható homogén Markov-lánc. A J0 és J1 állapotok a kikapcsolt (OFF) és bekapcsolt (ON)
állapotokat reprezentálják. A Markov-lánc P = {pij} állapot átmeneti mátrixát és z = {zi}
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3.8. ábra. A terminál állomások aktivitását modellező két állapotú Markov-lánc [Héder, 2009b]

stacionárius állapot valószínűség vektorát a (3.43) és a (3.44) kifejezések adják meg.

P =

(

0.9 0.1
0.05 0.95

)

(3.43)

z = (0.33, 0.66) (3.44)

A P mátrix elemeit úgy választottam meg, hogy az állapotban maradási valószínűségek
legyenek jóval nagyobbak, mint az állapot átmeneti valószínűségek, azaz pii >> pij, így a ki-be
kapcsolások gyakorisága viszonylag alacsony lesz. Másrészt p22 > p11, így az üzemben lévő
terminál állomás kisebb valószínűséggel kapcsol ki, mint amekkora valószínűséggel a kikap-
csolt terminál állomás újra bekapcsolnak. A z vektor elemei a (2.28) összefüggéssel adódnak.
A (3.44) egyenletből megállapítható, hogy a szimuláció közben a terminál állomások 66 %-a
van bekapcsolva.

A szimuláció során minden egyes terminál állomáshoz folyamatosan generálódik az aktivitá-
sát leíró bináris idősor a terminál állomáshoz tartotó, állandósult állapotban lévő, a 3.8. ábrán
látható Markov-lánccal a 2.8.6.3. szakaszban ismertetett módon.

3.9.2. Az eső modellezése

A BFWA hálózat felett kialakuló esőt a szimulációk során kétféleképpen vettem figyelembe.
A Gaussi esőcella modell az irodalomból jól ismert, míg a valóságot jobban közelítő 3 cella
modell Csurgai-Horváth László munkája.

3.9.2.1. A Gaussi esőcella modell

A 3.9. ábrán látható Gaussi esőcella modell körkörösen szimmetrikus, az esőcellában az R
esőintenzitás Gauss függvény szerint változik [Sinka, 2002]. Az Rmax maximális esőintenzitás
az esőcella közepén jelentkezik, értéke esetemben 50 mm/h. Az esőcella átmérője 3 km.

A szimulációk során az esőcella a BFWA hálózat bal alsó sarkától annak jobb felső sarká-
ig mozgott, egyenes vonalban, állandó sebességgel. Az esőcella útvonala mentén összesen 60
esőcella pozíciót határoztam meg, ekvidisztáns felosztással. A 3.2. ábrán látható BFWA há-
lózat SINR viszonyait ezekben a pozíciókban vizsgáltam, tehát a 3.5.1. szakaszban bevezetett
szimulációs lépések az esőcella pozícióknak felelnek meg, azaz Q=60 és q = 1 . . . Q. A BFWA
hálózat méreteiből adódóan az esőcella útvonala hozzávetőlegesen 21 km hosszú, sebessége
14 km/h körüli. Ebből következik, hogy a teljes szimulált időtartam 1 óra és 30 perc, két
esőcella pozíció között 350 m távolság van, amelyet az esőcella 1.5 perc alatt tesz meg.
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3.9. ábra. A Gaussi esőcella profil [Sinka, 2002]

Az esőcellát keresztező összeköttetésen fellépő esőcsillapítást az ITU-R P.838 ajánlásnak
[ITU-R, 2003d] megfelelően (2.8) figyelembevételével, a (3.45) összefüggéssel számolható ki,
ahol dl a TS és BS közötti összeköttetés hossza km-ben, υ az integrálási változó.

A[dB] =

∫ dl

0

k · Rα (υ) dυ (3.45)

3.9.2.2. A három cella modell

Az esőesemények intenzitásának horizontális modellezésére a szakirodalomban több módszert
is kínálnak. Capsoni [Capsoni, 1987] cikkében ismerteteti az EXCELL (Exponential Cell, Ex-
ponenciális Cella) esőcella modellt, ami az esőcellát horizontálisan elliptikus kiterjedésűnek
veszi, az esőintenzitás cella közepén mért csúcsértéke a cella széle felé exponenciálisan csök-
ken. Az EXCELL modellt használta Paraboni [Paraboni, 2002] cikkében a csapadékcsillapítás
hatásának vizsgálatára LMDS rendszerekben.

Féral [Féral, 2003a] és [Féral, 2003b] cikkeiben ismerteti a HYCELL (Hybrid Cell, Hibrid
Cella) modellt, ami az EXCELL modellhez hasonló, de az esőintenzitást az esőcella középső
részében Gaussi eloszlással, attól távolabb pedig exponenciális függvénnyel írja le. A HYCELL
modellel az esőcellán belül kialakuló esőintenzitás eloszlás a mért esőintenzitás eloszlásra job-
ban illeszkedik.

Csurgai-Horváth által kifejlesztett három cella modell három darab, egyenként EXCELL
modellel figyelembe vett esőcella szuperpozíciójaként eső mezőt állít elő, ahol az esőcellák
egyedi és folyamatosan változó kiterjedése, sebessége és iránya meteorológiai mérési adatainkon
alapul [Csurgai-Horváth, 2009]. Ezt a modellt használtuk [Héder, 2009e]-ben.
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3.10. Számítógépes szimulációs eredmények

Vizsgálataim alapvetően három területre terjedtek ki. Először a kifejlesztett GA alapú adaptív
útvonal diverziti algoritmus különböző változatainak hatékonyságát mutatom be egy egyszerű
BFWA elrendezés esetén N-A célfüggvény alkalmazásával, majd miután a genetikus algoritmus
által megtalált kvázi-optimális TS-BS összerendelés halmazt az alkalmazott célfüggvény is
nagy mértékben befolyásolja, különböző célfüggvények hatását illusztrálom. Végül a terminál
állomások adóteljesítményét is minimalizáló algoritmus alkalmazásakor kapott eredményeket
ismertetem.

Az eredmények rövid bemutatása előtt néhány fogalmat tisztáznom kell.

3.23. definíció (Elégedett felhasználók (terminál állomások) aránya). A BFWA
hálózatban az elégedett felhasználók (terminál állomások) arányán a 10−6-nál kisebb bithiba
arányú összeköttetéssel rendelkező terminál állomások számának arányát értem a lefedett
területen elhelyezkedő összes terminál állomás számához képest.

3.24. definíció (Túl magas SINR-rel rendelkező terminál állomások aránya).
A BFWA hálózatban a túl magas SINR-rel rendelkező terminál állomások arányán (UHR,
Unneccessary High SINR Ratio) a terminálonként definiált ρi,target optimális SINR értéknél
a Φ ofszettel nagyobb SINR értékkel rendelkező terminál állomások számának arányát
értem a lefedett területen található összes terminál állomás számához képest.

3.25. definíció (Kezdeti GA optimalizálás). A kezdeti GA optimalizálás alatt a q = 0
szimulációs lépésben, tehát az esőesemény figyelembevételével történő szimuláció megkez-
dése előtt (azaz a BFWA hálózat tervezési fázisában) végrehajtott, genetikus algoritmussal
történő TS-BS összerendelés halmaz optimalizálást értem.

Munkám során különböző TS-BS összerendelő algoritmusokat hasonlítottam össze [Héder,
2009f], az egyes algoritmusok paramétereit a 3.5. táblázat foglalja össze. Kezdeti optimali-
zálás alkalmazása esetén már a szimuláció kezdetekor a kvázi-optimális TS-BS összerendelés
halmazt alkalmazom a lehető legnagyobb fitnesz pontszám biztosítása érdekében. Ekvidisz-
táns κ optimalizálási lépés vektort feltételezve az optimalizáló algoritmus (GA, SD-SC, vagy
SD-SSC) ∆κ=1 esetén minden q esőcella pozícióban lefut. A ∆κ=0 azt jelenti, hogy a BFWA
rendszer telepítése után már nincs optimalizálás a rendszerben. A 3.5. táblázatban nmax a
genetikus algoritmus, a 3.4.1. szakaszban a (3.2) összefüggéssel definiált maximális iteráció
száma.

A legegyszerűbb TS-BS összerendelő módszer a Statikus, amikor nem alkalmazok diverziti
technológiát. Ebben az esetben az A

+ kézenfekvő TS-BS összerendelés halmaz érvényes a teljes
szimuláció alatt, optimalizálásra eső esetén sem kerül sor, tehát ebben az esetben ∆κ=0. Az
egyszerű SD-SC (Site Diversity with Switched Combining, útvonal diverziti kapcsolt kombi-
nálással) útvonal diverziti algoritmus minden q esőcella pozícióban (∆κ=1) a terminál állomá-
sokat ahhoz a monitorozó halmazukban található bázis állomáshoz rendelik, amely esetében a
kialakuló downlink SINR a legnagyobb [Yang, 2002]. Az SD-SSC (Site Diversity with Switched
and Stay Combining, útvonal diverziti kapcsol és tart kombinálással) algoritmusnál a terminál



3.10. Számítógépes szimulációs eredmények 101

3.5. táblázat. A vizsgált TS-BS összerendelő algoritmusok paraméterei

Algoritmus Kezdeti GA optimalizálás ∆κ nmax ’A’ ’B’ ’C’

Statikus nincs 0 - • • •
SD-SC nincs 1 - • ◦ ◦
SD-SSC nincs 1 - ◦ • •
GA-SD-SC van 1 15000 • ◦ ◦
GA-200i van 1 200 ◦ ◦ •
GA-10s van 10 15000 ◦ ◦ •
GA-10s-100i van 10 100 • ◦ ◦
GA-10s-200i van 10 200 ◦ ◦ •
GA-f van 1 15000 • • ◦

állomások csak akkor váltanak bázis állomást, ha a downlink SINR egy meghatározott küszöb
alá esik. Ekkor ahhoz a monitorozó halmazban található bázis állomáshoz kapcsolnak át,
amelyik esetében a downlink vételi jelszint a legmagasabb [Yang, 2002].

A többi TS-BS összerendelő diverziti algoritmus genetikus algoritmust alkalmaz. A GA-
SD-SC módszer esetén a genetikus algoritmus csak a BFWA rendszer telepítése előtti tervezési
fázisban, a q=0 szimulációs lépésben fut le. Ebben az esetben nmax=15000 érték elég magas
ahhoz, hogy a δS fitnesz tolerancia konvergencia kritérium állítsa meg a genetikus algoritmust.
A szimuláció során, eső esetén, a terminál állomások az egyszerű SD-SC algoritmust használják
a downlink SINR javítása érdekében.

A GA-200i algoritmus minden q esőcella pozícióban lefuttatják (∆κ=1) a genetikus algorit-
must, viszont nmax=200 maximális iteráció számmal, jelentősen gyorsítva ezáltal az algoritmus
lefutását. A GA-10s algoritmus minden 10. esőcella pozícióban (∆κ=10) végrehajtja a GA-t
nmax = 15000 maximális iterációs értékkel. Két optimalizált pozíció között, a 3.9.2.1. szakasz-
ban leírtaknak megfelelően 15 perc telik el. A GA-10s-100i és a GA-10s-200i algoritmusok
az előző algoritmusok kombinációja, azaz a GA-10s-100i minden 10. esőcella pozícióban fut
le (∆κ=10) és nmax=100, míg a GA-10s-200i szintén minden esőcella pozícióban lefut, de
esetében nmax=200.

Végül a GA-f módszer minden esőcella pozícióban végrehajtja a GA optimalizálást nmax =
15000 figyelembevételével. A lefuttatott genetikus algoritmusok a 3.5.3. szakaszban ismertetett
célfüggvényeket használhatják. A 3.10.1. – 3.10.3. szakaszokban ismertetett szimulációkat
különböző, ’A’, ’B’ és ’C’ jelű TS elrendezések esetén futtattam le. A 3.5. táblázatban azt is
feltüntettem, hogy melyik elrendezés esetén melyik algoritmusokat vizsgáltam. Az elrendezés
jele alatt, egy algoritmusnál látható fekete teli kör jelzi, ha az adott algoritmust az elrendezés
esetén vizsgáltam, az üres kör pedig azt mutatja, hogy az adott algoritmust az elrendezés
esetén nem vizsgáltam.
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3.11. ábra. Az N-A célfüggvényt alkalmazó
GA-f algoritmus konvergenciája az ’A’ TS el-
rendezés esetén

3.10.1. Különböző GA alapú diverziti algoritmusok

A különböző GA alapú diverziti algoritmusok vizsgáltatához az ’A’ TS elrendezést használtam
[Héder, 2009f]. A 3.10. ábrán látható ’A’ TS elrendezés esetén NTS=120 terminál állomás he-
lyezkedik el a 3.2. ábrán bemutatott ellátott területen. Ezeknél a szimulációknál TS aktivitás
modellt nem alkalmaztam, minden TS-t szimuláció teljes időtartama bekapcsoltnak tekintet-
tem. Az esőt a 3.9.2.1. szakaszban ismertetett Gaussi esőcella modellel vettem figyelembe. A
terminál állomások kivétel nélkül 64-QAM modulációt alkalmaztak mind downlink, mind up-
link irányban, a fontossági faktorokat a két kommunikációs irányban egyenlőnek tekintettem:
w(DL) = w(UL)=0.5.

A 3.10. ábrán a szaggatott vonal jelöli a Gaussi esőcella útvonalát és a fekete kör jelö-
li magát az eső cellát a 15. pozícióban. A terminál állomásokat szürke teli körök, a bázis
állomásokat sötétszürke rombuszok jelölik. Szektoronként NT =8 TDMA időrés allokálható,
a terminál állomások monitorozó halmaza a három legközelebbi bázis állomást tartalmazza,
azaz |M|=3. Ennél a TS elrendezésnél (3.9) szerint V ∼= 10100; ennyi TS-BS összerendelés hal-
maz közül keresi meg a GA az A

∗ kvázi-optimális összerendelés halmazt. A szimuláció során
alkalmazott GA az N-A célfüggvényt használja és paraméterei a következők: NI=20, NE=2,
Cf=0.2, NMG=1, δS = 10−25, Kt=1000 és a GA-f és GA-SD-SC algoritmusoknál értelmezett
nmax=15000. A GA-10s-100i algoritmusnál a 3.5. táblázatnak megfelelően nmax=100.

Példaként a 3.11. ábra mutatja be a GA-f algoritmus konvergenciáját. A q = 1 . . . Q
esőcella pozíciókban meghatároztam a megtalált A

∗[q] kvázi-optimális egyed S[A∗[q], q] fitnesz
pontszámával normalizált S[P[n, q], q]/S[A∗[q], q] fitnesz pontszámot, ahol P[n, q] a q-adik eső-
cella pozícióban futtatott GA n-edik iterációjánál adódó populáció. Az S[P[n, q], q]/S[A∗[q], q]
tehát megadja, hogy az adott futtatás esetén a GA a maximálisan elérhető S[A∗[q], q] fitnesz
pontszámhoz képest az n-edik iterációban mekkora S[P[n, q], q] fitnesz pontszámú populációnál
tart.



3.10. Számítógépes szimulációs eredmények 103

0 10 20 30 40 50 60
65

70

75

80

85

90

95

100

Esõcella pozíció (q)

E
lé

ge
de

tt
 f

el
ha

sz
ná

ló
k 

ar
án

ya
do

w
nl

in
k 

ir
án

yb
an

 [
%

]

 

 Statikus
SD−SC
GA−SD−SC
GA−10s−100i
GA−f

(a) Downlink irányban

0 10 20 30 40 50 60
40

50

60

70

80

90

100

Esõcella pozíció (q)

E
lé

ge
de

tt
 f

el
ha

sz
ná

ló
k 

ar
án

ya
up

li
nk

 ir
án

yb
an

 [
%

]

 

 Statikus
SD−SC
GA−SD−SC
GA−10s−100i
GA−f

(b) Uplink irányban

3.12. ábra. Elégedett felhasználók aránya az esőcella pozíció függvényében az ’A’ TS elrendezés
esetén különböző TS-BS összerendelő algoritmus alkalmazásával

Ezeknek az S[P[n, q], q]/S[A∗[q], q] görbéknek az összes esőcella pozícióra történő átlagolá-
sával kaptam a 1

Q

∑Q
q=1 (S[P[n, q], q]/S[A∗[q], q]) átlagos normalizált iteráció szám függő pont-

számot, amelyet a 3.11. ábrán mutatok be az n iteráció függvényében. Vegyük észre, hogy az
alkalmazott N-A célfüggvény esetén a (3.17) összefüggéssel definiált µ átlagos javulás kevesebb,
mint 1 ‰[Héder, 2009f]. Ez a minden q esőcella pozícióban végrehajtott GA optimalizálás-
nak köszönhető, aminek hatására a TS-BS összerendelések a szimuláció teljes ideje alatt közel
optimálisak maradtak. A 3.11. ábrán az is megfigyelhető, hogy az algoritmus átlagosan 1000
iterációja szükséges a kvázi-optimális összerendelés halmaz megtalálásához.

Meg kell említenem, hogy a (3.16) összefüggéssel definiált, a q-adik szimulációs lépésben
lefuttatott GA által elért µ[q] javítás megegyezik S[P[n, q], q]/S[A∗[q], q] 0-adik iterációban
(azaz n=0 érték mellett) felvett értékével:

S[P[0, q], q]/S[A∗[q], q] = µ[q], (3.46)

hiszen
S[P[0, q], q] = S[A∗[q − 1], q], (3.47)

mert a 3.5.2. szakaszban leírtaknak megfelelően a q-adik szimulációs lépésben indított GA
P[0, q] kezdeti populációjának fitnesz pontszáma a (3.4). definíció szerint az általa tartalmazott
legerősebb egyed fitnesz pontszáma és P[0, q] a (3.14) összefüggés szerint NI-szer tartalmazza a
(∆κ=1 esetén) (q−1)-edik szimulációs lépésben, a GA által megtalált A

∗[q−1] kvázi-optimális
egyedet.

A szolgáltató szempontjából a legfontosabb minőségjelző mennyiség a 3.23. definícióval
megadott elégedett felhasználók aránya, melyet a q esőcella pozíció függvényében különböző
TS-BS összerendelő algoritmusok esetén a 3.12. ábra mutat be downlink és uplink esetre.
Itt kell megjegyeznem, hogy a szimulációs eredményeket bemutató görbéket minden esetben
úgy kaptam, hogy a könnyebb áttekinthetőség kedvéért a diszkrét esőesemény pozíciókban a
szimuláció során kapott értékeknek megfelelő pontokat összekötöttem.

Vegyük észre, hogy az adaptív GA alapú TS-BS összerendelő algoritmus alkalmazása nél-
kül, tehát a Statikus, az SD-SC, illetve a GA-SD-SC alkalmazása esetén legfeljebb a terminál
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állomások 90 %-a elégedett downlink, míg körülbelül 78 %-a elégedett uplink irányban, ami
a szolgáltató szempontjából elfogadhatatlan. Az adaptív GA-10s-100i, vagy GA-f algorit-
mus alkalmazásával az elégedett felhasználók aránya jelentősen növelhető, körülbelül 99 %-os
értékig downlink és 96 %-os értékig uplink esetben.

Példaként a 15. esőcella pozícióban a különböző algoritmusok által megtalált TS-BS össze-
rendelés halmazokat mutatja be a 3.13. ábra a 3.10. ábrán bemutatott ’A’ TS elrendezés esetén.
A fekete teli körökkel jelölt terminál állomások diverzitit alkalmazva az egyik szomszédos bá-
zis állomással vannak összeköttetésben, az összeköttetést szaggatott vonal jelöli. A diverzitit
nem alkalmazó szürke teli körökkel jelölt terminál állomások összeköttetéseit folytonos vonallal
jeleztem.

Általánosságban elmondható, hogy nemcsak azok a terminálok kapcsolnak át szomszédos
bázis állomáshoz, amelyek az esőcella környékén helyezkednek el, hanem attól távolabbi termi-
nál állomások is. Vegyük észre, hogy a GA-10s-100i és a GA-f algoritmus majdnem ugyanazt
a TS-BS összerendelés halmazt találta meg, azaz ennél a viszonylag egyszerű TS elrendezés-
nél a nagyobb komplexitással járó GA-f algoritmus alkalmazása nem feltétlen éri meg. Az
SD-SC alkalmazása esetén még kezdeti GA optimalizálással (GA-SD-SC ) is lényegesen kü-
lönböző TS-BS összerendeléseket kaptam, hiszen az SD-SC algoritmus csak a downlink SINR
értékeket veszi figyelembe a döntések során, így nem célja a fitnesz pontszám optimalizálása.

3.10.2. Különböző célfüggvények alkalmazása

A különböző célfüggvények hatásának vizsgálatához a ’B’ TS elrendezést vettem fel, amely
esetén a 3.2. ábrán bemutatott, a BFWA által lefedett területet szektoronként 25 TS található
szabályos elrendezésben, ami összesen 900 darab terminál állomást jelent a hálózatban. A ’B’
TS elrendezést a 3.14. ábrán mutatom be.

A TDMA időrések száma szektoronként 28 [Héder, 2009b], így van szektoronként 3 tartalék
időrés akkor is, amikor a szektorban lévő összes TS be van kapcsolva és a hozzájuk legközelebb
eső BS-hez kapcsolódnak. Ezt a 3 tartalék időrést a szomszédos cellákból útvonal diverzitivel
átkapcsoló TS-eknek ki lehet osztani. A terminál állomások monitorozó halmazának mérete
|M|=4 és mind downlink, mind uplink irányban 16-QAM modulációt alkalmaznak. A fontos-
sági faktorok ebben az esetben is egyenlőek: w(DL) = w(UL)=0.5. A szimuláció során a TS
aktivitást a 3.9.1. szakaszban ismertetett 2-állapotú Markov-lánccal, az esőt a 3.9.2.1. sza-
kaszban bemutatott Gaussi esőcella modellel vettem figyelembe.

A ’B’ TS elrendezésen a Statikus TS-BS összerendelésen kívül az előző szakaszban ismer-
tetett SD-SC -hez hasonló SD-SSC algoritmus szolgáltatta a referenciát. A kezdeti GA opti-
malizálást alkalmazó GA-f algoritmust különböző MinMax, A és C osztályú célfüggvényekkel
futtattam le. A 3.5.4. szakaszban ismertetett GAC algoritmust alkalmaztam, melynek para-
méterei: NI=40, NE=4, Cf=0.2, NMG=1, δS = 10−25, Pcompl=0.5, Kt=500 és nmax=15000.

A q esőcella pozíció függvényében a különböző TS-BS összerendelő algoritmusok esetén
tapasztalt elégedett felhasználók arányát a 3.15. és a 3.16. ábra mutatja be downlink és uplink
esetre. A diagramokon látható, hogy a G-A, a P-A és a MinMax célfüggvények alkalmazá-
sa esetén tapasztaltam a legrosszabb, körülbelül 65 – 80 % elégedettségi arányt, mind a két
kommunikációs irányban. A Statikus TS-BS összerendelés sokkal jobban teljesít a downlink
irányban elért 90 – 97 %-os és az uplink irányban elért 86 – 95 %-os elégedettségi aránnyal,
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(b) GA-SD-SC
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(c) GA-10s-100i
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(d) GA-f

3.13. ábra. Különböző TS-BS összerendelő algoritmusok által megtalált A [15] halmazok az esőcella
15. pozíciójában a szimulált BFWA hálózatban az ’A’ TS elrendezés esetén

tehát gyakorlatilag az említett három célfüggvényt alkalmazó genetikus algoritmussal csak
rontottam a helyzeten. Ez alapvetően az alkalmazott, a 3.6(b). és a 3.6(c). ábrán bemutatott
Természetes és Polinom1 súlyfüggvényeknek, illetve a MinMax célfüggvénynek tudható be. Az
SD-SSC algoritmus a Statikus összerendeléshez képest általában 1 – 4 %-os javítást eredmé-
nyez, de megfigyelhető olyan esőcella pozíció is, ahol a 1 % körüli romlás tapasztalható. Ennek
oka az SD-SSC algoritmus működésében keresendő. A terminál állomás ugyanis a BS váltást
az érzékelt downlink jelteljesítményhez köti, így könnyen lehet, hogy az átkapcsolást követően
az SINR szint kisebb lesz, mint átkapcsolás előtt. Az N-A, P3-A célfüggvényeket, valamint a
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3.14. ábra. A ’B’ TS elrendezés a szimulált BFWA hálózat által lefedett területen
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(b) Uplink irányban

3.15. ábra. Elégedett felhasználók aránya az esőcella pozíció függvényében a ’B’ TS elrendezés esetén
Statikus, SD-SSC, illetve A és MinMax osztályú célfüggvényeket használó genetikus algoritmussal
történő TS-BS összerendelés alkalmazásával

C osztályú célfüggvényeket alkalmazó GA alapú TS-BS összerendelő algoritmusok gyakorlati-
lag 95 % feletti elégedettségi arányt biztosítanak mind downlink, mind uplink irányban, ami
körülbelül 4 – 6 %-os javulást okoz a Statikus és az SD-SSC TS-BS összerendelésekhez képest.
A legjobb eredményt az N-C, a P3-C és a P3-A célfüggvény alkalmazásával érünk el, amelyek
esetén 99.5 % feletti elégedettségi arányt tapasztalunk mind a két kommunikációs irányban.

A túl magas SINR-rel rendelkező terminál állomások arányát mutatja a 3.17. és a 3.18. ábra
a q esőcella pozíció függvényében különböző TS-BS összerendelő algoritmusok esetén downlink
és uplink esetre. Vegyük észre, hogy a Statikus és az SD-SSC algoritmusok esetén a downlink
UHR 60 – 70 %, az uplink UHR 50 – 60 % körül alakul. Bizonyos célfüggvények – sajnos
pont azok, amelyek esetén az elégedett felhasználók aránya nem volt megfelelő – már eleve
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3.16. ábra. Elégedett felhasználók aránya az esőcella pozíció függvényében a ’B’ TS elrendezés esetén
C osztályú célfüggvényeket használó genetikus algoritmussal történő TS-BS összerendelés alkalma-
zásával
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(a) Downlink irányban

0 10 20 30 40 50 60
0

20

40

60

80

Esõcella pozíció (q)

U
H

R
 u

pl
in

k 
ir

án
yb

an
 [

%
]

 

 Statikus
SD−SSC
GA−f, N−A
GA−f, G−A
GA−f, P1−A
GA−f, P2−A
GA−f, P3−A
GA−f, MinMax

(b) Uplink irányban

3.17. ábra. UHR az esőcella pozíció függvényében a ’B’ TS elrendezés esetén Statikus, SD-SSC,
valamint A és MinMax osztályú célfüggvényeket használó genetikus algoritmussal történő TS-BS
összerendelés alkalmazásával

rendelkeznek UHR csökkentő hatással, hiszen az optimálisnál magasabb SINR értékekre kisebb
pontszámot adnak vissza (lásd a 3.6. ábrát), így a G-C, a P-C, a P2-C, valamint a G-A, a
P-A és a P2-A, illetve a MinMax célfüggvények alkalmazása esetén a GA kisebb UHR értéket
produkált. Az N-A célfüggvény esetében az UHR növekedett, viszont a P3-A, a P3-C és az
N-C célfüggvények alkalmazása estén az UHR gyakorlatilag nem változik a Statikus, illetve az
SD-SSC esetekhez képest.

Megállapíthatom tehát, hogy elégedett felhasználók aránya, illetve túl magas SINR-rel ren-
delkező terminál állomások aránya szempontjából a legjobb választást a P3-A, a P3-C, vagy
az N-C célfüggvényeket alkalmazó adaptív GA alapú TS-BS összerendelő algoritmusok bizo-
nyulnak.

Jelölje n90 és n100 a genetikus algoritmus számára szükséges iterációk átlagos számát ah-
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(b) Uplink irányban

3.18. ábra. UHR az esőcella pozíció függvényében a ’B’ TS elrendezés esetén C osztályú célfüggvé-
nyeket használó genetikus algoritmussal történő TS-BS összerendelés alkalmazásával

hoz, hogy elérje a 3.5.2. szakaszban definiált µ átlagos javítás 90, illetve 100 %-át [Héder,
2009b]. A 3.6. táblázatban a különböző célfüggvények esetén adódó elégedett felhasználók ará-
nyának, valamint az UHR értékek minimumát, maximumát és átlagát foglalom össze, valamint
megadom a különböző esetekben meghatározott n90 és n100 értékeket is. A 3.5.2. szakaszban
definiált µ átlagos javítást és az n90, valamint az n100 átlagos szükséges iteráció szám értéke-
ket a Q=60 esőcella pozícióban lefuttatott genetikus algoritmusok eredményeiből számítottam
ki. Megállapítható, hogy az alkalmazott genetikus algoritmus konvergencia sebessége nagy-
ban függ a célfüggvénytől [Héder, 2009b]. Figyeljük meg, hogy jellemzően a kvázi-optimális
egyed megtalálásához n >2000 iteráció szükséges, de 90 % javulást elérhetünk már 400 – 1100
közötti iterációval is. Figyelemre méltó az N-C célfüggvény esetében tapasztalt meglepően
kevés szükséges iterációszám, használatával átlagosan n=595 iteráció alatt találta meg a GA
a kvázi-optimális TS-BS összerendelés halmazt.

Érdemes megfigyelni azt is, hogy a jelenlegi, ’B’ TS elrendezés esetén az N-A célfüggvénnyel
1.11 % átlagos javítást lehetett elérni, míg ugyanezzel a célfüggvénnyel a 3.10.1. szakaszban
vizsgált ’A’ TS elrendezés esetén csupán 1 ‰körüli átlagos javítást értem el. Ennek az a
magyarázata, hogy a két elrendezésben elérő számú TS volt a BFWA hálózatban: az ’A’ TS
elrendezés esetén 120, míg a ’B’ TS elrendezés esetén 900. Nagyobb számú TS-BS összeköt-
tetés esetén a hálózatban a terminálok aktivitása miatt két esőcella pozíció között nagyobb
mértékben változnak meg az SINR viszonyok (több TS kapcsol ki, illetve be), emiatt a GA
is nagyobb mértékű javulást tud elérni az előző esőcella pozícióban megtalált kvázi-optimális
TS-BS összerendeléshez képest.

A µ átlagos javítás tehát a ’B’ TS elrendezés esetén, az alkalmazott célfüggvénytől függően
1 – 7 % körül van, kivételt csak a P3-A és a MinMax célfüggvények képeznek, amelyek esetén
µ rendre 0.23 % és 14.61 %. A nagyobb értékű µ nem jelenti azt, hogy az adott célfüggvény
az elégedett felhasználók arányát, vagy az UHR-t tekintve jobban teljesít (lásd a 3.6. táblázat
megfelelő sorait). Mivel a különböző célfüggvények a fitnesz pontszámot eltérő módon számít-
ják ki (a 3.5.3. szakaszban), se az általuk számított fitnesz pontszámokat, se pedig a fitnesz
pontszámokból a (3.16) és a (3.17) összefüggésekkel meghatározott µ átlagos javítás értékeket
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3.6. táblázat. A különböző célfüggvények összehasonlítása

Célfüggvény N-A G-A P-A P2-A P3-A MinMax N-C G-C P-C P2-C P3-C

E
lé

ge
de

tt
fe

lh
.

ar
.

[%
]

m
in DL 95.44 71.11 72.03 85.07 97.22 69.24 97.22 97.44 95.33 97.33 98.44

UL 93.22 63.64 66.21 82.42 95.22 63.94 95.44 95.78 94.44 96.33 97.44

m
ax DL 100.00 82.25 80.56 90.86 100.00 92.44 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

UL 99.33 78.84 76.78 88.67 99.86 89.67 100.00 100.00 99.51 100.00 100.00

át
la

g DL 98.79 78.52 76.86 88.29 99.35 81.28 99.81 99.55 98.90 99.72 99.93

UL 98.16 73.87 73.03 85.41 99.05 77.08 99.53 99.06 98.22 99.46 99.69

sz
ór

ás DL 0.70 2.81 2.26 1.26 0.45 4.24 0.47 0.47 0.75 0.41 0.22

UL 1.06 2.86 2.57 1.35 0.70 4.92 0.83 0.64 0.78 0.55 0.48

U
H

R
[%

]

m
in DL 53.89 10.59 11.58 19.15 49.11 37.27 48.33 22.15 20.50 25.29 49.11

UL 44.67 6.42 9.66 14.83 40.33 32.40 41.78 14.83 15.54 15.54 41.44

m
ax DL 87.67 30.78 27.56 37.89 71.50 53.41 69.66 44.56 42.56 44.44 68.67

UL 78.17 20.11 21.10 29.78 57.00 44.83 59.83 35.00 34.11 35.56 55.80

át
la

g DL 81.49 17.09 18.83 25.34 64.20 47.32 65.07 27.24 26.43 30.34 62.59

UL 70.04 15.30 16.67 20.35 51.13 38.79 54.08 18.86 19.33 21.06 50.29

sz
ór

ás DL 6.54 3.78 3.54 3.04 4.38 3.54 4.86 4.67 4.71 4.16 3.96

UL 7.64 3.65 3.08 2.90 3.82 3.13 4.65 3.70 3.33 3.52 3.41

n100 1627 2391 2026 2080 2299 2153 595 2740 2503 2768 3336

n90 836 794 711 777 266 477 293 1041 1151 921 367

µ [%] 1.11 1.78 2.79 1.2 0.23 14.61 1.26 5.41 6.64 4.22 1.57

nem lehet egymással összevetni. A µ átlagos javítás, adott TS elrendezés esetén inkább a cél-
függvény jellemzője, megmutatja, hogy a BFWA hálózatban kialakult SINR viszonyok ismert
mértékű megváltozása mekkora mértékben változtatja meg az adott célfüggvénnyel kiszámított
fitnesz pontszámot.

3.10.3. Az uplink adóteljesítmény egyidejű minimalizálása

Az uplink adóteljesítmény egyidejű minimalizálását a ’C’ TS elrendezés figyelembevételével
mutatom be, melyben 200 véletlenszerűen elhelyezett TS található. A TDMA időrések száma
szektoronként 8 [Héder, 2009e]. A ’C’ TS elrendezést a 3.19. ábrán mutatom be.

A szimuláció során különböző terminál állomásokat vettem figyelembe, az előfizetett szol-
gáltatás függvényében uplink és a downlink irányban BPSK, 4-QAM, 16-QAM vagy 64-QAM
modulációt alkalmaznak, a monitorozó halmazuk mérete 4. A különböző típusú terminál
állomások darabszámát, fontossági faktorait és alkalmazott modulációit a 3.7. táblázatban
foglaltam össze. A w(DL)=0 fontossági faktorral modellezett terminál állomás esetében csak
az uplink csatorna minősége a fontos, ilyen TS lehet például egy mérési pont, ahonnan a mérési
eredményeket BFWA hálózaton keresztül továbbítják.

A terminál állomások aktivitását a 3.9.1. szakaszban ismertetett 2-állapotú Markov-lánccal,
az esőt a 3.9.2.2. szakaszban említett három cella modellel vettem figyelembe. Az uplink
adóteljesítmények egyidejű minimalizálását a 3.6.2. szakaszban ismertetett módosított cél-
függvényeket alkalmazó genetikus algoritmussal vizsgáltam. A feleslegesen nagy uplink SINR
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3.19. ábra. A ’C’ TS elrendezés a szimulált BFWA hálózat által lefedett területen

3.7. táblázat. A ’C’ TS elrendezés különböző terminál állomásainak fontossági faktorai és alkalmazott
modulációi

Darabszám w(DL) w(UL) downlink mod. uplink mod.

40 0.5 0.5 4-QAM 4-QAM

20 2/3 1/3 16-QAM 16-QAM

25 0.5 0.5 16-QAM 16-QAM

5 0 1 BPSK BPSK

110 0.5 0.5 64-QAM 64-QAM

értékek elkerülését – az uplink adóteljesítmények minimalizálása mellett – a célfüggvények
3.7. szakaszban leírt módosításával valósítottam meg. Meg kell azonban jegyeznem, hogy
ha a célfüggvényt a 3.6.2. szakaszban leírtaknak megfelelően választom meg, így az egyfelől
maximalizálja a BFWA rendszerben kialakult downlink és uplink SINR értékeket, másfelől
minimalizálja az uplink adóteljesítményeket, akkor ez utóbbi miatt a rendszerben már elvileg
nem alakulhat ki túl magas SINR érték. Azáltal, hogy az uplink adóteljesítmény minimali-
zálva van, a túl magas uplink SINR értékek korlátozása már elvileg felesleges és valószínűleg
elegendő lenne csak az uplink adóteljesítmények minimalizálásnak alkalmazása. Másrészről a
kapott eredményeket a kétféle célfüggvénymódosítás egyidejű alkalmazása nem befolyásolja,
a két hasonló hatást kifejtő módosítás egymás hatékonyságát csak javíthatja.

A szimuláció során az előző fejezeben a legjobb elégedettségi arányt és UHR-t produ-
káló P3-A, P3-C és N-C célfüggvényeket felhasználó genetikus algoritmusokat hasonlítom
össze a 3.6.1. szakaszban ismertetett uplink teljesítmény szabályozást alkalmazó Statikus és
SD-SSC algoritmusokkal. Az ’C’ TS elrendezés esetén is a 3.5.4. szakaszban ismertetett
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3.20. ábra. Átlagos uplink adóteljesítmény az esőesemény pozíció függvényében ’C’ TS elrendezés
esetén Statikus, SD-SSC, valamint P3-A célfüggvényt alkalmazó különböző genetikus algoritmusokkal
történő TS-BS összerendelés alkalmazásával

GAC algoritmust alkalmaztam, melynek paraméterei a következők: NI=40, NE=4, Cf=0.2,
NMG=1, Pcompl=0.5, δS = 10−25, Kt=700 és a GA-f és GA-10s algoritmusoknál értelmezett
nmax=15000. A GA-200i és a GA-10s-200i algoritmusoknál nmax=200.

A terminál állomások átlagos adóteljesítményét a q esőesemény pozíció függvényében a 3.20.
és a 3.21. ábrán ábrázoltam a Statikus, illetve SD-SSC TS-BS összerendelés, valamint a P3-A,
P3-C és N-C célfüggvényeket alkalmazó genetikus algoritmusokkal történő TS-BS összerende-
lés esetén. Vegyük észre, hogy szemben a Statikus és az SD-SSC algoritmusok által elért 11 –
12 dBm átlagos adóteljesítményekkel, a P3-A célfüggvényt alkalmazó GA valóban lecsökkenti
a terminál állomások adóteljesítményét, átlagosan 8 – 10 dBm értékre. A terminál állomások
energiafelhasználása így jelentősen lecsökkentető. Meg kell jegyeznem, hogy a Statikus és az
SD-SSC algoritmusok esetén megfigyelhető, az első néhány q esőesemény pozícióban jelentke-
ző TS adóteljesítmény csökkenést az okozza, hogy az ezeknél az algoritmusoknál alkalmazott,
a 3.6.1. szakaszban ismertetett uplink teljesítmény szabályozás a kezdeti, P

(rx)
initial,target-hez tar-

tozó adóteljesítmény értékeket rövid idő alatt leszabályozza.
Érdekes jelenséget tapasztalunk azonban az N-C és főleg a P3-C célfüggvények esetén: a

szimuláció során az átlagos adóteljesítmény gyakorlatilag folyamatosan csökkent. Ez amiatt
történhetett, hogy a GA magasabb pontszámot adott a TS-BS összerendelés halmaznak az
egyre kisebb adóteljesítmények esetén dacára a közben egyre csökkenő elégedett felhasználók
arányának. A magyarázat a fitnesz pontszám C célfüggvény osztály esetén alkalmazott kiszá-
mítási módja (3.22), ahol a TS-BS összerendelés fitnesz pontszámába a kis si pontszámmal
rendelkező TS-BS összerendelések nem szólnak bele.

A Statikus, az SD-SSC és a P3-A célfüggvényt alkalmazó különböző genetikus algorit-
musokkal történő TS-BS összerendelés alkalmazásával elért elégedett felhasználók arányát az
esőesemény pozíció függvényében a 3.22. ábra mutatja. Látható, hogy downlink irányban
a GA-f algoritmus 98 – 100 % elégedettség arányt szolgáltatott, a GA-200i algoritmus alig
rosszabb, 95 – 100 %-os arányt ért el. A GA-10s és a GA-10s-200i algoritmusok ehhez képest
jóval rosszabb eredményt értek el, de még mindig körülbelül 4 – 5 %-al jobb elégedettségi
arányt szolgáltattak, mint a Statikus, illetve az SD-SSC algoritmus. Uplink irányban viszont
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(a) P3-C célfüggvény esetén
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(b) N-C célfüggvény esetén

3.21. ábra. Átlagos uplink adóteljesítmény az esőesemény pozíció függvényében ’C’ TS elrendezés
esetén Statikus, SD-SSC, valamint P3-C (a) és N-C (b) célfüggvényeket alkalmazó különböző gene-
tikus algoritmusokkal történő TS-BS összerendelés alkalmazásával
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(a) Downlink irányban
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(b) Uplink irányban

3.22. ábra. Elégedett felhasználók aránya az esőesemény pozíció függvényében a ’C’ TS elrendezés
esetén Statikus, SD-SSC, valamint P3-A célfüggvényt alkalmazó különböző genetikus algoritmusokkal
történő TS-BS összerendelés alkalmazásával

gyakorlatilag csak a GA-f algoritmus alkalmazásával volt elérhető 95 – 100 % elégedettség
arány, ami viszont jóval kedvezőbb a Statikus és SD-SSC algoritmusokkal elért, jellemzően
90 % körüli értékeknél. Ezekhez képest a GA-200i 1 – 2 %-os javulást eredményezett. Ez
jó eredménynek tekinthető, ha figyelembe vesszük, hogy most a terminál állomások adótel-
jesítményét is egyidejűleg minimalizáljuk, ami a lehetséges B TS-BS összerendelés halmazok
számának, tehát az optimalizálási feladat bonyolultságának jelentős növekedését eredményezi.
A GA-10s-200i algoritmus a ∆κ=10 lépésenként végrehajtott optimalizálás miatt viszont már
rosszabb eredményt ér el, mint a Statikus TS-BS összerendelés.

A P3-C és az N-C célfüggvényeket alkalmazó különböző genetikus algoritmusokkal történő
TS-BS összerendelés alkalmazásával elért elégedett felhasználók arányát az esőesemény pozíció
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(a) Downlink irányban
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(b) Uplink irányban

3.23. ábra. Elégedett felhasználók aránya az esőesemény pozíció függvényében a ’C’ TS elrendezés
esetén P3-C célfüggvényt alkalmazó különböző genetikus algoritmusokkal történő TS-BS összeren-
delés alkalmazásával
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(a) Downlink irányban
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(b) Uplink irányban

3.24. ábra. Elégedett felhasználók aránya az esőesemény pozíció függvényében a ’C’ TS elrendezés
esetén N-C célfüggvényt alkalmazó különböző genetikus algoritmusokkal történő TS-BS összerendelés
alkalmazásával

függvényében a 3.23. és a 3.24. ábra mutatja. Downlink irányban hasonló a helyzet, mint a
P3-A célfüggvény esetében, uplink irányban azonban a GA optimalizálás következtében fellépő
folyamatos adóteljesítmény csökkenésből eredően az elégedett felhasználók aránya a szimuláció
során gyakorlatilag esőcella pozícióról esőcella pozícióra folyamatosan csökkent még a GA-f
algoritmus alkalmazása esetén is.

A túl magas SINR-rel rendelkező terminál állomások arányát mutatják a 3.25 – 3.27. ábrák
a q esőcella pozíció függvényében a Statikus, az SD-SSC algoritmusok, valamint a P3-A, a
P3-C és az N-C célfüggvényeket alkalmazó GA alapú TS-BS összerendelő algoritmusok esetén
downlink és uplink esetre. Megfigyelhető, hogy az uplink teljesítmény szabályozásnak köszön-
hetően uplink irányban már a Statikus és az SD-SSC TS-BS összerendelő algoritmusok esetén
is 2 – 5 % körül alakult az UHR. A 3.7. szakaszban ismertetett UHR csökkentő eljárásnak
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(b) Uplink irányban

3.25. ábra. UHR az esőesemény pozíció függvényében a ’C’ TS elrendezés esetén Statikus, SD-
SSC, valamint P3-A célfüggvényt alkalmazó különböző genetikus algoritmusokkal történő TS-BS
összerendelés alkalmazásával

0 10 20 30 40
50

55

60

65

70

75

80

85

Esõ esemény pozíció (q)

U
H

R
 d

ow
nl

in
k 

ir
án

yb
an

 [
%

]

 

 GA−10s−200i, P3−C
GA−10s, P3−C
GA−200i, P3−C
GA−f, P3−C

(a) Downlink irányban
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(b) Uplink irányban

3.26. ábra. UHR az esőesemény pozíció függvényében a ’C’ TS elrendezés esetén P3-C célfüggvényt
alkalmazó különböző genetikus algoritmusokkal történő TS-BS összerendelés alkalmazásával

és az uplink adóteljesítmény együttes optimalizálásának köszönhetően a P3-A célfüggvénnyel
a GA-10s-200i algoritmus az UHR-t 0 %-ra csökkentette. Igaz, hogy downlink esetben GA
optimalizálással adódott 65 – 85 % körüli UHR jelentősen nagyobb, mint a Statikus, illetve az
SD-SSC eljárások esetén kapott 55 – 65 % körüli érték, de downlink irányban nem is célom a
túl nagy SINR korlátozása a bázis állomás fix adóteljesítménye miatt.

A P3-C és az N-C célfüggvények esetén a downlink UHR hasonlóan magas volt, 55 – 75 %
körül alakult, uplink esetben pedig gyakorlatilag ebben az esetben is 0 %-ra csökkent. Ez
utóbbi eredmény természetesen a P3-C és az N-C célfüggvények esetén a szimuláció során
folyamatosan csökkenő uplink adóteljesítményeknek (3.21. ábra) és az ebből eredő nagyon kis
uplink SINR értékeknek tudható be.

Az eredmények tükrében a TS adóteljesítmények és a TS-BS összerendelések együttes op-
timalizálási feladat megoldásához a genetikus algoritmushoz a 3.6.2. és a 3.7. szakaszokban
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(b) Uplink irányban

3.27. ábra. UHR az esőesemény pozíció függvényében a ’C’ TS elrendezés esetén N-C célfüggvényt
alkalmazó különböző genetikus algoritmusokkal történő TS-BS összerendelés alkalmazásával

leírtaknak megfelelően módosított P3-A célfüggvényt javaslom, mert ez a célfüggvény eredmé-
nyezi az elégedett felhasználók legmagasabb arányát, miközben a TS adóteljesítmények és az
UHR értékek is minimalizálódnak.

Végül egy példaként a 3.28. ábra mutatja be a P3-A célfüggvényt alkalmazó GA-f al-
goritmus által a 10. esőesemény pozícióban megtalált kvázi-optimális TS-BS összerendelés
halmazt. A terminál állomások és a bázis állomások közötti szaggatott és folytonos vonalak
jelzik a TS-BS kapcsolatokat abban az esetben ha a TS a szomszédos illetve, ha a saját cellá-
jának bázis állomásával tart fenn kapcsolatot. A kontúr vonalak jelzik a BFWA hálózat felett
kialakult esőesemény intenzitás szintjeit mm/h-ban. Most is elmondható a 3.10.1. fejetben
levont következtetés, miszerint nemcsak azok a terminálok kapcsoltak át szomszédos bázis
állomáshoz, amelyek az esőcella környékén helyezkednek el, hanem attól távolabbi terminál
állomások is.

3.11. Az útvonal diverzitivel elérhető nyereség vizsgálata

A mikrohullámú összeköttetéseken fellépő fading elleni védekezés egyik legjelentősebb eszköze
az útvonal diverziti [Craig, 1996] [Goddard, 1996a]. Útvonal diverzitiről akkor beszélünk, ha
az adó és a vevő állomás között több, fizikailag különböző jelterjedési út létezik és az egyik
úton terjedő jel minőségének ideiglenes romlása, esetleges megszakadása esetén a jel utakon
fellépő különböző csillapítások közötti kis korreláció kihasználásával a jel a másik úton elküldve
kisebb csillapítást szenved.

A mobil rendszerek esetén a hozzáférési hálózatban L és S sávú összeköttetéseket hasz-
nálnak, míg az ellátó hálózat összeköttetései magasabb frekvencián, a Ku, K és Ka sávban
üzemenek, így ebben az esetben az útvonal diverzitit az ellátó hálózatban alkalmazhatjuk. Ez-
zel szemben a fixen telepített szélessávú rendszerekben már a hozzáférési hálózatban is Ka sávú
összeköttetések vannak, így az útvonal diverziti használatára ebben az esetben a hozzáférési
hálózatban is lehetőség nyílik. A hozzáférési hálózatban és az ellátó hálózatban alkalmazott
útvonal diverziti elve fixen telepített és mobil cellás rendszerekben a 3.29. ábrán látható, ahol
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3.28. ábra. A P3-A célfüggvényt alkalmazó GA által megtalált kvázi-optimális TS-BS összerendelés
halmaz a 10. esőesemény pozícióban

(a) Fixen telepített rendszer esetén, útvonal di-
verziti a hozzáférési hálózatban

(b) Mobil rendszer esetén, útvonal diverziti az el-
látó hálózatban

3.29. ábra. Az útvonal divertizi fading esetén

a BS és TS a fixen telepített cellás rendszer bázis és terminál állomásait jelöli, az ASN GW a
hozzáférési hálózat átjárója (Access Service Network Gateway), az UE, Node B és RNC pedig
a mobil UMTS rendszer mobil készülékeit (UE, User Equipment), bázis állomásait és Rádiós
Hálózati Szabályzóját (RNC, Radio Network Controller) jelöli.

Amennyiben a fixen telepített rendszerben a TS2 és az őt ellátó BS2 közötti nagyfrek-
venciás összeköttetésen fading lép fel, akkor lehetőség van a BS1-hez történő átkapcsolásra.
Mobil rendszerekben a nagyfrekvenciás mikrohullámú összeköttetések az átviteli hálózatban
használatosak. Amennyiben Node B2 és az RNC közötti összeköttetésen lép fel a fading, akkor
az UE2 hivásátadással a Node B1-hez kapcsolható, így az RNC-ig értelmezett átviteli út is
megváltozik.

Az útvonal diverzitinek és a vevőben alkalmazott kombináló algoritmusnak számos fajtája
ismert, melyekkel Stüber és Yang [Stüber, 2001], illetve [Yang, 2002] műveikben részletesen
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foglalkoznak. Az egyszerű SD-SC (Site Diversity with Switched Combining, útvonal diverziti
kapcsolt kombinálással) útvonal diverziti algoritmus esetén a hasznos jel átvitelére a min-
denkori legkisebb csillapítással terhelt összeköttetést használjuk. Az SD-SSC (Site Diversity
with Switched and Stay Combining, útvonal diverziti kapcsol és tart kombinálással) útvonal
diverziti algoritmusnál a hasznos jel átvitelének útja csak akkor változik meg, ha az aktuális
összeköttetésen mért SINR egy meghatározott küszöb alá esik. Ekkor a SD-SC algoritmushoz
hasonlóan a legkisebb csillapítással terhelt összeköttetésre kapcsolunk.

3.11.1. Célkitűzések

Az országos mérőrendszerünk csillag topológiájú összeköttetései lehetőséget biztosítottak az
útvonal diverziti által különböző összeköttetések között elérhető nyereség vizsgálatára. Az
útvonal diverziti által elérhető nyereség nagyban függ az összeköttetések által bezárt szög-
től, a szögfüggést diverziti rendszerek tervezésekor figyelembe kell venni. Az irodalomban
megtalálható modell a diverziti nyereség szögfüggését szinuszos formában adják meg [Usman,
2003] [Tikk, 2003], azonban Hendrantoro [Hendrantoro, 2002] cikkében megállapítja, hogy az
esőcsillapítás korrelációjának szögfüggését leíró görbe meredeksége kis szögek esetére kisebb,
mint a szinuszos görbe meredeksége. Célom egy olyan diverziti nyereség szögfüggését leíró
olyan modell kidolgozása volt, ami ezt az utóbbi feltételt jobban kielégíti, mint az irodalomból
ismert modell.

Ebben a szakaszban az összeköttetések között elérhető nyereség vizsgálatával foglalkozom,
majd a 2.3. tézis eredményét, az általam kidolgozott szögfüggő diverziti modellt ismertetem.

3.11.2. Definíciók

Tekintsük az SD-SC algoritmust, amikor a hasznos jel átvitelére a mindenkori legkisebb csil-
lapítással terhelt összeköttetést használjuk. Az így kapott elméleti összeköttetést nevezzük
diverziti összeköttetésnek, melynek csillapítás időfüggvényét D(t) jelöli, Ai(t) a csillag topo-
lógiában elhelyezkedő i-edik összeköttetés csillapítás időfüggvénye [Goddard, 1996a]:

D(t) = min
i

{ai(t)} . (3.48)

A 3.30(a). ábrán a győri csomópont körüli összeköttetéseken (lásd a 2.2. táblázat) 2004 áp-
rilis 5.-én regisztrált esőesemény által okozott különböző lefolyású csillapítás időfüggvényeket
láthatjuk [Héder, 2005a], észrevető az időfüggvények közötti erős korreláció, a csillapítás az
összeköttetéseken majdnem egyidőben jelentkezik, de a csillapítás mértéke különböző. Abban
az esetben, ha a HU55 és a HU52 összeköttetések között SD-SC útvonal diverzitit alkalmaz-
nánk, akkor a 3.30(b). ábrán látható D(t) csillapítás időfüggvényt tapasztalnánk.

A HU52, a HU55 és a közöttük értelmezett diverziti összeköttetésen 2004-ben mért nyolc
hónapos mért csillapítás CCDF görbéit a 3.31. ábrán mutatom be. Azért nem teljes éves
adatsoron dolgoztam, mert sajnálatos módon 2004-ben a győri csomópont körüli összeköt-
tetéseken a mérésben négy hónapos kiesés volt. A 3.31. ábrán bemutatott CCDF görbéket
a 2.5. szakaszban ismertetett a (2.13) összefüggés szerint ta=60 s hosszúságú mozgó ablakkal
szűrt csillapítás idősorokból számítottam ki. Figyeljük meg a 3.31. ábrán, hogy a diverziti
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(b) Csillapítás a HU55 és a diverziti összekötteté-
seken

3.30. ábra. A 2004 április 5.-én regisztrált esőesemény a győri csomópont körüli HU52 és HU55
összeköttetésekre és a közöttük értelmezett diverziti összeköttetésre gyakorolt csillapításának idő-
függvényei [Héder, 2005a]
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3.31. ábra. A győri csomópont körüli HU52 és HU55 összeköttetéseken és a közöttük értelmezett
diverziti összeköttetésen 2004-ben mért éves csillapítás CCDF görbéi

összeköttetésen valóban jóval kisebb csillapítás alakul ki, mint akár a HU52, akár a HU55
összeköttetéseken. A diverziti összeköttetésen a maximális csillapítás értéke körülbelül 22 dB,
míg a HU55 összeköttetésen 31 dB körüli, a HU52 összeköttetésen pedig 34 dB körüli. Figyeljük
meg, hogy nyolc hónapos átlagban a HU52 összeköttetésen nagyobb az adott valószínűséggel
előforduló csapadék csillapítás, mint a HU55 összeköttetésen, a 3.30. ábrán viszont pont egy
olyan eseményt ragadtunk ki, amely esetében pont a HU55 összeköttetésen fellépő csillapítás
volt a nagyobb.

Az útvonal diverziti alkalmazása következtében elért nyereség leírására két fogalom hasz-
nálatos. Az A csillapításhoz tartozó ID(A) diverziti javulás tényezőt (Diversity Improvement
Factor) a (3.49) kifejezés adja meg, ahol PD(A), illetve Pi(A) a diverziti összeköttetésen, va-
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lamint diverziti rendszer i-edik összeköttetésén mért csillapítás CCDF függvényének értéke az
A helyen [Goddard, 1996a]:

ID(A) = min
i

{

Pi(A)

PD(A)

}

. (3.49)

A Gi (p) diverziti nyereség (Diversity Gain) a diverziti rendszer i-edik összeköttetésén és
a diverziti összeköttetésen mért csillapítás CCDF görbéken adott p valószínűséghez tartozó
Ai (p) és AD (p) csillapítások közötti dB-en értelmezett különbség [Goddard, 1996a]:

Gi (p) = A
[dB]
i (p) − A

[dB]
D (p) . (3.50)

A diverziti javulás tényezőt, illetve a diverziti nyereséget definiáló (3.49) és (3.50) összefüg-
gésekben szereplő mennyiségeket a 3.31. ábrán mutatom be abban az esetben, ha a diverziti
rendszer a HU52, a HU55 és a közöttük a (3.48) összefüggéssel értelmezett diverziti összeköt-
tetésből áll. Ekkor a diverziti javulás tényező például az A=20 dB csillapítás szinten a (3.51)
összefüggéssel számítható:

ID (A = 20 dB) =
PHU55 (A = 20 dB)

PD (A = 20 dB)
. (3.51)

A HU55 és a diverziti összeköttetés között, a p = 10−4 valószínűség mellett elérhető
GHU55 (p = 10−4) diverziti nyereség pedig a (3.52) összefüggéssel határozható meg:

GHU55

(

p = 10−4
)

= Ai

(

p = 10−4
)

− AD

(

p = 10−4
)

. (3.52)

3.11.3. Az útvonal diverziti szögfüggését leíró modell

A (3.50) egyenlettel definiált G (p) diverziti nyereség adott p valószínűség szinten értelmezett
értéke az összeköttetéseken fellépő fading korrelációjától, tehát esőcsillapítás okozta fading és
csillag topológia esetén elsősorban az összeköttetések által bezárt ω szögtől függ [Daru, 2002b].
Így adott valószínűség feltétel mellett értelmezhető a G (ω|p) szögfüggő diverziti nyereség.

A diverziti nyereség szögfüggését leíró modellnek a csillag topológiájú összeköttetéseken fel-
lépő esőcsillapítás korrelációjának figyelembevételével a következő tulajdonságokkal kell ren-
delkeznie:

• ω=0, valamint ω = 2π értékeknél a diverziti nyereség zérus, hiszen 0 szög elfordulás
esetén a két összeköttetésen fellépő esőcsillapítás közötti korreláció elméletileg 1.

• ω = π esetén a diverziti nyereség maximális.

A diverziti nyereség szögfüggése leírható (3.53) segítségével, ahol ω radiánban értendő,
ν1(p) és ν2(p) a modell p valószínűség függő paraméterei és ν2(p) pozitív páros szám:

G(H) (ω|p) = − ν1(p)

πν2(p)
· (ω − π)ν2(p) + ν1(p), 0 ≤ ω < 2π. (3.53)

A modell hasonló az irodalomból ismert Usman modellhez [Usman, 2003] és annak Tikk
általi módosításaként kapott modellhez [Tikk, 2003] [Singliar, 2005c], amelyek azonban a
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3.32. ábra. A diverziti nyereség az idő száza-
lékának függvényében nyolc havi adatsor fi-
gyelembevétele esetén [Héder, 2005d]
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3.33. ábra. A diverziti javulás tényező a csil-
lapítás függvényében nyolc havi adatsor figye-
lembevétele esetén [Héder, 2005d]

diverziti nyereség szögfüggését általános sink(ω/2) , k ∈ R formában adják meg. A (3.53) által
leírt modell ν1(p) és ν2(p) paramétereit meg lehet határozni a modellnek a mért csillapítás
adatsorokból kiszámított szögfüggő diverziti nyereség értékekre történő illesztésével.

3.11.4. Az eredmények értékelése

A diverziti nyereség és a diverziti javulás tényező értékét különböző összeköttetések esetére
[Héder, 2005a]-ban, [Héder, 2005d]-ben és [Singliar, 2005b]-ben határoztam meg egy adott
esőesemény, valamint egy nyolc havi mért adatsor esetére.

A 3.31. ábrán látható CCDF görbékből kiszámított diverziti nyereség értékeket a 3.32. áb-
rán ábrázoltam a valószínűség függvényében a 2004-ben mért nyolc havi adatsor figyelembevé-
telével a HU52 és a HU55 összeköttetések esetén. A görbék egy bizonyos fizikai összeköttetés
és a megfelelő elméleti diverziti összeköttetés között értelmezett diverziti nyereség értékét áb-
rázolják. Megállapítható, hogy a HU52 összeköttetésen mért csillapításhoz képest 2 dB körüli
nyereség, míg a HU55 összeköttetésen mért csillapításhoz képest körülbelül 6 dB nyereség
érhető el nyolc havi átlagban.

Erre az esetre HU52 és a HU55 összeköttetések között számított diverziti javulás ténye-
ző értékeit az esőcsillapítás függvényében a 3.33. ábrán mutatom meg. Vegyük észre, hogy
10<ID(A)<20, ha A<18 dB. Amennyiben A>18 dB, akkor ID(A) meredeken nő. Ennek az a
magyarázata, hogy a mért éves adatsorban előforduló események esetén, amennyiben a HU55
összeköttetésen a csillapítás meghaladja a 18 dB-t, a HU52 összeköttetésen a csillapítás jellem-
zően a 18 dB szint alatt marad. Ez a helyzet a 3.30. ábrán látható csillapítás esemény esetében
is. Ennek következtében a diverziti összeköttetésen a (3.48) összefüggéssel értelmezett D(t)
csillapítás időfüggvény által felvett értékek is a 18 dB szint alatt maradnak, így minél inkább
meghaladja a HU55 összeköttetésen fellépő csillapítás a 18 dB szintet, annál nagyobb a HU55
és HU52 összeköttetések között értelmezett diverziti javulás tényező.

A 3.11.3. szakaszban ismertetett diverziti modell paramétereinek megtalálásához több kü-
lönböző összeköttetésen mért adatsort kellett összehasonlítanom. A különböző jellemzők-
kel rendelkező összeköttetéseken 2004-ben mért csillapítás idősorokat a (2.13) összefüggéssel
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3.34. ábra. A mért és modellezett diverziti nyereség értékek

ta=60 s hosszúságú mozgó ablakkal szűrtem, majd a 2.5. szakaszban leírtaknak megfelelően
a (2.14) – (2.15) összefüggések segítségével Lh=1 km hosszú, 23 GHz vivőfrekvenciájú, ver-
tikális polarizációjú hipotetikus referencia összeköttetésre transzformáltam, melynek földrajzi
helyének Budapestet tekintettem. A megfelelő d0 értékek kiszámításakor az ITU-R P.837
ajánlás [ITU-R, 2003c] alapján kiszámított, a 2.5. szakaszban a 2.7. ábrán is bemutatott R0.01

értékeket vettem figyelembe [Singliar, 2004]. Az így transzformált idősorok már alkalmasak a
diverziti nyereség kizárólag az ω szögtől való függésének vizsgálatához.

A győri csomópont körüli csillag topológiájú összeköttetéseken fellépő transzformált csilla-
pítás idősorokon számított diverziti nyereség értékek és a rájuk illesztett, a (3.53) kifejezéssel
adott modell a 3.34. ábrán látható. A HU51 (HU55) jelölés azt jelenti, hogy a szögelfordulást
a HU51 (HU55) összeköttetéstől mértem és a HU51 (HU55) és a megfelelő ω szögelfordulásra
található másik összeköttetés között számítottam a diverziti nyereség értékeket.

A bevezetett G(H) (ω|p) modell ν1(p) és ν2(p) és a [Tikk, 2003]-ban ismertetett G(T ) (ω|p)
diverziti nyereség modell A(p) és x(p) paramétereit, valamint a modelleknek a mért értékekre
történő illeszkedésének ̺

(

G(H)(ω|p)
)

-vel és ̺
(

G(T )(ω|p)
)

-vel jelölt RMS hibáit a 3.8. táblá-
zatban foglaltam össze.

3.8. táblázat. A bevezetett diverziti nyereség modell paraméterei a Győr csomópont körüli összeköt-
tetések esetén

Összeköttetés p [%] ν1(p) ν2(p) A(p) x(p) ̺
(
G(H)(ω|p)

)
̺

(
G(T )(ω|p)

)

HU51 0.001 3.1449 6 3.2037 0.3081 1.0253 0.9776

HU55 0.001 0.8132 2 0.6295 0.0925 0.1818 0.0881

HU51 0.1 1.5338 18 1.5813 0.1843 0.2901 0.3793

HU55 0.1 0.4802 2 0.3954 0.2747 0.1250 0.1194

Vegyük észre, hogy az általam bevezetett, a (3.53) összefüggéssel megadott diverziti nye-
reség modell körülbelül hasonló jóságú illeszkedést mutat a mért értékekre, mint a [Tikk,
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2003]-ban ismertetett modell. Lényegi különbség azonban a két modell között, hogy a (3.53)
összefüggés szerint az ω = π radián körüli szög értékek esetén a diverziti nyereség meredeksége
jóval kisebb, mint az Usman és Tikk által megadott modellek esetén.

Hendrantoro [Hendrantoro, 2002] cikkében foglalkozik LMDS rendszerben alkalmazható
útvonal diverzitivel és megvizsgálja az egy csomópontból kiinduló összeköttetéseken fellépő
esőcsillapítás korrelációjának szögfüggését. A számításokhoz radar mérésekkel kapott esőin-
tenzitás értékeket használt fel és megállapítja, hogy a korreláció meredeken csökken 0 – 1.74
radián, azaz 0° – 100° szögelfordulás tartományban, majd a korreláció görbe meredeksége az
1.74 – 4.54 radián, azaz 100° – 260° szögelfordulás tartományban lényegesen laposabb, végül
a 4.54 – 2π, azaz a 260° – 360° tartományban a görbe meredeksége ismét növekszik. Ezzel a
megfigyeléssel összhangban van a (3.53) összefüggéssel megadott modell, amint az a 3.34. áb-
rán is látható. Mindazonáltal a diverziti nyereség pontosabb modellezéséhez olyan csillag
topológiában elrendezett összeköttetéseken mért adatok elemzésére lenne szükség, amelyek a
mérési csomópont körül sokkal sűrűbben, egymással kisebb szöget bezárva helyezkednek el.
Erre azonban az országos mérőrendszer adottságai miatt egyelőre sajnos nincs lehetőségünk.

3.12. A második téziscsoport összefoglalása

Értekezésem második fejezetében vezeték nélküli pont-többpont hálózatokban alkalmazható
diverziti eljárásokkal foglalkoztam. A BFWA rendszerekben a terminál állomás – bázis állo-
más összerendelés nagymértékben befolyásolja a hálózatban kialakuló downlink és uplink SINR
viszonyokat, emiatt az összerendeléseknek az interferencia szempontjából történő optimalizá-
lása akkor is szükséges, amikor az eső által okozott fading nem terheli az összeköttetéseket.
A downlink és uplink SINR viszonyokat az optimalizálásnál egyidejűleg figyelembe kell venni,
mert csak a downlink SINR optimalizálása az uplink SINR viszonyok romlását vonhatja maga
után és fordítva.

A BFWA rendszerekben ráadásul az alkalmazott 40 GHz körüli vivőfrekvencia miatt a
csapadék jelentékeny csillapítást okoz, amelynek hatását egyszerű útvonal diverziti algoritmu-
sokkal csökkenteni lehet, viszont ezek az algoritmusok kizárólag a downlink csatorna minősége
alapján hozzák meg döntéseiket. Az optimális terminál állomás – bázis állomás összerende-
lések elvileg teljes kereséssel megtalálhatóak, azonban a probléma komplexitás miatt annak
megoldása véges idő alatt nem lehetséges. A fejezetben az általam kifejlesztett genetikus algo-
ritmust alkalmazó adaptív útvonal diverziti algoritmust mutattam be. Munkám során több,
a genetikus algoritmus által használható célfüggvényt is bevezettem és kimutattam, hogy egy
megfelelő célfüggvény alkalmazásával a kifejlesztett genetikus algoritmus képes a hálózatban
található felhasználók elégedettségi arányát maximalizálni a terminál állomás – bázis állomás
összerendelések és a terminál állomás adóteljesítmények optimalizálásával. Kimutattam, hogy
bizonyos körülmények esetén a kifejlesztett genetikus algoritmus már akkor is kielégítő javulást
ér el, ha azt csak adott időközönként és korlátozott iteráció számmal futtatom le.

Az elméleti eredményeket számítógépes szimulációkkal támasztottam alá. Több, az alkal-
mazott célfüggvényben, a genetikus algoritmus iteráció számának korlátozásában és a szimulá-
ció során történő optimalizálás gyakoriságában eltérő algoritmus hatékonyságát hasonlítottam
össze. Javaslatot tettem az uplink SINR korlátozásával és az uplink adóteljesítmények fi-
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gyelembevételével módosított P3-A célfüggvény alkalmazására, mellyel a BFWA hálózatban
található felhasználó elégedettségi aránya jelentősen megnövelhető a hagyományos útvonal di-
verziti alkalmazásához képest, ráadásul a terminál állomások adóteljesítményei is minimális
szinten tarthatók.

A fejezet utolsó részében a rendelkezésemre álló országos mérőrendszer csillag topológiáját
kihasználva megvizsgáltam, hogy mekkora elméleti nyereség érhető el útvonal diverziti al-
kalmazásával egy mérési csomópont körül elhelyezkedő mikrohullámú összeköttetések között,
amennyiben az összeköttetéseket csapadék által okozott fading terheli. Az útvonal diverzi-
ti által elérhető nyereség függ az összeköttetések által bezárt szögtől. Az általam javasolt
szögfüggést leíró modellt összehasonlítottam az irodalomból ismert egyszerű modellel.





4. fejezet

Az eHSPA rendszerben alkalmazható
MDC stratégiák

„A gondolat, akár kimondják, akár
nem, valóságos dolog, és ereje van.”

Frank Herbert
(1920 – 1986)

4.1. Bevezető

ANagysebességű Csomagletöltési Hozzáférés (HSDPA, High Speed Downlink Packet Ac-
cess) és a Nagysebességű Csomagfeltöltési Hozzáférés (HSUPA, High Speed Uplink Packet

Access) rendszereket a Harmadik Generációs Partner Projekt (3GPP, 3rd Generation Part-
nership Project, Harmadik Generációs Partner Projekt) szabványosította az 5. (Release 5) és
a 6. (Release 6) kiadásában [3GPP, 2003] [3GPP, 2006b] [Holma, 2006]. Ezek voltak az első
lépések az UMTS rendszer továbbfejlesztetése felé, melyben elsősorban a költséghatékonyabb
működésre és a nagyobb teljesítményre helyezték a hangsúlyt. A hálózati operátorok erőfor-
rás hatékonyabb és olcsóbb technológiai megoldásokat igényeltek, a végfelhasználók a vezeték
nélküli csomagkapcsolt szolgáltatások számának növekedését látták volna szívesen. Nem utol-
sósorban a fejlesztések növelték a 3GPP versenyképességét is a piacon az alternatív vezeték
nélküli szélessávú technológiákkal szemben.

A HSDPA és HSUPA rendszerek kiegészítik egymást, összefoglaló néven Nagysebességű
Csomagkapcsolt Hozzáférésnek (HSPA, High Speed Packet Access) említik őket. A HSDPA
downlink irányú adatátviteli rendszer 14.4 Mbit/s csúcs adatsebességet biztosít, míg a HSUPA
uplink irányú adatátviteli rendszer 5.76 Mbit/s csúcs adatsebességre képes. A HSPA rendsze-
rek további fejlesztésénél elsősorban a csomaglappangási idő (latency) és az ár csökkentése,
valamint az adatsebesség, a kapacitás növelése volt a fő szempont. A 3GPP ezek figyelembe-
vételével kezdte elkészíteni a Továbbfejlesztett HSPA (eHSPA, Evolved HSPA) rendszert leíró
TR 25.999 „HSPA Evolúció” (HSPA Evolution) specifikációt [3GPP, 2008b], amelynek a fő
pontjai a következők:
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• fokozott rendszer teljesítmény, azaz

– jobb spektrum hatékonyság
– jobb rendszer kapacitás és lefedettség
– csökkentett csomaglappangási idő
– megnövekedett csúcs adatsebesség (42 Mbit/s downlink és 22 Mbit/s uplink)

• a Hosszú Távú Fejlődés (LTE, Long Term Evolution) rendszerekbe történő probléma-
mentes átmenet

• teljesen csomagkapcsolt
• visszafele kompatibilitás a HSPA/UMTS rendszerekkel
• az alkalmazott megoldások mindössze a meglévő infrastruktúra (szoftver) frissítését

igénylik

Az eHSPA egyszerű rádiós hozzáférési hálózattal rendelkezik, elosztott rádiós erőforrások-
kal és elosztott mobilitás kezeléssel, ahol a hívásátadás döntések az RNC helyett az Evolved
HSPA Node B-ben (eNode B, Továbbfejlesztett HSPA Node B) jönnek létre. A cellák között
a kemény hívásátadás (HHO, hard handover), a lágy hívásátadás (SHO, soft handover) és a
lágyabb hívásátadás (softer handover) is támogatott.

4.2. Célkitűzések

Az eHSPA rendszerben lágy hívásátadás közben a mobil felhasználó a kiszolgáló eNode B-
n (serving eNode B) kívül egy vagy több úgynevezett segéd eNode B-vel (drift eNode B)
van kapcsolatban. A segéd eNode B továbbítja a felhasználó adatait a kiszolgáló és a segéd
eNode B-k között értelmezett logikai Iur interfészen keresztül a kiszolgáló eNode B-nek, ami
kiválasztja a hibátlan csomagot, amit aztán tovább küld a gerinchálózat (CN, Core Network)
felé. Ezt az algoritmus nevezzük Makro Diverziti Kombájnernek (MDC, Macro Diversity
Combiner) [3GPP, 2008b].

4.1. definíció (SHO csomagtovábbítás). Az SHO alatt a segéd eNode B által végre-
hajtott, az Iur interfészen a kiszolgáló eNode B felé történő csomagtovábbítást SHO cso-
magtovábbításnak nevezem.

4.2. definíció (MDC stratégia). A kiszolgáló eNode B-ben végrehajtott MDC algorit-
must és az SHO csomagtovábbítást együttesen MDC stratégiának nevezem.

Néhány esetben az SHO csomagtovábbítás jelentős, a késleltetésre érzékeny keresztforgal-
mat generál az átviteli hálózaton az eNode B-k között, ami az eHSPA rendszer hatékonysá-
gának csökkenéséhez vezet. A 3GPP már javaslatot tett egy továbbfejlesztett MDC stratégia
(Improved MDC, a továbbiakban Továbbfejlesztett MDC) alkalmazására, ami a csomagok
segéd eNode B által az Iur interfészen a kiszolgáló eNode B felé történő igény szerinti továbbí-
tásán alapszik [3GPP, 2008b] [3GPP, 2006a] [3GPP, 2007]. A segéd eNode B-k csak azokat a
csomagokat továbbítják az Iur interfészen a kiszolgáló eNode B-nek, amelyekre annak valóban
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szüksége van, tehát amelyeket a kiszolgáló eNode B nem tudott önmagában detektálni. Ez a
megoldás kétségtelenül csökkenti az Iur interfészen átküldendő csomagok mennyiségét, így az
átviteli hálózat terhelését, ellenben megnöveli az igényelt csomagok késleltetését és így növeli
a csomagok lappangási idejét is. Ez utóbbi jelenség a valós idejű alkalmazások (például VoIP)
minőségének romlásához vezet.

Ebben a fejezetben a 3.1. – 3.2. tézisek eredményeit ismertetem: alternatív MDC stra-
tégiákat mutatok be, melyek az uplink adatcsatorna minőségének predikcióján alapulnak és
úgy csökkentik az Iur interfész terhelését, hogy közben nem növelik jelentősen a továbbított
csomagok késleltetését. Bemutatom az általam kifejlesztett adaptív predikciós algoritmust is,
amely folyamatosan adaptálódik az uplink csatorna állapotához. Ilyen módszereket gyakran
alkalmaznak adaptív rádió rendszerekben, például az adaptív kódolás és moduláció területen
[Duel-Hallen, 2007] [Rhee, 2006].

4.3. Az Evolved HSPA architektúra

Az Evolved HSPA rendszer a hálózati eszközök (csomópontok) számának csökkenésével és
az egyszerűsített rádiós architektúra segítségével átmenetet biztosít az áramkör- és csomag-
kapcsolt UMTS rendszerből a tisztán csomagkapcsolt megoldásokig. A cél egy egyszerűbb,
olcsóbb rendszer definiálása volt a csomagkapcsolt hálózat előnyeinek kihasználásával. Az ar-
chitektúra szempontjából sokféle elképzelés létezik. Egyszerűbb esetben a szabályozó RNC-t
(CRNC, Controlling RNC), vagy a segéd RNC-t (Drift RNC) fizikailag összeolvasztják a ki-
szolgáló Node B-vel [3GPP, 2008b], de léteznek olyan javaslatok is, melyek az úgynevezett
rendszer architektúra evolúción (SAE, System Architecture Evolution) alapuló technológiát
javasolnak LTE interfészekkel. Az Evolved HSPA rendszerek is az UTRAN (UMTS Ter-
restrial Radio Access Network, UMTS Földi Rádiós Hozzáférési Hálózat) rádiós hozzáférési
hálózatot használják.

4.3.1. Architektúra

A 4.1. ábrán látható egyszerű Evolved HSPA rendszerben az RNC funkcionalitások az eNo-
de B-ben kerülnek implementálásra. A rádiós interfész a 3GPP 5., vagy későbbi kiadásában
(3GPP release 5) leírtaknak felel meg [3GPP, 2003]. A felhasználói sík (User Plane) adatforgal-
ma a Gn felhasználó síkon értelmezett interfészen keresztül jut el a GPRS-t (General Packet
Radio Service, általános csomagkapcsolt rádió szolgáltatás) támogató átjáró csomóponthoz
(GGSN, Gateway GPRS Support Node). A kontroll és jelzés üzenetek (signaling) az Iu-ps
kontroll síkon (Control Plane) értelmezett interfészt használják az eNode B és a kiszolgáló
GPRS-t támogató csomópont (SGSN, Serving GPRS Support Node) között és a Gn kontroll
síkon értelmezett interfészt az SGSN és a GGSN között. Az eNode B-k közötti kommunikáció
az Iur interfészen keresztül történik.

Az eNode B fő funkcionalitásai közé tartozik a rádiós erőforrások menedzselése és a fel-
használói síkú adatfolyam továbbítása a gerinchálózat (CN, Core Network) felé. A rádiós
erőforrással és a mobilitással kapcsolatos funkcionalitások RNC-ből az eNode B-be való áthe-
lyezése teszi lehetővé a csomag optimalizált rádiós hozzáférés létrehozását, amelyben többek
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4.1. ábra. Az Evolved HSPA architektúra 4.2. ábra. Uplink MDC két eNode B között

között a hívásátadással kapcsolatos döntéseket is az eNode B hozza meg. A gerinchálózat
felé kiépített tisztán csomagkapcsolt szélessávú hálózat pedig jelentősen csökkenti a csomagok
lappangási idejét, azaz a csomagok késleltetését.

4.3.2. Az uplink makro diverziti kombájner és az SHO csomagto-
vábbítás

Az Evolved HSPA egyszerűsített architektúrája támogatja az uplink makro diverziti kom-
bájnert (UL MDC, Uplink Macro Diversity Combining), ami fizikailag az eNode B-ben he-
lyezkedik el. Az MDC koncepciója a következő: a kombájner több ágon, azaz több olyan
fizikai útvonalon, amelyeken a fellépő minőségromlás az esetek többségében korrelálatlannak
tekinthető, kapja meg ugyanazt az információt, majd az információk kombinálásával a meg-
hibásodott csomag javítására van lehetőség.

Ennek megfelelően, ahogy a 4.2. ábrán is feltüntettem, SHO esetén a mobil terminál
(UE, User Equipment) kettő, vagy több eNode B-vel van egyidőben összerendelve, hason-
lóan a 3.2. szakaszban említett útvonal diverziti megoldáshoz. Azt az eNode B-t, amelyikben
a kombinálás megtörténik, kiszolgáló (serving) eNode B-nek, a többi, a lágy hívásátadásban
résztvevő eNode B-t, vagy eNode B-ket, amelyek tehát továbbítják a csomagokat a kiszolgáló
eNode B-nek, segéd (drift) eNode B(k)-nek nevezzük.

A kiszolgáló eNode B tehát az MDC után továbbítja az adatokat a GGSN felé. Abban az
esetben, ha a kiszolgáló eNode B a közvetlen úton nem kapja meg, vagy ha hibásan detektálja
a csomagot, akkor megvárja, amíg a segéd eNode B(k)-től megérkezik a csomag, illetve amíg
egy időzítő le nem jár. Ha az időzítő lejárta előtt megérkezik a segéd eNode B-től a helyesen
detektált csomag, akkor az továbbítódik a GGSN felé, ha az időzítő lejárta után érkezik meg,
akkor eldobódik. Az SHO csomagtovábbítás megnöveli a csomagok késleltetését, valamint
kereszt irányú forgalmat generál a kiszolgáló és a segéd eNode B-k között. Amint a 4.2. ábrán
is látható, a kombinált adatfolyam és a két eNode B között továbbított adatfolyam valójában
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4.3. ábra. A Normál MDC stratégia elemei

az átviteli hálózatot terheli, amelyben az összeköttetések kapacitása korlátozott, ezért az SHO
csomagtovábbításnak káros hatása van az átviteli hálózat minőségére, illetve árára.

4.4. Az MDC stratégiák

Az MDC stratégia, ami alatt a 4.2. definíciónak megfelelően a segéd eNode B-ben végrehaj-
tott MDC algoritmust és az SHO csomagtovábbítást együttesen értem, meghatározza, hogy
SHO alatt MDC algoritmus alkalmazása esetén a segéd eNode B mikor és melyik csomago-
kat továbbítsa az Iur interfészen a kiszolgáló eNode B felé. Munkám során különböző MDC
stratégiákat vizsgáltam meg:

• Normál MDC stratégia [3GPP, 2008b]
• Továbbfejlesztett MDC stratégia [3GPP, 2008b]
• Az általam kifejlesztett Prediktív MDC stratégia
• Az általam kifejlesztett Hibrid MDC stratégia

4.4.1. A Normál MDC stratégia

A Normál MDC stratégia esetén, az eNode B-k MAC-e és MAC-es [3GPP, 2009b] rétegeiben
implementált szükséges logikai elemeket a 4.3. ábra illusztrálja.

A Normál MDC esetén a kiszolgáló eNode B a helyesen detektált csomagokat azonnal
(további késleltetés nélkül) továbbítja a GGSN felé. A segéd eNode B pedig az összes, általa
helyesen detektált csomagot továbbítja az Iur interfészen keresztül a kiszolgáló eNode B-nek.
Ahogy a 4.3. ábrán látható, az eNode B-kben a HSUPA rádiócsatornáján fellépő hibákat Hib-
rid Automatikus Újraküldés Igényléssel (HARQ, Hybrid Automatic Repeat Request) kezelem
[3GPP, 2008a]. A kiszolgáló eNode B MAC-e rétegében működő HARQ blokk hibás detekció
esetén a csomag újraküldésére utasítja az UE-t, illetve ezzel egyidejűleg elindít egy időzítőt.
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4.4. ábra. A Továbbfejlesztett MDC stratégia elemei

Ha a helyesen detektált csomag akár a második, vagy harmadik újraküldést követően a kiszol-
gáló eNode B MAC-e rétegéből, akár a segéd eNode B-től, az Iur interfészen továbbítva az
időzítő lejárta előtt megérkezik a kiszolgáló eNode B MAC-es rétegében implementált MDC
algoritmushoz, akkor az MDC algoritmus továbbítja azt a GGSN felé. Ha a helyesen detektált
csomag az időzítő lejárta után érkezik meg, akkor eldobódik.

Miután a Normál MDC stratégia estén a segéd eNode B minden egyes helyesen detek-
tált csomagot továbbít az Iur interfészen a kiszolgáló eNode B felé, ennek a stratégiának az
alkalmazása nyílvánvalóan jelentős terhelést okoz az Iur interfészen.

4.4.2. A Továbbfejlesztett MDC stratégia

Az SHO csomagtovábbítás miatt megnövekedett terhelés minimalizálása érdekében a 3GPP elé
terjesztették a Továbbfejlesztett MDC stratégiát [3GPP, 2006a] [3GPP, 2007], ami a [3GPP,
2008b] szabványban jelent meg. A Továbbfejlesztett MDC stratégia esetén szükséges logikai
elemeket a 4.4. ábrán mutatom be. A Normál MDC stratégiához képest három új blokk került
a 4.4. ábrára:

• Csomag menedzser a kiszolgáló eNode B MAC-e rétegében
• Csomag menedzser a segéd eNode B MAC-es rétegében
• Csomag puffer a segéd eNode B MAC-es rétegében

A Továbbfejlesztett MDC stratégia esetén az SHO csomagtovábbítás ki van kapcsolva,
viszont lehetőség van egy-egy a kiszolgáló eNode B által hibásan detektált csomag direkt
lekérésére a segéd eNode B-től. A kiszolgáló eNode B a helyesen detektált csomagokat, a
Normál MDC stratégiához hasonlóan, azonnal továbbítja a GGSN felé. Ha azonban a csomag
detektálása sikertelen volt a MAC-e rétegben található HARQ blokk üzenetet küld a csomag
menedzsernek, ami tartalmazza a hibás csomag azonosítóját. Ez után a csomag menedzser
egy direkt lekérdezés parancsot küld az Iur interfészen keresztül a segéd eNode B csomag
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menedzserének, amivel az adott azonosítójú csomag elküldésére utasítja a segéd eNode B-
t. Amennyiben időközben a kérdéses csomagot a segéd eNode B sikeresen detektálta, akkor
az belekerül a MAC-es rétegében található csomag pufferbe. Ha a kiszolgáló eNode B-től
érkező direkt lekérdezés parancs egy, a csomag pufferben lévő csomagot igényel, akkor azt a
csomagot a segéd eNode B az Iur interfészen továbbítja a kiszolgáló eNode B kombájnerének.
A csomag puffer mérete korlátozott, így a belekerüléstől számított adott idő lejárta után a
csomagok eldobódnak belőle. Ez a megoldás csökkenti az Iur interfész terhelését, ugyanakkor
megnöveli a továbbított csomagok késleltetését azzal az idővel, amennyi a direkt lekérdezés
üzenet megérkezésig eltelik.

A direkt lekérdezés üzenetet a kiszolgáló eNode B rögtön a HARQ blokk első negatív
nyugtázását (NACK, Negative Acknowledgement) követően elküldheti. Ekkor az első kül-
désre hibásan detektált csomag a második, vagy harmadik újaküldésnél nagy valószínűséggel
helyesen detektálódik, esetleg hamarabb, mint ahogy a továbbított csomag a segéd eNode
B-től megérkezik, ebben az esetben tehát a csomag Iur interfészen történő továbbítása feles-
leges lehet. Ha a direkt lekérdezés üzenetet a kiszolgáló eNode B csak a maximális, harmadik
HARQ újraküldés utáni hibás detekciót követően küldi el a segéd eNode B-nek, akkor a rend-
szerbe beiktatott késleltetés még nagyobb, ellenben az Iur interfész terhelése minimális lesz,
hiszen valóban csak azokat a csomagokat továbbítjuk rajta, amelyeket feltétlenül szükséges.
A Továbbfejlesztett MDC algoritmus emiatt olyan alkalmazások esetén előnyös, amelyeknél
az elszenvedett többlet késleltetés nem kritikus. Ilyen úgynevezett nem valós idejű (non real
time) alkalmazások például a fájl feltöltések.

4.4.3. A Prediktív és a Hibrid MDC stratégia

A késleltetésre és a csomag lappangási időre érzékeny, úgynevezett valós idejű (real time)
alkalmazások minőségének fenntartásához alternatív MDC stratégiákat vezettem be, amelyek
esetében az uplink csatorna minősége alapján történik a döntés a csomagok továbbításának
szükségességéről [Héder, 2009d] [Héder, 2009c]. A két általam bevezetett alternatív MDC
stratégia a Prediktív és a Hibrid MDC stratégia.

A Prediktív MDC stratégia esetén szükséges logikai elemeket a 4.5. ábrán mutatom be. A
Továbbfejlesztett MDC stratégiához képest újabb két blokk került a 4.5. ábrára:

• Csatorna mérés a kiszolgáló eNode B MAC-e rétegében
• Predikciós algoritmus a kiszolgáló eNode B MAC-e rétegében

Nincs viszont szükség az eNode B MAC-e rétegében a csomag menedzser blokkra. A Pre-
diktív MDC stratégia az uplink csatorna minőségének folyamatos monitorozásával igyekszik
predikálni a csatorna jövőbeli állapotát. A 4.5. ábrán látható, hogy a kiszolgáló eNode B
MAC-e rétegében található csatorna mérés blokk kiszámítja az uplink E-DPDCH (Enhanced
Dedicated Physical Data Channel, Javított Dedikált Fizikai Adat Csatorna) SINR értékét,
amelyet továbbít a predikciós algoritmusnak. Amennyiben a predikciós algoritmus úgy ítéli
meg, hogy a csatorna a következő TTI-ben (Transmission Time Interval, Átviteli Időinter-
vallum) hibázni fog, azaz a predikált SINR egy bizonyos alsó küszöb alatt van, akkor egy
továbbítás start parancsot küld az Iur interfészen keresztül a segéd eNode B csomag mene-
dzserének, a segéd eNode B ennek hatására az összes, általa helyesen detektált csomagot
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4.5. ábra. A Prediktív MDC stratégia elemei

továbbítja a kiszolgáló eNode B kombájnerének. Ha a predikciós algoritmus nem hibázott,
azaz a következő TTI-ben ténylegesen meghibásodik a közvetlen úton érkező csomag, akkor
ezzel a Prediktív MDC stratégiával már előre gondoskodtunk arról, hogy a segéd eNode B
azonnal továbbítsa (többek között) ezt a csomagot is, amint helyesen detektálni tudta. Ebből
következik a csomagok késleltetésének csökkenése, hiszen a Továbbfejlesztett MDC stratégi-
ával ellentétben nem csak a hibás detekciót követően küldi el a kiszolgáló eNode B a direkt
lekérdezés parancsot a segéd eNode B-nek, hanem már hamarabb gondoskodik a csomagok Iur
interfészen történő továbbításáról. A csomagtovábbítás akkor fejeződik be, ha a segéd eNode
B egy továbbítás stop parancsot kap, ami akkor következik be, ha a predikciós algoritmus által
jósolt SINR már egy bizonyos felső küszöbnél nagyobb.

A predikciós algoritmus kétféleképpen hibázhat. Ha hibás csatornát jósol, és ezáltal uta-
sítást ad a csomagtovábbítás bekapcsolására, viszont a csatorna nem fog hibázni, akkor a
csomagok továbbítása feleslegessé válik, ebben az esetben tehát vaklármáról van szó. Azon-
ban, ha azt jósolja, hogy a csatorna nem fog hibázni, de a csatorna ennek ellenére a következő
TTI-ben hibázik, akkor viszont a kikapcsolt csomagtovábbítás miatt a segéd eNode B nem
fogja továbbítani a vonatkozó csomagokat akkor sem, ha egyébként helyesen detetálta azo-
kat. Ebben az esetben tehát, ha a kiszolgáló ágon a HARQ újraküldések után sem sikerül a
detekció, csomagvesztés lehet az eredmény. Ez az eset az elmulasztott detekció.

A Hibrid MDC tulajdonképpen a Továbbfejlesztett és a Prediktív MDC ötvözete, az el-
mulasztott detekciókból származó csomagvesztések minimalizálására. A Hibrid MDC straté-
giához szükséges logikai elemeket a 4.6. ábrán mutatom be. Látható, hogy a Prediktív MDC
stratégiához képest visszakerült a kiszolgáló eNode B MAC-e rétegébe a csomag menedzser
blokk. A Hibrid MDC stratégia esetén a csatorna minőségének predikciója a Prediktív MDC
stratégiánál alkalmazottal megegyező módon történik. A Predikciós MDC stratégiához képest
az egyik különbség, hogy a Hibrid MDC esetén a predikciós algoritmus a csomag menedzsert
is értesíti a döntéséről, így az tudja hogy az Iur interfészen van-e éppen csomagtovábbítás,
vagy nincs. A másik különbség, hogy a kiszolgáló eNode B HARQ blokkja a predikciós algo-
ritmusnak is elküldi az ACK/NACK üzenetet, amit a 4.5.1.1. szakaszban ismertetett adaptív



4.5. A predikciós algoritmusok 133

4.6. ábra. A Hibrid MDC stratégia elemei

döntési küszöbök változtatásához használ fel. Ha predikciós algoritmusnál elmulasztott de-
tekció lép fel, azaz amikor az SHO csomagtovábbítás ki van kapcsolva (ezt tudja a kiszolgáló
eNode B csomagmenedzsere is), viszont a kiszolgáló eNode B nem tudja helyesen detektálni a
beérkező csomagot, akkor azt a Továbbfejlesztett MDC-vel megegyező módon direkt lekérdezés
paranccsal lekéri a segéd eNode B-től.

4.5. A predikciós algoritmusok

A predikció alapú MDC stratégia a kiszolgáló eNode B által az E-DPDCH-n mért SINR
értéket használja fel. Ennek felhasználásával a csatorna következő TTI-ben várható minősége
megjósolható. A csatorna predikciójára minden TTI-ben sor kerül. Amint a 4.5. ábrán is
látható a csatorna predikciós algoritmus a kiszolgáló eNode B MAC-e rétegében található.

A nyílt hurkú (open loop) és a gyors zárt hurkú (fast closed loop) uplink teljesítmény sza-
bályozás (uplink power control) [Holma, 2004] nem alkalmazható az E-DPDCH minőségének
predikálására, hiszen azok a DPCCH (Dedicated Physical Control Channel, Dedikált Fizikai
Kontroll Csatorna) adótejesítményét szabályozzák a DPCCH SIR (Signal to Interference Ratio,
jel-interferencia-viszony) előírásának (SIR target) megfelelően. Az E-DPDCH minőségének a
DPCCH SIR target-en alapuló predikciója pedig nem lehetséges, mert ha a DPCCH minő-
sége rossz, vagyis amikor a teljesítmény szabályozó algoritmusok a DPCCH adóteljesítményt
felemelik, akkor az átviteli blokkméret (TBS, Transport Block Size) ennek következtében eset-
leg lecsökkenhet. Ez eredményezheti az E-DPDCH-n értelmezett BLER (Block Error Ratio,
blokkhiba arány) csökkenését, ami végeredményben hibás predikciót (vaklármát) vonhat maga
után. Emiatt szükséges az E-DPDCH minőségének közvetlen predikciója.

4.5.1. A döntési küszöbök

A predikciós döntések az E-DPDCH SINR küszöbszintek alapján születnek meg. A predikciós
algoritmusok az uplink csatorna minőségét jellemző mért SINR értéket SINR küszöbszintekkel
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hasonlítják össze. Két döntési küszöböt definiáltam, a ρth,d alsó és a ρth,u felső döntési küszöböt,
ahol ρth,u ≥ ρth,d és a döntési küszöbök dB-ben adottak.

4.3. definíció (Döntési küszöb). Az alsó döntési küszöbnek azt az SINR szintet neve-
zem, amelynél kisebb SINR értékek esetén a csatorna P →1 valószínűséggel hibázik, míg a
felső döntési küszöbnek azt az SINR szintet nevezem, nagyobb SINR értékek esetén a csator-
na P →0 valószínűséggel hibázik. Az alsó és a felső döntési küszöb közötti SINR értékekre
a csatorna 0<P<1 valószínűséggel hibázik.

Legyen ρ[n] az n-edik TTI-ben a csatorna mérés blokk által mért E-DPDCH SINR értéke
dB-ben és jelölje ρ̂[n + 1] az (n + 1)-edik TTI-re becsült SINR értékét szintén dB-ben. A
predikciós algoritmusok a becsült ρ̂[n + 1] értéket hasonlítják össze a döntési küszöbökkel, és
amennyiben ρ̂[n + 1] < ρth,d, akkor továbbítás start üzenetet, ha pedig ρ̂[n + 1] > ρth,u, akkor
továbbítás stop üzenetet küldenek a segéd eNode B-nek.

4.5.1.1. Az adaptív döntési küszöbök

A döntési küszöbök lehetnek állandóak, illetve adaptívak. Egy vaklárma esetén a predikciós
algoritmus megtanulhatja, hogy feleslegesen küldött továbbítás start parancsot a segéd eNode
B-nek. Annak érdekében, hogy legközelebb ilyen hiba ne forduljon elő, adaptálhatja a döntési
küszöböt. Az adaptív döntési küszöbök alkalmazásával tehát a predikciós algoritmusok legfon-
tosabb bemenő paraméterét – a döntési küszöböket – adaptálni tudjuk az adott csatornához.

A döntési küszöböket módosító algoritmus folyamatábrája a 4.7. ábrán látható. Amennyi-
ben a ρ[n] (az n-edik TTI-ben mért SINR) kisebb, mint a ρth,d alsó döntési küszöb, tehát
a 4.3. definíciónak megfelelően a csatornának elvileg hibáznia kellett és a HARQ blokk NACK
üzenetet küldött a predikciós algoritmusnak, tehát a csomag detekciója valóban hibás volt,
akkor az alsó döntési küszöb értékét csökkenteni kell az előre definiált ∆PRED_TH lépésközzel,
amelynek értéke dB-ben értendő.

Ha a ρ[n] az alsó és a felső döntési küszöb közé esik, akkor a csatorna a 4.3. definíciónak
megfelelően 0<P<1 valószínűséggel hibázik. Ebben az esetben ha a) a HARQ blokktól NACK
üzenetet kap a predikciós algoritmus, akkor a csatorna valóban hibázott, ilyenkor az alsó
küszöb értékét növelni kell ∆PRED_TH-el, de azt nem szabad megengedni, hogy az értéke
meghaladja a felső küszöb értékét; ha b) ACK üzenetet kap, tehát a csatorna nem hibázott,
akkor felső küszöb értékét ∆PRED_TH-el csökkenteni kell, de azt szabad megengedni, hogy
értéke kisebb legyen, mint a felső küszöbé. Ha a ρ[n] a felső döntési küszöbnél nagyobb, akkor
a 4.3. definíciónak megfelelően a csatornának elvileg nem szabad hibázni. Ha mégis hibázott,
így a predikciós algoritmus NACK üzenetet kapott, akkor a felső küszöb értékét meg kell
növelni ∆PRED_TH-el.

4.5.2. Egyszerű predikció

Egy egyszerű predikciós algoritmus működése a következő: az E-DPDCH-n mért uplink SINR
értékeket egy mozgó ablak átlagolja, a predikált SINR pedig az így képzett átlaggal lesz
egyenlő. Ez a predikciós algoritmus feltételezi, hogy a csatorna SINR szintje lassan változik, így
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4.7. ábra. A csatorna predikcióhoz használt döntési küszöböket módosító adaptív algoritmus

az időben következő legvalószínűbb SINR közelíthető az elmúlt néhány SINR minta átlagával.
Legyen Npred_wl a mozgó ablak hossza (mintaszáma). A ρ̂[n + 1] becsült SINR értéket az
(n + 1)-edik TTI-ben a (4.1) összefüggés segítségével határoztam meg.

ρ̂[n + 1] = 10 · lg





1

Npred_wl

·
Npred_wl−1
∑

j=0

10ρ[n − j]/10



 (4.1)

Bár az algoritmus által feltételezett lassú változása a csatornának a gyakorlatban a Rayle-
igh fading hatása miatt nem áll fenn, már ezzel az egyszerű predikciós algoritmussal is meg-
lepően jó, a célomnak megfelelő predikció érhető el [Héder, 2009d]. A továbbiakban a (4.1)
összefüggéssel történő predikciót egyszerű predikciónak (Simple Prediction, SP) nevezem.

4.5.3. Predikció adaptív Markov-lánccal

Az E-DPDCH csatornán kialakuló SINR értékek modellezésére a 2.8.4. szakaszban ismertetett
N-állapotú Markov-lánc modell szolgáltatta az ötletet. A Rayleigh fadinggel terhelt csator-
na N-állapotú Markov-lánccal történő modellezésére az irodalomban számos példát találtam.
Tan [Tan, 2000] cikkében Rayleigh fadinggel terhelt csatornán kialakuló vételi jelszintet mo-
dellezte elsőrendű N-állapotú Markov-lánccal, a Markov-lánc állapotai vételi jelszint inter-
vallumoknak voltak megfeleltetve, míg Zhang [Zhang, 1999b] cikkében a csatornán fellepő
jel-zaj viszonyt modellezte elsőrendű N-állapotú Markov-lánccal. Wang [Wang, 1995] cikké-
ben véges állapotú elsőrendű Markov-láncot alkalmaz Rayleigh fadinggel terhelt csatornán
kialakuló jel-interferencia-zaj viszony modellezésére és az állapot átmeneti valószínűségeket
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az SINR másodrendű statisztikájából, mégpedig a 2.2. szakaszban ismertetett szint kereszte-
zési gyakoriságból határozza meg, majd [Wang, 1996] cikkében foglalkozik azzal a kérdéssel,
hogy elegendő-e egy elsőrendű Markov-lánc a Rayleigh fadinggel terhelt csatornán kialakuló
exponenciális eloszlású jel-zaj viszony (SNR, Signal to Noise Ratio) [Lee, 1982] modellezésé-
re. Megjegyzi, hogy magasabb rendű Markov-lánccal a modell pontossága növelhető, majd
bevezet egy kölcsönös információs mértéket amivel matematikailag mutatja be, hogy már az
elsőrendű Markov-lánc alkalmazása esetén is a korábbi csatorna állapot ismeretében a jelenlegi
állapot bizonytalansága elhanyagolható. Zhang [Zhang, 1999a] cikkében a szelektív kombiná-
lással működő HARQ-val kapcsolatos vizsgálatok elvégzésekor a csatornán kialakuló Rayleigh
fadinget szintén véges állapotú Markov-lánccal modellezte.

Chee és Lim [Chee, 2006a] és [Chee, 2006b] cikkeikben ismertetnek egy inhomogén Markov-
láncon alapuló predikciós algoritmust, amely OFDMA rendszerben képes a Rayleigh fadinggel
terhelt csatornán kikalakuló jel-zaj viszony értékek predikciójára. Az alkalmazott inhomo-
gén Markov-lánc egyes állapotai SNR intervallumok, a Markov-lánc állapot átmeneti való-
színűségeit pedig a csatornán kialakuló jel-zaj viszonynak a 2.2. szakaszban ismertetett szint
keresztezési gyakoriságából határozza meg.

A mobil készülék uplink csatornáján esetemben a többutas terjedésből származó Rayleigh
fading, az árnyékolásból származó lassú fading, valamint a Doppler-effektus hatása is jelent-
kezik. Én a fentiektől eltérően az ezen a csatornán fellépő SINR értékeket modelleztem véges
állapotú Markov-lánccal. További újítás a hivatkozott munkákhoz képest, hogy valamennyi
említett forrásban a Markov-lánc felparaméterezésére a szint keresztezési gyakoriságot hasz-
nálták fel, míg én a paramétereket a 2.8.5.1. szakaszban ismertetett eljárás analógiájára a
tapasztalt SINR idősor idő szerinti első deriváltjából, azaz az SINR időfüggvény meredeksé-
géből származtatom. A véges állapotú Markov-láncon alapuló, a csatornán fellépő SINR-t
predikáló algoritmus a 2.8.6.3. szakaszban ismertetett idősor generálás elvét használja fel.

A csatorna becslő algoritmus esetemben is egy elsőrendű adaptív (inhomogén) irreducibilis
Markov-láncot használ az E-DPDCH csatornán fellépő SINR modellezésére, valamint az SINR
predikciójára. A Markov-lánc állapotai SINR intervallumokat reprezentálnak. A 4.8. ábra az
alkalmazott Markov-láncot ábrázolja, ahol S1 . . . SN jelöli az állapotokat. A modell para-
méterei időfüggőek, az n-edik TTI-ben az állapot átmeneti valószínűségeket pij[n] jelöli, az
ezeket tartalmazó állapot átmeneti mátrixot P[n] = {pij[n]}, a zi[n] állapot valószínűségeket
tartalmazó állapot valószínűség vektort pedig z[n] = {zi[n]} jelöli. Az adaptív Markov-lánc ál-
lapotai a −60.25 . . . 20.25 dB SINR intervallumot fedik le, amelyet 0.5 dB méretű szakaszokra
osztottam fel (S1 = −60.25 . . . − 59.75 dB, SN = 19.75 . . . 20.25 dB) [Héder, 2009c]. Termé-
szetesen finomabb felbontás is alkalmazható, de a 0.5 dB felbontás esetemben megfelelőnek
bizonyult.

Az adaptív Markov-lánc állapot átmeneti mátrixa azt mondja meg, hogy az E-DPDCH-n
fellépő SINR értéket milyen valószínűségek szerint követik egymást. Ezt a továbbiakban az
E-DPDCH karakterisztikájának nevezem. A csatorna predikció minőségének növelése érdeké-
ben az E-DPDCH karakterisztikáját, a múltban megfigyelt SINR értékek felhasználásával egy
tanulási folyamattal folyamatosan frissíteni lehet. A predikció ennek megfelelően két részből
áll:

• a csatorna tanulási folyamatból és
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4.8. ábra. E-DCH predikciójára alkalmazott N-állapotú Markov-lánc

• a csatornán kialakuló SINR predikciójából.

A tanulási és predikciós folyamatot együttvéve adaptív Markov predikciónak (Adaptive Mar-
kov Prediction, AMP) nevezem.

4.5.3.1. Csatorna tanulási folyamat

Az adaptív Markov-láncot használó predikciós algoritmus alapkoncepciója, hogy a csatorna-
becslés pontosságának javítása érdekében a csatorna kiszolgáló eNode B által ismert karakte-
risztikáját egy tanulási folyamattal frissíteni lehet. A tanulási folyamat mindaddig tart, amíg
az UE a kiszolgáló eNode B-vel kapcsolatot tart. Jelölje pij[n] a Markov-lánc modell Si állapo-
tából az Sj állapotába történő átmenet valószínűségét az n-edik TTI-ben. A tanulási folyamat
kezdetén, amikor az UE kapcsolatot létesít a kiszolgáló eNode B-vel, a pij[1] valószínűséget
azonos értékűre állítom be a (4.2) kezdeti feltétel felhasználásával.

pij[1] =
1

N
, ∀i, j ∈ {1, . . . , N} (4.2)

Amikor az első E-DPDCH SINR értékek mérésre kerülnek a kiszolgáló eNode B csatorna
mérés blokkja által, a predikciós algoritmus elkezdi a csatorna karakterisztikájának megtanu-
lását a Markov-lánc állapot átmeneti valószínűségeinek TTI-nként történő frissítésével. Ha az
előző TTI-ben mért SINR értékhez képest az aktuális SINR az Sk állapotból az Sm állapotba
történő átmenetel egyenértékű, akkor az algoritmus az Sk → Sm átmenetnek megfelelően át-
súlyozza az állapot átmenetek valószínűségét úgy, hogy az Sk → Sm átmenet valószínűségét,
azaz a pkm valószínűséget növeli, az Sk → Sj, j = 1 . . . N, j 6= m átmenetek valószínűségét
lecsökkenti. Ez a következő módszerrel elérhető: legyen fkm[n] az Sk → Sm átmenet tapasztalt
gyakorisága az n-edik TTI-ben. Ha Sk → Sm átmeneti következik be az n-edik TTI-ben, akkor
az fkm[n − 1] gyakoriságot meg kell növelni:

fkm[n] = fkm[n − 1] + 1, (4.3)

majd a pkj[n] j = 1 . . . N állapot átmeneti valószínűségeket frissíteni kell a (4.4) összefüg-
gés felhasználásával:

pkj[n] =
fkj[n]

∑N
j=1 fkj[n]

, ∀j ∈ {1, . . . , N}. (4.4)
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A (4.3) – (4.4) összefüggésekkel megadott tanulási folyamat biztosítja, hogy a Markov-lánc
az állandósult állapotba konvergáljon, hiszen a (4.4) összefüggésben kiszámított pkj[n] a relatív
gyakoriság és a nagy számok tapasztalati törvénye értelémben igaz a (4.5) összefüggés:

lim
n→∞

pkj[n] = pkj, (4.5)

ahol pkj az Sk → Sm átmenet állandósult állapotbeli valószínűsége. Meg kell azonban
jegyeznem, hogy ez a csatorna tanulási folyamat csak lassan tud adaptálódni a hirtelen meg-
változott terjedési körülményekhez. Ha például a terjedési körülmények sok mért SINR érték
során csak lassan változtak és n már nagy értéket vesz fel, az eddigi n mért érték alapján a
Markov-lánc már közel állandósult állapotba kerülhet. Viszont ha a terjedési körülmények hir-
telen megváltoznak, például amikor az UE egy épület mögé érve takarásba kerül Markov-lánc
kimozdul ebből a közel állandósult állapotból és elkezdi megtanulni a megváltozott csatornára
jellemző átmeneti valószínűségeket. Az adaptálódás lassú lesz, hiszen a (4.4) összefüggésben
a pkj[n] a nagy n érték hatására csak kis mértékben fog megváltozni annak ellenére, hogy a
csatorna karakterisztikája nagymértékben megváltozott.

Gyorsabb adaptálódás érhető az alábbi heurisztikus algoritmus alkalmazásával. Az előző
példánál maradva, ha az algoritmus a n-edik TTI-ben a Sk → Sm átmenetet tapasztalja, akkor
nem az fkm[n] gyakoriságot, hanem közvetlenül a pkm[n] állapot valószínűséget változtatja meg,
így a változtatás mértéke független a múltban tapasztalt SINR értékek számától (n-től). Első
lépésben a (4.6) összefüggés segítségével meghatároz egy átmeneti p′km[n] értéket úgy, hogy
eddigi pkm[n − 1] értéket megnöveli 1-el. Itt két dolgot kell megjegyeznem: a) p′km[n] > 1,
tehát p′km[n] nem valószínűség, b) pkm[n−1]-et más értékkel is megnövelhetném, az 1-el történő
növelés heurisztikus választás volt.

p′km[n] = pkm[n − 1] + 1 (4.6)

Ez után a pkm[n] és a pkj[n], ∀j ∈ {1, . . . , N}, j 6= m valószínűségeket a (4.7) és a (4.8)
kifejezések felhasználásával normálja úgy, hogy (4.9) teljesüljön.

pkm[n] = p′km[n] · 1

p′km[n] +
∑N

j=1,j 6=m pkj[n − 1]
(4.7)

pkj[n]
∣

∣

∣

j 6=m
= pkj[n − 1] · 1

p′km[n] +
∑N

j=1,j 6=m pkj[n − 1]
(4.8)

N
∑

j=1

pkj[n] = 1 (4.9)

Ha az adatátvitel az UE és a kiszolgáló eNode B között ideiglenesen megszakad, a csatorna
tanulási folyamata is megszakad. Ha viszont az adatátvitel folytatódik, akkor tanulási folya-
mat abból az állapotból folytatódik, ahol abbamaradt az adatátvitel megszakadásakor. Ki
kell hangsúlyoznom, hogy ez a tanulási folyamat az állapot átmeneti valószínűségek közvetlen
módosítása folytán heurisztikus, de működésének hatékonyságát a következőkben bemutatásra
kelülő szimulációs eredmények alátámasszák.
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4.9. ábra. Az adaptív Markov-lánc tanulási
folyamata

4.10. ábra. A szimulációs eHSPA topológia

4.5.3.2. A csatornán kialakuló SINR predikciója

A csatorna predikciója ezek után a predikciós döntés meghozatalának pillanatáig megtanult
csatorna karakterisztikán alapszik, amelyet az adaptív Markov-lánc P[n] időfüggő állapot
átmeneti mátrixa ír le. Maga a predikció a 2.8.6.3. szakaszban leírt idősor generálással meg-
egyezően történik. Tehát gyakorlatilag az E-DPDCH-n a következő TTI-ben fellépő predikált
SINR érték megegyezik az aktuális SINR-nek megfelelő Markov-lánc állapotból induló generált
idősor első elemével.

Amennyiben tehát az n-edik TTI-ben mért ρ[n] SINR alapján az aktuális Markov-lánc
állapot Sm, akkor a következő (predikált) állapot az S1 . . . SN állapotok közül véletlenszerűen
sorsolódik ki egy a pmj, ∀j ∈ {1, . . . , N} állapot átmeneti valószínűségek diszkrét eloszlásával
megegyező eloszlású valószínűségi változó generálásával. A ρ̂[n + 1] predikált SINR érték a
sorsolt állapotnak megfeleltett SINR szint.

Tapasztalatom szerint egy kezdeti tanulási periódus eltelte után az algoritmus alkalmas
a következő TTI-ban fellépő E-DPDCH SINR érték nagypontosságú becslésére. Jelölje ǫp a
predikciós hibát, amelyet a (4.10) összefüggéssel definiáltam.

ǫp = ρ̂[n][dB] − ρ[n][dB] (4.10)

Egy, a 4.7. szakaszban ismertetésre kerülő szimuláció során kapott P (ǫp > 5 dB) valószí-
nűséget, azaz az 5 dB-nél nagyobb predikciós hiba fellépésének valószínűségét a 4.9. ábrán
ábrázoltam a TTI függvényében. Látható, hogy a tanulási folyamat kezdetén P (ǫp > 5 dB) ∼=
0.6, viszont körülbelül 3000 TTI eltelte után, ami 2 ms TTI hosszat feltételezve 6 másodperc-
nek felel meg, a hiba valószínűsége 0.1 körüli értékre csökken. A fentiekből következik, hogy a
csatorna predikciójának minősége elsősorban attól függ, hogy a predikciós algoritmus mennyire
jól tanulta meg a predikciós döntés meghozatalának pillanatáig a csatorna karakterisztikáját.

4.6. Szimulációs rendszerparaméterek

A szimulált eHSPA rendszer topológiája a 4.10. ábrán látható. A szimulációs modellek rész-
letesen tartalmazzák az Evolved HSPA felhasználói síkját (user plane), beleértve a Gn, Iur
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4.11. ábra. Az eHSPA protokoll verem

és Uu interfészeket, a Radio Layer 2 réteget és az átviteli (transzport) hálózati réteg pro-
tokollokat. A szimulált logokai hálózati topológiában a négy eNode B a Gn interfészen
(GTP/UDP/IP/Ethernet) keresztül van összekapcsolva a GGSN-el. A felhasználói kapcso-
latok GPRS tunel protokoll (GTP, GPRS tunneling protocoll) tuneleket (alagutakat) hasz-
nálnak. Mindegyik cella egy szektort tartalmaz. Az átviteli hálózatban mindegyik eNode
B az útvonalválasztóhoz csatlakozik 10 Mbit/s kapacitású Ethernet linkeken keresztül. Az
útvonalválasztó 100 Mbit/s kapacitású linken keresztül csatlakozik a GGSN-hez.

A mobil készülékek downlink irányban Nagysebességű Osztott Downlink Csatornán (HS-
DSCH, High Speed Downlink Shared Channel), uplink irányban Javított Dedikált Csatorná-
kon (E-DCH, Enhanced Dedicated Channel) kommunikálnak az eNode B állomásokkal. A
Radio Layer 2 protokollok, azaz közeg hozzáférési kontroll protokollok (MAC, Medium Access
Control protokoll), úgymint MAC-d, MAC-hs, MAC-e, MAC-es, MAC-hs, valamint a rádiós
összeköttetés kontroll protokoll (RLC, Radio Link Control) és a csomag konvergencia protokoll
(PDCP, Packet Data Convergence Protocol) részletesen implementálva vannak. Az eHSPA
protokoll verem a 4.11. ábrán látható.

A HS-DSCH kódok száma egy cellában 15; kódmultiplexálást alkalmaztam. Minden UE a
10-es HSDPA kategóriába és a 6-os HSUPA kategóriába tartozik, ami 5.76 Mbit/s uplink és
14.4 Mbit/s downlink csúcs adatsebességet jelent [3GPP, 2009a]. Minden cellát külön MAC-hs
entitás kezel. Csak egy MAC-d adatfolyamot és egy prioritás sort (priority queue) feltételez-
tem HSDPA felhasználónként, melyeket arányosan igazságos (PF, Proportional Fair) ütemező
szolgál ki [Kolding, 2003]. Az átviteli időintervallum (TTI, Transmission Time Interval) mind
downlink mind uplink esetben 2 ms volt. A HARQ folyamatok száma HSDPA esetén kapcso-
latonként 6, HSUPA esetén kapcsolatonként 8, míg a MAC-e újraküldések maximális száma
3 volt. A downlink CQI (Channel Quality Indicator, Csatorna Minőség Jelző) becslés hibá-
ját 6 ms konstans késleltetés figyelembevételével modelleztem [van den Berg, 2004]. Uplink
irányban a DPCCH teljesítmény szabályozása implementálva van, beleértve a nyílt hurkú
és a gyors zárt hurkú teljesítmény szabályozó algoritmust is. A 3GPP 25.319 specifikáció-
nak [3GPP, 2008a] megfelelően a szimulációs modell tartalmazza az uplink torlódás kezelést
(congestion control), a csomag ütemezést, beleértve a relatív és abszolút engedélyezett TBS
allokálást (relative grant, absolute grant). Az egyes mobil termináloknak aktuálisan engedé-
lyezett TBS méretét (current grant) a kiszolgáló eNode B a cella aktuális terheléséből (load)
számítja ki a felhasználó elégedettségének (happy bit) figyelembe vételével. A HARQ model-
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lezve van: ha az eNode B-ben megtalálható MAC-e entitás nem tudja a fogadott csomagot
helyesen detektálni, akkor egy negatív nyugtát (NACK), ellenkező esetben (pozitív) nyugtát
(ACK, acknowledgement) küld vissza a mobil terminálnak.

A mobil készülékek mozgását leíró mobilitás modellként véletlen útpont (random waypoint)
modellt alkalmaztam. A szimuláció kezdetén a mobil terminálok az eNode B-k körül egyen-
letesen helyezkednek el. A cellák közötti hívásátadást (inter cell handover) a 3GPP 25.999
specifikáció szerint implementáltam [3GPP, 2008b]. A mobil terminálok folyamatosan moni-
torozzák a monitorozó halmazukban (monitoring set) [3GPP, 1999] található eNode B-k által
sugárzott Közös Irányító Csatornák (CPICH, Common Pilot Channel) jelszintjeit és amikor
valamelyik eNode B jelszintje egy bizonyos határon túl megközelíti az aktuális (kiszolgáló)
eNode B jelszintjét, akkor a lágy hívásátadás (SHO) folyamat ezt az eNode B-t hozzáadja a
mobil készülék aktív halmazához (active set). Az mobil készülék aktív halmaza azokat az eNo-
de B-ket tartalmazza, amelyekkel az UE egy időben a lágy hívásátadás alatt párhuzamosan
kapcsolatban van. Esetemben az aktív halmaz mérete 2, tehát a kiszolgáló eNode B-n kívül
csak egy segéd eNode B-t tartalmazhat. Ha az új (most már segéd) eNode B jelszintje tovább
nő és egy meghatározott szinttel túllépi a kiszolgáló eNode B jelszintjét, akkor az SHO folya-
mat kicseréli a kiszolgáló eNode B-t a segéd eNode B-vel, azaz a segéd eNode B lesz az UE új
kiszolgálója, az eddigi kiszolgáló pedig egy segéd eNode B. Ha a segéd eNode B jelszintje egy
meghatározott mértékben rosszabb lesz, mint a kiszolgáló eNode B jelszintje, akkor az SHO
folyamat kiveszi a segéd eNode B-t az aktív halmazból, azaz UE ebben az esetben leválik a
segéd eNode B-ről és az SHO folyamat végetér.

4.1. táblázat. Az eHSPA rendszer szimulációs paraméterei

cellák közötti interferencia (downlink) [dBm] −70

cellán belüli interferencia (downlink) [dBm] 30

hUE [m] 1.5

hNB [m] 30

f [GHz] 1.95

GUE [dBi] 0

GNB [dBi] 17

P
(tx)
UE,max [dBm] 24

P
(tx)
NB,max [dBm] 43

A szimulációs program az E-DPDCH (uplink) és a HS-DSCH (downlink) vételi jelszint
értékeit a 4.1. táblázatban szereplő paraméterek figyelembevételével számolta ki, ahol hUE és
hNB az UE és az eNode B magassága, f a vivőfrekvencia, GUE és GNB, valamint P

(tx)
UE,max és

P
(tx)
NB,max pedig az UE és az eNode B nyeresége és maximális adóteljesítménye. A csatorna csil-

lapítását a városi környezetre értelmezett Okumura-Hata modellel [Doble, 1996] számítottam,
figyelembe véve a többutas terjedésből származó gyors Rayleigh fading, az árnyékolásból szár-
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mazó lassú fading és a Doppler-effektus hatásait [Pätzold, 1999]. A vevőkészülékekben ideális
Rake vevőt feltételeztem. Downlink esetben konstans cellák közötti interferenciát (inter-cell
interference) és szintén konstans értékű cellán belüli interferenciát (intra cell interference) vet-
tem figyelembe [EURANE, 2006], uplink esetben a cellák közötti interferenciát elhanyagoltam,
a cellán belüli interferenciát pedig az E-DPDCH-k vételi teljesítmény szintjeiből határoztam
meg. A felhasználók az ITU Pedestrian A (Gyalogos A) környezetben mozognak 3 km/h
sebességgel [ITU-R, 1997].

A szimulált időintervallum 10 perc, a szimuláció során a felhasználók fájl fel- és letöltést
kezdeményeznek az Interneten elhelyezkedő szerverekre, illetve szerverekről FTP protokoll
alkalmazásával, vagy telefonhívásokat intéznek HSPA hálózaton keresztül. A telefonhívások
VoIP (Voice over IP) technológiával AMR12.2 (Adapive Multi-Rate) kodekkel [ETSI, 2000]
továbbítódnak. Az átviteli hálózaton három prioritási osztályt definiáltam: a legmagasabb
prioritási osztályba tartozik a VoIP és az Iur-en továbbított VoIP, valamit a jelzési üzenetek
(signaling), a közepes prioritási osztályba tartozik az Iur-en továbbított adat, a legalacsonyabb
prioritási osztályba pedig az Iur-en nem továbbított adat. Szigorú elsőbbségi ütemezőt (SPS,
Strict Priority Schedulers) alkalmaztam a három prioritási osztállyal. Az FTP adatfolyamok
átviteli protokollja TCP Reno, a maximálisan megengedett ablak méret 64 kByte, a maximális
TCP/IP csomag méret 1500 byte-ra volt állítva. A VoIP adatfolyamok RTP/UDP (Real-Time
Protocol, valós idejű protokoll) protokollt használnak. Az Interneten lévő szerverek és a GGSN
között csomagvesztés mentes átvitelt és konstans 100 ms késleltetést feltételeztem. Az adaptív
döntési küszöbök alkalmazásakor ∆PRED_TH=0.1 dB értéket választottam (lásd a 4.7. ábrát).

4.7. Számítógépes szimulációs eredmények

A szimulációkat két forgalmi összeállítással futtattam le. Az első esetben a VoIP kapcso-
latok számának függvényében vizsgáltam a rendszer minőségét. Az FTP feltöltések száma
cellánként 10-re állítottam, míg a VoIP kapcsolatok cellánkénti számát 20-tól 50-ig növeltem.
A másik esetben a rendszer teljesítményét vizsgáltam az FTP feltöltések számának függvé-
nyében. Ebben az esetben a VoIP kapcsolatok számát rögzítettem cellánként 20-ra, az FTP
kapcsolatok számát pedig 10-től 20-ig növeltem. A szimulációk során a következő MDC stra-
tégiákat vizsgáltam meg:

• SHO csomagtovábbítás nélküli eset, azaz amikor lágy hívásátadás esetén egyáltalán nin-
csen csomagtovábbítás a kiszolgáló és segéd eNode B-k közötti Iur interfészen, ebből
kifolyólag MDC algoritmus sem üzemel a kiszolgáló eNode B-kben (Nincs SHO cs.t.).

• A 4.4.1. szakaszban ismertetett Normál MDC stratégia, azaz amikor az összes detektált
csomagot továbbítja a segéd eNode B az Iur interfészen a lágy hívásátadás alatt.

• A 4.4.2. szakaszban ismertetett Továbbfejlesztett MDC stratégia, azaz a [3GPP, 2008b]
[3GPP, 2006a] [3GPP, 2007] ajánlások által javasolt SHO csomagtovábbító eljárás, a
hibás csomagok direkt lekérdezése az első NACK esetén.

• Az általam kifejlesztett, a 4.4.3. szakaszban bevezetett Prediktív MDC stratégia, a 4.5.2.
szakaszban ismertetett egyszerű predikciós algoritmussal (Prediktív MDC, SP), valamint
a 4.5.3. szakaszban bemutatott adaptív Markov-lánccal működő predikciós algoritmussal
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(Prediktív MDC, AMP), az utóbbi esetben a 4.5.1.1. szakaszban bevezetett adaptív
döntési küszöbökkel.

• A szintén általam kifejlesztett, a 4.4.3. szakaszban bevezetett Hibrid MDC stratégia
a Prediktív MDC stratégia esetében is alkalmazott predikciós algoritmusokkal (Hibrid
MDC, SP és Hibrid MDC, AMP).

A VoIP hívást kezdeményező felhasználók elégedettségének számszerűsítésére bevezettem
a ζ [%] elégedett VoIP felhasználók aránya mennyiséget.

4.4. definíció (Elégedett VoIP felhasználó). Egy VoIP felhasználót elégedett felhasz-
nálónak tekintek, ha a VoIP csomagjainak legalább 95 %-a legfeljebb 150 ms megengedett
késleltetéssel érkezik meg, amely késleltetés alatt a felhasználó és a GGSN végpontok közötti
(end-to-end) késleltetést értem.

A 4.12. ábrán az elégedett VoIP felhasználók százalékos arányát mutatom be a VoIP hívások
cellánkénti számának függvényében. A különböző futások esetén a felhasználók mozgása és
a fizikai csatornáin fellépő többutas terjedésből és az árnyékolásból származó fading eltértek,
emiatt kisebb ugrások figyelhetőek meg a szimulációk során kapott ζ értékekben. A Normál
MDC stratégia és 21 VoIP hívás esetén például ζ ∼= 99.7 %, 22 VoIP hívás esetén 99.3 %-
ra csökken, majd 23 VoIP hívás esetén ismét 99.7 % értéket vesz fel, holott azt várnánk
hogy a hívások számának növekedésével ζ monoton változik. A görbék ingadozása, a kiugró
értékek a viszonylag rövid szimuláció miatt tapasztalhatóak, hosszabb szimulációval a görbék
feltehetően kisimulnának. Annak érdekében, hogy a ζ cellánkénti VoIP hívások számától
való függése könnyebben megfigyelhető legyen, a szimulációk során kapott, a cellánkénti VoIP
hívások számától függő ζ értekre mindegyik MDC stratégia esetén egy-egy lineáris görbét
illesztettem.

Figyeljük meg, hogy ζ gyakorlatilag nem függ a VoIP hívások cellánkénti számától. Ennek
az a magyarázata, hogy egy VoIP kapcsolat által generált adatfolyam 12.2 kbit/s, így sok VoIP
kapcsolat sem képes a rendszerben akkora terhelést okozni, ami csomagvesztést eredményez-
hetne. Számomra a legfontosabb, hogy a Normál MDC stratégia esetén kaptam a legmagasabb
ζ értéket, ami 99 % és 100 % között mozog. A [3GPP, 2008b] [3GPP, 2006a] [3GPP, 2007]
ajánlások által javasolt Továbbfejlesztett MDC stratégia esetén az elégedett VoIP felhasználók
aránya körülbelül 2 %-al romlik a direkt csomag lekérdezések miatt az Iur interfészen fellépő
nagymértékű késleltetés következtében. Az általam javasol predikción alapuló MDC straté-
giák alkalmazása esetén ezzel szemben ζ közel olyan magas, mint a Normál MDC stratégia
esetén, a csatorna predikcióval működő SHO csomagtovábbításnak köszönhetően. Az SHO
csomagtovábbítás nélküli esetben az elégedett VoIP felhasználók aránya 90 % körül alakul.

4.5. definíció (Csomagok kombinálási késleltetése). A csomagok kombinálási késlel-
tetésén azt az időt értem, ami a csomag az UE MAC-es rétegében történő feladásától a
kiszolgáló eNode B MAC-es rétegében az MDC algoritmushoz történő megérkezés között
eltelik, vagyis a csomag vagy a közvetlen úton, vagy a segéd eNode B-n keresztül az Iur
interfészen az MDC algoritmushoz megérkezik.
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4.13. ábra. A továbbított VoIP csomagok átla-
gos kombinálási késleltetése eHSPA rendszerben
különböző MDC stratégiák alkalmazása esetén

A VoIP csomagok átlagos kombinálási késleltetését mutatja a VoIP hívások cellánkénti
számának függvényében a 4.13. ábra. A szimulációk során kapott értékekre ebben az esetben
is egyeneseket illesztettem. Az elvártaknak megfelelően a Továbbfejlesztett MDC stratégia
eredményezi a legnagyobb késleltetést, hiszen ebben az esetben a csomagokat csak a direkt
lekérdezés parancs megérkezése után továbbítjuk az Iur interfészen, ami megnövekedett, körül-
belül 30 – 32 ms késleltetéssel jár együtt. A Normál és az általam javasolt predikción alapuló
MDC stratégiák alkalmazása esetén nagyjából ugyanakkora, 10 – 12 ms értékű késleltetés
alakul ki. Ez a 20 ms eltérés a késleltetésben a valós idejű (például VoIP) alkalmazások ese-
tén nagy különbséget jelent. A késleltetés megnövekedése okozza a többi MDC stratégiánál a
leromlott ζ értékeket.

Az Iur interfészen a csomagtovábbítások által okozott átlagos terhelést mutatja a cellánkén-
ti FTP kapcsolatok függvényében a 4.14. ábra. A szimulációk során kapott értékekre illesztett
egyeneseket ebben az esetben is feltüntettem az ábrán. Figyeljük meg, hogy Normál MDC
stratégia az összes segéd eNode B által detektált csomag továbbítása miatt az Iur-en mintegy
800 kbit/s terhelést okoz. A másik szélsőség (a nulla Iur terhelést okozó SHO csomagtováb-
bítás nélküli esetet leszámítva) a Továbbfejlesztett MDC stratégia esetén jelentkezik, amikor
a kiszolgáló eNode B csak a hibásan detektált csomagokat kéri le. Ebben az esetben az Iur
terhelés 20 kbit/s alatt van. Az egyszerű predikciós algoritmussal működő Prediktív és Hib-
rid MDC stratégiák ennél nagyobb, de a Normál MDC eseténél lényegesen kisebb, körülbelül
300 kbit/s terhelést okoznak, míg a predikciós algoritmus tökéletesítésével, az adaptív Markov-
lánccal működő predikciós algoritmus és a Prediktív, vagy Hibrid MDC stratégia alkalmazása
esetén, a csatorna megbízható becslése miatt csak körülbelül 100 kbit/s terhelés alakul ki.

A nem-valósidejű, esetemben FTP adat felhasználók által tapasztalt átlagos FTP átviteli
kapacitást ábrázolja a cellánkénti FTP kapcsolatok függvényében a 4.15. ábra. A szimulációk
során kapott értékekre illesztett egyenesek menetéből látható, hogy a kapcsolatszám, azaz a
cella terhelésének növelésével az átlagos FTP kapacitás csökken. Az Iur interfész terheltsé-
ge, valamint a csomag késleltetések is meghatározzák az FTP kapcsolatok kapacitását. A
nagy Iur terhelést okozó Normál MDC stratégia esetén az FTP kapacitás a vizsgált esetek
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közül a legkisebb. A nulla Iur terhelést okozó SHO csomagtovábbítás nélküli eset és a nul-
lához közeli Iur terhelést okozó Továbbfejlesztett MDC stratégia esetén az FTP kapacitás
jelentősen megnövelhető. Az általam javasolt egyszerű predikción alapuló Prediktív és Hibrid
MDC stratégiák esetén az FTP kapacitás valamivel a Továbbfejlesztett MDC esetén tapasz-
taltnál kisebb, viszont az adaptív Markov-lánccal működő predikciós algoritmus esetén – a
jobb minőségű predikciónak köszönhetően – a Továbbfejlesztett MDC stratégia esetén tapasz-
talt kapacitással gyakorlatilag egyforma, esetenként kicsit magasabb kapacitást érhetünk el.
Ez ellentmondani látszik [Héder, 2009d]-ben és [Héder, 2009c]-ben közölt eredményeimmel,
azonban az előbb említett munkámban az egyszerű predikciós algoritmust, az utóbbiban pe-
dig a fix döntési küszöböket használó adaptív Markov-lánccal működő predikciós algoritmust
alkalmaztam.

4.8. A harmadik téziscsoport összefoglalása

Munkám során az Evolved HSPA rendszerben alkalmazható Makro Diverziti Kombájnerhez
alkalmazható SHO csomagtovábbítási stratégiákkal, azaz MDC stratégiákkal foglalkoztam.
Az irodalomból ismert MDC stratégiák teljesítményének kiértékelése után felismertem a mód-
szerek hiányosságait. Bemutattam, hogy a Node B-k közötti Iur interfészen lágy hívásátadás
közben a továbbított csomagok következtében megnövekedett terhelés nagymértékben rontja
a rendszer teljesítményét. Ebből következett, hogy a továbbított csomagok mennyiségének
minimalizálásával maximalizálható a felhasználók által érzékelt adatsebesség. Az irodalomból
ismert direkt lekérdezésen alapuló MDC stratégia bár maximalizálja a felhasználók adatsebes-
ségét, mellékhatásként a valós idejű alkalmazások számára kritikus késleltetést nagy mértékben
megnöveli.

Az általam javasolt csatorna predikción alapuló MDC stratégiák alapfeltevése az, hogy
amennyiben előre predikálni tudom, hogy az uplink csatorna hibázni fog, akkor szükség esetén
el tudom indítani a csomagok továbbítását az Iur interfészen. Egy egyszerű és egy általam
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kifejlesztett, adaptív Markov-láncot alkalmazó predikciós algoritmust is megvizsgáltam, végül
az utóbbi módszer használatát előnyösebbnek értékeltem.

Számítógépes szimulációkkal bemutattam, hogy az általam javasolt MDC stratégiák, a
kifejlesztett adaptív Markov-lánc alapú csatorna predikciós algoritmus felhasználásával hasonló
átviteli sebességet biztosítanak, mint az irodalomból ismert Továbbfejlesztett MDC stratégia,
azonban nem okoznak a hálózatban megnövekedett késleltetést, így mind a valós idejű, mind
a nem valós idejű alkalmazások esetén ennek használatát javaslom.



5. fejezet

Összegzés

„Három dolog soha nem tér vissza: a
kilőtt nyíl, a kimondott szó, és az elmúlt
nap.”

Georg Friedrich Daumer
(1800 – 1875)

Doktori értekezésemben külön fejezetekben ismertetem a három egymáshoz közel álló kuta-
tási területen elért eredményeimet. A kutatási területek közötti kapcsolatot a különböző

tulajdonságokkal rendelkező rádiócsatornákon kialakuló fading elleni hatékony védekezésre
kifejlesztett modellek és algoritmusok jelentik. A fixen telepített és a mobil vezeték nélküli
hálózatokban kialakuló fading ellen egyaránt védekeznünk kell. A nagy frekvenciás fixen telepí-
tett pont-pont és pont-többpont rendszerekben elsősorban a csapadék által okozott log-normál
fading, míg a kisebb frevencián üzemelő mobil hálózatokban a többutas terjedés következtében
fellépő Rayleigh, illetve Rice fading jelenti a legnagyobb problémát.

Munkám során a nagyfrekvenciás mikrohullámú összeköttetéseken kialakuló csapadék okoz-
ta log-normál fading csillapításának vizsgálatával foglalkoztam. A rendelkezésemre álló, az or-
szágos mérőrendszer által szolgáltatott nagy mennyiségű mérési adatot felhasználva a csapadék
csillapításának első- és másodrendű statisztikáját is megvizsgáltam. Az eső és a bemutatott,
ritkán előforduló, de jelentős csillapítást okozó, nem eső által (havas eső által, vagy az antenna
jegesedése és zúzmarásodása által) okozott csillapítás események statisztikai különbözősége-
inek felhasználásával kidolgoztam egy algoritmust, amellyel a bemutatott nem esőcsillapítás
és az esőcsillapítás események a mért adatsorban automatikusan, számítógép segítségével de-
tektálhatóak. Ez nagy segítséget jelenthet a közeljövőben a nem eső, hanem például havas
eső, vagy az antennán lerakódó, majd olvadásnak induló hó, vagy jég által okozott csillapítás
modellezésében.

A vizsgálataim alapján kifejlesztetem egy a csapadékcsillapítás eloszlásának modellezésére
alkalmazható általános eljárást. Ismertettem az irodalomból ismert N-állapotú Markov-lánc
modell általam kidolgozott felparaméterezési eljárását. A modell paramétereinek meghatáro-
zásához a fading meredekség eloszlását Gaussi eloszlással közelítettem. Megmutattam, hogy
bár a fading meredekség nem tekinthető Gaussi eloszlásúnak, esetemben ez a közelítés a mért
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adatokra nagyobb fokú illeszkedést mutatott, mint az irodalomból ismert fading meredek-
ség modell. Az eljárást két példán keresztül illusztráltam: ismertettem a kifejlesztett BME
N-állapotú Markov-lánc modellt, aminek a segítségével a földi 15 – 38 GHz frekvenciasávban
üzemelő földi pont-pont összeköttetéseken fellépő fading folyamat nagy pontossággal modellez-
hető, valamint röviden foglalkoztam a földi mozgó műholdas csatornán fellépő, árnyékolásból
származó lassú fading N-állapotú Markov-lánc modellel történő modellezésével is.

A szélessávú, pont-többpont hálózatokban a csapadékcsillapítás elleni védekezés legelter-
jedtebb változatával az útvonal diverziti, de az alkalmazásával elérhető nyereség korlátozott.
Kidolgoztam egy BFWA hálózatokban használható adaptív, genetikus algoritmust alkalmazó
diverziti algoritmust, amellyel a hálózatban kialakuló jel-interferencia-zaj viszony szempont-
jából optimális terminál állomás – bázis állomás összerendelések megtalálhatóak és a terminál
állomások adóteljesítményei ezzel párhuzamosan minimalizálhatóak. Bevezettem több, a gene-
tikus algoritmus által használható célfüggvényt, majd ezek alapos vizsgálata után javaslatot
tettem egy megfelelő célfüggvény alkalmazására, amellyel a hálózatban található elégedett
felhasználók aránya jelentősen megnövelhető az irodalomban megtalálható útvonal diverziti
algoritmusok alkalmazása esetén tapasztalthoz képest.

Kutatásaimat tovább folytatva, kihasználva, hogy rendelkezésemre állnak csillag topoló-
giájú összeköttetéseken mért csillapítás adatsorok, ezek felhasználásával kidolgoztam egy a
diverziti nyereség szögfüggését leíró modellt, ami az irodalomban található hasonló modellek
alternatívájának tekinthető.

A harmadik generációs földi cellás mobil hálózatokban a lágy hívásátadás alatt a többutas
terjedésből eredő Rice és Rayleigh fading hatásai ellen makro diverziti kombájner algorit-
mussal védekezünk. Az eHSPA rendszerben alkalmazott lágy hívásátadás vizsgálata után
kifejlesztettem a rendszer teljesíményét nagymértékben javító a makro diverziti kombájnerhez
használható, az uplink csatorna predikcióján alapuló, a bázis állomások közötti interfészen a
lágy hívásátadás közben csomagtovábbítást alkalmazó algoritmusokat. Bemutattam, hogy a
javasolt algoritmusokkal hasonló felhasználónként tapasztalt átviteli kapacitás érhető el, mint
az irodalomban található algoritmus esetén, azonban annak a csomag késleltetésre gyakorolt
negatív hatása az általam javasolt algoritmusok esetén nem jelentkezik. Az uplink csatorna
predikciójára egy egyszerű és egy általam kidolgozott, adaptív Markov-láncot alkalmazó pre-
dikciós algoritmust is megvizsgáltam, majd ezek alapján az utóbbi eljárás használatára tettem
javaslatot.
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Az értekezésben használt rövidítések és jelölések

α Az ITU-R P.838 ajánlásban szereplő frekvencia és polarizáció függő konstans

∆A Az N-állapotú Markov-lánc modell csillapítási szint felbontása [dB]

∆t Fading meredekség intervallum [s]

δS A genetikus algoritmus fitnesz toleranciája

∆PRED_TH A predikciós döntési küszöb változtatásának granularitása [dB]

ǫς Az N-állapotú Markov-lánc modellel generált idősor és a mért adatsor fading meredekség eloszlása
között számított hiba

ǫc Az N-állapotú Markov-lánc modellel generált idősor és a mért adatsor csillapítás eloszlása között
számított hiba

ǫn Az N-állapotú Markov-lánc modellel generált idősor és a mért adatsor relatív eseményszám eloszlása
között számított hiba

ǫp Az E-DPDCH-n kialakuló SINR predikciójának hibája

ǫt Az N-állapotú Markov-lánc modellel generált idősor és a mért adatsor kumulált előfordulási valószí-
nűség eloszlása között számított hiba

Γ Az A csillapítás szint függő szint keresztezések száma

γ Az eső fajlagos csillapítása [dB/km]

ρ̂[n + 1] A predikciós algoritmus által az (n + 1)-edik TTI-re becsült E-DPDCH SINR érték [dB]

λ1, . . . , λ4 A földi mikrohullámú összeköttetésekre érvényes Gaussi fading meredekség modell csillapítás függő
szórását közelítő függvények paraméterei

λ5, . . . , λ14 Az LMS összeköttetésekre érvényes Gaussi fading meredekség modell csillapítás függő szórását
közelítő függvények paraméterei

A Egy adott TS-BS összerendelés halmaz, a GA terminológiában pedig az egyed

A
∗ Optimális TS-BS összerendelés halmaz

A
+ Kézenfekvő TS-BS összerendelés halmaz

B a TS-BS összerendelés halmazt, ami tartalmazza a terminálokhoz rendelt előirányzott vételi jelszint
értékeket is

E{.} Várható érték operátor
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E{ς} A Gaussi fading meredekség modell valószínűségi sűrűségfüggvényének várható érték paramétere

E{l} Az l esemény hossz várható értéke [s]

M A terminál állomás monitorozó halmaza

P A Markov-lánc állapot átmeneti mátrixa

z A Markov-lánc stacionárius állapot valószínűség vektora

µ[i] A genetikus algoritmus által a κi optimalizálási lépésben elért javítást, azaz a κi optimalizálási lépésben
megtalált kvázi-optimális egyed és kezdeti populáció fitnesz pontszámainak aránya

ω A csillag topológiájú összeköttetések által bezárt szög [rad]

µ A genetikus algoritmus által elért átlagos javítást, azaz különböző optimalizálási lépésekben elért
javítások átlagát

n100 A genetikus algoritmus számára szükséges iterációk átlagos száma ahhoz, hogy elérje a µ átlagos átlagos
javítás 100 %-át

n90 A genetikus algoritmus számára szükséges iterációk átlagos száma ahhoz, hogy elérje a µ átlagos átlagos
javítás 90 %-át

Φ SINR ofszet a feleslegesen nagy SINR kiszámolására [dB]

ρ SINR érték [dB]

ρi,min A BER = 10−6 eléréséhez szükséges, a BFWA hálózatban értelmezett downlink, vagy uplink SINR
érték az i-edik TS esetén

ρi,target A körülbelül BER = 10−10 eléréséhez szükséges, a BFWA hálózatban értelmezett downlink, vagy
uplink előirányzott SINR érték az i-edik TS esetén

ρth,d A predikciós döntés alsó SINR küszöbe [dB]

ρth,u A predikciós döntés felső SINR küszöbe [dB]

σ
(LMS,13)
ς (A) A városi környezetben mért LMS összeköttetésre érvényes Gaussi fading meredekség modell

csillapítás függő szórás paramétere

σ
(LMS,14)
ς (A) Az autópálya környezetben mért LMS összeköttetésre érvényes Gaussi fading meredekség modell

csillapítás függő szórás paramétere

σς(A) A Gaussi fading meredekség modell valószínűségi sűrűségfüggvényének csillapítás függő szórás para-
métere

σ
(r,i)
ς Az r esőcsillapítás esemény Ai csillapítás szinten értelmezett feltételes fading meredekségének szórása

σ
(s,i)
ς Az s nem esőcsillapítás esemény Ai csillapítás szinten értelmezett feltételes fading meredekségének

szórása

σ
(t,i)
ς Az Ai csillapítás szinten értelmezett esemény feltételes fading meredekség szórására vonatkozó küszöb

̺ (.) Az argumentumra vonatkozó RMS hibát adja meg

ς Fading meredekség, azaz a dA/dt csillapítás derivált függvény [dB/s]

ζ Az elégedett VoIP felhasználók aránya [%]

A(t) Az A csillapítás a t idő függvényében [dB]



Rövidítések és jelölések 179

A[tn] A mikrohullámú összeköttetésen mért vételi jelszintből kiszámított csillapítás a tn mintavételi idő
függvényében

ai Egy adott TS-BS összerendelés, a GA terminológiában pedig a gén

bi Egy adott TS-BS összerendelés (GA terminológiában a gén), ami tartalmazza a TS számára előírt, a
BS-nél figyelembe vett vételi teljesítményszint értéket is

C1, C2 Az első és második szomszéd csatornás elnyomás [dB]

Cf Keresztezési faktor

d0 A szakaszredukciós tényező értéke

dl A BFWA hálózatban a TS és BS közötti összeköttetés hossza [km]

f1 . . . f4 A BFWA hálózatban szektoraiban alkalmazott frekvencia [GHz]

fB A szcintillációt eltávolító aluláteresztő szűrő 3 dB-es levágási frekvenciája [Hz]

Gi (p) A diverziti rendszer i-edik összeköttetésén és a diverziti összeköttetés közötti, adott p valószínűséghez
tartozó diverziti nyereség (Diversity Gain)

GBS A BFWA hálózatban a bázis állomások szektorsugárzójának nyeresége [dB]

GNB Az eHSPA rendszerben a Node B antennájának nyeresége [dBi]

GTS A BFWA hálózatban a terminál állomások antennájának nyeresége [dB]

GUE Az eHSPA rendszerben az UE antennájának nyeresége [dBi]

hNB Az eHSPA rendszerben a Node B magassága [m]

hUE Az eHSPA rendszerben az UE magassága [m]

ID(A) Az A csillapításhoz tartozó diverziti javulás tényező (Diversity Improvement Factor)

k Az ITU-R P.838 ajánlásban szereplő frekvencia és polarizáció függő konstans

Kt A genetikus algoritmus fitnesz tolerancia intervalluma

l(r,i) Az r esőcsillapítás esemény Ai csillapítás szinten értelmezett hossza [s]

l(s,i) Az s nem esőcsillapítás esemény Ai csillapítás szinten értelmezett hossza [s]

l(t,i) Az Ai csillapítás szinten értelmezett esemény hosszúságra vonatkozó küszöb [s]

M A lehetséges populációk száma

mς(Ai) A Gaussi fading meredekség modell valószínűségi sűrűségfüggvényének csillapítás függő maximuma

m
(r,i)
ς Az r esőcsillapítás esemény Ai csillapítás szinten értelmezett feltételes fading meredekség sűrűségfügg-

vényének maximuma [%]

m
(s,i)
ς Az s nem esőcsillapítás esemény Ai csillapítás szinten értelmezett feltételes fading meredekség sűrű-

ségfüggvényének maximuma [%]

m
(t,i)
ς Az Ai csillapítás szinten értelmezett esemény feltételes fading meredekség sűrűségfüggvényének maxi-

mumára vonatkozó küszöb [%]

N(D) Az esőcsepp D átmérőjének eloszlásfüggvénye
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NC A keresztezés operációval létrejött egyedek száma (keresztezett gyermekek száma)

NE A populációban található elit egyedek száma

NI A populáció egyedszáma

NM A mutáció operációval létrejött egyedek száma (mutálódott gyermekek száma)

NS A BFWA rendszerben az egy bázis állomáshoz tartozó szektorok számát

NT A BFWA rendszerben a szektorokban allokálható TDMA időrések száma

NBS A BFWA rendszerben a bázis állomások száma a BFWA rendszerben

nmax A genetikus algoritmus maximális iteráció száma

NMG A mutálódó gének száma

Npred_wl Az MDC esetén alkalmazott egyszerű predikció mozgó ablakos átlagolásánál a mozgó ablak hossza,
mintaszáma

NTS A BFWA rendszerben a terminál állomások száma

P (.) Valószínűség függvény

Pv[tn] A mikrohullámú összeköttetésen mért vételi jelszint a tn mintavételi idő függvényében

P
(tx)
BS A BFWA hálózatban a bázis állomás adóteljesítménye [dBm]

Pcompl A kiválasztott egyednek a komplemensével történő helyettesítésének valószínűsége a mutáció és keresz-
tezés operációk esetén

P
(rx)
i,target Az i-edik terminál állomás számára előirányozott vételi teljesítményszint a bázis állomásnál [dBm]

P
(rx)
initial,target A terminál állomások számára előirányozott kezdeti vételi teljesítményszint a bázis állomásnál

[dBm]

P
(tx)
i Az i-edik terminál állomás adóteljesítménye [dBm]

P
(tx)
max A terminál állomások számára engedélyezett maximális adóteljesítmény [dBm]

P
(tx)
NB,max Az eHSPA rendszerben a Node B maximális adóteljesítménye [dBm]

P
(tx)
UE,max Az eHSPA rendszerben az UE maximális adóteljesítménye [dBm]

R Esőintenzitás [mm/h]

R0.01 Az az esőintenzitás, aminél nagyobb, vagy azzal egyenlő érték az idő 0.01 százalékában fordul elő egy
bizonyos földrajzi helyen [mm/h]

Rmax A Gaussi esőcella modell maximális esőintenzitás értéke [mm/h]

t Idő [s]

ta A szcintillációt eltávolító mozgó ablakos átlagolásnál az ablak hossza [s]

tn Az n-edik mintavételi időpont [s]

V A BFWA hálózatban a lehetséges TS-BS összerendelés halmazok száma

|M| A terminál állomás monitorozó halmazának számossága
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3GPP 3rd Generation Partnership Project, Harmadik Generációs Partner Projekt

A Average Fitness Function Class, Átlag Célfüggvény Osztály

ACK Acknowledgement, Nyugta

AGC Automatic Gain Control, Automatikus Erősítés Szabályozás

ASN Access Service Network, Hozzáférési Hálózat

ASN GW Access Service Network Gateway, Hozzáférési Hálózat Átjárója

AWGN Additive White Gaussian Noise, Additív Gaussi Fehérzaj

B3G Beyond 3G, A 3. generáción túli mobil hálózatok

BER Bit Error Ratio, Bithiba Arány

BFWA Broadband Fixed Wireless Access, Szélessávú Fix Vezeték Nélküli Hozzáférés

BLER Block Error Ratio, Blokkhiba Arány

BS Base Station, Bázis Állomás

BSC Base Station Controller, Bázis Állomás Szabályzó

BTS Base Transceiver Station, Bázis Állomás

BWA Broadband Wireless Access, Szélessávú Vezeték Nélküli Hozzáférés

C Coverage Fitness Function Class, Lefedettség Célfüggvény Osztály

CATV Community Access Television, Közösségi Televízió Szolgáltatás

CCDF Complementary Cumulative Distribution Function, Komplemens Kumulatív Eloszlásfüggvény

CNES Centre National d’Etudes Spatiales

CPDF Conditional Probability Denisty Function, Feltételes Valószínűségi Sűrűségfüggvény

CPICH Common Pilot Channel, Közös Irányító Csatorna

CQI Channel Quality Indicator, Csatorna Minőség Jelző

CRNC Controlling RNC, Vezérlő RNC

CSN Connectivity Service Network, Kapcsolódási Hálózat

DLR Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, Német Légi- és Űrközlekedési Hatóság

DPCCH Dedicated Physical Control Channel, Dedikált Fizikai Kontroll Csatorna

DRNC Drift RNC, Segéd RNC

DSL Digital Subscriber Line, Digitális Előfizetői Vonal

E-DCH Enhanced Dedicated Channel, Javított Dedikált Csatorna

E-DPDCH Enhanced Dedicated Physical Data Channel, Javított Dedikált Fizikai Adat Csatorna

eHSPA Evolved High Speed Packet Access, Továbbfejlesztett Nagysebességű Csomagkapcsolt Hozzáférés

EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power, Ekvivalens Izotropikus Kisugárzott Teljesítmény [W]
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eNode B Evolved HSPA Node B, Továbbfejlesztett HSPA Node B

EOV Egységes Országos Vetület

EXCELL Exponential Cell, Exponenciális Cella

FDD Frequency Division Duplex, Frekvencia Osztásos Duplex

FMT Fade Mitigation Technique, Fading Csökkentő Eljárás

G-A/C Gaussian-like Average/Coverage, Harang Átlag/Lefedettség

GA Genetic Algorithm, Genetikus Algoritmus

GAC Genetic Algorithm with Complements, Genetikus Algoritmus Komplemens Egyedekkel

GGSN Gateway GPRS Support Node, GPRS Támogató Átjáró Csomópont

GPRS General Packet Radio Service, Általános Csomagkapcsolt Rádió Szolgáltatás

GSM Global System for Mobile Communications, Globális Mobil Kommunikációs Rendszer

GW Gateway, Átjáró

HARQ Hybrid Automatic Repeat Request, Hibrid Automatikus Újraküldés Igénylés

HiperMAN High Performance Radio Metropolitan Area Network, Nagy Teljesítményű Nagyvárosi Rádió Há-
lózat

HS-DSCH High Speed Downlink Shared Channel, Nagysebességű Osztott Downlink Csatorna

HSDPA High Speed Downlink Packet Access, Nagysebességű Csomag-letöltési Hozzáférés

HSPA High Speed Packet Access, Nagysebességű Csomagkapcsolt Hozzáférés

HSUPA High Speed Uplink Packet Access, Nagysebességű Csomag-feltöltési Hozzáférés

HYCELL Hybrid Cell, Hibrid Cella

LCR Level Crossing Rate, Szint Keresztezési Gyakoriság

LMDS Local Multipoint Distribution Service, Helyi Multipont Elosztású Szolgáltatás

LMS Land Mobile Satellite Channel, Földi Mozgó Műholdas Rádiócsatorna

LOS Line-of-Sight, közvetlen rálátás

LTE Long Term Evolution, Hosszú Távú Fejlődés

MDC Macro Diversity Combiner, Makro Diverziti Kombájner

MMDS Multichannel Multipoint Distribution Service, Többcsatornás Multipont Elosztású Szolgáltatás

MSC Mobile services Switching Center, Mobil szolgáltatások Kapcsoló Központja

N-A/C Natural Average/Coverage, Természetes Átlag/Lefedettség

NACK Negative Acknowledgement, Negatív Nyugta

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Ortogonális Frekvencia Osztásos Multiplexelés

OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access, Ortogonális Frekvencia Osztásos Többszörös Hoz-
záférés
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ONERA Office National d’Etudes et Recherches Aérospatiales

P1-A/C Polynomial1 Average/Coverage, Polinom1 Átlag/Lefedettség

P2-A/C Polynomial2 Average/Coverage, Polinom2 Átlag/Lefedettség

P3-A/C Polynomial3 Average/Coverage, Polinom3 Átlag/Lefedettség

PDF Probability Denisty Function, Valószínűségi Sűrűségfüggvény

PDH Plesiochronous Digital Hierarchy, Pleziokron Digitális Hierarchia

RMS Root Mean Square, Négyzetes Eltérések Átlagának Gyöke

RNC Radio Network Controller, Rádiós Hálózati Szabályzó

SAE System Architecture Evolution, Rendszer Architektúra Fejlődés

SC Switched Combining, Kapcsolt Kombinálás

SD Site (Route) Diversity, Állomás (Útvonal) Diverziti

SGSN Serving GPRS Support Node, GPRS Támogató Kiszolgáló Csomópont

SHO Hard Handover, Kemény Hívásátadás

SHO Soft Handover, Lágy Hívásátadás

SINR Signal to Interference plus Noise Ratio, Jel-interferecia-zaj Viszony [dB]

SNR (Signal to Noise Ratio, jel-zaj viszony

SSC Switched and Stay Combining, Kapcsol és Tart Kombinálás

TBS Transport Block Size, Átviteli Blokkméret

TDD Time Division Duplex, Időosztásos Duplex

TDMA Time Division Multiple Access, Időosztásos Többszörös Hozzáférés

TS Terminal Station, Terminál Állomás

TTI Transmission Time Interval, Átviteli Időintervallum

UE User Equipment, Felhasználói Készülék

UMTS Universal Mobile Telecommunications System, Egyetemes Mobil Telekommunikációs Rendszer

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network, UMTS Földi Rádiós Hozzáférési Hálózat

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access, Globális Együttműködés a Mikrohullámú Hozzá-
féréshez
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