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Bevezetés

1 Bevezetés
1.1 Motivációk és kutatási területek
Ennek az értekezésnek a megírását – természetesen a kutatási tématerületben rejlő érdekességeken
és kihívásokon túl – jelentősen motiválta az a tényező, hogy kutatócsoportunk a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékén
(BME-HVT) egy mérőrendszert üzemeltet, amely a 13-80 GHz-es frekvenciatartomány
hullámterjedési viszonyainak vizsgálatára szolgál. Az 1997 óta folyamatosan bővülő adatgyűjtő
hálózat a milliméteres hullámhosszúságú, állandóhelyű földi rádióösszeköttetések vételi jelszint
adatait, valamint számos meteorológiai jellemzőt mér és rögzít. Az elmúlt több mint tíz év alatt
jelentős mennyiségű adat gyűlt össze, amely a hullámterjedési vizsgálatok, kutatások és
modellezések számára kiindulási pontként szolgál. Az említett mérő és adatgyűjtő rendszert az
értekezés későbbi fejezetében ismertetem majd részletesebben.
Ezek a mérési adatok hosszú időn keresztül, folyamatosan, nagy mintavételezési sebességgel
kerültek rögzítésre és ezért alkalmasak a nagyfrekvenciás rádióösszeköttetések vizsgálatára,
elemzésére és többféle statisztikai jellemző megállapítására. Az igen hosszú ideje mért adatok már
lehetőséget adnak heti, havi vagy akár éves tendenciák megfigyelésére is. Mindezeket figyelembe
véve olyan modellalkotási feladatok során is felhasználhatóak az adatok, ahol hosszú mérési
idősorokból kell megállapítani a modellparamétereket.
A mikrohullámú összeköttetések vételi jelszintjén kívül – amint már említettem – különféle
meteorológiai adatokat is rögzít a mérőrendszer. Ez szintén igen fontos tényező volt a kutatási
munka végzése során, hiszen a vizsgált földi összeköttetéseken tapasztalható fading jelenségek
elsődleges okai a meteorológiai tényezők, elsősorban az eső hatása, amely a milliméteres
hullámhossztartományban jelentős csillapítást okoz.
Az eddig megemlített tényezők miatt az értekezésem témája a nagyfrekvenciás
rádióösszeköttetések fading jelenségeinek vizsgálatára valamint e jelenségek modellezésére
koncentrál, elsősorban a fading és interfading időtartam jelenségén keresztül. Az említett földi
mikrohullámú összeköttetéseken a csapadék okozta csillapítás-változásokon kívül – amely az
értekezés gerincét adja – foglalkoztam a többutas terjedés és árnyékolás okozta fading
jelenségekkel is. Erre egy olyan – szintén a későbbiekben részletezendő – mérési sorozat
eredményeit használtam fel, amely egy földi mozgó műholdas (Land Mobile Satellite, LMS)
csatorna vételi jelszint adatait tartalmazza. A következőkben a földi mozgó műholdas csatorna
rövidítésére az angol nyelvű szakirodalomban elterjedt LMS rövidítést alkalmazom.
Itt szeretnék kitérni a földi összeköttetéseken az interferencia által keletkező csillapításszint
változások kérdésére. Az összeköttetéseken fellépő interferencia mértékét, mivel a hálózattervezés
a Hírközlési Felügyelet előírásainak megfelelően történt, a szabványok szerinti alacsony értékűnek
tételeztem fel. A linkek többsége a Pannon szolgáltatási hálózatának része, így bizonyosan az
interferencia minimális értékére törekedtek a hálózattervező mérnökök. Néhány összeköttetés
ugyan csupán mérési céllal, a mérőrendszer érdekében került telepítésre, de ebben az esetben is
biztosítani kellett az interferencia kis értékét. Mivel én az esőcsillapítást vizsgáltam, a csillapítás
nagyságát mindig a nominális, fading-mentes szinthez képest határoztam meg, támaszkodva az
esőintenzitás mérésekre is. Tehát a vizsgált fading jelenségek oka minden esetben az eső volt, az
interferencia jelenségét így ki lehetett zárni és ezért nem is vizsgáltam.
Munkám során olyan digitális modellezési eljárásokat vizsgáltam meg és dolgoztam ki, amelyek
sztochasztikus módszerekkel, diszkrét idejű és diszkrét állapotú Markov-láncok segítségével
oldják meg a fading jelenségek egyes modellezési problémáit.
A modellalkotás során előtérbe került a szintetikus idősorok előállításának témaköre is, mivel a
kifejlesztett fading időtartam modell alkalmas eszköznek bizonyult az idősor generátor
paramétereinek a megállapítására és magának a csillapítás idősornak az előállítására is.
A mérőrendszer egy szintén itt megemlítésre érdemes és a kutatás során felhasznált tulajdonsága,
hogy számos mérőponton csillag topológiájú hálózaton gyűjt mérési adatot, ahol azonos
középpontból kiinduló, különféle fizikai jellemzőkkel bíró összeköttetéseket vizsgál. Ezáltal
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további vizsgálatokra nyílik mód, így disszertációmban egy olyan csillapítás idősor szintetizálási
módszert is bemutatok, amelyik esőcellák mozgásának a szimulációjára épül.
Az adatgyűjtő rendszert 2009-ben egy V sávú (72.56 GHz-es) mikrohullámú összeköttetéssel
bővítettük. Ebben a frekvenciatartományban még jelentősebb az eső hatása, de a légköri vízpára és
a köd hatása sem hanyagolható el, mely utóbbinak a mérésére egy mérőműszert is kifejlesztettem.
A ködsűrűség mérési adatainak és a V sávú összeköttetésen tapasztalható fading jelenségeknek az
érdembeli összevetését és kiértékelését a 2009-es év végi ködös időszakok mérési eredményei
tették lehetővé elsőként.
Kutatómunkám során számos olyan nemzetközi és hazai tudományos együttműködésben
vettem/veszek részt, amelyek során a disszertációm témakörébe eső feladatokkal foglalkozhattam:
•
•
•
•
•
•
•
•

TE - Trans-European Tele-Education Network, 1996-2000
Broadwan - Broadband services for everyone over fixed wireless access networks, 2003-2006
SatEx - European Satellite Communications Network of Excellence, 2004-2009
MARCH - Multilink Architecture for Multiplay Services, 2008MilliProp - Millimetre wave propagation, 1997-2007
MIK - Mobil Innovációs Központ, 2005Gigabit - Gigabit radio link networks, 2009COST IC0802 - Propagation Tools and Data for Integrated Telecommunication, Navigation
and Earth Observation Systems, 2008-

Az értekezésem megírása során néhány esetben szembekerültem az idegen szaknyelvi
terminológiában elfogadott (elsősorban angol nyelvű) kifejezések magyar nyelvre történő
lefordításának problémájával. Igyekeztem minden esetben a megfelelő magyar kifejezést
alkalmazni, de ennek ellenére bizonyos esetekben célszerűbbnek tartottam megtartani az idegen
nyelvű kifejezést. Ez a szakmabeli olvasónak nyilvánvalóan nem okoz nehézséget, viszont
véleményem szerint az érthetőséget javítja.
A szakirodalmi hivatkozásokat a hagyományos sorszámozott eljárással jelenítem meg a
szövegben, teljes felsorolásuk az irodalomjegyzékben található meg. A saját publikációk
egységben történő megjelenítése érdekében ezek listáját különállóan hoztam létre. Az ezekre való
hivatkozás szintén sorszám alapján, de az S előtaggal történik a szövegben.

1.2 Az elért eredmények áttekintése és a dolgozat struktúrája
• Jelen értekezés összesen hét fejezetet tartalmaz. Az első fejezet a bevezetést, az elért
eredményeim összefoglalását és a disszertáció szerkezetének bemutatását tartalmazza.
• A második fejezet összegzi a fading jelenségekhez és vizsgálatukhoz kapcsolódó
ismereteket és azokat a szakirodalom-kutatásaim során megismert publikációkat, amelyek
kiindulópontként szolgáltak az értekezés elkészítésében. Itt foglalom össze a sztochasztikus és
Markov folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket is, valamint a Markov-láncokra vonatkozó
definíciókat. Ismertetem a fading jelenségek különböző típusainak fizikai okait és ezeknek a
statisztikai leírását, hangsúlyozva az esőcsillapítás jellegzetességeit. A csillapítás-változások
elsőrendű, az eloszlásfüggvényeikkel történő statisztikai leírásán túl a fading dinamika
kérdéskörét is bemutatom. Ezt követően a digitális csatornamodellek, valamint a csillapítás
idősorok mesterséges előállításának szakirodalmi összefoglalása következik.
• A harmadik fejezet azoknak a mérőberendezéseknek, illetve a rendelkezésemre álló
mérési adatsoroknak az ismertetését tartalmazza, amelyeket felhasználtam a fading jelenségek
tulajdonságainak vizsgálata és modellezése során, illetve az általam kifejlesztett modellek
minőségi vizsgálatára, érvényesítésére. Ez nagyszámú, milliméteres hullámhossz-tartományú földi
pont-pont rádióösszeköttetés, valamint két földi mozgó műholdas összeköttetés vételi jelszintjének
idősorát jelenti.
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• A negyedik fejezet az első téziscsoportba foglalt kutatásaimat ismerteti. Ezekben a
vizsgálatokban a földi rádiócsatorna eső okozta, illetve a földi mozgó műholdas csatorna többutas
terjedés okozta fading jelenségeit elemzem annak érdekében, hogy az ötödik fejezetben
ismertetésre kerülő fading dinamika modellek kiválasztásának helyességét bebizonyítsam. A
szakirodalom tanulmányozása során az ilyen irányú vizsgálatok hiányát tapasztaltam; a modellek
érvényesítését általában mérési eredményekkel történő összehasonlításokkal végezték el, így
fontosnak tartottam az ilyen irányú kutatásokat.
Elsőként mindkét típusú, (földi és műholdas) csillapítás idősor stacionaritását vizsgáltam meg az
autokorrelációs függvény, a várható érték, és a struktúrafüggvény segítségével is. Ezt követően a
felújítási folyamatokkal való kapcsolatot elemeztem az ún. variációs együtthatók kiszámításával.
Itt foglalkoztam az egyes Markov-láncok által generált folyamatokkal, mint felújítási
folyamatokkal és azok tulajdonságainak kiértékelésével. A fejezetet végül a diszkrét állapotterű
fading folyamatok, mint Markov-láncok rendjének meghatározása zárja.
• Az ötödik fejezet a második téziscsoporthoz kapcsolódó munkámat foglalja össze. Ebben
a stacionaritás, a felújítási folyamatok és a Markov-tulajdonság vizsgálataira vonatkozó, negyedik
fejezetbeli eredményeim alapján kiválasztott Fritchman-típusú Markov-lánc fading és interfading
időtartam modellezésre való alkalmazását ismertetem. Megmutatom, hogy a Fritchman típusú
Markov-lánc jól modellezi a fading és interfading időtartam eloszlásfüggvényét. Megadom a
modellek küszöbszint-függésének kifejezésére szolgáló egyenleteket, amelyek alkalmassá teszik
azokat szintetikus idősorok előállítására is. Ezen túlmenően a kétféle modell egyesítésére is
bemutatok egy általam kifejlesztett eljárást.
• A hatodik fejezet a harmadik téziscsoporthoz kapcsolódik. Ebben a fading és interfading
időtartam modelljeinek a szintetikus csillapítás idősorok előállításában történő alkalmazásait
taglalom. Többféle módszer kerül ismertetésre:
 tisztán a kétféle modell alapján történő idősor-generálás,
 a kétállapotú fading/nem-fading modell és a szintfüggő fading időtartam modell
kombinálásából adódó eljárás,
 valamint a szélsebesség és szélirány Markov modellezésén alapuló, az esőcellák
kétdimenziós véletlen bolyongásos mozgási szimulációjára épülő csillapítás
idősor generátor, amely különösen alkalmasnak bizonyult egymáshoz közel
elhelyezkedő összeköttetések közötti csillapítás-különbségek szimulációjára.
• A hetedik fejezet a V-W sávban (40-110 GHz) megfigyelhető egyes hullámterjedési
jelenségekről szól, mely az értekezéshez kapcsolódó gyakorlati alkalmazás. A mobilhálózatok
iránti egyre nagyobb sebességi igények az ellátó hálózatok frekvenciáját a V-W sávok irányába
tolják el, ami további időjárási elemet, a köd hatását hozza be, mint a hullámterjedés
szempontjából figyelembe veendő tényezőt. Bemutatom azt a ködsűrűség mérésére alkalmas
eszközt, amelyet a hullámterjedési modellezés magasabb frekvenciákra való kiterjesztése
érdekében fejlesztettem ki. Megmutatom a műszernek azt a kalibrációs módszerét is, amelyet
mikrohullámú összeköttetésen mérhető csillapítás segítségével végeztem el annak érdekében,
hogy a készüléket alkalmassá tegyem közvetlenül a levegő folyékony víz tartalmának mérésére.

1.3 Tézisek
1. Téziscsoport: Fadinggel terhelt rádiócsatorna csillapítás idősorainak vizsgálata
1.1 Tézis. Többféle
eljárással
is
megvizsgáltam
földi,
milliméteres
hullámhossztartományban üzemelő, eső okozta fadinggel terhelt, valamint L sávú földi mozgó
műholdas (LMS) rádiócsatornák csillapítás idősorainak stacionaritását. Megállapítottam,
hogy a vizsgált fading folyamatok gyengén stacionárius folyamatok. További vizsgálatokkal
kimutattam, hogy modellezés szempontjából indokolt lehet a tisztán fading-mentes valamint a
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fadinggel terhelt szakaszok elkülönítése, amely alátámasztja a kombinált Markov modellek
későbbi alkalmazásának a helyességét. [S1][S2][S7][S40]
1.2 Tézis. Bevezettem a digitális fading és interfading időtartam folyamatokat (DFD és
DIFD), majd az ebből származtatható többszörös DFD és DIFD folyamatokat. Mind LMS,
mind földi rádiócsatornák esetében a rendelkezésre álló mérések alapján megvizsgáltam ezen
folyamatok kapcsolatát a felújítási folyamatokkal. Megállapítottam, hogy a többszörös DFD
folyamat egyik csatorna esetében sem felújítási folyamat valamint pozitívan korrelált, míg a
többszörös DIFD folyamat mind a többutas terjedés, mind az eső okozta csillapítás esetén
felújítási folyamat. [S23][S24]
1.3 Tézis. Szimuláció segítségével megvizsgáltam többféle, a csatornamodellezésben
használatos Markov-láncot annak eldöntésére, hogy az általuk generált többszörös DFD és
DIFD folyamatok felújítási folyamatoknak tekinthetők-e. Ez alapján választottam ki a
Fritchman-modellt, mint a fading és interfading időtartam modellezésre legalkalmasabb típust.
[S23][S24]
1.4 Tézis. Kiszámítottam az eső okozta fading csillapítás, valamint az LMS csatorna
többutas terjedés általi fading csillapítás folyamatának, mint Markov-láncnak a rendjét.
Megállapítottam, hogy mindkét esetben alacsony rendű a folyamat, ezzel bebizonyítottam, hogy
az elsőrendű Markov-lánc csillapítás idősorok szintetikus előállítására jó közelítéssel
alkalmazható. [S19][S22]

2. Téziscsoport: Fading és interfading időtartam Markov modellezése
2.1 Tézis. Megmutattam, hogy a Fritchman-féle particionált Markov-lánc alkalmas az eső
és a többutas terjedés fading és interfading időtartam eloszlásainak modellezésére.
Meghatároztam azokat az összefüggéseket, amelyek analitikusan megadják a
modellparaméterek küszöbszinttől való függését. Ezzel lehetővé tettem a tetszőleges szinthez
tartozó eloszlások kiszámítását, amely alkalmassá teszi ezen modelleket mesterséges csillapítás
idősorok előállítására is. [S8][S9][S33][S34][S37][S38][S39]
2.2 Tézis. Kidolgoztam egy új számítási módszert a fading és az interfading időtartam
modellek egyesítésére, melynek segítségével egyetlen modell képes mindkét folyamat
eloszlásfüggvényeinek leképezésére. Az egyesített modell érvényességét a szimulált és a mért
fading és interfading időtartam eloszlások összehasonlításával végeztem el. [S35][S36]

3. Téziscsoport: Csillapítás idősorok szintetikus előállítása Markov modellek felhasználásával
3.1 Tézis. Kidolgoztam a fading és interfading időtartam eloszlásfüggvényeinek
küszöbszinttel paraméterezhető modelljeire épülő csillapítás idősor generátort. Kifejlesztettem
egy, a fading időtartam komplemens eloszlásából történő elemi fading esemény előállítási
módszert. [S27][S31][S32]
3.2 Tézis. Kidolgoztam egy olyan csillapítás idősor generátort, amely egy kétállapotú
fading/nem-fading eseményeket előállító Markov modellre és a fading időtartam modellre
épül. Eljárást dolgoztam ki a kétállapotú Markov-lánc paramétereinek meghatározására a
fading időtartam modell alapján. [S27][S30]
3.3 Tézis. Megmutattam, hogy a szcintilláció eredményesen modellezhető egy olyan rejtett
Markov modellel, melynek felparaméterezése szűrt Gauss-i fehérzajból a Baum-Welch
algoritmussal történik. Bemutattam, hogy a szcintilláció és a szintetikus csillapítás idősor
szuperpozíciójával létrehozott idősor csökkenti az elsőrendű statisztikák alacsony csillapítási
szinteken jelentkező hibáját. [S2][S29]
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3.4 Tézis. Kidolgoztam az esőcellák síkbeli mozgásának Markov modellezésén alapuló
csillapítás idősor generátort. Eljárást dolgoztam ki a modell paramétereinek a mért
szélsebesség és szélirány adatok alapján történő kiszámítására. Megmutattam, hogy az
esőcellák méret és esőintenzitás adatai kinyerhetők a fading időtartam modell által számított
eloszlásfüggvényekből és a mért esőintenzitás eloszlásból. Bebizonyítottam, hogy ezzel a
módszerrel csillag topológiájú rádióhálózaton eredményesen modellezhetőek az egyes
összeköttetések közötti lokális eltérések is. Példát mutattam arra, hogy a mesterséges
esőcsillapítási idősorok más fizikai paraméterekkel rendelkező összeköttetések idősoraivá
transzformálhatók, amivel az idősor előállítás általános felhasználási lehetőségét
bizonyítottam.[S4][S6][S17][S20][S25][S28]
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2 Fading jelenségek és vizsgálatuk
rádióösszeköttetéseken
2.1 Bevezetés
A rádió-hírközlési alkalmazások szempontjából központi kérdés az átviteli csatornán fellépő
csillapítás-változások nagysága, lefolyásának módja és ideje, melyeket átfogó néven fading
jelenségeknek neveznek. A rádióspektrum hírközlésre használt tartománya napjainkban már igen
széles, a kHz-es tartománytól egészen a több száz GHz-es sávig terjed. A hullámterjedési és a
fading jelenségek igen változékonyak ebben a széles tartományban, átfogó ismertetésükre
dolgozatom terjedelme nem elegendő. Kutatásaim során főképpen a milliméteres
hullámhossztartományban működő rádióösszeköttetések, valamint a földi mozgó műholdas
csatorna fading jelenségeit vizsgáltam meg mind a jellemzésük, mind a modellezésük
szemszögéből, elsősorban a fading és interfading időtartam folyamatain keresztül. Fading igen
sokféle tényező hatására alakulhat ki, melyek közül földi pont-pont összeköttetéseken az eső, földi
mozgó műholdas csatorna esetében a többutas terjedés és árnyékolás okozta fading állt
vizsgálataim középpontjában.
Ez a fejezet áttekintést ad az általam vizsgált jelenségekről és azok statisztikai jellemzésére
alkalmazott eljárásokról. A szakirodalom áttekintésére, a fellelhető modellezési eljárások
bemutatására is itt kerül sor. Részletesen tárgyalom a fading és interfading időtartam kérdéskörét,
mivel ezek képezik az értekezés központi elemeit.

2.2 Sztochasztikus és Markov folyamatok valamint Markovláncok
Ebben a szakaszban a dolgozatban előforduló, a sztochasztikus és Markov folyamatokkal
kapcsolatos fogalmakat összegzem. A szakirodalmi áttekintés 2.7 szakaszában ismertetésre kerülő
digitális csatornamodellek közül számos alapul Markov-láncokon, ezért tartottam megfelelően
ezen a helyen összefoglalni az ilyen irányú ismereteket. Ezen túlmenően ez a szakasz az általam
kifejlesztett modellek megértéséhez szükséges alapfogalmak tisztázására is szolgál.
█ 2.1. definíció: Sztochasztikus folyamat: Olyan ξ(t) függvény, melynek értékei valószínűségi
változók. A sztochasztikus folyamat t=[0,∞) esetben folytonos idejű, t={0,1,2,…} esetben
diszkrét idejű.
Dolgozatomban csak diszkét idejű sztochasztikus folyamatokkal foglalkozom, ahol a
valószínűségi változók általában egy fizikai folyamat mintavételezéssel történő mérése során
keletkeznek, mint például a vételi jelszint, a hőmérséklet vagy az esőintenzitás pillanatnyi
értékei. A valószínűségi változók f mintavételi frekvencia esetén T=1/f időközönként követik
egymást.
█ 2.2. definíció: Realizáció: Egy ξ(tn) diszkrét idejű sztochasztikus folyamat n=1…N véges
számú elemből álló mintasokasága. A sztochasztikus folyamatot az összes lehetséges
realizációjának összessége képezi.
█ 2.3. definíció: Elsőrendű statisztika: Egy diszkrét idejű sztochasztikus folyamat ξ(tn),
n=1…N elemű realizációjának együttes N dimenziós F eloszlásfüggvénye a következő:
Fξ t1, t2,…tN (x1,x2,…xN)=Pr(ξt1<x1,ξt2<x2,…ξtN<xN), melyet a folyamat elsőrendű statisztikájának
nevezek. Pr(xi) az xi esemény valószínűségét jelenti.
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█ 2.4. definíció: Másodrendű statisztika: Egy diszkrét idejű sztochasztikus folyamat ξ(tn),
n=1…N elemű realizációjának másodrendű statisztikája a mintasokaság valamely dinamikus
tulajdonságára vonatkozó eloszlásfüggvénye.
Fading folyamatok esetében leggyakrabban a fading és interfading időtartam valamint a fading
meredekség eloszlásai szerepelnek, mint másodrendű statisztikák. Ezekről bővebben a 2.6
fejezetben lesz szó.
█ 2.5. definíció: Állapottér, állapot: Egy ξ(t) sztochasztikus folyamat lehetséges Xt értékeit a
folyamat állapotterének nevezzük. Diszkrét állapottér esetén Xt véges vagy megszámlálhatóan
végtelen számosságú halmaz. Ebben az esetben Xt halmaz elemeit a folyamat állapotainak
nevezzük.
█ 2.6. definíció: Markov folyamat: Egy ξ(t) sztochasztikus folyamatot Markov folyamatnak
nevezünk, ha minden 0=t0<t1<…tn<tn+1 és minden n esetére fennáll [14]:
Pr (ξ[tn+1]≤ xn+1 | ξ[tn] = xn, . . . , ξ[t0] = x0) = Pr (ξ[tn+1] ≤ xn+1 | ξ[tn] = xn).
█ 2.7. definíció: Diszkrét idejű, elsőrendű Markov-lánc: A diszkrét állapotterű Markov
folyamatot Markov-láncnak nevezik. Egy ξ[tn] sztochasztikus folyamat X állapotterű diszkrét
idejű Markov-lánc, ha teljesül rá a Markov tulajdonság, azaz igaz az alábbi feltétel [15]:
Pr (ξ[tn+1] = xn+1 | ξ[tn] = xn, . . . , ξ[t0] = x0) = Pr (ξ[tn+1] = xn+1 | ξ[tn] = xn) , ahol x0, . . . , xn ∈ X.
Tehát a ξ Markov-lánc által a tn+1 időpontban felvett érték csak a tn időpontban felvett értéktől
függ. Ha az X állapottér véges és számossága N, akkor a Markov-láncot N-állapotú Markovláncnak nevezzük.
█ 2.8. definíció: r-edrendű rendű Markov-lánc: Amennyiben véges r esetén igaz a következő
kifejezés [15]:
Pr (ξ[tn+r] = xn+r | ξ[tn+r−1] = xn+r−1, . . . , ξ[t0] = x0) =
Pr (ξ[tn+r] = xn+r | ξ[tn+r−1] = xn+r−1, . . . , ξ[tn] = xn) , ∀ xk ∈ X,
akkor a ξ[tn] sztochasztikus folyamat r-edrendű Markov-lánc, így az általa a tn+r időpontban felvett
érték csak a tn, tn+1, . . . , tn+r−1 időpontokban felvett értékektől függ.
█ 2.9. definíció: Egylépéses állapotátmenet-valószínűségek:
A pij(n,n+1)= Pr(ξ[tn+1] = xj |ξ[tn] = xi) xi, xj ∈ X,
i, j ∈ N, n = 0, 1, . . .
mennyiségeket a ξ[tn] Markov-lánc egylépéses állapotátmenet-valószínűségeinek nevezzük. [17]
█ 2.10. definíció: Átmenetvalószínűség-mátrix: Az egylépéses állapotátmenet-valószínűségekből
képzett mátrixot átmenetvalószínűség-mátrixnak nevezik:
1

1

P = [ pij ] = [ pij ] = P .
Az átmenetvalószínűség-mátrix elemei nemnegatívok és elemeinek soronkénti összege egy, ezért
az ilyen mátrixot sztochasztikus mátrixnak is nevezik. [17]
█ 2.11. definíció: Állapot-valószínűség: A zi[tn] = P (ξ[tn] = xi) , xi ∈ X valószínűséget a Markovlánc tn időpontbeli állapot-valószínűségének nevezik. Az állapot-valószínűségek 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]} 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 z[tn+1] = z[tn] · P összefüggéssel számolható ki. [17]
█ 2.12. definíció: Homogén Markov-lánc: Ha a pij(n,n+1) egylépéses állapotátmenetvalószínűségek függetlenek n-től, akkor a Markov-lánc homogén. [17]
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█ 2.13. definíció: Irreducibilis Markov-lánc: Ha egy Markov-lánc minden állapota mindegyik
állapotból elérhető, vagyis az állapottér minden i,j ∈ X elemére létezik egy nij>0 úgy, hogy
pij(nij) > 0. [17]
█ 2.14. definíció: Aperiodikus Markov-lánc: Egy Markov-lánc egy i ∈ X állapota aperiodikus
állapot, ha létezik egy ni>0 úgy, hogy minden n≥ni-re pii(n) > 0. A Markov-láncot aperiodikusnak
mondjuk, ha minden állapota aperiodikus.
Ha egy irreducibilis Markov-láncnak létezik egy aperiodikus állapota, akkor a Markov-lánc
aperiodikus. Ezt öröklődő tulajdonságnak nevezik. [17]
█ 2.15. definíció: Markov-lánc stabilitása: Egy Markov-láncot stabilnak nevezünk, ha minden
xi ∈ X állapotra a lim n →∞ zi [t n ] = zi határérték létezik, az egy eloszlás és független a kezdeti z[t0]
eloszlástól. A lim n →∞ z[tn ] = z vektor a Markov-lánc határeloszlása (más néven állandósult
állapotbeli, vagy stacionárius eloszlása). Az ilyen Markov-láncot gyakran ergodikusnak is
nevezik.
Stabil Markov-lánc határeloszlása a z=z P egyenlet megoldásával határozható meg, ahol P az
állapotátmeneti mátrix[17]. A számítás a következő lépésekből áll:

z = z P,
(2.1)

z I = z P,
0 = z ( P − I ),
és mivel tudjuk, hogy

∑z

i

= 1 , a határeloszlás egy lineáris egyenletrendszer megoldásával már

i

kiszámítható.
█ 2.16. definíció: Markov-lánc stabilitásának feltétele: Egy véges állapotú, irreducibilis és
aperiodikus Markov-lánc stabil. [17]

2.3 A rádióspektrum felosztása
A rádióspektrum GHz-es tartományának felosztása többféle szabvány szerint is megtörtént,
melyek között sok a hasonlóság és az átfedés (Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), International Telecommunication Union (ITU), és különféle katonai szabványok). A 2-1.
táblázat az IEEE Std. 521-2002 szabvány szerinti felosztást mutatja be:
2-1. táblázat. A rádióspektrum felosztása

Elnevezés
L
S
C
X
Ku
K
Ka
Q
U
V
W
mm

Frekvenciatartomány
[GHz]
1-2
2-4
4-8
8-12
12-18
18-27
27-40
30-50
40-60
40-75
75-110
110-300
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Hullámhossz
30 cm - 15 cm
15 cm - 7.5 cm
7.50 cm - 3.75 cm
3.75 cm - 2.50 cm
2.50 cm - 1.67 cm
1.67 cm - 1.11 cm
1.11 cm - 0.75 cm
1.0 cm - 0.6 cm
0.75 cm - 0.50 cm
7.5 mm - 4.0 mm
4.0 mm - 2.7 mm
2.7 mm - 1.0 mm
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Az értekezésem középpontjában a különféle K-sávokban (Ku, K, Ka) üzemelő földi
összeköttetések állnak, de a rendelkezésre álló L-sávú mérések alapján földi mozgó műholdas
összeköttetéseket is vizsgálok, valamint a 7-ik fejezetben a V sáv bizonyos terjedési jelenségeit is
tanulmányozom.

2.4 Zajjelenségek a rádiócsatornán
A zajjelenségeknek számos forrása ismert, amelyeket a csatornaátvitel jellemzése során
figyelembe kell venni [2]. Alapvetően két fő csoportra oszthatóak a zajforrások: az átviteli
rendszer eszközeiben fellépő zajok, valamint a vevőantennára jutó külső zajok.
A belső zaj forrásai lehetnek az antennaáramkörök, erősítők, kábelek, vagy a vevő egyéb
áramkörei. Ezek a zajforrások termikus, Gauss-i fehérzajt termelnek. A vevőantennára jutó külső
zajok forrása többféle lehet:
•
•
•

kozmikus háttérzaj, melynek a forrása galaxisunk vagy a Nap,
a villámok és különféle légköri turbulenciák keltette atmoszférikus zaj,
a környezetben működő elektromos készülékek által keltett rádiózaj.

Az atmoszférikus zaj függ a földrajzi helyzettől és a napszaktól is. Hasonlóképpen, az emberi
környezet által keltett elektromos zaj is változhat. Ezek kiszámítására különféle ajánlások
találhatók az International Telecommunication Union, Radiocommunication Sector (ITU-R) ITUR P.372 számú ajánlásában [6].

2.5 Csillapítás-változások és statisztikai jellemzésük a
rádiócsatornán
Egy rádiócsatornán az adó és vevőantenna közötti átvitel során csillapítás jön létre, ami csak
abban az esetben tekinthető állandónak, ha az átviteli közeg egynemű, veszteségmentes és időben
állandó közegjellemzőkkel rendelkezik [1]. Ilyen szabadtéri terjedés a valóságban csak ritkán
valósul meg, például a Földtől nagy távolságban elhelyezkedő műholdak közötti kommunikáció
esetén. A gyakorlati esetek túlnyomó többségében az átviteli csatorna időben változik, így a
szakaszcsillapítás az adó és a vevőantenna között nem tekinthető állandónak. A szakaszcsillapítás
ezen változásait nevezik fadingnek, ami igen sok körülmény miatt következhet be. A hasznos
jelen kívül a zaj által okozott csillapítás-változások is hozzáadódnak a jelúton fellépő
csillapításhoz.
A csillapítás-változások jellemző okai többnyire a következőkben felsorolt jelenségek egyike,
vagy gyakran azok együttes hatása:
•
•
•
•

az átviteli közegben fellépő légköri és csapadékviszony-változások,
többutas terjedés hatásai,
a rendszer-terminálok (adó, illetve vevőberendezések) mozgása,
diffrakció, szórás, elnyelés.

A csatornamodellek két fő típusa közül az egyik az u.n. determinisztikus modell, amit abban az
esetben alkalmaznak, amikor a csatorna átviteli függvénye ismert. A módszer nagy
számításigényű, különösen többutas terjedés esetén használata nehézkes.
A statisztikai csatornamodell-típus a másik, szélesebb körben elterjedt eljárás, ahol a csatornát
megfelelő eloszlásfüggvények segítségével modellezzük. Ez utóbbira fektetem a nagyobb
hangsúlyt, mert az általam kifejlesztett modellek is ebbe a kategóriába esnek.
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2.5.1 A szcintilláció - Gauss eloszlás
Ha egy r valószínűségi változó (rádiócsatornát vizsgálva a vételi jelszint) több olyan véletlen
folyamat eredménye, amelyeknek azonos a középértéke, akkor a sűrűségfüggvénye egy
haranggörbe, amely a középérték körül szimmetrikusan terül el. Az ilyen eloszlások általában
Gauss (normál) eloszlások és a következő képlettel írható le a sűrűségfüggvényük:

 1  r − r  2 
1
 ,
f (r) =
exp − 

2
σ
σ 2π


 

(2.2)

σ szórással és r átlagértékkel.
Rádióhullámok terjedését vizsgálva akkor számolhatunk a szakaszcsillapítás Gauss eloszlású
statisztikájával, ha a jel fluktuációja kis értékű és az átlagérték körül ingadozik. Ez általában akkor
áll fenn, ha csupán a szcintilláció okozza a vételi jelszint ingadozását. Szcintillációnak a vett jel
különféle karakterisztikáinak, mint például az amplitúdónak vagy fázisnak a kismértékű, gyors
ingadozását nevezzük [2]. Föld-műhold csatornán az ionoszférikus szcintilláció elsődleges, amely
elsősorban a légköri turbulenciák által keltett elektronsűrűség és az ez által fellépő törésmutatóváltozások miatt lép fel [8]. A földi összeköttetéseken fellépő szcintillációt a légköri változások
miatt keletkező egyenetlenségek okozzák, mértéke a 40 GHz feletti frekvenciákon jelentősebb, de
kisebb frekvenciákon is megfigyelhető. A szcintilláció Gauss-i tulajdonságát a későbbiekben a
jelenség modellezése során ki fogom használni.

2.5.2

Az esőcsillapítás - log-normál eloszlás

Abban az esetben, ha egy véletlen változó logaritmusa mutat normál eloszlást, log-normál
eloszlásról beszélünk. A Gauss-i eloszlásból kiindulva, ilyenkor magán a véletlen változón kívül a
szórást és az átlagot is logaritmikus léptékben, vagy decibelben fejezzük ki.
Sűrűségfüggvénye a (2.3) egyenlet szerint:

 1  ln r − r  2 
  , r > 0.
f (r) =
exp − 
rσ 2π
 2  σ  

1

(2.3)

Mivel mind az esőintenzitás, mind az esőcsillapítás eloszlása kielégítően közelíthető log-normál
eloszlással, egyszerűsége miatt a hosszú idejű statisztikák kifejezésére gyakran alkalmazzák ezt a
modellezési eljárást [74].
Az ITU-R az esőcsillapítás statisztikájának becslésére egy empirikus modellt ajánl [7], melynek
alkalmazásához ismerni kell az R0.01 értékét, ami az az esőintenzitás, amit az idő 0.01%-ban
meghalad annak értéke. Ezt az ajánlás szerint 1 perces átlagolással kell meghatározni, ezért is
különösen fontos, hogy az esőintenzitást mérő rendszerek ilyen mintavételi idővel dolgozzanak,
ahogyan a BME-HVT rendszere is. Az R0.01 földrajzi helytől erősen függ, értékét [9] segítségével
lehet kiszámítani.

2.5.3

Többutas terjedés rálátás nélkül - Rayleigh eloszlás

Amennyiben a vevőkészülékbe érkező r jel nagyszámú, hasonló nagyságrendbe eső amplitúdójú
jelvektor szuperpozíciójaként áll elő, melyek fázisa egyenletes eloszlású, független valószínűségi
változónak tekinthető, akkor a központi határeloszlás tétele alapján a vett komplex jel kvadratúrakomponensei nulla várható értékű, σ szórású, független, Gauss eloszlású valószínűségi
változóknak tekinthetők. A kvadratúra komponensek vektoriális összege ezért Rayleigh eloszlású
[4], a jel amplitúdó sűrűségfüggvénye tehát:
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 r2 
 , r ≥ 0.
f ( r ) = 2 exp −
2 
σ
 2σ 
r

(2.4)

A fenti eloszlást alkalmazzák általában a jel többutas terjedése vagy szóródása esetén, amikor az
adó és vevőkészülék között nincs rálátás, amelyre tipikus példa a nagyvárosi, sűrűn beépített
környezet.
Előfordul, hogy a többutas terjedéssel kialakuló jelszint gyors változásai ugyan Rayleigh eloszlást
mutatnak, de a tereptárgyak árnyékoló hatása következtében a jelszint átlagának hosszú idejű
statisztikája, az úgynevezett lassú fading log-normál eloszlásúnak tekinthető [3].

2.5.4

Többutas terjedés rálátással - Rice eloszlás

Amennyiben egy fading-mentes, fázisban vagy kvadratúra komponensben domináns állandó r
jelkomponenshez egy Rayleigh eloszlású véletlen komponens adódik, a vett jel amplitúdója Rice
(vagy Nakagami-n) eloszlású véletlen változó a következő sűrűségfüggvénnyel [4]:

f A (r ) =

r

σ

2

e

−

r 2 + r02
2σ 2

 rr 
I 0  02  ,
σ 

(2.5)

ahol r0 a direkt útra jellemző konstans, σ pedig a nulla várható értékű, független, Gauss eloszlású
Rayleigh komponensek szórása. I0 a nulladrendű, elsőfajú módosított Bessel függvényt jelöli. A
direkt és a fadinggel terhelt jelkomponensek átlagos teljesítményeinek aránya, K=r02/σ2, az
úgynevezett Rice faktor jól jellemzi a csatornát.
Rice eloszlás kialakulása esetén a reflektált jel visszaverődhet egy földi objektumról vagy az
ionoszféráról is, de direkt és többutas terjedésű jelek szuperpozíciója esetén is megfigyelhető.
A fenti felsorolás nem teljes – számos hullámterjedési vizsgálat eredményezett egyéb
eloszlástípusokat a fading jelenségek során fellépő csillapítás-változások jellemzésére. Valós
körülmények között csak ritkán fordul elő tisztán az egyik vagy a másik típus, számolni kell ezek
kombinációjával is, ez magyarázza az irodalomban fellehető számos modell létezését.
Az átviteli közeg a légkör és a csapadék hatására további sztochasztikus változásokat okoz a
nagyfrekvenciás rádióhullámok terjedésében és a csillapítás viszonyokban. A következő
szakaszban ezeket a tényezőket foglalom össze.

2.5.5 Atmoszférikus hatások - a légköri gázok befolyása

Fading amplitúdó [dB/km]

A légköri gázok hatása frekvencia szelektív, de időben csak kevéssé változó hatású. Alapvetően
két komponens befolyása jelentős: az oxigéné és a vízgőzé, amit a 2.1. ábra mutat be:

Frekvencia [GHz]
2.1. ábra. A légköri oxigén és vízgőz csillapításának frekvenciafüggése [5]
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Az oxigén légköri koncentrációja rögzített tengerszint feletti magasságnál nagyjából konstansnak
tekinthető, a hőmérséklettel enyhén csökken és a földrajzi helyzet csak enyhén befolyásolja. Az
oxigén által okozott csillapítás frekvenciafüggő, valamint kisebb mértékben hőmérséklet- és
légnyomás-függő. Jelentősebb csillapítási csúcs figyelhető meg 118.74 GHz frekvencián, valamint
50 GHz és 70 GHz között sok egymáshoz közeli sávban.
A légköri vízgőz koncentrációja jelentősen függ a hőmérséklettől és a páratartalomtól. Napi,
évszakos és földrajzi szélességtől való függés egyaránt megfigyelhető. A vízgőz legjelentősebb
elnyelési vonalai 23.3 GHz, 183.3 GHz és 323.8 GHz frekvenciákon figyelhetőek meg.
A milliméteres hullámhossztartományban tehát mindkét említett légköri gáz hatása számottevő,
mindazonáltal az általuk okozott csillapítás időben jó közelítéssel állandónak tekinthető, szemben
az értekezésem szempontjából központi helyet elfoglaló esőcsillapítással.

2.5.6 Atmoszférikus hatások - az esőcsillapítás
A milliméteres hullámhossztartományban a csapadékok közül elsősorban az eső csillapítását kell
figyelembe venni, amely jelentős mértékű, véletlen folyamatként jellemezhető csillapítást okoz.
Fadinget kiváltó hatása sokkal kevésbé ragadható meg olyan viszonylag egyszerűen kifejezhető
eloszlásfüggvényekkel, mint a 2.5.1-2.5.4 szakaszokban ismertetett jelenségek esetén.
Az eső által okozott csillapítást általában dB/km mértékegységben adják meg. Ennek értéke
túlnyomórészt az esőcseppek méreteloszlásától, az esési sebességtől, a cseppek alakjától függ.
Mivel ezek az adatok nagymértékű változékonyságot mutatnak már kisebb (néhány km-es)
földrajzi hely változás esetén is, a pontos szakaszcsillapítás értékének kiszámításához ezeknek az
adatoknak a helyfüggő ismerete szükséges. Annak ellenére, hogy viszonylag pontosan mérhetőek
ezek a paraméterek például rádióméterrel, radarral vagy műholdas összeköttetések beacon
csatornáinak mérésével, ilyen jellegű méréseket csak kevés helyen és általában rövidebb ideig,
nem folyamatosan végeznek. Így tetszőleges földrajzi helyet kiválasztva a szükséges adatok
általában nem állnak rendelkezésre. Éppen ezért kiemelkedő jelentőségűek azok a modellek,
amelyeket hosszú idejű mérések adataiból, a különböző fizikai paraméterek figyelembe vételével
fejlesztettek ki, és így alkalmasak tetszőleges helyen történő esőcsillapítás modellezésre és
számításra. Ennek megfelelően munkámban kiemelkedő figyelmet fordítottam ezeknek a
jelenségeknek a vizsgálatára és modellezésére, hiszen számomra jelentős mennyiségű
magyarországi mérési adat állt rendelkezésre.
A szakirodalomban megtalálható modellek két igen fontos csoportját képezik azok a statisztikai
modellek, amelyek az esőintenzitás illetve az esőcsillapítás eloszlásfüggvényét fejezik ki
különféle fizikai paraméterek függvényében. A csapadék, ezen belül az eső sztochasztikus jellegét
figyelembe véve ezek a modellek hosszú idejű meteorológiai és hullámterjedési mérések alapján
készültek és számos méréssel történő összehasonlítás után érvényesítették őket.
A nemzetközi ajánlásokban az ITU-R P.530 [7] a földi összeköttetések, az ITU-R P.618 [8] a
föld-műhold összeköttetések csillapítás-viszonyainak számítására szolgáló eljárásokat foglalják
össze. Az ezekben említett módszerek alkalmasak - az egyéb csillapító hatások mellett - az eső
okozta csillapítás hosszú időre vonatkoztatott eloszlásfüggvényének közelítésére. Az alkalmazott
összefüggések nagyrészt empirikus jellegűek és alkalmasak bizonyos mértékig a lokális, földrajzi
helyzet okozta eltérések figyelembe vételére is.
Érdemes megemlíteni a [52]-ben leírt módszert, amely izolált szintetikus esőcellák segítségével
modellezi az esőcsillapítás eloszlásfüggvényét. Az eljárás radarral történő méréseken alapul.
Az ITU-R P.530 továbbfejlesztett, módosított változata a Mouphouma félempirikus esőintenzitás
modellből származik [56], és földi mikrohullámú összeköttetésekre vonatkozik.
A Garcia-Lopez modell [57] a szakaszhossz-redukáló faktor segítségével veszi figyelembe a vételi
úthosszon fellépő esőintenzitás-eloszlás egyenetlenségeit, javítva ezzel a földi esőcsillapításmodellek pontosságát. Ennek azért van jelentősége, mert az esőcellák mérete sokszor kisebb a
vizsgált szakasznál, így az esőcsillapítás nem a teljes úthosszon hat.
További, földi pont-pont összeköttetésekre vonatkozó esőcsillapítási modellek a következőek:
Assis and Einloft [58], Fedi [59], Stutzman and Dishman [60]. Több modell összehasonlító
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elemzése található meg mérési adatokból számított statisztikák alapján az [61] és [62]
hivatkozásokban.
Az Európai Bizottság COST 235 [64] projektjének keretében egy összefoglaló tanulmány készült
a milliméteres hullámhosszúságú földi terjedés kérdéseiről, melyben a csapadék hatását is
részletesen tárgyalják.

2.6 A fading jelenségek dinamikája
A rádiócsatornán megfigyelhető amplitúdó-változások jellemzésére többféle eloszlásfüggvénytípus került bemutatásra az előző szakaszokban. Ezek a módszerek a hosszú idejű megfigyelések
átlagában megadják, hogy egy kiválasztott csillapításszint milyen valószínűséggel fordul elő, vagy
mi annak a valószínűsége, hogy a csillapítás nagyobb vagy kisebb egy adott értéknél. A
szakirodalomban az ilyen fajta statisztikát elsőrendű statisztikának is nevezik, és az angol nyelvi
terminológia szerint a csillapítás vagy vételi jelszint eloszlásfüggvénye, az u.n. Cumulative
Distribution Function (CDF) vagy ennek a komplemense, a Complementary Cumulative
Distribution Function (CCDF) használatos.
A fading jelenségek dinamikájának vizsgálata szintén kiemelkedő jelentőségű. Az ezeket a
tulajdonságokat leíró eloszlásfüggvényeket a szakirodalomban másodrendű statisztikáknak is
nevezik [5], melyek közül a legfontosabbak a következők:
•
•
•

fading meredekség (fade slope)
fading időtartam (fade duration)
interfading időtartam (interfade duration)

Disszertációmban a fading és interfading időtartamok vizsgálata és modellezése központi
jelentőségű, ezért a fenti dinamikus jellemzőket részletesebben is bemutatom. A 2.2. ábra egy
mért csillapítás idősor részletét mutatja, feltüntetve rajta a fent említett háromféle dinamikus
jellemzőt:
Fading amplitúdó
Fading
időtartam

Interfading
időtartam

Fading
meredekség

θ

Küszöbszint

Idő
Esőesemény

Esőesemény

2.2. ábra. A fading dinamikus jellemzői

Külön említést érdemel a fenti ábrán feltüntetett küszöbszint. A fading és interfading időtartamot,
valamint a fading meredekséget mindig egy adott küszöbszinten vizsgálják, statisztikai jellemzői
is a küszöbszint értékétől függenek.

2.6.1 Fading meredekség
A vett jel lassan változó (tehát a szcintillációt nem tartalmazó) komponensének különféle
küszöbszinteken számított meredeksége többféle hasznos információt tartalmaz. Egyrészt elősegíti
a szint előrejelzésének pontosságát, másrészt adaptív erősítésszabályozó hurkok működését is
vezérelheti. Értékét dB/s mértékegységben fejezik ki.
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Föld-műhold csatorna fading meredekségének modellezésére az ITU-R P.1623 ajánlás [11]
tartalmaz útmutatást. Megállapítható, hogy a fading meredekség sűrűségfüggvénye 0-ra
szimmetrikus és kevéssé függ a frekvenciától, viszont szórása a küszöbszinttel együtt nő. Az eső
okozta fading meredekséget vizsgálja mérési adatok feldolgozásával [63], amelyből azután az
említett ITU-R ajánlás is kialakult. A fading meredekség eloszlásának ismerete felhasználható
csillapítás idősorok előállítására alkalmas modellek paraméterezésére is, amint azt földi
mikrohullámú összeköttetések esetére [12] bemutatja.

2.6.2 Fading időtartam
A fading időtartam vizsgálata mindig egy adott küszöbszint értékhez kötött.
█ 2.17. definíció: Fading időtartam: Fading időtartamnak nevezik azt az időtartamot, amíg a
csillapítás értéke folyamatosan meghaladja az előre megadott küszöbszintet. Ezért szokták úgy is
definiálni, mint a jel és a küszöbszint két olyan egymás utáni pontja közötti időtartam, ahol a
jelszint meghaladja a küszöbszint értékét.
A fading időtartam ismerete információt szolgáltat a jelátvitelben időlegesen fellépő minőségromlások vagy az esetleges kiesések időtartamáról. Ezáltal a rendszer-üzemeltetőnek lehetősége
van az erőforrások optimális elosztására, vagy valamilyen diverziti eljárás alkalmazására a
folyamatos működés fenntartása érdekében. A fading időtartam alapvetően befolyásolja a
megfelelő kódolási eljárás kiválasztását is, hiszen amennyiben a blokkhossz összemérhető a
fading időtartamával, célszerű lehet más kódolási eljárás kiválasztása. Különösen az adaptív
kódolás illetve moduláció váltására automatikus módon nem alkalmas készülékek esetében van
nagy jelentősége az összeköttetések tervezését megelőző fading időtartam modellezésre. A fading
időtartam vizsgálata az egyes küszöbszinteken fellépő fading események számával, vagy az ebből
képezhető eloszlásfüggvényének statisztikájával történhet, amelyről leolvasható, milyen
valószínűséggel éri el vagy haladja meg a fading időtartam a kiválasztott értéket egy megadott
küszöbszint esetén. A 2.3. ábra egy földi mikrohullámú összeköttetés 2004-2005 években mért
vételi jelszint adataiból számolt fading időtartam statisztikáit ábrázolja 5-25 dB küszöbszinteknél.
Az ábráról az adott küszöbszintet elérő vagy azt meghaladó fading események száma olvasható le
az 1-105 másodperces tartományban.
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2.3. ábra. Eső okozta fading időtartam földi összeköttetésen. 38 GHz, horizontális
polarizáció, 1.5 km szakaszhossz (2004-2005)

Megfigyelhető, hogy a küszöbszint növekedésével az azonos időtartamhoz tartozó események
száma csökken, ami másképpen úgy is megfogalmazható, hogy minél kisebb küszöbszintet
választunk, annál több fading eseményt tapasztalhatunk általában. A jelszint természetesen a
zajtól, a légköri turbulenciáktól, az esőintenzitás ingadozásától függően lokálisan változik, ami a
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küszöbszint átlépések számát is befolyásolja. Ez okozza a 2.3. ábra görbéinek kisebb helyi
ingadozásait.
A klimatikus viszonyok jelentős hatással vannak a fading időtartam eloszlásfüggvényeire [S34].
Már Magyarországon belül is megfigyelhetőek eltérések, de például trópusi körülmények között
egészen más jellegű görbéket kapunk.
A hasznos jelhez adódó szcintilláció hatással van a fading események számára, ami ezért a
statisztikai számításokat is befolyásolja. Ezért a szcintilláció kiszűrése a vonatkozó ITU-R ajánlás
[11] egy olyan aluláteresztő szűrő alkalmazását javasolja, amelynek a 3 dB-es levágási
frekvenciája 0.02 Hz-en van. A 2.3. ábra a szcintilláció ily módon történő kiszűrésével készült.
A fading időtartam eloszlásának modellezésére az ITU-R egy eljárást ajánl föld-műhold
kapcsolatra [11]. Ez a fading időtartam kétféle statisztikai leírási módját adja meg, melyek közül
az első a következő:
•

Azon d hosszúságú fading események előfordulási valószínűsége, amelyek D[sec]-nál
hosszabbak és az a csillapításuk nagyobb egy adott A[dB] küszöbszintnél:

P (d > D | a > A) ,

(2.6)

melyet úgy számíthatunk ki, hogy a D-nél hosszabb fadingek számát elosztjuk az adott
küszöbszinten megfigyelt összes fadingek számával.
Ilyen eloszlásfüggvényeket mutat az 2.4. ábra, amelyen megfigyelhető a valószínűségnek a D
időtartam növekedésével történő monoton csökkenése.
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2.4. ábra. Fading időtartam komplemens eloszlásfüggvényei
(HU11, 2004-2005)

A másik statisztikai jellemző pedig, amely a modell segítségével kiszámítható:
•

A teljes megfigyelési periódus alatti összes fading időtartamnak az a része, ahol a d
hosszúságú fading időtartam nagyobb D[sec]-nál, feltéve, hogy az a csillapítás
meghaladja az A[dB] küszöbszintet:

F ( d > D | a > A) .

(2.7)

2.6.2.1 Az ITU-R fading időtartam modellje
Az ITU-R ajánlásában megtalálható modell elméleti megfontolások [48] valamint az ESA által
végzett Sirio és Olympus műholdak terjedési mérései alapján került kifejlesztésre, és a légköri
gázok, a felhők és az eső csillapításait kombináltan veszi figyelembe.
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A kétszegmenses modell log-normál eloszlással közelíti a hosszú fading eseményeket és
hatványfüggvénnyel a rövidebbeket. A két eloszlás közötti időtartamot jelentő Dt átmeneti pont
kiszámítása is része a modellnek.
Bemenő paraméterei az A[dB] küszöbszint, a működési frekvencia 10 GHz ≤ f ≤ 50 GHz ,
valamint a műhold elevációs szöge 5 ≤ ϕ ≤ 60o .
Adott A[dB] küszöbszinten a d>D[sec] hosszúságú fading események komplemens
eloszlásfüggvényét az ajánlás szerint a következő lépésekkel lehet kiszámítani:
A log-normál eloszlású, Dt-nél hosszabb fading eseményeknek a teljes fading időtartamhoz
viszonyított átlagos időtartama, ha a csillapítás nagyobb, mint A[dB]:

D0 = 80 ϕ –0.4 f 1.4 A –0.39 [s]

(2.8)

A log-normál eloszlást követő, hosszú fading események σ szórása a következő:

σ = 1.85 f –0.05 A–0.027

(2.9)

A hatványeloszlást követő rövid időtartamú fading események γ kitevője:

γ = 0.055 f 0.65 A–0.003

(2.10)

A rövid és hosszú események közötti átmenetet képező Dt időtartam a következő lesz:

Dt = D0 e p1σ

2

+ p 2σ – 0.39

(2.11)

[s] ,

ahol :

p1 = 0.885γ – 0.814 ,

(2.12)

p2 = – 1.05γ 2 + 2.23γ – 1.61 .

(2.13)

A log-normál eloszlású, hosszú fading események D2 előfordulási valószínűsége:
2

D2 = D0 ⋅ e –σ [s]

(2.14)

A Dt-nél rövidebb időtartamú fading események k relatív időtartama:



k = 1 +



 ln( Dt ) – ln( D0 )  
D0 D2 (1 – γ ) Q 

σ


 ln( Dt ) – ln( D2 ) 

Dt γ Q 


σ



–1

,

(2.15)

ahol Q a standard normál eloszlást jelöli:

Q( z) =

1
2π

∞

∫e

1
– x2
2

(2.16)

dx .

z
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A (2.8) - (2.16) egyenletek ismeretében kiszámítható a Dt-nél rövidebb időtartamú fading
események komplemens eloszlása a>A[dB] küszöbszintre:

1 ≤ D ≤ Dt

,

P( d > D | a > A) = D – γ ,

(2.17)

valamint a Dt-nél hosszabb időtartamú eseményekre:

D > Dt

,

P( d > D | a > A) = Dt–γ

 ln( D ) – ln( D2 ) 
Q

σ

 .
⋅
 ln( Dt ) – ln( D2 ) 
Q

σ



(2.18)

Az ajánlás további útmutatást ad az F ( d > D | a > A) alakú, a teljes megfigyelési periódus alatti
összes d>D fading időtartam eloszlásának a kiszámítására is. Látható, hogy a módszer egy sok
empirikus elemet tartalmazó, viszonylag bonyolult számítást ajánl a föld-műhold összeköttetések
fading időtartam eloszlásának kiszámítására. Ugyanakkor a földi összeköttetések fading időtartam
modellezésére jelenleg nincs ITU-R ajánlás, ami jelentős mértékben motiválta kutatásaimat, és az
4. fejezetben bemutatásra kerülő modellt eredményezte.
A szakirodalomban az ITU-R-en kívül fellelhető publikációk szintén a föld-műhold csatorna
fading időtartam vizsgálatáról szólnak. Ka és Ku sávú adatok elemzése olvasható [65]-ben,
szintén Ka sávban végzett mérések és modell [67] cikkben. S sávban, földi mozgó műholdas
csatornán végzett mérések alapján közölnek fading és interfading időtartam statisztikákat
[68]-ban. Szintén az LMS csatornával foglalkozik igen részletesen [13], és a vételi jelszint
eloszlásfüggvényére és az átvitel bit-hibaarányának analóg és digitális modelljére is megoldást
mutat. Ez utóbbi a Gilbert-Elliott modellen [38] alapul.

2.6.3 Interfading időtartam
Az interfading időtartamot hasonlóan definiálják, mint a fading időtartamot.
█ 2.18. definíció: Interfading időtartam: Interfading időtartamnak nevezik azt az időtartamot,
amikor a csillapítás értéke folyamatosan alacsonyabb értékű a kiválasztott küszöbszint értékénél.
A 2.5. ábra az előző szakaszban már ábrázolt földi mikrohullámú összeköttetés 2004-2005
években mért vételi jelszint adataiból számolt interfading időtartam statisztikákat ábrázolja a
szcintilláció kiszűrését követően.
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2.5. ábra. Eső okozta interfading időtartam földi összeköttetésen. 38 GHz, horizontális polarizáció,
1.5 km szakaszhossz (2004-2005)
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Hasonlóan a 2.3. ábra megjelenítési módjához, az adott küszöbszintet elérő vagy azt meghaladó
interfading események száma olvasható le az 1-108 másodperces tartományban.
Itt is megfigyelhető a küszöbszint csökkenésével történő eseményszám növekedés egy adott
időtartamnál. Jellegzetes ugyanakkor a hosszú időtartamok esetén ennek a tendenciának a
megfordulása, amit az ábrán 106 másodperc környékén lehet megfigyelni. Ez a lokális szintingadozások következménye, amit pl. [66]-ban is hasonlóan írtak le.
Az interfading időtartamra vonatkozó ismeretek a várhatóan hibamentes átviteli időszakaszokra
nézve szolgáltatnak információt, ennek ellenére az interfading időtartam vizsgálatáról
meglehetősen kevés publikáció található, modellezésére pedig jelenleg sem földi, sem műholdas
összeköttetések esetében sincs ITU-R ajánlás, [11]-ben csupán a jelenség definíciója található
meg. Főképpen mérési adatok feldolgozásán keresztül mutatja be az interfading időtartammal
kapcsolatos vizsgálatokat föld-műhold [66] valamint LMS összeköttetésekre [68].
Az általam kidolgozott, 4. fejezetbeli módszer az interfading időtartam eloszlásfüggvényét is
képes modellezni, amely ismereteim szerint az első módszer ennek a jelenségnek a
reprodukálására.

2.7 Digitális csatornamodellek és idősor generátorok
A 1. fejezet előző szakaszaiban a rádiócsatornán fadinget okozó jelenségeket tekintettem át, és
utaltam számos csatornamodellre valamint a fading jelenségek dinamikájának modellezési
lehetőségeire is.
Ebben a szakaszban valamivel részletesebben összegzem a szakirodalomban fellelhető fontosabb
digitális csatornamodelleket és idősorok előállítására alkalmas módszereket. Ezt az áttekintést az
indokolja, hogy az általam végzett kutatások is ilyen irányúak voltak.
A szakirodalom áttekintése során túlnyomórészt műholdas csatornákra vonatkozó publikációkkal
találkoztam, de a megismert eljárások gyakran alkalmazhatóak olyan földi pont-pont
összeköttetések esetében, amelyek kutatásaim részét képezték.
A csatornamodelleket felépítésük alapján [40] két csoportba, a leíró valamint a generatív modellek
osztályába sorolják. Az ebben a szakaszban ismertetésre kerülő modellek besorolhatók a leíró,
vagy a generatív modellek osztályába.
█ 2.19. definíció: Leíró modell: Amennyiben a modellezni kívánt jelenséget különféle
statisztikáival közelítik, akkor azt leíró modellnek nevezik.
█ 2.20. definíció: Generatív modell: Amennyiben a modell egy Markov-lánc, az állapotátmeneti
valószínűségek által meghatározott módon generál állapot-szekvenciát. Amennyiben ezt a
szekvenciát a modellezni kívánt folyamatnak feleltetjük meg, generatív modellt kapunk.
Az általam kifejlesztett, a disszertációban később ismertetésre kerülő modellek is generatív
típusúak.
Állandóhelyű föld-műhold összeköttetések, valamint a földi mozgó műholdas csatornák digitális
modelljeinek átfogó elemzése és összefoglalása található meg [69]-ben. Számos, szintén műholdas
kommunikációs rendszer digitális csatornamodelljét és idősor generátorát ismerteti [70]. A
Satellite Communications Network of Excellence (SatNEx) európai kutatási programban, melyben
a BME kutatói is részt vettek, számos műholdas csatornamodell fejlesztésére vagy átdolgozására
került sor. Eredményeik összefoglaló publikálására [5]-ben, a még újabb kutatásokéra [S21]-ben
került sor. Dolgozatom irodalomjegyzékében az [70] - [88] közötti publikációk mind ezzel a
témával foglalkoznak, közülük itt csak néhány jellegzetesebb eljárást ismertetek.

2.7.1 Csatornamodellek
Két Európai Uniós kutatási program, a COST 255 [87] és a COST 280 [88] is foglalkozott földi,
valamint föld-műhold csatorna modellezésével. A modellek nagy része empirikus, méréseken
alapuló eljárás. Mind ismert eloszlásfüggvények illesztése, mind sztochasztikus Markov modellek

19

Fading jelenségek és vizsgálatuk rádióösszeköttetéseken
alkalmazása is megtalálható az eljárások között. A csatornamodellek és az idősor-generátorok sok
esetben összefüggenek, egymástól nem elválaszthatóak, ezért bővebben az idősorok előállításánál
ismertetem őket.
Az LMS csatornán történő digitális jelátvitel hibafolyamatainak elemzésével, digitális és adaptív
digitális modellek kialakításával foglalkozó átfogó mű [27].
A frekvencia-szelektív LMS csatorna L és S sávú modelljeinek áttekintését adja meg [85], ahol a
direkt jelet egy elsőrendű, háromállapotú Markov-lánccal, a többutas terjedés hatását pedig a Loo
eloszlás alkalmazásával modellezi, amely a Gauss, Rayleigh és Rice eloszlások tulajdonságait
foglalja egységbe.
Frekvenciában nem szelektív, Ku, Ka és EHF sávokra végzett vizsgálatok eredményei [86]-ban
találhatóak meg. A cikkben mérési adatok első és másodrendű statisztikáit ismertetik, és a más
helyen megjelent modellekre hivatkoznak.
Az ITU-R 618, a Garcia és Svjatogor modellek [87] gyakran használt, elterjedt empirikus
modellek, a belőlük számítható esőcsillapítási eloszlásfüggvényeket hasonlítja össze [S41].

2.7.2 Esőintenzitási idősorok előállítása
Elterjedt módszer az eső/nem-eső sorozat előállítására egy kétállapotú, diszkrét idejű Markov-lánc
alkalmazása [71], majd az esőesemények finomszerkezetének modellezése egy további, több
állapotú Markov-lánccal. Különféle esőtípusok meghatározásával és az egymás közötti átmeneti
valószínűségek mérési adatokból történő kiszámításával jött létre a Type Model Amplitude
(TYMA) [72] eljárás. Különféle eső-esemény hosszakat egy négyállapotú Markov-lánc
állapotainak megfeleltetve alakult ki a BUTE modell [73] eső/nem-eső idősorok képzéséhez.

2.7.3 Esőcsillapítás idősorok előállítása
A Maseng-Bakken [74] elméleti modelljén alapul az ONERA-CNES spektrális modellje [75],
amely az esőcsillapítás log-normál eloszlásának ismeretében egy elsőrendű Markov folyamattal
állít elő esőcsillapítás idősort. A Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) modellje [77]
egy rejtett Markov-lánc, amelyben a csillapításszinteket három szegmensre osztják, majd egy
Gauss-i folyamat által vezérelten változtatják a pillanatnyi csillapítás-értéket. Az ONERA N+2
állapotú Markov modellje [79] az eső/nem-eső folyamatot kétállapotú, majd az esőcsillapítás
finomszerkezetét egy N-állapotú Markov-lánccal közelíti.
Az úgynevezett Synthetic-Storm (mesterséges vihar) eljárás [81] meteorológiai mérési adatok
ismeretében (szélsebesség és esőintenzitás) állít elő esőcsillapítás idősorokat.
A szcintilláció modellezésére a jelenség Gauss-i eloszlásának ismeretében többféle módszer is
született, fehérzaj szűrésével [81], vagy fraktálokkal történő modellezéssel [83]. A tanszékünkön
folyó ilyen irányú kutatásokat foglalja össze [S28] valamint [S35], melyek egyrészt az
esőcsillapítás idősoroknak a fading és interfading időtartam Markov modelljein alapuló előállítását
mutatják be, másrészt a fading meredekségből N-állapotú Markov-lánccal történő idősor
generálást is részletezik.
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3 A kutatás alapjául szolgáló mérési
adatok ismertetése
3.1 Bevezetés
A munkám során mérési adatokat használtam fel a fading jelenségek vizsgálatára, elemzésére és a
modellparaméterek számítására. Alapvetően kétféle mért idősorral dolgoztam. Az első típus a már
a bevezetőben is említett, a tanszékünkön üzemelő földi mikrohullámú összeköttetések
mérőrendszeréből származó vételi jelszint adat. A másik egy földi mozgó műholdas csatorna
adatsora. Az alábbiakban ezek részletesebb ismertetése következik.

3.2 Állandóhelyű földi mikrohullámú összeköttetések
mérőrendszere
A Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan tanszék (illetve elődje, a Mikrohullámú
Híradástechnika Tanszék) 1997-ben együttműködési megállapodást kötött több mobiltelefon
szolgáltatóval (ESAT-Digifone, Írország; Telenor Mobil és Telenor Nett, Norvégia; Pannon GSM,
Magyarország) illetve kutatóintézettel (Telenor R&D, Norvégia). Az együttműködés célja
hullámterjedési vizsgálatok végzése volt különböző meteorológiai körülmények között, és ebből a
célból vételi jelszint illetve meteorológiai mérések folytatása. Az együttműködő partnerek
összetétele az elmúlt több mint tíz évben változott, jelenleg a BME-HVT, a Pannon GSM és a
Telenor vesz részt az időközben folyamatosan bővített rendszer üzemeltetésében és a mérési
adatok gyűjtésében.
A magyarországi mérőrendszer a Pannon GSM mikrohullámú hozzáférési hálózatán gyűjt mérési
adatokat, ebből a célból hét, különböző klimatikus viszonyokkal rendelkező földrajzi helyet
választottak (Budapest két mérőhellyel; Győr; Miskolc; Pécs; Szeged; Józsa).

3.1. ábra. A pécsi csomópont összeköttetései (Tubes)

Az egyes mérőhelyeken általában több, csillag elrendezésű mikrohullámú összeköttetés található,
melyek mindegyike állandóhelyű földi, úgynevezett Plesiochronus Digital Hierarchy (PDH)
összeköttetés. A 3.1. ábra a pécsi mérőhely összeköttetéseit ábrázolja. Jól látható a közös
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csomópontból kiinduló, különféle hosszúságú összeköttetések hálózata, valamint a hegyvidéki
domborzati topológia.
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Vételi jelszint [dBm]

Az összeköttetések változatos jellemzőkkel rendelkeznek: többféle frekvencia, polarizáció,
összeköttetési hossz illetve antennaméret lehetséges. A 3.2. ábra példaképpen a HU11
összeköttetés egyhetes vételi jelszint, valamint esőintenzitás mérési adatsorát mutatja (frekvencia:
38 GHz, horizontális polarizáció, 1500 m összeköttetés hossz).
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3.2. ábra. A HU11 összeköttetésen 2006 05.01. - 05.30. között mért vételi jelszint valamint
esőintenzitás értékek

A mérőrendszer központi vezérlő és adatgyűjtő számítógépe a BME-HVT laboratóriumában
található, ahová az egyes mérőhelyekről a Pannon GSM gerinchálózatát képező, nagy kapacitású,
Synchronus Digital Hierarchy (SDH) platformon működő összeköttetésein keresztül érkeznek
meg az időbélyeggel ellátott mérési adatok. Az egyes mikrohullámú összeköttetésekre
vonatkozóan a rendszer a vételi jelszint dBm-ben mért értékét rögzíti 1 másodperces
mintavételezéssel.
A mikrohullámú terjedési viszonyok és az időjárási jelenségek összefüggéseinek vizsgálata is
célja a mérőrendszer üzemeltetésének, ezért többféle meteorológiai paramétert is rögzít a rendszer.
Ebből a célból a budafoki állomás kivételével minden csomópontban egy meteorológiai
mérőállomás is üzemel, melynek az adatait a központi számítógép egy perces időközönként
rögzíti. A kutatás szempontjából legérdekesebb esőintenzitás értéket valamint a hőmérsékletet
minden mérőhely szolgáltatja, valamint a Budafok, Józsa és Pécs állomásokon kívül még
rendelkezésre áll páratartalom, szélirány/szélsebesség/széllöket érték, az úgynevezett jelenidő
szenzor, Present Weather Detector (PWD) pedig Győrben, Szegeden és Miskolcon üzemel.
A mérőrendszer láthatóan sokféle adattípust szolgáltat a legkülönfélébb hullámterjedési
vizsgálatokhoz. Vételi jelszint idősor adatok állnak rendelkezésre többféle frekvencián,
polarizáción és szakaszhosszon. A csomópontok csillag topológiája az egyes összeköttetések
közötti korreláció vizsgálatára alkalmas, illetve lehetőség nyílik többféle fizikai jellemzővel
rendelkező összeköttetés azonos meteorológiai viszonyok között történő összehasonlítására. A
csapadék (esőintenzitás) mérési adatai pedig lehetőséget adnak a vételi jelszint és az esőintenzitás
közötti összefüggések feltárására. A szélirány és szélsebesség mérés az esőcellák mozgási
útvonalát is jelzi, amit munkám során fel is fogok használni az esőcellák mozgási sebességének és
irányának Markov modellezésében.
A mérőrendszer által gyűjtött adatok számos nemzetközi kutatási együttműködés során szolgáltak
kísérleti/modellillesztési alapul. Ezek közül a SatNEx programban ismertetésre került a rendszer
részletes felépítése is [S1].
A mérőrendszer csomópontjainak és a hozzájuk tartozó, csillag topológiájú összeköttetéseknek a
legfontosabb adatai a 3-1. táblázatban találhatók meg.
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3-1. táblázat. A mért mikrohullámú összeköttetések főbb adatai
Csomópont Összeköttetés

BME-HVT

Budafok

Józsa

Pécs

Miskolc

Győr

Szeged

*

HU01
HU02*
HU03**
HU11
HU12
HU13
HU14
HU21
HU22
HU23
HU24
HU25
HU31
HU32
HU33
HU34
HU35
HU36
HU41
HU42
HU43
HU44
HU45
HU46
HU47
HU51
HU52
HU53
HU54
HU55
HU56
HU57
HU61
HU62
HU63
HU64
HU65
HU66

Frekvencia
Szakaszhossz Rx küszöbszint Meteorológiai
Polarizáció
BER e-6 [dBm]
[GHz]
[km]
adatok
-84
38
H
0.32
√
38
V
2.39
72
H
2.39
-73
38
H
1.50
38
V
2.98
23
H
2.40
38
H
0.53
-85
23
V
13.74
15
H
18.74
√
23
V
3.78
15
V
11.11
15
V
27.02
23
H
4.17
23
V
10.03
23
V
6.72
√
23
V
11.86
15
V
23.36
-84
38
V
1. 69
23
H
5.07
23
V
8.11
23
V
7.42
√
13
V
26.00
-84
38
V
1.52
23
H
4.54
23
H
4.93
15
V
12.30
38
V
2.97
23
V
8.49
√
23
V
7.05
-84
38
V
2.93
38
V
2.64
23
H
3.49
-84
38
V
3.27
23
V
7.79
15
V
24.61
√
15
V
15.17
23
V
4.51
38
V
2.86

Jelenleg már nem üzemel.
2009 májusától.

**

Ezeken az adatokon felül rendelkezésre állnak az adó és vevőoldali berendezések pontos
specifikációi, úgy, mint az adóberendezések típusai, az adóteljesítmény értéke, antennák típusa,
nagysága és az antennanyereség értékei. A berendezések elhelyezésére vonatkozóan a tengerszint
feletti magasság, valamint az egyes összeköttetések pontos iránya azimuth és elevációs szögekkel
szintén adott. Ezen adatok ismeretében néhány összeköttetésre a Pannon szakemberei
kiszámították a vételi küszöbszint értékét e-6 BER esetében [S14], melyet szintén tartalmaz a 3-1.
táblázat és a későbbi rendelkezésre állási számítások során majd fel is használok.
A meteorológiai szenzorok gyári specifikációi az adatok kiértékelése során szükségesek, általában
a mérések pontosságának és az adatok felbontásának elemzésekor.
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3.3 Földi mozgó műholdas csatorna mérési adatai
A többutas hullámterjedés és az árnyékolás hatására keletkező fading jelenségek vizsgálatát egy
földi mozgó műholdas összeköttetés mért idősorai alapján végeztem el. A méréseket 1984-87
között végezték a DLR munkatársai [13].
Két mért idősor adatai álltak rendelkezésemre, mindkettő egy mozgó jármű és egy geostacionárius
műhold (Marecs) közötti kommunikációs csatorna analóg vételi jelszintjének mintavételezésével
és A/D konverzió utáni rögzítésével készült. Az első idősor sűrűn beépített városi környezetben,
10 km/h sebességgel mozgó járművön, a második pedig egy autópályán 60 km/h sebességgel
mozgó járművön került rögzítésre. Mindkét esetben a mintavételezési sebesség 300.5 Hz volt. A
mérés részletes adatai a 3-2. táblázatban találhatóak meg.
3-2. táblázat. A mért földi mozgó műholdas csatorna adatai

MARECS (pályatávolság=39150 km, geostacionárius)
Műhold
Eleváció
24°
Frekvencia
1.54 GHz
Mintavételezés
300.5 Hz
Jármű sebessége
10 km/h (városban)
60 km/h (autópályán)
Mérés időtartama
27.8 perc
81.2 perc

A városban mért csatorna csillapítás-idő függvényét a 3.3. ábra, míg az autópályán rögzítettét a
3.4. ábra mutatja. Az ábrák függőleges tengelyén a csillapítás értéke olvasható le, melynek
kiszámítása úgy történt, hogy a mért vételi jelszint időátlagából a vételi jelszint pillanatnyi értéke
kivonásra került. Ez magyarázza az ábrán látható, esetenként 0 dB-nél kisebb értékek
megjelenését.
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3.3. ábra. Csillapítás LMS csatornán, városi környezetben mérve
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3.4. ábra. Csillapítás LMS csatornán, autópályán mérve
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4 Fadinggel terhelt rádiócsatorna
csillapítás idősorainak vizsgálata
4.1 Bevezetés
Ebben a fejezetben azokat a vizsgálatokat ismertetem, amelyeket a rádiócsatorna csillapítás
idősorainak elemzése során elvégeztem, és az 4. és 0. fejezetben ismertetésre kerülő modellezési
eljárásokhoz alapvető információkat szolgáltattak.
A fading jelenségek modellezésére igen sokféle sztochasztikus, Markov-láncra épülő digitális
modell alkalmazható, amint azt a 2.7 fejezet szakirodalmi áttekintésében is összefoglaltam. Az
egyes Markov modellek azonban a szimulálandó folyamatok sztochasztikus tulajdonságait eltérő
módon adják vissza, így a modellezési folyamat során olyan eljárást kell kiválasztani, amelyik az
eredeti jelenséget, vagy a jelenség éppen vizsgált tulajdonságát a legjobban közelíti.
Dolgozatom a fading és az interfading időtartam Markov-láncokkal történő modellezése köré
épül, majd ezeket a modelleket mesterséges csillapítás idősorok előállítására is alkalmazom. A
modellparaméterek meghatározását valós összeköttetések mérései alapján végeztem, amihez
azonban a mért idősorok azon tulajdonságainak az ismeretére is szükség volt, amelyek
befolyásolják a Markov modellek kiválasztásának a feltételeit.
Ezen célok elérése érdekében a rendelkezésemre álló mért idősorok három alapvető jellemzőjét
vizsgáltam meg: a stacionaritást, a felújítási folyamatokkal való kapcsolatot valamint a Markov
tulajdonság rendjét.

4.2 Csillapítás idősorok stacionaritásának vizsgálata
A különböző típusú fadinggel terhelt rádiócsatornákon a csillapítás értéke általában valamilyen
véletlen folyamat szerint változik. Ha ezt a folyamatot egy sztochasztikus modellel szeretnénk
szimulálni, a modellparaméterek csak akkor határozhatóak meg egyértelműen az eredeti folyamat
alapján, ha annak tulajdonságai időben állandóak. Azokat a folyamatokat, amelyeknek a
statisztikus paraméterei időfüggetlenek, stacionáriusnak nevezik [14]. Az idősorok
stacionaritásának vizsgálata ezért alapvető fontosságú, és a megfelelő modellillesztés ennek
megfelelően történhet meg [20]. A statisztikus tulajdonságok időbeli változását adaptív
modellekkel is követni lehet [27], de ilyen típusú megoldással dolgozatomban nem foglalkozom.
A következőkben elsőként a stacionaritással kapcsolatos általános fogalmakat ismertetem, majd a
rendelkezésre álló földi, valamint a földi mozgó műholdas csatorna mérési idősorainak
stacionaritási vizsgálatát mutatom be. Ebből a célból a folyamatok autokorrelációs függvényét,
átlagértékét, valamint az ún. struktúrafüggvényét [25] elemeztem.

4.2.1 Véletlen folyamatok stacionaritása és ergodicitása
4.2.1.1 Erősen stacionárius folyamatok
A sztochasztikus folyamatok statisztikus tulajdonságaira vonatkozó legerősebb megkötés, ha
minden statisztikai jellemző esetében megköveteljük az időeltolásra vonatkozó invarianciát. Ezt a
követelményt az erős stacionaritás definiálja.
█ 4.1. definíció: Erősen stacionárius folyamat: Amennyiben egy ξ(ni), i=1…N diszkrét idejű
sztochasztikus folyamat bármely együttes N dimenziós Fξ eloszlásfüggvénye invariáns bármely
n0 értékű időeltolásra, vagyis Fξ n1, n2, … nN (x1,x2,…xN) = Fξ n1-n0, n2-n0, … nN-n0 (x1,x2,…xN), akkor a
folyamat erősen stacionárius.
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4.2.1.2 Gyengén stacionárius folyamatok
Az erősen stacionárius folyamatokra vonatkozó megkötéseknél egy enyhébb, de az idősorok
vizsgálatában gyakran alkalmazott stacionaritási kritérium a gyenge stacionaritás. Ennek
teljesüléséhez a folyamat várható értékére (első momentumára) és az autokorrelációs függvényére
(4.1) vonatkozó feltételeket kell megfogalmazni [14].

Rx (τ ) = E{ξ (t + τ )ξ (t )}

(4.1)

█ 4.2. definíció: Gyengén stacionárius folyamat: Amennyiben egy ξ(t) diszkrét idejű
sztochasztikus folyamat E{} várható értéke η = E {ξ (t )} az időtől független konstans, valamint az
Rx autokorrelációs függvénye csak a τ időeltolástól függ, a folyamatot gyengén stacionáriusnak
nevezik.

Dolgozatomban a gyenge stacionaritás teljesülését vizsgálom meg mind az LMS, mind a
földi pont-pont összeköttetések csillapítás idősorainál.
A gyenge stacionaritás definíciójának következménye, hogy egy gyengén stacionárius
folyamatnak a σ2 szórásnégyzete is független az időeltolástól. Ez a következő levezetés alapján
látható be:

{

}

σ 2 = E (ξ (t ) − η )2 = E {ξ (t ) 2 }− 2ηE{ξ (t )}+ E {η 2 }= E {ξ (t ) 2 }− η 2 .

(4.2)

A fenti tulajdonságot gyakran felhasználják az idősorok stacionaritásának a vizsgálata során.

4.2.1.3 Ciklostacionárius folyamatok
Fadinggel terhelt csillapítás idősorok vizsgálata során különösen, ha meteorológiai jelenségek
okozzák a csillapítás-változásokat, gyakran figyelhető meg ciklikusság a jelváltozás mértékében.
Az időjárási jelenségek számos esetben mutatnak napi, havi vagy éves periodicitást. A
hőmérséklet változása a nappalok és éjszakák váltakozásával jelentős korrelációt mutat, habár ez a
jelenség kevésbé gyakorol befolyást az általam vizsgált hullámterjedési jelenségekre. Az
esőintenzitás és az esőesemények gyakorisága szezonális, évszaktól függő ciklusokat mutat, amit
több éves csillapítás idősorok összehasonlítása során jól ki lehet mutatni.
Ilyen esetben beszélhetünk ciklostacionárius folyamatokról, amelyeket általánosan úgy
jellemezhetünk, hogy a ξ(t) sztochasztikus folyamat várható értéke és autokorrelációs függvénye
az idő periodikus függvényei.

E{ξ (t )} = E{ξ (t + kT )}, k ∈ Z

(4.3)

E{ξ (t )ξ (t + τ )} = E{ξ (t + kT )ξ (t + kT + τ )}, k ∈ Z

(4.4)

A fading folyamatok vizsgálata során a ciklostacionárius tulajdonságot nem elemeztem.

4.2.1.4 Ergodicitás
Az előbbiekben áttekintett, a véletlen folyamatok stacionaritásával foglalkozó kérdések elvezetnek
a folyamatok paraméter-megállapítási problémáihoz. Ha egy folyamat stacionárius, akkor a
várható értéke, szórása, eloszlása időben állandó. Ezeket a paramétereket az adott folyamatnak a
rendelkezésre álló realizációiból (a mért idősorokból) lehet meghatározni. Sok esetekben azonban
csak egy realizáció áll rendelkezésre a vizsgálathoz. Ha egy sztochasztikus folyamat egyetlen
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realizációját reprezentáló idősorból egyértelműen megállapíthatóak olyan jellemző paraméterei,
mint a folyamat átlagértéke vagy autokovariancia függvénye, akkor a folyamat teljesíti az
ergodicitás feltételét [14]. Amennyiben a folyamat stacionaritását befolyásoló külső hatások
(fading esetén például a többutas terjedés, vagy eső hatása) elég gyorsan lezajlanak a
rendelkezésre álló idősor realizáció hosszához képest, az ergodicitás vizsgálatától általában el
lehet tekinteni [20].

4.2.2 Földi mozgó műholdas csatorna csillapítás idősorainak
stacionaritása
Ebben a szakaszban a 3.3 fejezetben ismertetett földi mozgó műholdas csatornán mért, a többutas
terjedés és árnyékolás okozta fading jelenségeket tartalmazó idősorok gyenge stacionaritásának
vizsgálatát ismertetem.
Az LMS csatornán mért csillapítás idősorok vizsgálata során csupán egy-egy realizációja állt
rendelkezésemre a sztochasztikus folyamatnak (városi és autópályán mért idősorok). A
stacionaritás elemzése szempontjából lényeges, hogy a mért idősor elegendő hosszúságú-e ehhez a
vizsgálathoz, vagyis az egyes fading események lezajlanak-e lényegesen rövidebb idő alatt, mint
az adott realizáció hossza.
Ez a mozgó jármű sebességétől és a fadinget okozó átlagos árnyékoló és reflektáló tereptárgyak
méretétől függ. A 10 km/h városi járműsebesség esetén 60 másodperc alatt 166.6 m a megtett
távolság, az autópályán pedig 60 km/h sebességgel történő haladás esetén 1000 m. Az árnyékoló,
illetve reflexiós hatásuk következtében fadinget okozó objektumok méretét városi környezetben
főképpen a lakóházak és a járművek, autópályán a különféle épített tereptárgyak, például hidak,
felüljárók, az út menti növényzet határozzák meg. A kiszámított 166.6 illetve 1000 m megfelelő
felső közelítés a lehetséges objektumok méretére a kétféle környezetben. A rendelkezésre álló
realizációk hossza a fading eseményekhez képest jelentősen nagyobb, így hosszúságuk elegendő a
várható érték időbeli változásának a vizsgálathoz, 60 másodperc a fading események lezajlásának
idejét pedig megfelelően becsli.

4.2.2.1 LMS fading csillapítás autokorrelációs függvénye
A fading folyamat során megfigyelhető csillapítás idősor gyenge stacionaritásának vizsgálatát a
mért értékek autokorrelációs függvényének elemzésével kezdtem [S7]. A vizsgált LMS csatorna
városi és autópályán mért csillapítás idősorainak a (4.1) összefüggés szerint kalkulált
autokorrelációs függvényét a 4.1. ábra mutatja.
1

LMS mérés, város
LMS mérés, autópálya
Fading-mentes periódus

Autokorrelációs függvény

0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-4

10

-2

0
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10
τ idöeltolás [perc]
4.1. ábra. Autokorrelációs függvény, LMS csatorna autópálya és városi mérés
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Ugyanezen az ábrán a mérésből kiválasztott tisztán fading-mentes periódus autokorrelációs
függvénye is megtalálható. (A kiválasztott szakasz a (4.2) ábra szerinti autópályán mért idősor 2628 perce.) Egy fading-mentes időszakaszban a mért csillapításszint ingadozása a mérés során
keletkező zajból valamint a szcintillációból tevődik össze. Ebben az esetben a csillapításszintek
egymást követő értékei nagyszámú, egymástól független valószínűségi változókként foghatók fel,
melyek eloszlása Gauss eloszlást követ, így ez a folyamat jó közelítéssel stacionáriusnak
tekinthető. Ennek a stacionárius szakasznak az autokorrelációs függvényét tekintettem
referenciának a fadinggel terhelt idősorok autokorrelációs függvényével történő összehasonlítás
során.
A számítást 0 < τ < 25 perc időeltolási értékekre végeztem el a két teljes idősorra, a tisztán
szcintillációs szakaszra pedig annak rövid időtartama miatt 60 másodpercre. A fading-mentes
periódus autokorrelációs függvénye 0.2 sec elteltével beáll a 0 körüli értékre. A két teljes mért
idősor esetén megfigyelhető, hogy az autokorrelációs függvény értéke a referenciához képest
lassabban csökkenő tendenciát mutat, az egymást követő minták egy perces időeltolásig mutatnak
jelentősebb korreláltságot. A függvény a városi mérés esetén 3 perc, míg autópályán 1 perc után
lecseng. Az a maximális időeltolási érték, ameddig a függvény vizsgálata szükséges, a fading
eseményeket kiváltó hatások időtartamától függ. Amennyiben az autokorrelációs függvény értéke
az ezt meghaladó időeltolás után sem áll be a stacionaritást jelző zérus szintre, a folyamat
valószínűleg nem tekinthető stacionáriusnak [22]-[24]. A fading események lezajlásának várható
időtartama a vizsgált LMS csatornán 60 másodperc, amelynek a meghatározását a 4.2.2
szakaszban részletesebben is ismertettem. A 4.1. ábra alapján az LMS csatornán mért csillapítási
folyamat városi környezetben 1 perc, míg autópályán 3 perc környékén eléri a zérus szintet, majd
ekörül ingadozik, ami már valószínűsíti a gyenge stacionaritást. Ez az eredmény jól alkalmazható
majd az idősorok várható értékének időbeli állandósági vizsgálatához, ami a jelenség pontosabb
megismerésére szolgál, és a következő szakaszban kerül bemutatásra.

4.2.2.2 LMS fading csillapítás várható értékének vizsgálata
Ebben a szakaszban a folyamat várható értékének időeltolástól való függését elemzem.
Az előző szakaszban felrajzolt autokorrelációs függvény lecsengése városban 1 perc, autópályán 3
perc volt, ami szintén igazolja a tereptárgyak nagyságrendjének helyes becslését. A következő
átlagérték számításokban a fenti értékek kétszeresét, a 2 és 6 perces időtartamot fogom
alkalmazni.
Ismert, hogy az átlagképzés a várható érték torzítatlan becslését adja, ezért a városi mérési
adatsoron 2 perces mozgó átlagolást alkalmazva megkapható a csillapítás várható értékének
pillanatnyi értéke, melyet a 4.2. ábra mutat.
Jel
Mozgó átlag
Átlag

50

Csillapítás [dB]

40
30
20
10
0
-10
0

5

10

15
20
25
Idö [perc]
4.2. ábra. Városi környezetben mért LMS csatorna csillapítása, átlagértéke és 2 perces
mozgó átlaga
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Az autópályán mért csillapítás idősor várható értékének teszteléséhez 6 perces mozgó átlagolással
kiszámított csillapítás várható értékét a 4.3. ábra mutatja.
Jel
Mozgó átlag
Átlag

50

Csillapítás [dB]

40
30
20
10
0
-10
0

10

20

30

40
50
60
70
Idö [perc]
4.3. ábra. Autópályán mért LMS csatorna csillapítása, átlagértéke és 6 perces mozgó
átlaga

Az eredmény kiértékeléséhez a Wald-Wolfowitz runs test-et alkalmaztam [21], amely a
mintaelemek valamilyen centrális mutatóhoz (átlag, medián) viszonyított eltéréseit vizsgálja és
ennek segítségével azok véletlenszerűségét jellemzi. A csillapítás várható értékét akkor tekintem
időben állandónak, ha annak a teszt szerint a választott centrális mutatótól való eltérése
véletlenszerű, vagyis attól mindkét irányban azonos mértékben tér el. A centrális mutatót a mérési
adatok teljes mintasorozatból számított átlagértékének választottam.
Az átlagértéket meghaladó csillapítási értékek számát jelöljük N+-al, míg az átlagértéknél kisebb
csillapítási értékeket N--al. Legyen N= N++ N- az összes vizsgált minta száma. Az eljárásban
„run”-nak nevezik a kizárólag N+ illetve N- mintát tartalmazó sorozatot. A tesztben a nullhipotézis
az, hogy a mintasorozat véletlen. Ekkor a „run”-ok száma, amelyet R jelöl, normál eloszlású
véletlen változó µ várható értékkel és σ szórással:

2 +  −
+ 1,

( µ − 1)( µ − 2)
.
σ=
 −1

µ=

(4.5)
(4.6)

A nullhipotézis vizsgálata 5%-os szignifikanciaszintre a standard normális eloszlásra vonatkozó
ismeretek alapján a következőképpen történik:

µ − 1.96 ⋅ σ < R < µ + 1.96 ⋅ σ ,

(4.7)

vagyis ha R a (4.7) egyenletben meghatározott intervallumba esik, a nullhipotézist el kell fogadni
[21], ellenkező esetben pedig elvetni. A nullhipotézis elvetése esetünkben azt jelzi, hogy a
csillapításszint várható értéke időben nem tekinthető állandónak, mivel ingadozása a centrális
mutatóhoz képest nem véletlenszerű. Az LMS csatornára elvégzett teszt eredményeit a 4-1.
táblázat foglalja össze:
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4-1. táblázat. A Wald-Wolfowitz tesz eredménye LMS csatorna esetén
5% szignifikanciaszintre számítva

R
N+
Nµ
σ
teszt eredménye

Mérés városban
26
2.48·105
2.51·105
2.50·105
353.7
a várható érték nem állandó

Mérés autópályán
16
5.24·105
9.40·105
6.73·105
556.5
a várható érték nem állandó

A Wald-Wolfowitz teszt szerint sem a városi, sem az autópályán végzett csillapítás idősorok
várható értéke nem állandó. Ezek a vizsgálatok utalhatnak a gyenge stacionaritás hiányára is, de
mivel a „run”-ok száma igen alacsony N+ és N- értékeihez képest, a teszt eredményét nem
tartottam döntőnek a gyenge stacionaritás ellenőrzésében. A jelenség pontosabb megismerése
érdekében a folyamat u.n. struktúrafüggvényét is meghatároztam, az erre vonatkozó számítások a
következő szakaszban találhatók meg.

4.2.2.3 LMS fading csillapítás vizsgálata struktúrafüggvénnyel
Az elsőként Kolmogorov által definiált un. struktúrafüggvényt később Tatarski [36] alkalmazta
véletlen folyamatok stacionaritás-vizsgálatára. Mobil rádiócsatorna fading folyamatának
stacionaritás-vizsgálatára pedig Clarke [25] javasolta a struktúrafüggvény alkalmazását. Mindezek
alapján ezt a matematikai eszközt alkalmasnak ítéltem mind az LMS, mind a földi pont-pont
rádióösszeköttetések csillapítás idősorainak stacionaritás szempontjából történő elemzésére.
█ 4.3. definíció: Struktúrafüggvény: Egy r(t) sztochasztikus folyamat τ időeltolástól függő Dr(τ)
struktúrafüggvényét a következő várható értékkel definiálom: Dr (τ ) = E{[r (t + τ ) − r (t )]2 }
Figyelembe véve, hogy a várható érték képzésének művelete lineáris, a struktúrafüggvény
definíciójában szereplő négyzetre emelést a következő formában írhatjuk:

Dr (τ ) = E{[r (t )]2 } + E{[r (t + τ )]2 } − 2 E{r (t + τ ) ⋅ r (t )} .

(4.8)

Ha r(t) egy valós, legalább gyengén stacionárius folyamat, Rr(τ) autokorrelációs függvénye csak a
τ időeltolástól függ. A (4.1) egyenlet alapján ez (4.9) alakjában fejezhető ki:

Rr (τ ) = E{r (t + τ ) ⋅ r (t )} .

(4.9)

A legalább gyenge stacionaritás következtében a folyamat várható értéke, valamint annak
négyzete szintén független az időeltolástól:

E{[r (t )]2 } = E{[r (t + τ )]2 } .

(4.10)

Felhasználva (4.9)-et valamint (4.10)-t és behelyettesítve a struktúrafüggvény (4.8) egyenletébe, a
következő kifejezést kapjuk:

Dr (τ ) = E{[r (t )]2 } + E{[r (t )]2 } − 2 E{r (t + τ ) ⋅ r (t )} =

2 E{r (t ) r (t )}− 2 E{r (t + τ ) r (t )} = 2[Rr (0) − Rr (τ )]

ahol Rr(0) jelöli az autokorrelációs függvény értékét τ=0 esetén.
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Ez az eredmény azt jelenti, hogy amennyiben egy folyamat gyengén stacionárius és τ→∞, akkor
Rr(τ)→0, így a struktúrafüggvény a 2Rr(0) értékhez konvergál. Ezért a struktúrafüggvény
alkalmas egy sztochasztikus folyamat gyenge stacionaritásának vizsgálatára.
█ 4.4. definíció: ormalizált struktúrafüggvény: A D’r(τ)=Dr(τ)/Rr(0) függvényt normalizált
struktúrafüggvénynek nevezem.
A normalizált struktúrafüggvény definíciója, valamint (4.11) alapján D’r(τ) a 2 konstanshoz
konvergál, és ennek a konvergenciának a sebessége jellemző a stacionaritásra. Stacionárius
folyamatok esetén a normalizált struktúrafüggvény már a τ kis értékénél eléri a 2-t, míg nem
stacionárius folyamatok esetében az 2 konstanstól való eltérés még nagyobb τ értéknél is jelentős,
a teljes vizsgált idősor hosszánál sem éri azt el.
Annak eldöntésére, hogy mekkora az a τ érték, amelynél a fading folyamat normalizált
struktúrafüggvényének már jelentősen meg kell közelítenie a D’r(τ)=2 értéket, a fading
eseményeket okozó jelenségek hosszát kell megvizsgálni ugyanúgy, ahogy a 4.2.2 szakaszban
tettem. A LMS csatornán fellépő fading események hossza a mozgó jármű és a műhold közötti
reflexiót okozó, illetve árnyékoló tereptárgyak méretétől illetve a jármű sebességétől függ.
Amennyiben a normalizált struktúrafüggvény eltérése a D’r(τ)=2 értéktől még az így számított
fading események idején túl is jelentős, a folyamat nem tekinthető gyengén stacionáriusnak [S2].
A következőkben a 3.3 fejezetben ismertetett LMS csatorna kétféle mért idősorának stacionaritásvizsgálata kerül bemutatásra a struktúrafüggvény kiszámításával. Ezen túl a 4.2.2.1 szakaszban is
vizsgált tisztán fading-mentes periódus normalizált struktúrafüggvénye is kiszámításra kerül. Ez
utóbbi, mivel biztosan stacionárius folyamat, normalizált struktúrafüggvényének a (4.11) egyenlet
miatt gyorsan el kell érnie a 2 konstans értéket.
A városi környezetben és az autópályán mért LMS csatorna csillapításának, valamint a fadingmentes periódusnak, mint stacionárius folyamatnak a normalizált struktúrafüggvényét a 4.4. ábra
mutatja. Az idősorok esetében a számításokat a fadinget okozó tereptárgyak mérete és a mozgási
sebesség által a 4.2.2.2 szakaszban meghatározott időtartamot jelentősen meghaladó, 10 perces
periódusra végeztem el, míg a szcintillációs szakasznál 1 perces hosszra.
Jól látható, hogy a fading-mentes folyamat görbéje gyors felfutással, 1 másodpercen belül
konvergál a D’r(τ)=2 aszimptotához. A városi mérés normalizált struktúrafüggvénye 1 perc után
éri el a 2-es értéket, majd ekörül ingadozik. Az országúti mérés 4.5 perc időeltolásnál éri el
ugyanezt az értéket, amelytől nagyobb időeltolás esetén sem tér el jelentősen.

Normalizált struktúrafüggvény

2
1.5
1
0.5
0
0

2

4

6

LMS mérés, város
LMS mérés, autópálya
8
10

2
1.5
1
0.5
0
0

0.2

0.4
0.6
Idöeltolás [perc]

Fading-mentes folyamat
0.8
1

4.4. ábra. Normalizált struktúrafüggvény. LMS csatorna autópálya és városi mérés, valamint
fading-mentes folyamat

A normalizált struktúrafüggvénnyel való stacionaritás-vizsgálat, hasonlóan az autokorrelációs
függvénnyel végzett vizsgálatokhoz arra enged következtetni, hogy a földi mozgó műholdas
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csatornán a többutas terjedés és árnyékolás okozta fading amplitúdó változás gyengén stacionárius
folyamat.
Ugyanakkor mind a struktúrafüggvénynek, mind az autokorrelációs függvénynek a lefutása más a
fading-mentes és más a teljes mért idősor esetén, ahol látható, hogy több perces időeltolásnál is
van még korreláció a minták között. A folyamat Markov modellezése szempontjából ez felvetheti
a magasabb rendű modellek alkalmazásának szükségességét, amelyet azonban bonyolultsága miatt
szerettem volna elkerülni. Ennek a problémának a kikerülése érdekében elemeztem a fading
folyamat rövidebb periódusait is.
Ha a teljes fading folyamatnak csak egy kisebb szakaszát vizsgáltam, kiválasztva egyes fading
eseményeket illetve fadingmentes szakaszokat, ahol csak a zaj és a szcintilláció szuperponálódik,
a normalizált struktúrafüggvény értéke már rövidebb idő alatt eléri a stacionaritást jelző 2-es
értéket. A számításokat mind a városi, mind az autópályán mért idősorok esetében elvégeztem. A
4.5. ábra elkészítéséhez az LMS csatorna városi mérésének adatait használtam fel, melyhez a 4-2.
táblázatban összefoglalt jellemző fading és fading-mentes eseményeket választottam ki.
Fading-mentes

Normalizált struktúrafüggvény

Fading

2

2

1.5

1.5

1

1

0.5

0.5
1. periódus
1. periódus
2. periódus
2. periódus
3. periódus
3. periódus
0
0
0
5
10
0
5
10
Idöeltolás [sec]
Idöeltolás [sec]
4.5. ábra. Fading eseményekre illetve a fading-mentes szakaszokra számolt normalizált
struktúrafüggvény (LMS város)

4-2. táblázat. Városi LMS összeköttetés fadinggel terhelt, illetve fading-mentes szakaszai a
struktúrafüggvénnyel történő vizsgálathoz

Fading
esemény

Periódus
sorszáma

Típus

Periódus
[mp]

Hosszúság
[mp]

Dinamika [dB]

1

Fading

189-300

111

50.3

2

Fading

1231-1307

76

60.2

3

Fading

1577-1614

37

50.2

1

Fading-mentes 1218-1230

12

14.6

2

Fading-mentes

13

1.4

3

Fading-mentes 1316-1328

12

14.7

436-449

A 4.6. ábra elkészítéséhez az LMS csatorna autópályán végzett mérésének adatait használtam fel,
a számítások elvégzéséhez kiválasztott szakaszok részletes adatait a 4-3. táblázat foglalja össze.

32

Fadinggel terhelt rádiócsatorna csillapítás idősorainak vizsgálata

Normalizált struktúrafüggvény

Fading

Fading-mentes

2

2

1.5

1.5

1

1

0.5

0.5
1. periódus
1. periódus
2. periódus
2. periódus
3. periódus
3. periódus
0
0
0
5
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0
5
10
Idöeltolás [sec]
Idöeltolás [sec]
4.6. ábra. Fading eseményekre illetve a fading-mentes szakaszokra számolt normalizált
struktúrafüggvény (LMS autópálya)

4-3. táblázat. Autópályán mért LMS összeköttetés fadinggel terhelt, illetve fading-mentes
szakaszai a struktúrafüggvénnyel történő vizsgálathoz

Fading
esemény

Periódus
sorszáma

Típus

Periódus
[mp]

Hosszúság
[mp]

Dinamika [dB]

1

Fading

1273-1303

30

48.4

2

Fading

2735-2825

90

46.3

3

Fading

4073-4256

183

48.3

1

Fading-mentes

405-440

35

1.8

2

Fading-mentes

805-920

115

2.3

3

Fading-mentes 2338-2464

125

2.4

Ezek a vizsgálatok azt mutatták meg, hogy a kizárólag fading eseményeket tartalmazó periódusok
a teljes idősorhoz képest gyorsabban, 5 másodperc alatt felfutnak a struktúrafüggvény
stacionaritást jelző 2-es értékéhez. Ezekre az eredményekre alapozom a 6.3 szakaszban majd
bemutatásra kerülő kapcsolt Markov modellekkel történő fading idősor generálás módszerét. A
teljes folyamat egyetlen modellel történő leírása helyett két modell kombinációját alkalmazom.
Amikor egy LMS fading folyamatban a csillapítás időbeli változását modellezem (csillapítás
idősort generálok), a folyamatot fadinggel terhelt és fading-mentes szakaszokra bontom, és
mindkét helyen más-más modellel számolok.

4.2.3 Mikrohullámú földi rádiócsatorna csillapítás idősorainak
stacionaritása
A következőkben a rendelkezésre álló mikrohullámú földi ellátóhálózaton mért csillapítás
idősorok stacionaritás-vizsgálatát mutatom be. Ebben az esetben a fading események fő kiváltó
oka az eső, amelynek az intenzitása és időbeli eloszlása, hasonlóan az LMS csatornán észlelt
fading jelenségekhez egy sztochasztikus folyamatnak tekinthető. A számítások során a HU11-es
összeköttetés (38 GHz, horizontális polarizáció, 1.5 km szakaszhossz) 2004 évben mért vételi
jelszint adatait használtam fel.
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Az LMS csatorna csillapítás idősorainak elemzése során alkalmazott vizsgálatok ebben az esetben
is hasonlóan elvégezhetők. A gyenge stacionaritás megállapítása érdekében a folyamat
autokorrelációs függvényét, várható értékét, valamint struktúrafüggvényét fogom megvizsgálni.
Eltérően azonban attól, hogy az LMS csatorna esetében csupán két rövidebb mért idősor áll
rendelkezésre, a földi mikrohullámú pont-pont összeköttetések esetében hosszú időn keresztül
mért adatokkal dolgozhattam. Az idősorok heti periódusait tekintve egy-egy realizációnak, itt nem
szükséges egyetlen realizációból megvizsgálni a folyamat stacionaritását, hanem lehetőség nyílik
a realizációk összehasonlítására is.
Az esőcsillapítás vizsgálata során erős évszaktól való függést is tapasztalható. A mért csillapítás
idősorok és a meteorológiai megfigyelések is igazolják, hogy az esők gyakorisága, intenzitása és
hossza az év folyamán nagymértékben változó.
Ez a szempont a stacionaritási vizsgálatok során egyrészt a vizsgálatra kiválasztott idősorok
hosszúságának, másrészt a kezdeti időpontjának kiválasztását is befolyásolja. A 4.7. ábra a 2004,
2005 és 2006 évek esőintenzitás értékeit mutatják, melyeket a BME-n működő mérőállomás
adatai alapján ábrázoltam.
Az ábrán jelentős eltérés figyelhető meg az egyes adatsorok között. A 2004 év második felében
igen kevés csapadék hullott. A késő tavaszi, nyári nagy esőzések szintén megfigyelhetők a kiugró
intenzitásértékek alapján. Az évszaktól, vagy még rövidebb, havi időtartamtól függő esőintenzitási
értékek miatt a szezonális hatásoknak a stacionaritás-vizsgálatra gyakorolt hatását kiküszöbölendő
rövidebb, egyhetes, esetleg egyhavi idősorok stacionaritásának vizsgálata célszerű.
100

2004

Esöintenzitás [mm/ó]

50
0
0
100

2

4

6

8
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12
2005

50
0
0
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2

4
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8
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0
0
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4

6
Idö [hónap]

8
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4.7. ábra. Három egymás utáni év esőintenzitás adatai a BME mérőhelyen mérve

A szezonális változások hatása a hosszabb idejű, éves statisztikákban már kiegyenlítődik. Az
évszaktól függő paraméterváltozások hatását értekezésemben nem vizsgálom meg, modelljeim az
éves statisztikák reprodukálására készültek.

4.2.3.1 Az esőcsillapítás autokorrelációs függvénye
A HU11 összeköttetés 2004. 05. havi csillapítás idősorának egy-egy hetes periódusait különálló
realizációként tekintve, kiszámítottam az autokorrelációs függvény értékeit, melynek eredményét
a 4.8. ábra mutatja. Ugyanezen az ábrán a hónap 22-24-e közötti esőmentes, vagyis fading-mentes
periódusban mért csillapításszintjeinek autokorrelációs függvényét is feltüntettem. Az LMS
csatorna esetéhez hasonlóan, ennek a tisztán a zajból és szcintillációból adódó jelnek az értékei
Gauss eloszlásúnak, így biztosan stacionáriusnak tekinthetők.
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4.8. ábra. HU11 összeköttetésen mért csillapítás idősorok
autokorrelációs függvénye (2004 05. 01-05.28)

A 4.8. ábra jól mutatja, hogy a fading-mentes szakasz autokorrelációs függvénye igen rövid idő
alatt beáll a zérus körüli értékre. A fadinggel terhelt szakaszok esetén a függvény értéke az 1-2
órás időeltolási értékek, vagyis az esőesemények időtartamának nagyságrendjét meghaladóan már
stabilizálódik a zérus érték körül [S7]. Mindez már jelzi, hogy az eső által okozott csillapítási
folyamat valószínűleg gyengén stacionárius.

4.2.3.2 Az esőcsillapítás várható értékének vizsgálata
A földi mikrohullámú pont-pont összeköttetéseken fellépő, eső okozta fading folyamatok
stacionaritási vizsgálatának első lépéseként, hasonlóan az LMS csatornához, a várható értéket
vizsgáltam. Amint azt az előző szakaszban említettem, a földi összeköttetések vizsgálatához
hosszú idejű mérések álltak rendelkezésemre, melyek esetében az egyhetes idősorokat tekintettem
egy-egy realizációnak. A fadinget okozó esőesemények hosszúságát összehasonlítva az egyhetes
periódussal megállapítható, hogy a fadingek időtartama ennél lényegesen rövidebb, ezért a
választott periódusidő megfelelő a stacionaritás vizsgálatára. Példaképpen tekintsük a HU11
összeköttetés 2004 évben május 1-7 között mért csillapítás adatait, amely egy tipikus esős
periódust képvisel (4.9. ábra).
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4.9. ábra. HU11 összeköttetésen mért csillapítás, annak átlaga és 4 órás
mozgó átlaga (2004 05. 1-7)
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A gyenge stacionaritási tulajdonságot befolyásoló mutatónak, a várható érték állandóságának a
vizsgálatára ebben az esetben is a Wald-Wolfowitz tesztet alkalmaztam. A 4.9. ábra egyhetes
idősorán kívül ugyanennek a hónapnak a további 3 hetére is elvégeztem a tesztet, melynek az
eredményét a 4-4. táblázat mutatja. A teljes hónap folyamán voltak esőesemények, nagyjából
egyenletes eloszlásban (lásd a 4.9. ábra mellék-ábráját). A nullhipotézis ebben az esetben is a
csillapításszint mozgó átlagának a teljes jelsorozat átlagértékhez viszonyított véletlenszerűsége.
4-4. táblázat. A Wald-Wolfowitz tesz eredménye a HU11 összeköttetésen,
5% szignifikanciaszintre számítva

R
N+
Nµ
σ
teszt eredménye

2004 05. 1-7
51
2.06·105
3.98·105
2.71·105
349.4
a várható érték
nem állandó

2004 05. 7-14
37
2.27·105
3.77·105
2.83·105
364.9
a várható érték
nem állandó

2004 05. 14-21
17
2.73·105
3.31·105
2.99·105
385.2
a várható érték
nem állandó

2004 05. 21-28
19
2.05·105
3.99·105
2.71·105
348.6
a várható érték
nem állandó

A tesz eredménye alapján az eső okozta fadinget tartalmazó csillapításszint idősorok mozgó átlaga
nem tekinthető véletlen változónak, amely a gyenge stacionaritás hiányára utalhat. Azonban az
LMS csatorna esetéhez hasonlóan a „run”-ok száma alacsony N+ és N- értékeihez képest, ezért az
autokorrelációs függvény és a következő szakaszban kiszámolásra kerülő struktúrafüggvény
alapján döntök majd a gyenge stacionaritásról.

4.2.3.3 Az esőcsillapítás vizsgálata struktúrafüggvénnyel

Normalizált struktúrafüggvény

Ebben a szakaszban a struktúrafüggvénnyel történő stacionaritás-vizsgálat eredményeit foglalom
össze. A számításokat a HU11-es összeköttetésen a 2004 májusában mért idősorokon végeztem el,
megegyezően a mozgó átlaggal és az autokorrelációs függvénnyel történő vizsgálatokhoz,
külön-külön heti bontásban (4.10. ábra).
Az ábra a 4.2.3.1 szakaszban már vizsgált, a 22.-24. napok közötti esőmentes periódus
struktúrafüggvényét is tartalmazza, amely néhány másodperces időeltolási érték elteltével
konvergál a stacionaritást jelző 2-es értékhez.
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4.10. ábra. Normalizált struktúrafüggvény, HU11 (2004 05.01- 05.28)

Ugyanakkor a heti idősorok esetében a függvény értékei emelkedő tendenciát mutatnak mintegy
6 órás időeltolásig, majd a stacionaritást jelző 2-es értékű aszimptota körül ingadoznak. Mindez
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megerősíti az autokorrelációs függvénnyel végzett vizsgálatok eredményét, miszerint a vizsgált,
eső okozta csillapítási folyamat gyengén stacionáriusnak tekinthető.
A földi mozgó műholdas csatorna esetében már alkalmazott módszer szerint tisztán fadingmentes, illetve a csak fading periódust magában foglaló szakaszokra is kiszámoltam a
struktúrafüggvényt.
Ezeknek a periódusoknak a vizsgálata azt mutatja, hogy a függvény értéke fading események alatt
körülbelül 20 perces időeltolási értéknél már eléri a stacionaritást jelző 2-es aszimptotát (4.11.
ábra), majd ezen érték körül ingadozik. A szcintillációs periódusokra lényegesen hamarabb, a
másodperces tartományban stabilizálódik a struktúrafüggvény értéke.
A számításokhoz kiválasztott szakaszok pontos adatait a 4-5. táblázatban foglalom össze.

Normalizált struktúrafüggvény
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4.11. ábra. Esőesemény alatt mért fading folyamatok, illetve
esőmentes szakaszok normalizált struktúrafüggvénye
4-5. táblázat. A HU11 összeköttetés esőcsillapítással terhelt, illetve fading-mentes szakaszai
a struktúrafüggvénnyel történő vizsgálathoz
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27.
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2
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10.
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3.1

3
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22.

1.9

2.8
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Ezen vizsgálatok szerint az eső okozta fading folyamatok esetében is célravezető módszer a 6.3
fejezetben majd részletes ismertetésre kerülő kapcsolt Markov modellel történő csillapítás idősor
generálás, mert a tisztán fadinggel terhelt, illetve fading-mentes szakaszok struktúrafüggvénye
gyorsan stabilizálódik, kisebb a korreláció az egymástól távolabbi pontok között. Ezért a
későbbiekben mind a tisztán szcintillációval, mind a fadinggel (esőcsillapítással) terhelt
szakaszokat egy-egy eltérő paraméterezésű modellel fogom előállítani.
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4.2.4 A stacionaritás vizsgálatával kapcsolatos eredmények
összegzése
A 4.2 szakaszban LMS és földi pont-pont összeköttetések csillapítás idősorainak gyenge
stacionaritását elemeztem.
Az autokorrelációs függvény lefutása a fadinget kiváltó események időtartamának megfelelő
időeltolási értéket elérve a zérushoz tart, az ezt meghaladó időeltolásoknál a korrelálatlanságot
jelző zérus érték körül ingadozik. Ez a gyenge stacionaritás esetleges meglétére utal. Az idősorok
várható értékének állandóságát a Wald-Wolfowitz teszt alkalmazásával vizsgáltam, melynek során
az autokorrelációs függvényből is megállapítható, a fadinget okozó hatások hosszúságát
meghaladó időtartamot alkalmaztam átlagolási időegységként. Habár ez a teszt minden idősor
típus esetén azt jelezte, hogy a csillapítás várható értéke nem állandó, és így gyenge stacionaritás
egyik feltétele sérül, ezt az eredményt nem tartottam döntőnek a vizsgálat során. Ezt a tesztelt
idősorokban megfigyelhető „run”-ok N+ és N- értékeihez képesti alacsony számával magyaráztam.
Ezért az idősorok u.n. struktúrafüggvénnyel történő vizsgálatát is elvégeztem, amely viszont
megerősítette a gyenge stacionaritás meglétét.
Szűkebb periódusokra nézve, csak szcintillációt illetve kizárólag a fading eseményt magukba
foglaló periódusokban az idősorok szintén gyenge stacionaritást mutattak, a struktúrafüggvény
gyorsabban stabilizálódott, mint hosszabb periódusokra nézve. Ez a megállapítás alátámasztja a
fading/nem-fading események egy-egy különálló modellel történő szimulációját, amely munkám
további részét képezi.
Mindezek alapján, összefoglalva elmondható, hogy a rendelkezésemre álló idősorokon végzett
elemzések szerint mind az LMS, mind a földi pont-pont összeköttetések fading folyamatai
gyengén stacionáriusak, a kizárólag a fading eseményt, illetve kizárólag szcintillációt tartalmazó
periódusok szétválasztása pedig a hatékonyabb modellezés érdekében indokolt.

4.3 Fading és interfading időtartam folyamatok, mint
felújítási folyamatok
Egy adott küszöbszintet tekintve a fading folyamatból egy bináris folyamat képezhető oly módon,
hogy ennek a bináris folyamatnak az értéke 1, ha a csillapítás eléri vagy meghaladja ezt a
küszöbszintet, illetve 0, ha alatta van. Ezt a bináris folyamatot fading illetve interfading időtartam
folyamatoknak neveztem el. Ebben a szakaszban az így meghatározott folyamatokkal
foglalkozom. Megvizsgálom, hogy ezek a folyamatok felújítási folyamatoknak tekinthetők-e,
illetve ha nem, akkor milyen módon térnek el a felújítási folyamatoktól. Ezen vizsgálatok azért
bírnak különös jelentőséggel, mert a csatornamodellezésben alkalmazott generatív típusú Markovláncokat gyakran osztályozzák abból a szempontból, hogy az általuk létrehozott folyamat felújítási
folyamat, vagy sem. A szükséges definíciók meghatározását követően bemutatom a felújítási
folyamatok vizsgálatára alkalmas variációs együtthatókkal történő számításokat, osztályozom a
mért idősorokból képzett fading és interfading időtartam folyamatokat, továbbá néhány Markovmodellt az által generált folyamaton keresztül.

4.3.1 Definíciók
A felújítási folyamatok definíciójához a pontfolyamatok fogalmának bevezetése szükséges.
█ 4.5. definíció: Pontfolyamat: Helyezzünk el véletlenszerűen a valós számegyenesen Ti
pontsorozatot az -∞<i<∞ tartományban. Pontfolyamatnak nevezzük azoknak a Z(t) véletlen
változóknak a sorozatát, melynek egyes elemei a Ti pontsorozat [0,t) intervallumba eső elemeinek
a száma (N a halmaz elemeinek számát adja meg) [17]:
Z (t ) =  {i : 0 ≤ Ti < t}, t ≥ 0 .
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█ 4.6. definíció: Felújítási folyamat: Egy Z(t) pontfolyamatot felújítási folyamatnak nevezünk,
amennyiben a szomszédos pontok közötti távolságok független és azonos eloszlású, egyébként
tetszőleges valószínűségi változók [17].
A felújítási folyamatokra jellemző példa a λ intenzitású homogén Poisson folyamat (t, t+τ]
intervallum alatt bekövetkező eseményei számának a valószínűsége:

e − λτ (λτ ) k
Pr [( (t + τ ) −  (t ) = k )] =
k!

(4.12)

, k = 0,1... ,

ahol N(t+τ)-N(t) jelöli a (t, t+τ] intervallumbeli események számát.
Elmondható tehát, hogy egy felújítási folyamat esetében az egymás utáni időpontokban
megfigyelt események távolsága független az őket megelőző értékektől, és ez a távolság azonos
eloszlású valószínűségi változónak tekinthető.
Egy olyan gyakorlati probléma esetében, mint egy bináris adatátviteli folyamat, az egymást
követő hibák távolságának eloszlása jelentős információtartalommal bír. Egy bináris csatornán,
amennyiben a fellépő hibák közötti hibamentes periódusok hossza független és azonos eloszlású
valószínűségi változó, a hibatávolság felújítási folyamatot alkot. A valóságos csatornák nem
minden esetben bírnak ezzel a tulajdonsággal; ennek vizsgálatával foglalkozik például [26], és egy
módszert is bemutat a bináris folyamatoknak az ilyen irányú jellemzésére.
A fading folyamatok vizsgálata, jellemzése során fontosnak tartottam annak meghatározását, hogy
ezek a folyamatok a felújítási folyamatokkal milyen kapcsolatban vannak. Emellett
kézenfekvőnek tűnt, hogy a fading illetve az interfading időtartam folyamatokat mint felújítási
folyamatokat vizsgáljam. Visszautalva a 2.2. ábra fading/interfading időtartam definíciójára,
látható, hogy azokat mindig egy adott küszöbszinten szokás vizsgálni és itt a folyamat
tulajdonképpen különféle hosszúságú fading/nem-fading eseményekre redukálódik. Az így kapott
folyamat már vizsgálható abból a szempontból, hogy felújítási folyamatot alkot-e.
Az LMS és a földi pont-pont összeköttetések fading és interfading időtartam folyamatait, majd a
különféle generatív Markov modellek által generált folyamatokat, mint felújítási folyamatokat
osztályozva a megvizsgált modellek közül az optimális kiválasztására nyílik lehetőség.

4.3.2 Fading folyamat vizsgálata variációs együtthatókkal

Csillapítás [dB]

A fading folyamat egy adott küszöbszintet tekintve már bináris folyamat, hiszen a küszöbszint
alatti szintek megfeleltethetők bináris 0-nak, míg az ugyanakkora vagy afeletti értékek bináris
1-nek. Ennek leírására bevezettem a digitális fading folyamat fogalmát (Digital Fading Process,
DFP). A 4.12. ábra a vizsgált LMS csatorna autópályán mért csillapítás idősorát mutatja, valamint
a hozzá tartozó DFP-t 10 dB küszöbszinten.
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4.12. ábra. Csillapítás idősor és digitális fading folyamat 10 dB-n (LMS, autópálya)
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Az ábrán jól megfigyelhető a DFP korrelációja a fading eseményekkel, de természetesen más
küszöbszintet választva a DFP struktúrája is változik.
Ebben a szakaszban bemutatom azt az eljárást, amellyel a fading és interfading időtartam
folyamatokat, mint felújítási folyamatokat vizsgálom. Annak eldöntésén túl, hogy felújítási
folyamatot alkotnak-e, az attól való esetleges eltérés mértékét és irányát is megmutatom.
Ezeket a vizsgálatokat a [26] szerinti variációs együtthatók kiszámításával végeztem el. A
módszer alkalmazásához a DFP definícióján túl néhány abból levezethető fogalom bevezetése is
szükséges.
█ 4.7. definíció: Digital Fading Process, DFP: A DFP egymást követő bináris e eseményekből
áll (4.13. ábra), amely az 1 értéket veszi fel, ha a pillanatnyi csillapítás nagyobb vagy egyenlő,
mint a kiválasztott küszöbszint (fading), és a 0 értéket, amennyiben kisebb, mint a küszöbszint
(interfading).
Az egyes események hossza természetesen az analóg folyamat mintavételezési sebességétől függ,
értéke a mintaszám és a mintavételi idő periódusidejének szorzatával egyenlő.
A DFP-ből származtattam az F digitális fading időtartam, valamint az I digitális interfading
időtartam eseményeket, illetve a belőlük képzett Digital Fade Duration (DFD) és Digital Interfade
Duration (DIFD) folyamatokat.
█ 4.8. definíció: Digitális fading időtartam folyamat, DFD: Definiáljunk F digitális fading
időtartam eseményként minden olyan a DFP eseményeiből álló sorozatot, ami közvetlenül a DFP
e=0 eseménye után kezdődik és az első e=0 eseménnyel fejeződik be. Az F esemény egy fading
burst-öt (csomót) ad meg a digitális fading folyamatban (4.13. ábra). Az F események folyamatát
DFD folyamatnak nevezem.
█ 4.9. definíció: Digitális interfading időtartam folyamat: Definiáljunk I digitális interfading
időtartam eseményként minden olyan, a DFP eseményeiből álló sorozatot, ami közvetlenül a DFP
e=1 eseménye után kezdődik és az első e=1 eseménnyel fejeződik be. Az I esemény tehát egy
interfading burst a digitális fading folyamatban (4.13. ábra). Az I események folyamatát DIFD
folyamatnak nevezem.
Ilyen módon a DFP leírható mind az F, mind az I események folyamatával. Az F és I események
definíciójából következően a DFD folyamat a DFP küszöbszint alatti, vagyis interfading
periódusait mint egységnyi hosszúságú F eseményeket tartalmazza, ha pedig a DIFD folyamatot
tekintjük, akkor abban a fading periódusok egységnyi hosszúságú I eseményekként jelennek meg
[27]. Ez kifejezi azt a dualitást is, ami a két folyamat között fennáll. Bináris hibafolyamatok
esetére ennek a dualitásnak a kifejtését részletesebben [28]-ben találhatjuk meg.
A 4.13. ábra a DFP egy részletét mutatja, feltüntetve a bennfoglalt F és I események alkotta DFD
és DIFD folyamatokat.

Fj-3

Fj-2

DFD folyamat
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· · 1 0 ··· 0 1 1 0 0 1 1 1 ··· 0 0 1 0 0 · ·
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…
Ik+1
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… ei+ℓ …

Ik+2
Ik+3 Ik+4
DIFD folyamat
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4.13. ábra. A digitális fading folyamat és a bennfoglalt DFD és DIFD folyamatok
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Felhasználva az eddigi definíciókat, a j-edik digitális fading időtartam esemény a következő
összefüggéssel írható le:

F j = {ei +1 , ei + 2 ,..., ei + l −1 , ei + l } ,

(4.13)

ahol az esemény minden ei +1 ...ei + l−1 eleme 1, míg ei +l = 0 , feltéve, hogy ei = 0 . Jelölje a DFD
folyamat j-edik eseményének hosszát az L F j = l kifejezés. A diszkrét fading időtartam folyamat
sűrűségfüggvénye megadja az l hosszúságú digitális fading időtartam esemény valószínűségét:

f F ( l) = Pr( L F = l) = Pr(

i + l −1

Ie

m

= 1I ei + l = 0 | ei = 0) .

(4.14)

m = i +1

Ez alapján a DFD folyamat F eloszlásfüggvénye a következő lesz:
n

n

l −1

l =1

l =1

i =1

F F ( n ) = ∑ f F ( l) = ∑ Pr( I ei = 1I el = 0 | e0 = 0) .

(4.15)

A k-adik digitális interfading időtartam esemény hasonlóképpen adható meg:

I k = {e p +1 , e p + 2 ,..., e p + l −1 , e p + l } .

(4.16)

Az esemény minden e p +1 ...e p + l −1 eleme 0, míg e p +l = 1 , feltéve, hogy e p = 0 . Jelölje a DIFD
folyamat k-adik eseményének hosszát az

L

I k = l kifejezés. A diszkrét interfading időtartam

folyamat sűrűségfüggvénye megadja az l hosszúságú digitális interfading időtartam esemény
valószínűségét:

f I (l) = Pr( L I = l) = Pr(

i + l −1

Ie

m

= 0I ei + l = 1 | ei = 1) .

(4.17)

m =i +1

Ebből a DIFD folyamat F eloszlásfüggvénye a következő egyenlettel adható meg:
n

n

l −1

l =1

l =1

i =1

F I ( n ) = ∑ f I ( l) = ∑ Pr( I ei = 0I el = 1 | e0 = 1) .

(4.18)

Most vezessük be a többszörös DFD és DIFD események fogalmát.
A többszörös DFD és DIFD eseményeket jelöljük F r és I r szimbólumokkal, és jelentsék az r
számú egymást követő eseményt:

F r = {F j +1 , F j + 2 ,..., F j + r } ,

(4.19)

illetve

I r = {I k +1 , I k + 2 ,..., I k + r } .

(4.20)
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F j = l kifejezés. A
többszörös diszkrét fading időtartam folyamat sűrűségfüggvénye megadja az l hosszúságú

Jelölje a többszörös DFD folyamat j-edik eseményének hosszát az

L

többszörös digitális fading időtartam esemény valószínűségét:

 j + r
 
f Fr ( l) = Pr( L F r = l) = Pr  ∑ L F j  = l  .
 m = j +1  

(4.21)

Hasonlóképpen, a többszörös diszkrét digitális interfading időtartam folyamat sűrűségfüggvénye:

 k + r
 
f Ir ( l) = Pr( L I r = l) = Pr  ∑ L I k  = l  .
 m = k +1  

(4.22)

A többszörös DFD és DIFD események fogalmának definiálása után már lehetőség van annak
megvizsgálására, hogy ezek a folyamatok felújítási folyamatot alkotnak-e. Ezt a [26] és [29]
források szerinti variációs együtthatókkal fogom megtenni.
█ 4.10. definíció: Bináris szimmetrikus csatorna: A bináris, emlékezetnélküli, invariáns csatorna
a 0 és 1 szimbólumokra vonatkozó p01 és a p10 feltételes valószínűségekkel jellemezhető.
Amennyiben p01=p10, akkor a csatornát bináris szimmetrikus csatornának (Binary Symmetric
Channel, BSC) nevezik, és egyetlen átmeneti valószínűséggel jellemzik, melynek értéke
p:=p01=p10. [19] A BSC diszkrét memóriamentes csatorna (Discrete Memoryless Channel, DMC)
bináris be/kimeneti értékekkel.
█ 4.11. definíció: Variációs együttható: A többszörös események folyamatának variációs
együtthatója a folyamat normalizált szórásnégyzete. A normalizálást egy olyan BSC csatorna
szórásnégyzetével végezzük, melynek ugyanakkora a p = Pr( ei = 1) valószínűsége, mint a
vizsgált csatornának.
Egy BSC csatornán az események statisztikailag függetlenek. Ezek az események a fading
folyamat esetén az adott küszöbszinthez tartozó DFP ei eseményei. A digitális fading illetve
interfading időtartam események a BSC tulajdonsága miatt szintén statisztikailag függetlenek.
Ezért BSC csatorna esetén a többszörös DFD folyamat sűrűségfüggvénye negatív binomiális
eloszlással adható meg [14]:

 l − 1 l − r r
r
r
( l) = Pr( L FBSC
= l) = 
 p q ,
f FBSC
 r − 1

(4.23)

melyben p jelöli az átlagos digitális fading valószínűséget és q = 1 – p az interfading
valószínűségét. BSC csatornán a többszörös DIFD folyamat sűrűségfüggvénye szintén negatív
binomiális eloszlás:

 l − 1 r l − r
r
r
f IBSC
(l) = Pr( L I BSC
= l) = 
 p q ,
 r − 1

(4.24)

Az (4.23) és (4.24) egyenletek alapján BSC csatorna esetén a többszörös DFD folyamat
szórásnégyzete [15]:
r
D 2 ( FBSC
)=

r⋅ p
,
q2

(4.25)
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valamint a többszörös DIFD folyamat szórásnégyzete:
r
D 2 ( I BSC
)=

r⋅q
.
p2

(4.26)

Ezek után a vizsgált valós csatorna többszörös DFD és DIFD folyamatainak szórásnégyzeteit
normalizálva a (4.25) valamint (4.26) egyenletekben megadott BSC szórásnégyzetekkel
megkapjuk a keresett variációs együtthatókat, amely a DFD folyamat esetén a következő:

K F (r ) =

D2 (F r )
D2 (F r )
2
=
q
,
r
D 2 ( FBSC
)
r⋅ p

(4.27)

DIFD folyamat esetén pedig:

D2 (I r )
D2 (I r )
2
.
K I (r) = 2 r
=p
D ( I BSC )
r⋅q

(4.28)

Az (4.27) és (4.28) egyenletekkel számított variációs együtthatók jellemzik a DFD illetve a DIFD
folyamatokat, mint felújítási folyamatokat. Amennyiben K(r)=K(1) tetszőleges r esetén, a
folyamat felújítási folyamat; ellenkező esetben, ha a variációs együtthatók r szerint változnak, a
folyamat nem tekinthető felújítási folyamatnak. Minél jobban eltér a normalizált K(r) eltérése
1-től, annál kevésbé feltételezhető, hogy a folyamat memóriamentes. Az egymást követő variációs
együttható értékek közötti korreláció a folyamatban egymás után fellépő események hosszainak
változására jellemző. A variációs együttható pozitív korrelációja, vagyis ha annak értékei r
növekedésével szintén növekszenek, azt jelzi, hogy a rövidebb eseményeket várhatóan szintén
rövidebb esemény, a hosszabbakat pedig hosszabb fogja követni. A negatív korreláció az jelzi,
hogy a rövidebb eseményeket hosszabb, a hosszabbakat pedig inkább rövidek követik [26].

4.3.2.1 DFD és DIFD folyamatok vizsgálata LMS rádiócsatornán
Az előző szakaszban ismertetett módszerrel ezek után már kiszámíthatóak a földi mozgó
műholdas rádiócsatorna DFD és DIFD folyamatainak variációs együtthatói [S25], melyeket a
4.14. ábra mutat.

Normalizált variációs együttható
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4.14. ábra. DFD és DIFD normalizált variációs együtthatói 10, 12 és 14 dB küszöbszintnél (LMS, autópálya)
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Amint az már említésre került, a DFP függ a fading/nem-fading események elválasztására
alkalmazott küszöbszintektől. Az ábrán a 10, 12 és 14 dB szintekre kiszámított variációs
együtthatókat láthatjuk. A DFD folyamatok a vizsgálat szerint nem képeznek felújítási folyamatot
és pozitívan korreláltak. A DIFD folyamatok variációs együtthatói a renddel csak kevéssé
változnak, így felújítási folyamatnak tekinthetők. Megfigyelhető továbbá a variációs együtthatók
küszöbszint-függése is, nagyobb szint esetén a folyamat egyre inkább felújítási folyamatnak
tekinthető.
A városi körülmények között mért LMS csatorna DFD és DIFD folyamatainak vizsgálatát hasonló
módon elvégezve a 4.15. ábra kapható. Az ábrát kiértékelve megállapítható, hogy a városi mérés
digitális fading időtartam folyamatai szintén nem felújítási folyamatok pozitív korrelációval, a
variációs együtthatók autópályán mért eredményeihez képest magasabb értékekkel, ami a
folyamatok nagyobb változékonyságát jelzi. Ez a jelenség abból adódik, hogy noha a városban a
mérési adatok gyűjtése kisebb gépkocsi sebesség mellett történt, mint az autópályán (10 illetve 60
km/ó), a tereptárgyak által okozott árnyékoló és reflexiós hatások fokozottabban jelentkeznek a
sűrűbb beépítettség miatt. Ezt jól meg lehet figyelni az eredeti mérési idősor ábráján is (3.3. ábra).
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4.15. ábra. DFD és DIFD normalizált variációs együtthatói 10-12-14 dB küszöbszintnél (LMS, város)

4.3.2.2 DFD és DIFD folyamatok vizsgálata földi rádiócsatornán

1=fading 0=nem-fading

Csillapítás [dB]

Az eső által okozott fading DFD és DIFD folyamatainak vizsgálatát szintén a variációs
együtthatókkal végeztem el [S24]. A számításokhoz a HU11 összeköttetés 2005. illetve 2006.
években, három különböző hónapban rögzített vételi jelszint adatait használtam fel. A 2006. május
1-31 között mért vételi jelszintből számított csillapítás idősort a 4.16. ábra mutatja, feltüntetve a
4 dB-es küszöbszinthez tartozó DFP-t is.
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4.16. ábra. Eső által okozott csillapítás idősor és DFP 4 dB-n, HU11 földi összeköttetés, 2006. május
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Összehasonlítva a fenti idősort az LMS csatorna idősoraival (4.12. ábra), kisebb fading mélység
figyelhető meg, ami az esőintenzitás nagyságával függ össze. Ez a csillapítás idősor tipikusnak
mondható, ennél nagyobb csillapítást általában csak a nagyon heves záporok okoznak, melyek
ritkábban, túlnyomórészt a nyári időszakban fordulnak elő.
A kisebb fading mélység miatt ebben az esetben a variációs együtthatókat alacsonyabb
küszöbszinteken, 4, 6 és 8 dB-en számítottam ki (4.17. ábra). Ezek a szintek már kiemelkednek a
szcintilláció maximálisan 1-2 dB-es ingadozásokat okozó hatásai közül.
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4.17. ábra. DFD és DIFD normalizált variációs együtthatói 4-6-8 dB küszöbszintnél. HU11, 2006. május

Az ábra alapján a DFD folyamat itt is pozitívan korrelált, nem felújítási folyamat. A DIFD
folyamat itt kismértékű negatív korrelációt mutat. Ennek a jelenségnek, illetve a DFD
folyamatnak a további elemzésének az érdekében két további egy hónapos mérési adatsort
vizsgáltam meg. Ezek 2005. április (lásd 4.18. ábra) és 2005. augusztus (lásd 4.19. ábra)
hónapokban kerültek rögzítésre.
Mindkét ábrán feltüntettem a számítások alapjául szolgáló csillapítás idősorokat is, melyeket úgy
választottam ki, hogy az esőintenzitás mértéke és az esős napok száma ne térjen el jelentősen a
4.16. ábra szerinti, 2006. májusi méréstől.
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4.18. ábra. DFD és DIFD normalizált variációs együtthatói 4-6-8 dB küszöbszintnél. HU11, 2005. április
Az ábrán a csillapítás idősor is látható.
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4.19. ábra. DFD és DIFD normalizált variációs együtthatói 4-6-8 dB küszöbszintnél. HU11, 2005. augusztus
Az ábrán a csillapítás idősor is látható.

Az elvégzett számítások arra engednek következtetni, hogy az eső okozta fading folyamatban
megfigyelhető DFD folyamat nem felújítási folyamat, valamint pozitívan korrelált. A DIFD
folyamat normalizált variációs együtthatói rendtől függetlenül, a konstans 1 értéktől nem mutatnak
jelentős eltérést. Mindezeket figyelembe véve a DIFD folyamatot felújítási folyamatnak tekintem.

4.3.3 Markov modellek és felújítási folyamatok
A csatornamodellezésben alkalmazott generatív típusú Markov modelleknek az egymást követő
időpontokban felvett állapotai tekinthetők úgy, mint a modellezni kívánt folyamat egymás utáni
értékei. Ez egy egyszerű, kétállapotú Markov-lánc esetén bináris folyamatot alkot, de több állapot
esetén is elképzelhető bináris generált folyamat, amint azt például a particionált Fritchman-modell
esetében [39] később ismertetem. Dolgozatomban a DFD és DIFD folyamatok előállítására
bináris folyamatot előállító Markov modelleket alkalmazok. Ebben a szakaszban megvizsgálom,
hogy az így generált folyamatok felújítási folyamatot alkotnak-e.
█ 4.12. definíció: Felújító Markov modell: Amennyiben egy generatív típusú modell által
létrehozott bináris folyamat felújítási folyamatot alkot, akkor a modellben alkalmazott Markovláncot felújító típusú Markov-láncnak nevezem. Ellenkező esetben a modellt nem-felújítónak
nevezem.
(Megjegyzés: az angolszász szakirodalomban ennek meghatározására a renewal, illetve nonrenewal kifejezéseket használják.)
A BSC csatorna modellezésére alkalmazható a különösen egyszerű Bernoulli-féle Markov modell
[19]. A modell két állapota a bináris 1 és 0 . Egyetlen p=p10=p01 átmeneti valószínűség jellemzi:

p

1-p
1

1-p
0

p
4.20. ábra. A Bernoulli modell

A modell segítségével generálható bináris sorozat egymástól független, azonos eloszlású 0 és 1
értékeket tartalmaz. Mind a 0-ák, mind az 1-ek sorozatát pontfolyamatnak tekintve függetlenségük
és azonos eloszlásuk következtében egyben felújítási folyamatok is. Ez igazolható a normalizált
variációs-együtthatók kiszámításával is [27], amelyek tetszőleges rend esetén konstans 1 értékűek.
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Ennek a modellnek az a hiányossága, hogy a folyamatban fellépő csomósodást nem képes
visszaadni. A csomósodás a valós csatornák jellemzője, amikor a hibák az átvitel során
csoportosulva lépnek fel, és a lokális bit-hibaarány átlép egy meghatározott küszöbértéket.
Mindezek miatt legtöbbször a Bernoulli modellnél összetettebb Markov-láncokat alkalmaznak
valóságos csatornák reprodukálására.
Elvonatkoztatva a hibától, ebben a dolgozatban a fading jelenségre alkalmaztam a csomósodás
fogalmát, amikor egy esőesemény környezetében, vagy mozgó rádiócsatornán az árnyékolás miatt
lokálisan megnövekszik a csillapítás nagysága.
A következőkben háromféle típusú, a csatornamodellezésben gyakran alkalmazott Markov-lánc
felújító tulajdonságainak vizsgálatát ismertetem. Ezek a Gilbert [37], Gilbert-Elliott [38] és a
Fritchman [39] modellek.
Az eljárást szimulációval, megfelelően felparaméterezett Markov modellekkel előállított DFD és
DIFD folyamatok normalizált variációs együtthatóinak kiszámításával végeztem el. A modellek
paraméterezése a HU11 összeköttetésen 2006 májusában mért csillapítás idősor 5 dB
küszöbszintre számított DFP folyamata alapján történt.

4.3.3.1 A Gilbert-modell vizsgálata
A Gilbert-modell [37] egy kétállapotú Markov-lánc, amely a bináris szimmetrikus csatornát
(BSC) leíró igen egyszerű, kétállapotú Bernoulli modell [30] továbbfejlesztése. Ez volt az első
olyan Markov modell, amely alkalmasnak bizonyult bináris csatornán fellépő hibacsomósodás
visszaadására. Típusát tekintve ez egy diszkrét idejű és diszkrét állapotú, homogén, elsőrendű
Markov-lánc:

pGB
pGG

pBB
G
eG=0

B
eB>0
pBG

4.21. ábra. A Gilbert modell

A G-vel jelölt állapot a hibamentes esetet jelöli, ahol nulla a hibavalószínűség, eG=0. A másik
állapot, melyet B-vel jelölök, a hibás esetet jelenti, mert ebben az állapotban a hiba valószínűsége
nullánál nagyobb, eB>0.
Egy 2*2-es négyzetes sztochasztikus mátrix adja meg a modell átmeneti valószínűségeit:

p
P =  GG
 p BG

pGB 
.
p BB 

(4.29)

A modellt tetszőleges állapotából indítva az állapotátmeneti mátrixának megfelelően lép egyik
állapotból a másikba, és az így keletkező állapot-szekvencia képezi a modellezett bináris
folyamatot. A G állapot bináris 1, a B állapot pedig bináris 1 vagy 0 jelet generál. Ezért csupán az
állapotszekvenciát megfigyelve nem állapítható meg, melyik állapotban tartózkodott a modell az
adott időpontban. Az ilyen modellt rejtett Markov modellnek nevezik (Hidden Markov Model,
HMM).
█ 4.13. definíció: Rejtett Markov modell: Amennyiben egy Markov-modell által generált
folyamatból nem állapítható meg egyértelműen az állapot-szekvencia, akkor a modell egy rejtett
Markov-modell.
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A modell felújító tulajdonságának vizsgálatát szimulációval végeztem el. A szimuláció során a
Gilbert modell által generált bináris folyamatnak a normalizált variációs együtthatóit számítottam
ki, így elsőként a modell paramétereinek meghatározására volt szükség. A modellparamétereket
egy mért fading folyamat alapján számítottam ki [37]. A számítás során a DFP folyamat digitális
fading-mentes szakaszát a Gilbert modell G állapotának, a digitális fading szakaszát pedig a B
állapotának feleltettem meg.
A számítások a következő összefüggések alapján végezhetők el:

Pr( DFPi = 1) =

pGB
⋅ eB ,
pGB + p BG

(4.30)

Pr( DFPi = 1 | DFPi −1 = 1) = p BB ⋅ eB ,
Pr( DFPi = 1 | DFPi −1 = 1I DFPi +1 = 1) =

(4.31)
2
p BB
⋅ eB
,
2
pGB ⋅ p BG + p BB

(4.32)

ahol DFPi a digitális fading folyamat i-ik mintáját jelenti.
Ily módon a mért csatorna DFP folyamatából a (4.30)-(4.32) egyenletek bal oldalán szereplő
valamennyi valószínűség meghatározható, majd a Gilbert modell pBB, eB és pGB valószínűség
értékei kifejezhetőek.

0.99995
0.11795

A számított állapotátmeneti mátrix P = 

0.00005
, valamint a B állapotban
0.88205

megfigyelt hibavalószínűség eB = 0.93803 . Ezzel a modell valamennyi szükséges paramétere
rendelkezésre áll a szimuláció végrehajtásához.
A szimuláció során 20, egymástól független, 107 mintából álló sorozatot generáltam melyeknek
kiszámítottam a normalizált variációs együtthatóit, majd kiátlagoltam a kapott eredményt. Ez a
módszer a szimuláció során esetlegesen fellépő, a statisztikai átlagtól eltérő értékek simítására
szolgált. Az így kapott normalizált variációs együtthatókat a 4.22. ábra mutatja be.

Normalizált variációs együttható

1.5

KF(r)/KF(1)
KI(r)/KI(1)

1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
1

2

3

4

5
6
Rend [r]

7

8

9

10

4.22. ábra. A Gilbert modell normalizált variációs együtthatói

A fenti eredmények alapján az látható, hogy a Gilbert modell a többszörös DFD folyamatra nézve
nem felújító, a folyamatot pozitívan korreláltként adja vissza, míg a többszörös DIFD folyamatra
nézve felújító modellként viselkedik.

48

Fadinggel terhelt rádiócsatorna csillapítás idősorainak vizsgálata

4.3.3.2 A Gilbert-Elliott modell vizsgálata
A Gilbert-Elliott modell [38] a Gilbert modell oly módon továbbfejlesztett változata, hogy a G
állapotban is nullánál nagyobb hibavalószínűséget feltételez: eG > 0.
Eltérően a Gilbert modellhez, ebben az esetben a mérési adatokból nem határozhatóak meg
egyértelműen a modellparaméterek [44], ezért más módszert kellett alkalmaznom azok
kiszámításához. Ez a módszer a Gilbert-Elliott modell paramétereinek az iteratív optimalizálása
oly módon, hogy a mért és a modellezett többszörös DFD és DIFD folyamat statisztikák a
legkisebb hibával közelítsék egymást. A paraméter-optimalizálás folyamatát a KolmogorovSmirnov [14] teszttel ellenőriztem. A teszt a mért és a hipotetikus eloszlás egyezőségét ellenőrzi
egy adott konfidenciaszint mellett, így a modellparaméterek megfelelő változtatásával beállítható
a kívánt pontosság. A módszerrel a Gilbert-Elliott modell optimalizált állapotátmeneti mátrixa
valamint az eG és eB hibavalószínűségek is megkaphatók.

0.9997
 0.03

0.0003
, a B állapotbeli hibavalószínűségre
0.97 
eB = 0.95 , a G állapotbeli hibavalószínűségre pedig eG = 0.000788 értékek adódtak.

A modell állapotátmeneti mátrixára P = 

A többszörös DFD és DIFD folyamatok szimulációját elvégezve itt is kiszámítottam a normalizált
variációs együtthatók értékei.
A szimuláció során fellépő, a statisztikai átlagot erősen befolyásoló, kiugró értékek simítására
ebben az esetben is 20, egymástól független, 107 mintából álló sorozatot generáltam melyeknek
átlagolt normalizált variációs együtthatóit számoltam ki. Az így kapott eredményt mutatja be a
4.23. ábra.

Normalizált variációs együttható
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4.23. ábra. A Gilbert-Elliott modell normalizált variációs
együtthatói

A szimuláció eredményeképpen megállapítható, hogy a Gilbert-Elliott modell mind a többszörös
DFD, mind a DIFD folyamatra nézve nem felújító modell, mindkét folyamatot pozitívan
korreláltan reprodukálja.

4.3.3.3 A Fritchman-modell vizsgálata
A Fritchman-modell [39] egy több állapotú Markov-lánc, ahol az állapotokat két partícióba
csoportosítják. Az egyes partíciók a modellezni kívánt folyamat kétféle állapotát reprezentálják,
amelyek lehetnek például a hibás és a hibamentes működés állapotai, vagy például a digitális
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fading/interfading állapotok, ahogyan ezt a saját eljárásom során alkalmaztam. Míg a Gilbert
illetve a Gilbert-Elliott modellek nem alkalmasak annak a jelenségnek a modellezésére, hogy egy
hibacsomó hosszúságával csökken a hibák valószínűsége, a Fritchman-modell már képes erre.
█ 4.14. definíció: K/ Fritchman-modell: Amennyiben egy Fritchman-modell egyik partíciója K,
a másik pedig  számú állapotot tartalmaz, akkor ezt a modellt K/ Fritchman-modellnek
nevezem.
pK+N 1
pK+1 1
p11

pK+N k
pK+N k+1

pK1

pK+1 k

pKK

S1

SK

p1K

pK K+1

pK+N K+N

pK+1 K+1
SK+1

SK+
pK+1 N+K

pK N+K

p1 K+1
p1 N+K

G partíció

B partíció

4.24. ábra. Az általános K/N Fritchman-modell

A 4.24. ábra szerint S1…SK+ jelöli az egyes állapotokat, míg pij az állapotátmeneti
valószínűségeket adja meg.
Fritchman a modell egyszerűsített változatát alkalmazta a bináris csatornán fellépő hibás illetve
hibamentes bitcsomagok jellemzésére. A 4.24. ábra általános modelljéhez képest a következő
egyszerűsítéseket vezette be:
• az egyik partíció csak egyetlen állapotot tartalmaz
• partíción belül nincs átmenet az egyes állapotok között (az átmeneti valószínűségek
zérussal egyenlők)
Ezek az egyszerűsítések lehetőséget adnak arra, hogy viszonylag egyszerű módszerekkel, a
csatorna mérési adatai alapján kiszámíthatóak legyenek a modellt leíró állapotátmeneti mátrix
elemei. Ilyen eljárás például az úgynevezett gradiens-módszer [43], amely alapján eldönthető a
több állapotot tartalmazó partíció állapotszáma is.
Az eredeti modell analógiájára, amely a hibás illetve hibamentes burst-ök leírására szolgál, itt a
DFD illetve DIFD folyamatoknak feleltettem meg a modell egyes partícióit. A partíción belüli
állapotok különböző hosszúságú eseményeknek felelnek meg. A modell további, részletesebb
ismertetésére az 5.2 fejezetben kerül sor.
A felújító tulajdonság vizsgálatához a 4/1 Fritchman-modellt paramétereztem fel a mért DFP
alapján, mely ily módon a DFD folyamatot 4, míg a DIFD folyamatot 1 állapottal modellezi:

p51
p11

p52

p53

p22
1. fading
állapot

p33
2. fading
állapot

p15

p54

p44
3. fading
állapot

4. fading
állapot

p25

p45

p55
Interfading

p35

DIFD partíció

DFD partíció

4.25. ábra. 4/1 Fritchman-modell a DFD és DIFD folyamatok vizsgálatához

50

Fadinggel terhelt rádiócsatorna csillapítás idősorainak vizsgálata
A modell állapotátmeneti mátrixa a következő:

 0 .99998

0

P=
0

0

0 .00497

0

0

0

0 .99995
0
0
0 .018610

0
0 .99993
0
0 .02159

0
0
0 .98560
0 .43261

0 .00002 
0 .00005 

0 .00007  .

0 .01440 
0 .52219 

Az elvégzett szimuláció során a DFP folyamat állapotait az adja meg, hogy éppen melyik
partícióban tartózkodik a modell. Ez a következő egyszerű leképzéssel adható meg:

0, i ∈ DIFD partíció
DFP(i ) = 
1, i ∈ DFD partíció

(4.33)

A Gilbert és a Gilbert-Elliott modellek szimulációjához hasonlóan ebben az esetben is 20,
egymástól független, 107 mintából álló DFP sorozatot generáltam. A 20 mintasorozat többszörös
eseményeinek normalizált variációs együtthatóit átlagolva számítottam ki a 4.24. ábra görbéit:
1.2

K (r)/K (1)

Normalizált variációs együttható
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F
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4.26. ábra. A 4/1 Fritchman-modell normalizált variációs együtthatói

A szimuláció szerint a 4/1 Fritchman-modell a többszörös DFD folyamatra nézve nem felújító, a
folyamatot pozitívan korreláltan reprodukálja, a DIFD folyamat esetében pedig felújító
modellként viselkedik.

4.3.4 A felújítási folyamatokkal kapcsolatos vizsgálatok
összegzése
Ebben a szakaszban összefoglalom a mért rádiócsatornák, valamint a különféle Markov-modellek
többszörös DFD és DIFD folyamatainak variációs együtthatókkal való vizsgálatának eredményeit.
A 4-6. táblázat összehasonlítja az LMS csatornának a 4.3.2.1 szakaszban, valamint a földi
rádiócsatornának a 4.3.2.2 szakaszban ismertetett variációs együtthatós vizsgálatát a Gilbert, a
Gilbert-Elliott illetve a Fritchman-modell felújító tulajdonságainak elemzéseivel. Az
összehasonlítás célja a mérésekben foglalt DFD és DIFD folyamatoknak, mint felújítási
folyamatoknak, valamint a Markov-modellek felújító képességeinek a párhuzamba állítása.
Az 4. fejezet fading és interfading időtartam Markov modelljének kiválasztását a felújítási
folyamatokkal kapcsolatos vizsgálataim is befolyásolták. A mérésekben megfigyelhető, valamint a
modellekkel generált folyamatok azonos tulajdonságaira kell törekedni a minél pontosabb
modellalkotás érdekében.
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4-6. táblázat. Markov modellek és mért folyamatok összehasonlítása

LMS autópálya csillapítás idősor
LMS városi csillapítás idősor
Földi esőcsillapítás (3 idősor)
Gilbert modell
Gilbert-Elliott modell
Fritchman-modell

többszörös
DFD
↑
↑
↑
↑
↑
↑

többszörös
DIFD
F
F
F
F
↑
F

F: felújító modell/felújítási folyamat
↑: pozitív korreláció

Mind az LMS csatorna, mind a földi pont-pont összeköttetés többszörös DFD és DIFD
folyamatai, mint felújítási folyamatok, megegyező tulajdonságokkal bírnak. A többszörös DFD
folyamatok nem felújítási folyamatok, míg a DIFD folyamatok annak tekinthetők.
A csatornamodellezésben széles körben elterjedt háromféle Markov-lánc megegyező felújító
tulajdonságokat mutat, kivétel a Gilbert-Elliott típus, mely a DIFD folyamat esetében nem felújító.
A fading illetve interfading időtartam digitális modellezéséhez a fenti eredmények figyelembe
vételével a Fritchman-modellt választottam a következő indokok alapján:
•
•
•

A Fritchman-modell felújító tulajdonsága megegyezik mind az LMS, mind a
földi rádiócsatornák többszörös DFD és DIFD felújítási folyamataival.
A Fritchman-modell széles körben elterjedt a rádiócsatornák burst típusú
hibafolyamatainak modellezésében, amely nagy hasonlóságot mutat a DFD és
DIFD folyamatokkal.
Mind a Gilbert, mind a Gilbert-Elliott modell áttranszformálható Fritchmanmodellé, és annak egyszerűsített változataiként foghatók fel [40].

4.4 Fading folyamatok Markov tulajdonságának vizsgálata
A fading folyamatok minél teljesebb körű elemzése az optimális modellválasztás érdekében
elengedhetetlen. Ezért az előző fejezetekben ismertetett stacionaritás-vizsgálatokon valamint a
felújítási folyamatokkal kapcsolatos tulajdonságok elemzésén kívül a rádiócsatornán mért diszkrét
csillapítás idősoroknak, mint Markov-folyamatoknak a rendűségét is megvizsgáltam. Ennek azért
van jelentősége, mert a kiválasztott csatorna Markov modelljének típusán felül meg kell határozni
a modell rendjét is, amelynek illeszkednie kell a mért folyamat rendjéhez.
Ebben a szakaszban bemutatok egy módszert a Markov-láncok rendjének megállapítására, majd
ezt alkalmazom a mért fading folyamatok vizsgálatára.

4.4.1 Markov-lánc rendjének meghatározása
A Markov folyamatokkal, valamint az első és magasabb rendű Markov-láncokkal kapcsolatos
fogalmakat és definíciókat a 2.2 szakasz tartalmazza. Egy diszkrét állapotterű Markov
folyamatnak, vagyis egy Markov-láncnak az r rendjét az határozza meg, hogy a folyamat aktuális
értéke a folyamat hány megelőző értékétől függ.
A következő eljárás alkalmas tetszőleges diszkrét idejű és állapotterű folyamat esetén annak
eldöntésére, hogy az hányadrendű Markov-láncnak felel meg. A vizsgálandó folyamat lehet a
fading folyamat, ahol az egymás után következő események a csillapítás diszkrét idejű
függvényének mintavételi értékei, de vizsgálható így tetszőleges értékkészletű, akár bináris
mintasorozat is.
A fading folyamatot nevezzük el FP-nek (Fading Process), amely az ai csillapítás értékek diszkrét
sorozata:

FP = {a0 , a1 ,..., ai , ai +1 , ai +2 ,..., ai +l −1 , ai +l ...} .

(4.34)
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Ha egy adott ai csillapítás érték az őt megelőző r értéktől függ, a folyamat rendje r. Amennyiben
ez a folyamat egy diszkrét idejű és diszkrét állapotú Markov-lánc, akkor a folyamat lehetséges
értékei meghatározzák a Markov-lánc s állapotszámát.
Bartlett [31] és Hoel [32] Chi-négyzet próbát ajánl annak eldöntésére, hogy egy mintasorozat r-ed
rendű Markov-láncnak tekinthető-e. A módszer stacionárius folyamatokra alkalmazható [35], amit
a 4.2 szakaszban elvégzett számítások alapján a vizsgált idősorok teljesítenek.
A próba során feltesszük, hogy a mintasorozatunk legalább egy r-ed rendű Markov-lánc, majd azt
a nullhipotézist teszteljük, hogy r’-ed rendű, ahol r’<r. Ehhez ki kell számítani a következő
összeget:
s r +1

(  O1Lr+1 −  E1Lr+1 ) 2

1

 E1Lr+1

χ =∑
2

(4.35)

Az (4.35) egyenlet eredménye egy Chi-négyzet statisztika, amelyet a kiválasztott
szignifikanciaszintnél össze kell vetni az elméleti Chi-négyzet eloszlás értékével [34]. A
szabadságfokot az s állapotszám és az r valamint r’ rend ismeretében a következő egyenlettel lehet
kiszámítani:

(s

r +1

− s r ) − (s r ' +1 − s r ' )

(4.36)

Az (4.35) egyenletben szereplő  O1Lr +1 a mért mintasorozatban megfigyelt r+1 hosszúságú, a1, a2,
… ar+1 szekvenciák száma.  E1Lr +1 a nullhipotézis szerint várható r+1 hosszúságú szekvenciák
száma, melyet a következő egyenlettel számíthatunk ki:

 E1Lr+1 =  O1Lr Pr{a r +1 | a1 ....a r } .

(4.37)

Az (4.35) egyenletben az összegzést a megfigyelhető r+1 hosszúságú szekvenciák összes
lehetséges permutációjára kell elvégezni, melynek a száma sr+1, tehát az s állapotszámtól valamint
r-től függő változó.
Az (4.37)-ban szereplő feltételes valószínűség, amennyiben a nullhipotézis helyes, a következő
egyenlettel adható meg:

Pr{a r +1 | a1 ....a r } =

 Or−r ' +1,L,r+1
 Or−r ' +1,L,r

,

(4.38)

amely a megfigyelt {ar-r’+1, ar-r’+2, ... , ar, ar+1}, (r’+1) hosszúságú szekvenciák és az {ar-r’+1, ar-r’+2,
... , ar}, r’ hosszúságú szekvenciák számának hányadosa.
Példaképpen és az egyszerűség kedvéért bináris szekvenciát véve alapul s=2, valamint teszteljük
az r’=2 rendet az r=4 feltételezésével. Az r+1 hosszúságú szekvenciák egyik permutációja az
10110, akkor az (4.38) egyenlet számlálójában az 110 szekvenciák száma, nevezőjében pedig az
11 szekvenciák száma kerül, melyet a teljes mintasorozatot feldolgozva kaphatunk meg.
A Markov-lánc rendjének megállapítására alkalmazható módszer gyakorlata tehát az, hogy egy
alkalmasan nagy r választása után el kell végezni a (4.35) statisztika Chi-négyzet próbáját minden
0 ≤ r’ < r értékre, és a legkisebb nem szignifikáns teszt statisztikával rendelkező r’ értéket
fogadjuk el a Markov-lánc rendjeként. A számítási módszert mesterségesen előállított, adott rendű
mintasorozat tesztelésével ellenőriztem [S20], [S23]. Egy kívánt rendű mintasorozat egy
ugyanolyan rendű, véges állapotszámú, homogén, irreducibilis Markov-lánc segítségével állítható
elő oly módon, hogy a Markov-lánc diszkrét időpontokban felvett állapotát megfeleltetjük a
mintasorozat adott időpontbeli elemével. A Markov-láncot tetszőleges állapotából indítva a bejárt
állapotok adják a kívánt rendű mintasorozatot.
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4.4.2 LMS rádiócsatorna fading folyamatának Markov
tulajdonsága
A földi mozgó műholdas csatornán megfigyelt fading folyamat Markov tulajdonságának, a
folyamat rendjének megállapítására az előző fejezetben ismertetett Chi-négyzet próbát
alkalmaztam. A gyengén stacionárius LMS csatorna csillapítás idősoraiból az erre a vizsgálatra
kiválasztott szakaszok ugyanazok, mint a 4.2.2.3 fejezetben a struktúrafüggvénnyel való
stacionaritás-vizsgálatra kiválasztott periódusok.
Az analóg fading folyamat digitális feldolgozása és tárolása során, ahogyan a 3. fejezetben
ismertetett mérőrendszerben is, egy analóg-digitál átalakító segítségével történik a mintavételezés,
amely ebben az esetben 12 bit felbontású. A lehetséges mintavett értékek száma így 212, amely
számítástechnikailag kezelhetetlenül nagy állapotszámot eredményezne. Az állapotszám
csökkentése érdekében éppen ezért kvantálást alkalmaztam, így az állapotszám a kvantálási
szinttől függő, megfelelően kis értékű lesz.
A mért Ai csillapításszintek számának kvantálással történő csökkentése érdekében minden Ai
értéket egy megfelelő konstanssal meg kell szorozni, majd az eredményt egész értékűre kerekíteni.
A konstans meghatározását a vizsgált periódus minimális és maximális értéke valamint az a cél
határozta meg, hogy a kerekítés után 16 állapotot kapjak, amely már elegendő a számítás
elvégzéséhez, ugyanakkor számítástechnikailag még kezelhető nagyságrendbe esik. Az LMS
csatornán mért idősor ugyanakkor logaritmikus skálán, dB-ben adja meg a csillapítás pillanatnyi
értékét, amelyre a lineáris skálán történő kvantálás nem alkalmazható. Ezért kvantálás előtt
átszámítottam a csillapításszinteket az Ai′ = 10 Ai / 10 képlet szerint, ahol Ai a csillapítás dB-ben,

Ai′ pedig a teljesítmények viszonyszámának lineáris skálára átszámított értéke. A (4.39)
egyenletben max és min a maximum illetve a minimum keresést, fix pedig az egész értékre történő
kerekítést jelenti:



16

Ai′[kvantált ] = fix Ai′[mért ] ⋅
′
′
max(
A
[
mért
])
−
min(
A
[
mért
])
i
i



(4.39)

A 4-7. táblázat a városban mért LMS csatorna fadinggel terhelt, illetve fading-mentes
szakaszainak elemzését mutatja. Az r=4 feltételezett maximális renddel szemben vizsgáltam meg
a 0 ≤ r’ < r rendet és azt a legkisebb r’-t fogadtam el, ahol a Chi-négyzet próba 5%
szignifikanciaszinen a hipotézis elfogadását lehetővé tette.
4-7. táblázat. LMS városi mérés Markov rendje

Fading esemény

Típus

Hosszúság
[mp]

Dinamika [dB]

Számított rend
5 % szignifikancia szintnél

Fading

111

50.3

1

Fading

76

60.2

1

Fading

37

50.2

1

Fading-mentes

15

14.6

1

Fading-mentes

13

1.4

2

Fading-mentes

12

14.7

1
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A táblázatban látható eredményeket kiértékelve az látható, hogy a teljes fading folyamatból
kiválasztott fading események, illetve fading-mentes periódusok rendje egy kivételével elsőrendű
folyamatnak bizonyultak.
Hasonló számítások végezhetők el az LMS autópályán végzett mérése alapján is, amit a 4-8.
táblázat mutat.
4-8. táblázat. LMS autópálya mérés Markov rendje

Fading esemény

Típus

Hosszúság
[mp]

Dinamika [dB]

Számított rend
5 % szignifikancia szintnél

Fading

30

48.4

1

Fading

90

46.3

1

Fading

183

48.3

1

Fading-mentes

35

1.8

2

Fading-mentes

115

2.3

1

Fading-mentes

125

2.4

2

A számítások szerint a hat vizsgált folyamatból négy tekinthető elsőrendű, kettő pedig
másodrendű Markov folyamatnak.

4.4.3 Földi rádióösszeköttetés fading folyamatának Markov
tulajdonsága
Ebben a szakaszban a földi mikrohullámú pont-pont összeköttetések eső okozta fading
folyamatainak elemzése, a Markov tulajdonság rendjére vonatkozó számítások találhatók. A 4.2.3
szakasz vizsgálatai alapján a földi mikrohullámú összeköttetéseken mérhető csillapítás
folyamatban a fadingek közötti szcintillációs periódusok, valamint az egyes fading jelenségek
gyengén stacionárius folyamatok. Ezért a 4.4.1 szakaszban ismertetett rendűség vizsgálati
módszer ezekre a folyamatokra is alkalmazható. A földi pont-pont rádiócsatorna Markov
tulajdonságát, a rendűség vizsgálatát ugyanazokon a fading eseményeken illetve fading-mentes
szakaszokon végeztem el, mint amelyeket a struktúrafüggvénnyel is elemeztem [S20].
Ebben az esetben is az r=4 feltételezett maximális renddel szemben vizsgáltam meg a 0 ≤ r’ < r
rendet és azt a legkisebb r’-t fogadtam el, ahol a Chi-négyzet próba 5% szignifikanciaszinen a
hipotézis elfogadását lehetővé tette.
Az állapotszámot ezeknél a számításoknál is kvantálással csökkentettem 16-ra, hasonló elven,
mint ahogyan azt az LMS csatorna esetében a 4.4.2 szakaszban leírtam. A földi rádiócsatornán a
mérőrendszer a vételi jelszint dBm-ben megadott pillanatnyi értékét rögzíti. Ebből a medián érték
figyelembevételével dB-re kiszámolt csillapítás szintén egy logaritmikus skála, amelyből a lineáris
skálára történő áttérés után a (4.39) képlet segítségével állapítottam meg a 16 elemű kvantált
idősort.
A 4-9. táblázat összegzi a Chi-négyzet próbával történt rendűség vizsgálatok eredményét.
Három esőeseményt vizsgáltam meg, melyek az 1/1, 2/1és 3/1 sorszámúak. Rendjük a számítás
szerint 2 lett. Amennyiben ezeknek az összetett eseményeknek csak egy rövidebb, egyetlen elemi
fading eseményt tartalmazó részét elemeztem (1/2, 2/2 és 3/2 sorszámú események), akkor már a
rendre 1-et kaptam.
A tisztán szcintillációs periódusokban alacsony, 0-ad illetve elsőrendű folyamatokra utaló
eredmények születtek.
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4-9. táblázat. Földi pont-pont összeköttetés Markov rendje (HU11, 2004. május)

Fading
esemény

Típus / sorszám

Időpont
[nap]

Hosszúság
[óra]

Dinamika [dB]

Számított rend 5 %
szignifikancia szintnél

Eső-fading 1/1

27.

3.6

8.1

2

Eső-fading 1/2

27.

0.97

6.6

1

Eső-fading 2/1

28.

2.22

11.8

2

Eső-fading 2/2

28.

1.0

10.6

1

Eső-fading 3/1

29.

3.0

19.5

2

Eső-fading 3/2

29.

1.25

17.7

1

Fading-mentes 1

1.

11.1

4.0

0

Fading-mentes 2

10.

9.7

3.1

1

Fading-mentes 3

22.

1.9

2.8

0

A fading események Markov rendjének vizsgálatára vonatkozó eredmények szintén alátámasztják
a fading folyamat olyan modellezési elvét, amelyben a fading-mentes és a fadinggel terhelt
csillapítás periódusok különálló modell segitségével kerülnek leképezésre.

4.4.4 A rendűség vizsgálat eredményeinek összegzése
Összegezve az LMS csatorna rendűségére vonatkozó vizsgálatokat elmondható, hogy mind a
fadinggel terhelt periódusok, mind a fading-mentes periódusok folyamatai jó közelítéssel
elsőrendű Markov folyamatok. Ezt az támasztja alá, hogy a megvizsgált 12 idősor közül 9
bizonyult első, 3 pedig másodrendűnek. Ezért a későbbiekben alkalmazásra kerülő elsőrendű
Markov modellek használatát megfelelőnek tartom.
A földi pont-pont összeköttetés esetében a tisztán szcintillációt tartalmazó periódusok rendje az
elmélet alapján [36] is várt alacsony, 0-ad és elsőrendű folyamatoknak bizonyultak. A
számításokhoz kiválasztott esőesemények, amelyek összetettebb, több elemi fading eseményt is
tartalmazó periódusok voltak, másodrendű folyamatok. Ennek további tanulmányozása céljából
kiszámítottam az összetett események egyes rövidebb, már csak egy-egy elemi fading eseményt
magába foglaló szakaszára is a rendűséget. Ezek már elsőrendű folyamatoknak bizonyultak, így az
esőcsillapítási folyamatok modellezése során is alkalmasnak tartom az elsőrendű Markov-láncok
alkalmazását.
A 0. fejezetben a mesterséges csillapítás idősorok előállítása során ki fogom használni a
rendűségre vonatkozó számítási eredményeket, és elsőrendű Markov modellekkel dolgozom.
Ugyanakkor a mesterséges idősorok előállításánál olyan eljárást is alkalmazok majd, amikor az
elsőrendű modellel generált fading események egymás után fűzésével komplexebb, esetenként
magasabb rendű fading folyamat is keletkezhet.

4.5 Az első téziscsoport összefoglalása
A téziscsoportnak az első altézist alkotó részében csillapítás idősorok gyenge stacionaritását
vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a rendelkezésemre álló mért LMS és földi összeköttetések
idősorai gyengén stacionáriusnak tekinthetők. Ez a csillapítás folyamat autokorrelációs
függvényének, várható értékének, illetve az u.n. struktúrafüggvényének elemzésével is
bizonyításra került.
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A fading-mentes periódusokban, ahol a vételi zaj és a szcintilláció hatása a domináns, a gyenge
stacionaritás nyilvánvaló. A fading eseményeket is magába foglaló, hosszabb idősorok esetében a
fadinget kiváltó okok lezajlásának nagyságrendjébe eső periódus után mind az autokorrelációs,
mind a struktúrafüggvény határozottan lecsengett, amely a gyenge stacionaritást ebben az esetben
is megerősítette.
A teljes csillapítás folyamatból kiragadott, rövidebb fading események esetében ez a lecsengési
jelenség még határozottabb, ezért mindezeket figyelembe véve a stacionárius szakaszok valamint
a kizárólag szcintillációs szakaszok két külön Markov-lánccal történő modellezését választottam
és alkalmazom a 0. fejezetben leírt mesterséges csillapítás idősor előállítási folyamatokban.
A téziscsoport második altézisét képező részben a fading folyamatokból kapható digitális fading
és interfading időtartam folyamatokat, mint felújítási folyamatokat vizsgáltam meg. Bevezettem a
digitális fading, valamint a digitális fading és interfading időtartam eseményeket és az ezekből
levezethető többszörös DFD és DIFD folyamatokat, melyeket mint felújítási folyamatokat
vizsgáltam az u.n. variációs együtthatókkal. Megállapítottam, hogy a többszörös DFD folyamatok
sem az LMS, sem a földi pont-pont összeköttetés esetén nem alkotnak felújítási folyamatot. A
többszörös DIFD folyamatok ezzel szemben mindkét csatornatípus esetében felújítási folyamatot
alkotnak.
Három, az irodalomból ismert generatív típusú Markov modell többszörös DFD és DIFD
folyamatainak felújító tulajdonságát is ellenőriztem szimulációval. Az általuk generált többszörös
DFD folyamatok nem bizonyultak felújítási folyamatoknak, míg a többszörös DIFD folyamat a
Gilbert-Elliott modell kivételével felújító. Mivel legáltalánosabbnak a Fritchman-modell
tekinthető, hiszen abból a másik két modell mindegyike transzformációval előállítható, továbbá a
Fritchman-modell felújító tulajdonságai megegyeznek a mért idősorokéval, ezért a Fritchmanmodell alkalmazását a fading és interfading időtartam modellezésre bizonyítottnak tekintem.
A téziscsoport harmadik altézise a fading folyamatnak mint Markov folyamatnak a rendjével
foglalkozik. A rendűség megállapításához a fading folyamatban a megfigyelt és a nullhipotézis
szerint elvárt csillapítás szekvenciákból képezett statisztika tesztelését kell elvégezni Chi-négyzet
próbával. Számításaim szerint a fading-mentes periódusok, ahol csak a szcintilláció hatása
figyelhető meg, 0-ad vagy elsőrendű folyamatok. A mért idősorok fadinggel terhelt csillapításperiódusai többnyire elsőrendű folyamatok, a vizsgált 12 idősorból csak 3 bizonyult
másodrendűnek. Ezek a számítások támasztják alá annak a helyességét, hogy a későbbiekben
alkalmazásra kerülő modelljeim is elsőrendű Markov-láncok.
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5 Fading és interfading időtartam
Markov modellezése
5.1 Bevezetés
A 2.6.2 szakaszban részletesebben is szó esett arról, hogy a nagyfrekvenciás rádióösszeköttetések
dinamikájának egyik fontos jellemzője a fading illetve az interfading időtartam. Az
összeköttetések tervezése során annak érdekében, hogy a létrehozni kívánt rádiókapcsolat
megfelelő megbízhatósággal üzemelhessen, a fading/interfading időtartamokra vonatkozó
statisztikai ismeretek alapvetőek. Ismernünk kell az adott klimatikus viszonyok, illetve mozgó
terminál esetén a környezeti geometria okozta fadingek jellemzőit, azok előfordulási
valószínűségét, hosszúságuk és mélységük eloszlását. Különösen fontos ezeknek az adatoknak az
ismerete a nagy sebességű, digitális átvitelt alkalmazó rendszereknél, ahol az egyes fadingek
hossza összemérhető az alkalmazott kódblokk méretével, így jelentős hibát is okozhatnak az
átvitelben.
A 2.6.2 szakaszban bemutatott ITU-R fading időtartamra vonatkozó ajánlása [11] a föld-műhold
összeköttetések fading időtartam statisztikájának kiszámítására szolgál. Ez a modell log-normál
eloszlásfüggvénnyel közelíti a hosszú, valamint hatványfüggvénnyel a rövid fading események
időtartamának komplemens eloszlásfüggvényét egy adott küszöbszint esetén. Az interfading
időtartam eloszlásának modellezésére az ITU-R nem ad útmutatást.
Az általam kifejlesztett modell Markov-láncra épül, és a vizsgált földi valamint az LMS
összeköttetéseknek nem csak a fading, hanem az interfading időtartamának modellezésére is
alkalmas. A rövid és a hosszú fadingek modellezését, eltérően az ITU-R-ben leírt eljárástól,
egységesen kezelem.
A 4. fejezetben a csillapítás idősorokat, mint felújítási folyamatokat elemeztem, illetve a
modellezésükhöz használható Markov-láncok rendjét is megvizsgáltam. A fenti elemzések
eredményeképpen az általam bevezetett digitális fading és interfading időtartam folyamatok
modellezésére az elsőrendű Fritchman-modellt megfelelőnek találtam. Ez a modell a többszörös
DFD és a DIFD folyamatokat mint felújítási folyamatokat tekintve a valós csatorna mért
értékeivel összhangban, a korreláció mértékét is követve adja vissza.
A modellezés folyamatát egy földi pont-pont összeköttetés (HU11) fading időtartamára
vonatkozóan mutatom be, ezt követi majd az interfading időtartam hasonló elven történő
modellezése. Ebben a fejezetben az LMS mérésre vonatkozó modellezési folyamatot helyhiány
miatt nem részletezem, mivel maga az eljárás megegyezik a földi összeköttetés esetében
alkalmazottal [S8], [S9]. Az erre vonatkozó végső eredményt, az LMS csatorna fading és
interfading időtartam modelljének küszöbszint függését leíró paraméterek táblázatát viszont
megadom, mert ezeket az adatokat alkalmazom majd a csillapítás idősorok előállításáról szóló 0.
fejezetben.

5.2 Fading időtartam modellezése
A 4.3.3 szakaszban a Markov-modellek felújító tulajdonságainak elemzése során már részben
ismertetésre került a Fritchman-modell. Ez egy diszkrét állapotú és diszkrét idejű, homogén
Markov-lánc. A modellt szerzője eredetileg olyan bináris csatornák jellemzésére használta,
amelyeken a hibák csomókban jelentkeznek [39], és mivel egy jól megtervezett kommunikációs
rendszerben a hibavalószínűség lényegesen kisebb 0.5-nél, ilyen bináris szekvenciában sokkal
több a hibamentes állapot, mint a hibás.
A fadinggel terhelt rádiócsatornákon két fading esemény közötti idő az átlagos fading időtartam
többszöröse, valamint a fadinget kiváltó esemény, tipikusan például eső esetében a fadingek
csomókban jelentkeznek. Így a fading folyamatból egy adott küszöbszinten képezett DFD és
DIFD folyamatok nagyfokú analógiát mutatnak a csomókban jelentkező hibák folyamatával, ezért
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kézenfekvőnek tűnt számomra ugyanennek a modellnek az alkalmazása a fading illetve az
interfading időtartam modellezésére [S40].

5.2.1 A Fritchman-modell alkalmazása fading folyamatok
esetében
A következőkben azt ismertetem, miképpen lehet az általános Fritchman-modellből eljutni a DFD
illetve DIFD folyamatok eloszlásának modellezésére alkalmas egyszerűsített modellhez. Az 5.1.
ábra egy összesen N állapotot tartalmazó, particionált Fritchman-modellt ábrázol, amely a
korábban bevezetett jelölés szerint egy K/(N-K) modell:
pN1
pK+1 1
pK1

p11
S1

p1K

pNK
pN K+1

pk+1 k

pKK
SK

SK+1
PK K+1

pK+1 K+1

pNN
SN

pK+1 N
pKN

p1 K+1
p1N

I , interfading partíció

F , fading partíció

5.1. ábra N állapotú particionált Fritchman-modell

Az 5.1. ábra szerinti modell egyik partíciójában található állapotokat, melyek száma K, feleltessük
meg a különféle hosszúságú fading eseményeknek és nevezzük F vagyis fading partíciónak. A
különféle hosszúságú interfading eseményeknek pedig feleltessük meg a másik, az I partíció
állapotait, melyek száma -K. Az egyes állapotok közötti átmeneti valószínűségeket jelöljük
pij-vel, a Markov-lánc állapotátmeneti mátrixát pedig P -vel. Ez felírható particionált formában is
az egyes állapotok közötti átmenetek jelölésével:
 PF

P= K

 P IF


M P FI 
K K .

M PI 


(5.1)

A modell F partíciójának komplemens eloszlásfüggvénye K számú exponenciális függvény
összegeként írható fel [39]:
K

FFC (n ) = ∑ f i λin −1 ,

(5.2)

i =1

amely megadja annak a valószínűségét, hogy a fading időtartam diszkrét értéke n vagy annál
nagyobb.
Az I partíció komplemens eloszlásfüggvénye pedig N-K számú exponenciális függvény
összegeként írható fel:

F (n ) =
C
I



∑fλ
i

n −1
i

,

(5.3)

i = K +1

amely annak a valószínűsége, hogy az interfading időtartam diszkrét értéke n vagy annál nagyobb.
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Az (5.2) egyenletben szereplő (λ1,…, λK) változók PF , az (5.3) egyenletben pedig a (λK+1,…, λN)
változók PI sajátértékei, fi pedig a modell állandósult állapot-valószínűségeiből kifejezhető
függvény.
Az általános K/(N-K) modell egyszerűsíthető oly módon, hogy a Markov-lánc egyes partícióin
belüli állapotok között ne legyen átmenet. Ez az egyszerűsítés a fading folyamat modellezése
esetén azt jelenti, hogy fading állapotból csak interfading állapotba, illetve interfading állapotból
csak fading állapotba mehet át a rendszer.
Ezzel a feltételezéssel P F és P I diagonális mátrixok lesznek, az (5.2) és (5.3) összefüggésekre
pedig [27] a következő egyszerűsített egyenleteket adja meg:


Z j p ji

j = K +1

Z I pii

K

FFC ( n ) = ∑ (
i =1

∑

) piin

=1
FIC ( n ) =

,n ≥ 2

(5.4)

,n = 1


∑

i = K +1

K

Z j p ji

j =1

Z F pii

(∑

) piin

=1

,n ≥ 2

(5.5)

,n = 1

ahol n jelöli a fading és interfading időtartam diszkrét értékeit.
Az (5.4) és (5.5) egyenletekben Z i az állandósult állapotok valószínűségét jelöli, amelyből az F
partíció állandósult állapotvalószínűsége összegzéssel kapható meg (5.6), az I partícióé pedig az
állapotvalószínűségek definíciója alapján (5.7):

Z F = ∑i∈F ( Z i ) ,

(5.6)

ZI = 1− Z F .

(5.7)

Az (5.4) és (5.5) egyenletek érvényességét egy 4/4 modell szimulációjával ellenőriztem.
Felvettem egy H hipotetikus állapotátmeneti-mátrixot (5.8), amely egy sztochasztikus mátrix és
az átmeneti valószínűségei teljesítik az egyszerűsített Fritchman-modell megkötéseit, vagyis
partíción belül az állapotátmeneti valószínűségek nullával egyenlők.

H=

0.800
0
0
0
0.420
0.240
0.040
0.008

0
0.600
0
0
0.240
0.180
0.030
0.006

0
0
0.400
0
0.160
0.120
0.020
0.004

0
0
0
0.200
0.080
0.060
0.010
0.002

0.020
0.040
0.060
0.080
0.100
0
0
0

0.040
0.080
0.120
0.160
0
0.400
0
0

0.060
0.120
0.180
0.240
0
0
0.900
0

0.080
0.160
0.240
0.320
0
0
0
0.980

(5.8)

A szimuláció során a H mátrix-al meghatározott modellt tetszőleges állapotából indítva, és
minden diszkrét állapotátmeneti időpontban egy egyenletes eloszlású valószínűségi változót
generálva, az átmeneti valószínűségek által meghatározott állapotba lép át a modell, amely így egy
állapot-szekvenciát generál. Amennyiben az 1-4 állapotokban való tartózkodást fading
eseménynek, az 5-8 állapotokban való tartózkodást pedig interfading eseménynek tekintjük, a
modell egy fading/interfading sorozatot állít elő. A H mátrixból az (5.4) és (5.5) egyenletekkel
kiszámított komplemens fading és interfading időtartam eloszlásfüggvényeit összehasonlítva a
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modell által generált 107 hosszúságú állapotsorozat fading/interfading időtartam eloszlásával, az
5.2. ábra kapható meg.
Fading idötartam komplemens eloszlása

Valószínüség

0

10

Fading idötartam számított
Fading idötartam szimulált
RMSE=2.738244e-003

-5

10

0

1

10

2

10

10

S1

3

10S5
S4
Idötartam [sec]

S8

Interfading idötartam komplemens eloszlása

0

Valószínüség

I

F

10

Interfading idötartam számított
Interfading idötartam szimulált
RMSE=3.284516e-002

-5

10

0

1

10

2

10

10

3

10
Idötartam [sec]

5.2. ábra 4/4 Fritchman-modell számított és szimulált eloszlása

A szimuláció szerint mind a fading, mind az interfading időtartam eloszlásfüggvényei 10-1-nél
kisebb RMS hibával közelítik az (5.4) és (5.5) egyenletekkel kifejezett eloszlásokat. Ezeket az
eredményekre fogom felhasználni majd az 5.4 szakaszban ismertetésre kerülő egyesített fading és
interfading időtartam modelljében is.
Mivel az általános K/(N-K) modell paramétereinek egy csatorna mérési eredményei alapján
történő egyértelmű meghatározására nincs ismert eljárás, ezért Fritchman további
egyszerűsítésként bevezette az N-K=1 állapotú modellt. Bináris csatornák hibafolyamatának
modellezése során ez azt jelentette, hogy a hibamentes állapotoknak több, míg a hibásnak csupán
egy állapot felel meg a Markov modellben. Ilyen jellegű modell állapotgráfját mutatja például a
4.25. ábra is. Fritchman vizsgálatai szerint ez az egyszerűsített modell kielégítően képes
visszaadni a bináris csatornák hibacsomósodási folyamatait, ezért figyelembe véve a 4.3.3 szakasz
felújítási folyamatokkal kapcsolatos vizsgálatait is, a fadinggel terhelt rádiócsatornák DFD és
DIFD folyamatainak modellezésére ezt a modelltípust választottam.
Egy összesen N állapotot tartalmazó, K/1 Fritchman-modell állapotátmeneti mátrixa a következő
alakú lesz:
 p11

 0
P= M

 0
p
 1

0 L
0
p22 0
M
0 O
0
L 0 p  −1  −1
L L p   −1

p1 

M 
.
M 

p  −1  
p  

(5.9)

Ebben az esetben a fading partíció komplemens eloszlásfüggvénye, melyet (5.4)-ből lehet
kifejezni, a következő lesz:
 −1

FFC (n) = ∑
i =1

p i n
pii ,
pii

(5.10)

az interfading partíció komplemens eloszlásfüggvénye pedig (5.5) alapján:
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 K Z j p j
FIC (n ) =  ∑
 j =1 Z F p 

 n
 p  .



(5.11)

Az állandósult állapotok valószínűségeit a 2.2 szakaszban megadott módszerrel lehet kiszámítani,
de a K/1 modell esetében erre egy egyszerűbb összefüggés is használható [27]:

Z =

1
K

1+ ∑
i =1

Zi =

p i
pi

,

(5.12)

p i
Z , i∈ F .
pi

(5.13)

Az (5.10) és (5.11) komplemens eloszlásfüggvények tehát, amennyiben a modellt DFD és DIFD
folyamatok esetére alkalmazzuk, megadják az n vagy annál hosszabb időegységnyi fading illetve
interfading időtartamok valószínűségét. Ezzel a már említett ITU-R ajánláshoz [11] hasonló
modellezési eszközhöz jutottam azzal a további előnnyel, hogy nem csak a fading, hanem az
interfading időtartam modellje is rendelkezésre áll.

5.2.2 A K/1 modell paraméterezési eljárása
Ebben a szakaszban a K/1 Fritchman-modellnek a mérési adatokból történő felparaméterezési
eljárásával foglalkozom.
A 4.3 fejezetben bemutatott vizsgálatok szerint a fading időtartam folyamat pozitívan korrelált,
ezért amennyiben a modell 1. állapotát feleltetjük meg a leghosszabb, az k-ik állapotot pedig a
legrövidebb fading eseménynek, az átmeneti valószínűségekre igaz lesz a következő összefüggés:

p11 > p22 > ... > p  −1 −1 ,

(5.14)

illetve

p  1 < p  2 < ... < p  −1 .

(5.15)

A modell mérési eredményekből történő paraméterezéséhez az u.n. gradiens módszer
alkalmazható [43]. Mivel a homogén, diszkrét állapotú Markov-láncok egyes állapotokban
eltöltött ideje geometriai eloszlást mutat [30], ez a tulajdonság a modell paraméterezése során
előnyösen alkalmazható. Az (5.3) és (5.9) összefüggések alapján a fading illetve interfading
időtartam komplemens eloszlásfüggvényei exponenciális kifejezések súlyozott összegeként
adhatók meg. Ha pedig a mért komplemens eloszlásfüggvényük logaritmusát egyenes
szakaszokkal közelítjük, az egyenesek paramétereiből a Markov modell átmeneti valószínűségei
kiszámíthatóak [S39].
Ha képezzük (5.10) egyenlettel megadott komplemens fading időtartam eloszlásfüggvény i-ik
összetevőjének a logaritmusát, a következő összefüggést kapjuk:
ln(FFC (n) i ) = ln(

pi n
p
pii ) = n ln( pii ) + ln( i ) .
pii
pii

(5.16)

A fenti összefüggésben az egyenes egyenletének általános alakja, f(n) = a·n + b jelenik meg,
amelyben a meredekség megfelel a=ln(pii)-nek, az ordináta tengellyel való metszéspont pedig
b=ln(pi/pii)-nek.
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Felhasználva, hogy a (5.9) képletben megadott állapotátmeneti mátrix sztochasztikus mátrix, azaz
az egy sorában álló elemeinek összege 1, így a mért komplemens eloszlásfüggvény lineáris
regressziós egyenesei egyértelműen meghatározzák a modell állapotátmeneti mátrixát.
Az átmeneti mátrix sorainak illetve oszlopainak számát az határozza meg, hogy hány egyenes
szakasszal közelíthető a mért komplemens eloszlásfüggvény. A mért fading időtartam statisztikák
szerint az eső okozta, illetve az LMS fading folyamatok modellezésére megfelelő az olyan
Fritchman-modell, amelyben 4 állapot tartozik a fading partícióhoz és egy állapot az interfading
partícióhoz (5.3. ábra).
p51
p11
Fading
állapot 1

p52
p22

Fading
állapot 2

p33

p53
Fading
állapot 3

p44

p15

Fading
állapot 4

p35

p25

p55

p54

Fading partíció

Interfade
állapot

p45

Interfading partíció

5.3. ábra A fading időtartam 4/1 Fritchman-modellje

A modell meghatározásához tehát a következő lépéseket kell elvégezni:
•
•
•

Hosszú idejű (1 vagy több éves) csillapítás idősorok alapján meg kell határozni a fading
időtartam komplemens eloszlásfüggvényét a kívánt küszöbszintre.
Egyenesekkel kell közelíteni a fenti eloszlásfüggvény logaritmusát.
Az egyenesek paramétereiből számítható ki a modell állapotátmeneti mátrixa.

Az 5.4. ábra a HU11 összeköttetés esetében mutatja a fenti eljárás alkalmazását az 5 dB-es
küszöbszint esetében. A 2004-2005 évi mérések alapján kiszámított komplemens fading időtartam
eloszlásfüggvényét négy egyenessel már kielégítő módon közelíthetjük, így az 5.3. ábra szerinti
modell paraméterei, az átmeneti mátrix elemei már kiszámíthatóak.
0

Mért komplemens eloszlás logaritmusa
1. egyenes
2. egyenes
3. egyenes
4. egyenes

-1

CCDF logaritmusa

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
0

0.5

1
Idötartam [sec]

2
4
x 10
5.4. ábra A HU11 összeköttetésen 2004-2005 évben mért fading időtartam CCDF lineáris
regressziója 5 dB küszöbszinten
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Az 1-4 regressziós egyenest az f(n) = a·n + b képlettel megadva, annak paraméterértékeiből az
átmeneti mátrix elemei (5.16) szerint kiszámíthatóak. A Fritchman-modell tulajdonsága
következtében csak a főátló illetve az utolsó sor és oszlop tartalmaz nem 0 elemeket, így az utolsó
oszlop értékei a sztochasztikus mátrix tulajdonságai alapján számíthatóak: pi5=1-pii,
hasonlóképpen p55=1-p51-p52-p53-p54.
5-1. táblázat. A Fritchman-modell átmeneti mátrix elemeinek számítása

1. egyenes
2. egyenes
3. egyenes
4. egyenes

a
-0.04123
-0.00129
-0.0001559
-0.0001114

b
-0.339
-2.146
-4.724
-5.498

pii=exp(a)
p44=0.9596
p33=0.9987
p22=0.9998
p11=0.9999

pi5=1-pii
p45=0.0404
p35=0.0013
p25=0.0002
p15=0.0001

p5i=pii·exp(b)
p54=0.6837
p53=0.1168
p52=0.0089
p51=0.0041

A fenti táblázat szerint az átmeneti mátrix a következő:
0
0
0
 0.9999

0.9998
0
0
 0

P=
0
0
0.9987
0

0
0
0.9596
 0
 0.0041 0.0089 0.1168 0.6837


0.0001 

0.0002 
.
0.0013 

0.0404 
0.1865 

(5.17)

A (5.17) mátrix egyértelműen meghatározza a Fritchman-modellt, amely már lehetővé teszi a
fading időtartam komplemens eloszlásfüggvényének a kiszámítását az (5.10) egyenlet
segítségével.
A modell alapjául szolgáló mért komplemens fading időtartam eloszlást valamint a Fritchmanmodellből számított eloszlást mutatja az 5.5. ábra.
Az RMSE (Root Mean Squared Error) hiba értéke 6.91·10-3, ami az illeszkedés nagy pontosságát
jelzi. Disszertációban az RMSE kiszámítására a következő definíció szerinti, általánosan elterjedt
módszert alkalmazom:
█ 5.1. definíció: égyzetes eltérések átlagának gyöke (RMSE, Root Mean Squared Error):

RMSE = E{( xˆ − x ) 2 } , ami a modellezett x̂ és a mért x értékek különbség négyzetének E{}
várható értékéből számított négyzetgyök.
0

Komplemens fading idötartam eloszlás

10

Markov modell
Mért adat
RMSE=6.916506e-003

-1

10

-2

10

-3

10

-4

10

0

0.5

1
Idötartam [sec]

2
4
x 10
5.5. ábra Mért és modellezett fading időtartam komplemens eloszlásfüggvénye 5 dB
küszöbszintre
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A fading időtartam eloszlásfüggvényének modelljére természetesen számos küszöbszint esetére is
szükség van, jellemzően a néhány dB-es legalacsonyabb értékek és a nagy, 25-30 dB-es szintek
között. A bemutatott modellezési módszer alkalmazható bármely kiválasztott küszöbszint esetén,
de a hosszadalmas paraméterezési eljárás helyett célom egy küszöbszinttől függő modell
megalkotása volt. Ennek kifejlesztéséhez megvizsgáltam a modellparaméterek küszöbszinttől való
függését, melyet a következő szakaszban mutatok be.

5.2.3 A fading időtartam modell küszöbszint-függése
Az előző szakaszban bemutatott Fritchman-modellből egy kiválasztott küszöbszint esetében nagy
pontossággal kiszámítható a fading időtartam eloszlásfüggvénye. Az általános, a küszöbszintet,
mint bemeneti modellparamétert használó eljárás kifejlesztéséhez kézenfekvőnek tűnt a különféle
küszöbszinteken kiszámított paraméterek értékei között megkeresni a küszöbszint változásra
jellemző összefüggéseket [S38]. A modell paraméterkészlete például 5 dB-es küszöbszintre az
(5.17) szerinti állapotátmeneti mátrix.
A mátrixelemek küszöbszinttől való függésének megállapításához az 5.2.2 szakaszban ismertetett
módszerrel meghatároztam 5-25 dB között, 5 dB-es lépésenként a Fritchman-modell
paraméterkészletét. Mivel csak a pii, 1 ≤ i ≤ 4 illetve p5i, 1 ≤ i ≤ 4 paraméterek függenek
közvetlenül a modell alapjául szolgáló mért idősoroktól, a többi érték pedig ezekből számítható,
csak a pii és p5i paraméterek szintfüggését kell megvizsgálni. Ennek érdekében ábrázoltam pii
valamint p5i értékeit az 5-25 dB tartományban, majd megkerestem a küszöbszint függést leíró
egyenleteket.
A pii értékeinek mért, valamint az egyenlettel közelített értékeit a következő ábra mutatja, amely a
HU11 földi pont-pont összeköttetés 2004-2005 években mért vételi jelszint adatsorainak
felhasználásával készült:
1
Átmeneti valószínüség p33-p44

Átmeneti valószínüség p11-p22

1

0.998

0.996

0.994
p11 mérés alapján
0.992

p11 modellezett
p

22

0.99

mérés alapján

10
15
20
Küszöbszint [dB]

0.6

0.4
p33 mérés alapján
0.2

p33 modellezett
p

44

p22 modellezett
5

0.8

0

25

mérés alapján

p44 modellezett
5

10
15
20
Küszöbszint [dB]

25

5.6. ábra. Mérés alapján számított és modellezett pii átmeneti valószínűségek (HU11)

A mérés alapján számított pii átmeneti valószínűség értékekre illesztett görbék egyenlete 1 ≤ i ≤ 4
esetén a következő, általános alakban megadható exponenciális kifejezés:

(5.18)

p( K ) = a ⋅ K c + b ,

ahol K a választott küszöbszint, a és b i-től függő paraméterek, c az egyenlet fokát adja meg. Az
autópályán mért LMS összeköttetés esetében ugyanilyen módon illeszthető görbe az 5-25 dB
küszöbszint tartományban, 5 dB-es lépésenként meghatározott pii értékekre. Az (5.18) egyenlet
ebben az esetben is alkalmasnak bizonyult pii küszöbszinttől függő kiszámítására, a földi
összeköttetéstől eltérő a és b paraméterekkel. Az 5-2. táblázat megadja a HU11 összeköttetés
valamint az LMS csatorna modelljére vonatkozó (5.18) egyenlet paraméterértékeit. Mindkét
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csatorna esetében a harmadfokú görbe illesztése megfelelő eredményt hozott, így a c=3 érték
adódott.
5-2. táblázat. Paraméterek pii kiszámításához földi és LMS összeköttetés esetén (fading
időtartam)

HU11 összeköttetés
LMS autópálya

i
a
b
c
a
b
c

1
-1.754e-007
0.9999

2
-5.129e-007
0.9996

-1.849e-007
1.0000

-8.646e-007
0.9995

3
-4.99e-005
0.9993

4
-6.0489e-005
0.9525

-2.949e-006
0.9990

-8.963e-006
0.9795

3
3

Az 5-25 dB küszöbszint tartományban, 5 dB-es lépésekre meghatározott p5i értékeire szintén
görbét illesztettem, amelyett az 5.7. ábra mutat a HU11 földi pont-pont összeköttetésre:
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5.7. ábra. Mérés alapján számított és modellezett p5i átmeneti valószínűségek (HU11)

A p5i átmeneti valószínűség értékekre illesztett görbék egyenlete 1 ≤ i ≤ 4 esetén szintén az (5.18)
szerinti általános alakú kifejezés. Az 5.6. ábra p33-ra, míg az 5.7. ábra p53-ra történő görbeillesztése
során annak érdekében, hogy az (5.18) egyenlet egyszerűségét fenntarthassam, az illesztést
meghatározó pontokat nem azonos súllyal vettem figyelembe. A p33 esetében a 10, 15 és 20 dB-es
pontokat, míg p53 esetében a 10 és 20 dB-es pontokat alacsonyabb súlyozásúnak választottam. Az
eljárást a szintfüggő modelleknek a további szimulációk során tapasztalt pontossága is igazolta.
LMS összeköttetés esetében ugyanezt az eljárást megismételve, p5i küszöbszinttől függő
kiszámítására más paraméterekkel, de szintén az (5.18) egyenlet alkalmazható.
A küszöbszinttől függő p5i számításhoz szükséges paraméterértékeket az 5-3. táblázatban foglalom
össze:
5-3. táblázat. Paraméterek p5i kiszámításához földi és LMS összeköttetés esetén (fading
időtartam)

HU11 összeköttetés
LMS autópálya

i
a
b
c
a
b
c

1
2.0539e-005
0
1.037e-007
0.0003791

2
2.5583e-005
0.003131
3
3.34e-007
0.004407
3

3
2.854e-005
0.051219

4
-4.392e-005
0.688

3.652e-006
0.03176

1.093e-005
0.5377

A fading időtartam komplemens eloszlásfüggvényének általános modellje a HU11, valamint az
autópályán mért LMS összeköttetésre ezek után teljes mértékben adott. A modell egy 4/1
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Fritchman-modell, amely egy particionált, diszkrét állapotú és diszkrét idejű homogén Markovlánc. Állapotátmeneti mátrixának pedig minden eleme kiszámítható tetszőleges K küszöbszintre az
(5.18) egyenlet valamint a hozzátartozó együtthatók táblázatai alapján.
A modell alapján meghatározott fading időtartam komplemens eloszlásfüggvényeit a mérésekből
kapott CCDF görbékkel összehasonlítva az 5.8. ábra adódott. Az 5-20 dB küszöbszinteken
alacsony RMSE értékek jellemzik a modellt.
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5.8. ábra. Mért és modellezett fading időtartam eloszlásfüggvények (HU11)

Az ismertetett paraméterszámítási módszer tetszőleges küszöbszint értékéhez megadja a CCDF
modell adatait. Ennek a későbbiekben bemutatásra kerülő idősor generálási módszer esetében lesz
jó alkalmazási lehetősége.
A bemutatott modell általános érvényességét más, a modell alapjául szolgáló összeköttetéstől
eltérő rádióösszeköttetések mérési adatainak a segítségével ellenőriztem. A modellnek a HU11
összeköttetés szolgált paraméterezési alapul. Ez 38 GHz frekvencián, horizontális polarizációval,
1.5 km szakaszhosszon üzemel. A 3-1. táblázat összeköttetései között sajnos nem található ezzel
paramétereiben teljes mértékben megegyező, másik összeköttetés. A modellt így három, egy-egy
paraméterében eltérő összeköttetés adataival vetettem össze: HU14-es összeköttetés (38 GHz,
horizontális polarizáció, 0.53 km szakaszhossz), HU36-ös összeköttetés (38 GHz, vertikális
polarizáció, 1.52 km szakaszhossz) és HU45-ös összeköttetés (38 GHz, vertikális polarizáció, 1.69
km szakaszhossz). Egyrészt a polarizációban, másrészt a szakaszhosszban van eltérés a referencia
összeköttetéshez képest. Az eredményt az 5.9. ábra mutatja.
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5.9. ábra. A modellezett fading időtartam eloszlásfüggvény összehasonlítása a HU14/36/45
összeköttetéseken mért adatokkal
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Az 5.9. ábra alapján megállapítható, hogy a modell a néhányszor ezer másodperces tartományig
meglehetősen pontosan reprodukálja a csupán polarizációban eltérő összeköttetéseken a fading
időtartam eloszlást. A HU45-ös összeköttetés Miskolcon, a HU36 Pécsett üzemel, mindazonáltal a
nagy földrajzi távolság a HU11-től nem befolyásolta számottevően a modell érvényességét. Ez a
hosszú (a 2004-2005. években mért) adatsorok figyelembe vételével paraméterezett modellnek
köszönhető, ugyanis a több hónapos mért adatok kiegyenlítik az esetleges lokális ingadozások
valamint a szezonális hatások befolyását.
A HU14-es összeköttetés ugyanabban a csomópontban üzemel, mint a HU11-es. Szakaszhossza
azonban jelentősen rövidebb, így azonos intenzitású eső kisebb csillapítást okoz rajta, mint a
HU11 esetében. A vizsgált periódusban csak kis számban fordult elő 10 dB-nél nagyobb
esőcsillapítás ezen a szakaszon, így csak az 5 és 10 dB küszöbszintre számított fading időtartam
statisztikákat hasonlíthattam össze a modell értékeivel. A modell ebben az esetben már kisebb
pontosságot mutat, amit a modell jelentősen eltérő szakaszhosszra való alkalmazása esetén
mindenképpen figyelembe kell venni.

5.3 Interfading időtartam modellezése
Az 5.3. ábra szerinti particionált Markov-lánc elméletileg lehetőséget ad nem csak a fading
időtartam, hanem az interfading időtartam komplemens eloszlásfüggvényének a kiszámítására is
az (5.11) egyenlet alapján. A folyamat mért, illetve modell alapján számított interfading időtartam
eloszlásfüggvényei azonban jelentős eltérést mutatnak. Az 5.10. ábra 5 dB-es küszöbszinten,
mindkét tengelyen logaritmikus skálát alkalmazva mutatja a két görbét:
Komplemens interfading idötartam eloszlás
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5.10. ábra. Interfading időtartam CCDF modellezett értékei a 4/1 fading időtartam modell
alapján. HU11 összeköttetés, 2004-2005, 5dB küszöbszint

A 4/1 fading időtartam modellből tehát csak jelentős hibával lehetne kiszámítani az interfading
időtartam komplemens eloszlásfüggvényét, ezért ez a modell ebben a formában nem
alkalmazható. A következő szakaszban megmutatom, milyen módon lehet mégis a 4/1 modellt az
interfading időtartam eloszlásának kiszámítására felhasználni.

5.3.1 A Fritchman-modell alkalmazása interfading folyamatok
esetében
A Fritchman-modell eredeti alkalmazásában mobil rádióösszeköttetéseken átvitt digitális
jelsorozatokban a hibás illetve a hibamentes állapotok időtartamát reprodukálja [39], [43]. A
hibamentes esetet a Fritchman-modell több állapotot tartalmazó partíciója reprezentálja, míg a
hibás esetet egy állapot modellezi.
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A hibafolyamatoknál a K/1 Fritchman-modell megfelelőnek bizonyult az egy állapottal közelített
hibafolyamat eloszlásának modellezésére is. Esetünkben azonban az eső, illetve a többutas
terjedés okozta fading jelenségeknél ez a modell nem képes mind a fading, mind az interfading
időtartamot kielégítően modellezni, az interfading partícióban található egy állapot nem elegendő
a pontos közelítéshez. Ennek az oka az, hogy az interfading időtartam komplemens
eloszlásfüggvényének közelítéséhez szükséges regressziós egyenesek száma nagyobb, mint egy.
A probléma megoldására az 5.3. ábra szerinti modell tükrözését alkalmaztam, vagyis több
állapotot rendeltem az interfading időtartam partícióhoz és egy állapotot a fading időtartam
partícióhoz. A kialakuló interfading állapotok száma a szükséges regressziós egyenesek számának
a függvénye. Tapasztalatom szerint itt is megfelelő a 4 állapot alkalmazása, ami abból a
szempontból is előnyös, hogy a későbbiekben leírt modellegyesítési eljárás során azonos lesz
mind a fading, mind az interfading partícióban található állapotok száma.
Az így kialakított új modell már megfelelően közelíti a mért interfading időtartam komplemens
eloszlásfüggvényét, amint azt 5 dB-es küszöbszint esetére az 5.11. ábra is mutatja, amelyről a
modell állapotátmeneti mátrixának elemei is leolvashatók. A paraméterezést ugyanúgy gradiens
módszerrel lehet elvégezni, amint azt az 5.2.2 szakaszban, a fading időtartam K/1 modelljénél
bemutattam. Ebben az esetben természetesen az interfading időtartam komplemens
eloszlásfüggvényét az (5.10) egyenlet szerint kell kiszámolni, hiszen a partíciók által képviselt
jelenségek felcserélődtek.
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5.11. ábra. Interfading időtartam modellezett értékei. HU11 összeköttetés, 2004-2005, 5 dB
küszöbszint

Ugyanezt a módszert követve tetszőleges küszöbszinten modellezhetők az interfading időtartam
eloszlásfüggvényei és ebben az esetben is megkereshetőek a küszöbszint-függő
modellparaméterek, amit a következő szakaszban ismertetek.

5.3.2 Az interfading időtartam modell küszöbszint-függése
Az interfading időtartam komplemens eloszlásfüggvényének kiszámítására alkalmazott
Fritchman-modell paramétereinek küszöbszint-függését az 5.2.3 szakaszban leírtakhoz hasonlóan
határoztam meg.
A Fritchman-modell paraméterkészletét 5-25 dB között, 5 dB-es lépésenként a mért interfading
időtartam komplemens eloszlásfüggvényeinek lineáris regressziójával határoztam meg, majd
megkerestem a küszöbszint-függést leíró egyenleteket.
A pii -nek mérés alapján kiszámított, valamint az egyenlettel közelített értékeit az 5.12. ábra tünteti
fel. Az 5.2.3 szakaszban említett, a görbeillesztéseknél alkalmazott súlyozást itt, az interfading
időtartam küszöbszint-függése egyenletének megállapításánál is alkalmaztam, amely ily módon a
regressziós egyenesekből megkapott értékek esetleges pontatlanságait küszöböli ki.
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5.12. ábra. Mért és modellezett pii átmeneti valószínűségek (HU11)

A mért pii átmeneti valószínűség értékekre illesztett görbék egyenlete 1 ≤ i ≤ 4 esetén is az (5.18)
szerinti exponenciális kifejezéssel adható meg. LMS összeköttetés esetében ugyanezt az eljárást
követtem pii küszöbszint függésének kiszámításához, szintén az (5.18) egyenlet megfelelő
paraméterekkel történő alkalmazásával. Az egyenletben szereplő a, b és c i-től függő paraméterek
értékeit a következő táblázatban adom meg:
5-4. táblázat. Paraméterek pii kiszámításához földi és LMS összeköttetés esetén (interfading
időtartam)

HU11 összeköttetés
LMS autópálya

i
a
b
c
a
b
c

1
-3.344e-005
1
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0.99999
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1
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0.99998

3
-0.00617
1
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1
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3
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5.13. ábra. Mért és modellezett p5i átmeneti valószínűségek (HU11)
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A mérés alapján kiszámolt p5i átmeneti valószínűség értékekre illesztett függvények 1 ≤ i ≤ 4
esetén mind a földi mind az autópályán mért LMS csatorna esetében (5.18) alakúak. A hozzá
tartozó paraméterek értékei az 5-5. táblázat szerint alakultak:
5-5. táblázat. Paraméterek p5i kiszámításához földi és LMS összeköttetés esetén (interfading
időtartam)

HU11 összeköttetés
LMS autópálya

i
a
b
c
a
b
c

1
7.383e-006
0.00

2
1.481e-005
0.04757

0.002185
0.006034

0.004035
0.009586

3
1.374e-005
0.1436

4
-5.361e-005
0.6913

0.009268
0.015270

0.0004115
0.457600

3
3

Mindezek után már a küszöbszinttel paraméterezhető Fritchman-modellel számított interfading
időtartam komplemens eloszlásfüggvényei is összehasonlíthatóak a mért eloszlásfüggvényekkel.
Az összehasonlítást az 5.14. ábra tünteti fel 5-20 dB küszöbszinteken, a HU11 földi összeköttetés
esetére:
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5.14. ábra. Mért és modellezett interfading időtartam eloszlásfüggvények (HU11)

Az interfading időtartam modell általános alkalmazhatóságát itt szintén a HU14-es, HU36-ös és
HU45-ös összeköttetések mért adataival vettem össze, melynek eredményét az 5.15. ábra mutatja:
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5.15. ábra. A modellezett interfading időtartam eloszlásfüggvény összehasonlítása a
HU14/36/45 összeköttetésen mért adatokkal

A referencia összeköttetéstől a 10 dB alatti küszöbszinteken látható nagyobb eltérés, ami a modell
és az összehasonlított szakaszok eltérő hosszúságával és polarizációjával magyarázható.
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5.4 A fading és interfading időtartam modellek egyesítése
A milliméteres hullámhosszúságú rádióösszeköttetések fading időtartam statisztikája nagy
jelentőséggel bír a rendszertervező mérnökök számára, melyet elsősorban az összeköttetések
megbízhatósági számításai során vesznek figyelembe, de egyéb tervezési folyamatokban is
szerepet játszik, amint azt a 2.6.1 szakaszban már összefoglaltam. Az interfading időtartam
eloszlásának ismerete hasonló jelentőséggel bírhat a rendszertervezésben, (l. 2.6.2 szakasz), noha
nincs az ITU-R szerint rendszeresített ajánlása. Az 5.2 és az 5.3 szakaszokban leírt fading és
interfading időtartam modellek külön-külön megoldást nyújtanak a két jelenség
eloszlásfüggvényének meghatározására. Felmerülhet ugyanakkor egy olyan modell igénye, amely
egyidejűleg mindkét folyamat eloszlásának kiszámítására alkalmas.
Ezért ebben a fejezetben egy olyan módszert ismertetek, amellyel egyesíteni tudtam a K/1 fading
és K/1 interfading időtartam modelleket egy K/N modellé, amely egyszerre modellezi mindkét
típusú folyamatot.

5.4.1 A modellegyesítés folyamata
Habár a Fritchman-modell mind a fading, mind az interfading időtartam eloszlásfüggvényét
magában foglalja, az 5.3 szakasz számításai szerint csak a több állapotot tartalmazó partíció adja
vissza megfelelően kis hibával az általa reprezentált folyamatot.
A [45]-ben publikált, meglehetősen bonyolult módszer lehetőséget ad olyan Fritchman-modell
paraméterezésére, amely mindkét partíciójában több mint egy állapotot tartalmaz. A
következőkben egy olyan új eljárást mutatok be, amely alkalmas az előző szakaszokban
bemutatott fading és interfading időtartam Fritchman-modelljeinek egyesítésére, és a partíciónként
több állapotot tartalmazó modell paraméterezésére. A felhasznált mérési adatok a HU11
összeköttetés 2004-2005 évi mérési adataiból származnak.
Az 5.2 szakasz fading időtartam modellje a rádióösszeköttetésen mért fading időtartam statisztika
alapján került felparaméterezésre. A paraméterezés során azonban az interfading időtartam
eloszlására vonatkozóan semmilyen információ nem került figyelembevételre, hiszen a mért
fading időtartam komplemens eloszlásának lineáris regressziójából történt a paraméterek
kiszámítása. Ebben az eloszlásban pedig az egyes fading események között eltelt idő nincs
figyelembe véve. Ugyanez igaz az 5.3 szakasz interfading időtartam modelljére a fading
időtartamot illetően. Így nem is várható el a modellektől, hogy azok mindkét típusú eloszlást
megfelelően modellezzék. Az egyesített modell kialakításához vezető első lépés az, hogy a fading
időtartam modelljébe belevigyük az interfading időtartamra vonatkozó információt is, és az
interfading időtartam modell esetében, hasonlóképpen a fading időtartamra vonatkozó információt
[S36].
Ennek megvalósítása érdekében tekintsük a 4.3.2 szakaszban már definiált digitális fading
folyamatot (DFP) valamint az ebből származtatható digitális fading és interfading időtartam
folyamatokat (DFD és DIFD). A definíció szerint a DFP értéke akkor 1, ha a jel ugyanakkora
vagy meghaladja az adott diszkrét mintavételi időpontban az előre megszabott küszöbszintet, és 0
ha kisebb annál.
A DFD események egy DFP=0 esemény után kezdődnek és az első DFP=0 eseménnyel
fejeződnek be. Ebben a leírásmódban a DFP eseményei közötti periódusok, vagyis az interfading
események, mint egységnyi hosszúságú fading események szerepelnek.
A DIFD események egy DFP=1 esemény után kezdődnek és az első DFP=1 eseménnyel
fejeződnek be. Így a DIFD események közötti periódusok, vagyis a fading események, mint
egységnyi hosszúságú interfading események szerepelnek.
Az így definiált digitális fading illetve interfading időtartam folyamatok komplemens
eloszlásfüggvényeiből lineáris regresszióval, a gradiens módszer alkalmazásával
meghatározhatóak a 4/1 Fritchman-modellek paraméterei. Érdemes összehasonlítani az 5.16. ábra
fading időtartam függvényének értékeit az 5.4. ábra értékeivel. A körülbelül egy nagyságrendbeli
különbség az interfading időtartamok, mint egységnyi hosszúságú fading események figyelembe
vétele miatt keletkezik.
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5.16. ábra. Fading időtartam CCDF lineáris regressziója 5 dB küszöbszinten, bennfoglalt
interfading folyamattal

Hasonlóan, az 5.17. ábra az interfading időtartam 4/1 modelljéhez szükséges paraméterek
meghatározásához tartozó regressziós egyeneseket ábrázolja.

CCDF logaritmusa

0

Mért komplemens eloszlás logaritmusa
1. egyenes
2. egyenes
3. egyenes
4. egyenes

-5

-10

-15

-20

0

2

4

6
8
Idötartam [sec]

10

12

14
5
x 10

5.17. ábra. Interfading időtartam CCDF lineáris regressziója 5 dB küszöbszinten,
bennfoglalt fading folyamattal

A bennfoglalt fading/interfading időtartam folyamatokkal paraméterezett 4/1 modellek már
egyesíthetők egyetlen modellé, melynek az elvét a következőkben ismertetem.
Tekintsük az 5.18. ábra szerinti Fritchman-modellt, amely egyaránt 4 állapotot tartalmaz a fading
és az interfading partícióban. A cél ennek a modellnek a felparaméterezése a 4/1 szeparált
modellek segítségével.
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p82

p83
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p84

p55

p88
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p15

S8
p16
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Fading partíció
Interfading partíció
5.18. ábra. 4+4 Fritchman-modell a fading és interfading időtartam együttes modellezésére
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Az ábrán S1-S8 jelölik a Markov-lánc állapotait, pij pedig az állapot-átmeneti valószínűségeket.
Legyen S1 a leghosszabb fading eseményekhez, S4 pedig a legrövidebbekhez tartozó állapot,
valamint S8 a leghosszabb interfading és S5 a legrövidebb interfading eseményekhez tartozó.
A modell állapot-átmeneti mátrixa egy 8*8-as négyzetes mátrix, amely formailag megegyezik az
(5.1) egyenletben felírt mátrix-al, de ebben az esetben a PFI és PIF rész-mátrixok elemei nullától
különbözőek:
 PF

P= K

 P IF


M P FI 
K K .

M PI 


(5.19)

Jelöljük a 4/1 fading időtartam modell átmeneti valószínűségeit pfij -vel, a 4/1 interfading
időtartam modellét piij -vel, az egyesített modellét pedig pjij-vel, melyeket meg szeretnénk
határozni.
A PF rész-mátrix egy diagonális mátrix, nem zérus elemei a pj11-pj44 valószínűségek, vagyis az
ugyanabban az állapotban maradás valószínűségei, melyeket már a 4/1 modell meghatároz. Ezért
a fading állapotok esetén írható:
pjii = pf ii

,1≤ i ≤ 4 .

(5.20)

Hasonlóképpen PI az interfading állapotokban való maradás valószínűségeit megadó diagonális
mátrix, nem zérus elemei pj55-pj88, melyeket a 4/1 interfading időtartam modell már tartalmaz:
pjii = pi jj

, 5 ≤ i ≤ 8 , 4 ≥ j ≥ 1.

(5.21)

A további számításokhoz ismerni kell a Markov-lánc állandósult állapotbeli valószínűségeit.
Mivel az interfading időtartam 4/1 Fritchman-modellje egy véges állapotú, irreducibilis és
aperiodikus Markov-lánc, ezért stabil és létezik határeloszlása, amely a zI vektorral adható meg:
z I = [ZI1 L ZI 4 ] ,

(5.22)

melyben ZIi annak a valószínűsége, hogy a Markov-lánc az i-ik állapotban tartózkodik.
A PFI rész-mátrix a fading állapotokból az interfading állapotokba való átmenet valószínűségeit
adja meg. Ezek meghatározásához a 4/1 fading időtartam modellnek a fading állapotokból az
egyetlen interfading állapotba való átmeneti valószínűségeit a 4/1 interfading időtartam ZIi
állandósult állapot-valószínűségei arányában osztom fel [S37]:

pjij = pf i 5

ZI i

,1≤ i ≤ 4 , 5 ≤ j ≤ 8 .

4

∑ZI

(5.23)

n

n =1

A fading időtartam 4/1 Fritchman-modellje szintén stabil és létezik zF határeloszlása:
z F = [ZF1 L ZF4 ] ,

(5.24)

ahol ZFi annak a valószínűsége, hogy a Markov-lánc az i-ik állapotban tartózkodik.
Az interfading állapotokból a fading állapotokba való átmenet valószínűségeit a PIF rész-mátrix
tartalmazza. Elemeinek a kiszámítására az (5.23) képlethez hasonlóan van lehetőség, vagyis a 4/1
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interfading időtartam modell fading állapotba való átmeneti valószínűségeit a 4/1 fading időtartam
modell ZFi állandósult állapot-valószínűségei arányában osztottam fel:

pjij = pi j 5

ZF j

, 5 ≤ i ≤ 8 ,1≤ j ≤ 4 .

4

(5.25)

∑ZF

n

n =1

A (5.20)-(5.25) egyenletek segítségével ezért lehetőség van a 4+4 Fritchman-modell
paramétereinek a 4/1 modellekből történő kiszámítására. A rész-számításokhoz szükséges
állandósult állapot-valószínűségeket Gauss-eliminációval [34], a 2.2 szakaszban leírt lépések
szerint lehet meghatározni.
A következő ábra pj15 meghatározását szemlélteti az (5.23) képlet alkalmazásával:
Fading időtartam modell állandósult
állapotai
ZF1

ZF2

ZF3

ZF4

Interfading időtartam modell állandósult
állapotai
ZF5

ZI5

ZI4

ZI3

ZI2

ZI1

pf15

pj15 = pf15 ⋅
Egyesített modell

ZJ1

ZJ2

∑ ZI

i

i =1

pj15

ZJ3

ZI 4
4

ZJ4

ZJ5

ZJ6

ZJ7

ZJ8

5.19. ábra. Az egyesített modell átmeneti valószínűségeinek számítási módszere

Az egyesített modell állapot-átmeneti mátrixának ismeretében a fading valamint az interfading
időtartam komplemens eloszlásfüggvényei a K/N Fritchmann modellre vonatkozó (5.4) valamint
(5.5) egyenletekkel kiszámíthatóak, tehát sikerült elérni a kitűzött célt, vagyis a modellegyesítést.

5.4.2 Modellegyesítési eredmények
Az egyesített modellre levezetett összefüggések helyességét a mért és a modellből számított
eloszlásfüggvények összehasonlításával végeztem el. A HU11-es földi összeköttetés
2004-2005 évben 5 dB-es küszöbszintre számított fading és interfading időtartam komplemens
eloszlásfüggvényeiből a gradiens módszerrel meghatároztam a PF fading és PI interfading
időtartam 4/1 Fritchman-modelljének állapotátmeneti mátrixait, melyek (5.26) és (5.27)
egyenletekben szereplő értékeket vették fel:
0
0
0
0.00012 
 0.99988


0
0.9983
0
0
0.00017 

PF = 
0
0
0.9926
0
0.0074 


0
0
0
0.0054 0.9946 

1.629e − 7 5.777e − 6 1.850e − 5 0.1949 0.8051 



(5.26)

A paraméterezés a bennfoglalt fading és interfading folyamatokkal számított eloszlásfüggvények
alapján történt. Érdemes összehasonlítani az (5.26) mátrix p44=0.0054 és az (5.17) mátrix
p44=0.9596 átmeneti valószínűségeit, amelyek a legrövidebb fading állapotban maradás
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valószínűségei. A modellegyesítésben alkalmazott mátrix esetében ez a valószínűség a bennfoglalt
és egységnyi hosszúságúként definiált interfading események nagy száma miatt lesz csaknem 3
nagyságrenddel kisebb.
0
0
0
0.00001 
 0.99999


0
0.99996
0
0
0.00004 

PI = 
0
0
0.9936
0
0.0064 


0
0
0
0.0060 0.9940 

1.657e − 6 4.118e − 6 1.852e − 5 0.1596 0.8404 



(5.27)

Hasonló okokból mutatkozik eltérés az 5.11. ábra mátrixa és (5.27) között is.
Ezután az egyesített modell PJ állapotátmeneti mátrixa már az (5.23) és (5.25) egyenletek
segítségével kiszámítható, melynek az elemei az (5.28)-ban feltüntetett értékeket veszik fel:

PJ =

0.99988
0
0
0
1.860e-05 3.368e-07 1.360e-05 7.804e-05
0
0.99839
0
0
0.00026 4.878e-06 0.00019
0.00113
0.00519
0
0
0.99263
0
0.00123 2.243e-05 0.00090
0
0
0
0.00546
0.16731
0.00302
0.12232
0.70187
0.00719
0.01760
0.01226
0.95689
0.00603
0
0
0
4.609e-05 0.00011 7.863e-05 0.00613
0
0.99362
0
0
2.537e-07 6.213e-07 4.329e-07 3.377e-05
0
0
0.99996
0
0
0
0
0.99999
1.780e-08 4.359e-08 3.037e-08 2.369e-06

(5.28)

Az egyesített modell PJ mátrixa és az (5.4) - (5.5) egyenletek alapján kiszámolt fading valamint
interfading időtartam komplemens eloszlásfüggvényeit az 5.20. ábra mutatja, ahol feltüntettem a
mért idősorból számított eloszlásfüggvényeket is.
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5.20. ábra. A fading és interfading időtartam komplemens eloszlásfüggvénye 5 dB
küszöbszinten; mért és az egyesített modellel számított görbék

A kapott ábrák azt mutatják, hogy a fading és interfading időtartamok 4/1 modelljei egyesíthetők
egy 4/4 modellben. Mivel a mért és a számított eloszlások kis hibával megegyeznek, ezért a
modellegyesítés során felhasznált (5.23) és (5.25) egyenletek helyességét bizonyítottnak tekintem.
Beláttam tehát, hogy a teljes fading folyamat leírható egy adott küszöbszinten a modell 8*8-as
állapot-átmeneti mátrixával. Mindennek az eléréséhez szükség volt a folyamatoknak a fejezet
elején ismertetett, a bennfoglalt interfading illetve fading események definiálására és modellbe
integrálására.
A bemutatott modellegyesítési folyamatot 5 dB-es küszöbszinten mutattam be, amit hasonlóan el
lehetne végezni további szintekre is, tipikusan az 5-25 dB-es tartományt felöleően, majd
megvizsgálni a mátrix-paraméterek küszöbszint függését, amint azt a fading és interfading
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időtartam modelleknél is tettem. Ezeket a vizsgálatokat jelen disszertáció keretein belül nem
végeztem el, esetleges továbblépési lehetőségként azonban a későbbiekben sor kerülhet rá.

5.5 A második téziscsoport összefoglalása
Az első téziscsoporthoz tartozó számítások szerint a többutas terjedés és árnyékolás hatásainak
kitett LMS csatornájának, valamint az esőcsillapítással terhelt földi pont-pont összeköttetések
mikrohullámú csatornáinak a modellezésére elsőrendű, particionált Fritchman típusú Markov-lánc
eredményesen alkalmazható. Ezt a modellt alkalmaztam a második téziscsoportban a fading és az
interfading időtartam eloszlásának szimulációjára.
A téziscsoport első altézisében megmutattam, hogy egy 4/1 Fritchman-modell alkalmas mind a
fading, mind az interfading időtartam komplemens eloszlásfüggvényének kiszámítására, a modell
paraméterezése pedig egyszerűen elvégezhető a mért eloszlások lineáris regressziója alapján.
Megadtam azokat az exponenciális függvényeket, amelyek segítségével a fading és az interfading
időtartam modellek paramétereit a küszöbszint függvényében ki lehet számítani. Ezzel egy olyan
modellhez jutottam, amely nem csak egyszerű számítási lehetőséget ad egy rádióösszeköttetés
fading és interfading időtartam statisztikáinak meghatározására, de csillapítás idősorok
szintézisére is alkalmazható.
A második altézisben a 4/1 modellek egyesítését lehetévő tevő paraméter-kiszámítási módszert
mutattam be. Mivel a 4/1 modell nem tudja kielégítően reprodukálni azt a folyamatot, amelyet
csupán egy állapottal reprezentál, ez a hiányosság az egyesített modell segítségével
megszüntethető. A modellegyesítést leíró egyenletek érvényességét szimulációval ellenőriztem, és
mivel a mért és az egyesített modell által számított fading és interfading eloszlások kis hibával
megegyeztek, az eljárás helyességét bizonyítottnak tételezem fel.
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6 Csillapítás idősorok szintetikus
előállítása Markov modellek
felhasználásával
6.1 Bevezetés
A szintetikus csillapítás idősorok fontos szerepet játszanak a rádióösszeköttetések tervezésének
gyakorlati folyamatában, különösen, ha az üzemelés során a többnyire sztochasztikus jelenségek
következményeként fellépő fading csillapításra kell számítani. A milliméteres hullámhosszúságú
összeköttetéseken a csapadék, földi mozgó műholdas kapcsolat esetében a többutas terjedés és az
árnyékoló hatás válthatja ki a fadinget. Egy új összeköttetést tervező mérnöknek ismernie kell a
tervezés helyén várható, a hullámterjedést befolyásoló tényezőket. Ehhez alapot szolgáltathatnak
az adott helyen korábban mért csillapítás idősorok, meteorológiai adatok, elsősorban az
esőintenzitás értékei, valamint az ezekből az adatokból számított különféle statisztikák. Az ITU
vonatkozó ajánlásai szintén felhasználhatóak. Ezek alapján már tervezhetővé válnak az új
összeköttetés fizikai paraméterei: adóteljesítmény, antennaméretek, modulációs mód, stb. Az ITU
ajánlások esetében azonban problémát jelenthet, hogy nem alkalmasak a lokális meteorológiai
eltérések kezelésére, hiszen még Magyarországon belül is jelentős különbségek figyelhetők meg,
annak ellenére, hogy viszonylag kicsi az ország területe. Ezért nagy a gyakorlati jelentősége az
olyan mesterségesen előállított csillapítás idősoroknak, amelyek lokális méréseken alapulnak és az
adott régióra, a megkívánt összeköttetés jellemzőkkel rendelkeznek, mint a szakaszhosszúság,
frekvencia, polarizáció.
Az előző fejezetben a fading illetve az interfading időtartam modellezésére mutattam be Markovláncra épülő módszert. A modellnek része a számításokban alkalmazott küszöbszinttől való függés
is. Ez tehát azt jelenti, hogy a fading illetve az interfading időtartam eloszlásfüggvényei
tetszőleges küszöbszinten modellezhetővé váltak. Így kézenfekvő volt az a gondolat, hogy a
módszert csillapítás idősorok előállítására is alkalmazzam. Ebben a fejezetben többféle eljárást is
bemutatok a fadinggel terhelt rádióösszeköttetések csillapítás idősorainak szintézisére.

6.2 Fading és interfading időtartam modell alkalmazása
idősor előállítására
Egy rádióösszeköttetésen a külső, csillapítást okozó hatások következtében fadinggel terhelt,
valamint fading-mentes szakaszok váltogatják egymást. A most bemutatásra kerülő módszer két
fázisban állítja elő a csillapítás idősort. Az első fázisban a szintfüggő fading időtartam modell
segítségével egy elemi fading esemény előállítása történik:
█ 6.1. definíció: Elemi fading esemény: A fadinggel terhelt rádiócsatorna csillapítás idősorának
olyan szakasza, ahol a csillapítás egymás utáni mintavételi időpontokban vett Ai értékei az AM
fading-mentes értékhez viszonyítva monoton növekvőek, majd egy maximumhelyet elérve
monoton csökkenőek, vagyis A0 ≤ A1…≤ Ai ≥ Ai+1≥ Ai+2... ≥ Ai+n, ahol A0… Ai+n > AM.
Az idősor-generálás második fázisában a fading eseményt követő fading-mentes időtartamot az
interfading időtartam eloszlásának modellje szimulálja. Ebben az idősor-generátorban ez a fázis
csupán egy időtartam meghatározását jelenti, a csillapítás értéke az interfading esemény teljes
időtartama alatt zérus. Ezt követően az első és második fázis addig ismételhető, míg a kívánt
hosszúságú csillapítás idősor elő nem áll.
Mesterséges csillapítás idősorokat ezen az elven tetszőleges fading típus (eső vagy többutas
terjedés) esetében elő lehet állítani, amennyiben rendelkezésre áll a szintfüggő fading és
interfading időtartam modell [S33]. A folyamatot a 6.1. ábra szemlélteti:
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Interfading időtartam
szimulációja a
szintfüggő 4/1
interfading időtartam
modell alapján

Elemi fading esemény
előállítása a
szintfüggő 4/1 fading
időtartam modell
alapján

Összefűzés

Szintetikusan előállított idősor
6.1. ábra. Fading és interfading időtartam modelleken alapuló idősor generálás folyamata

Tekintsük először az elemi fading események előállításának folyamatát.
A fading események előállítása során jól kihasználható a fading időtartam modell küszöbszinttel
való paraméterezhetősége. A fading jelenség fizikai sajátosságából következően kisebb A1
küszöbszint esetén a hosszabb fading időtartam (FD) valószínűsége nagyobb, magasabb A2
küszöbszint esetén pedig kisebb:

Pr( FD A1 > d ) > Pr( FD A2 > d ),

A1 < A2 ,

(6.1)

ahol d jelöli a fading időtartamot, Pr a valószínűséget.
Ez lehetőséget ad arra, hogy a kívánt küszöbszint tartományban a fading időtartam komplemens
eloszlásfüggvényének modellje által meghatározott eloszlású fading időtartamok sorozatát állítsuk
elő a kiválasztott Amin és Amax küszöbszint értékek között [S32], majd a kapott időtartamokból egy
elemi fading eseményt képezzünk. Ennek az eljárásnak az ismertetését az adott eloszlású fading
időtartamok sorozatának az előállításával kezdem.
A 6.2. ábra a fading időtartam Markov modellezett komplemens eloszlásfüggvényét mutatja
5dB-es küszöbszinten, valamint szemlélteti az elemi esemény szintéziséhez szükséges időtartam
modellezését. Ha generálunk egy egyenletes eloszlású valószínűségi változót a 0 ≤ ξ ≤ 1
tartományban, majd megkeressük az eloszlásfüggvényen az ehhez a valószínűséghez tartozó
fading időtartamot, akkor az így kapott dfi fading időtartam eloszlása követni fogja a modell által
megszabott eloszlást. Az eljárás a következő egyenlettel is kifejezhető:

df i = CCDFA−1 (ξ i ) ,

(6.2)

ahol CCDFA a fading időtartam komplemens eloszlásfüggvénye A küszöbszinten, ξi pedig az
eloszlásfüggvény értéke a dfi helyen.
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A küszöbszintfüggő fading időtartam modell felhasználásával és a 6.2. ábra módszerével a kívánt
Amin és Amax küszöbszintek között, tetszőlegesen finom dA lépésközzel generálhatók fading
időtartamok. Az így előállított df1…dfn fading időtartamok sorozata a fading jelenség már említett
fizikai tulajdonsága miatt nagy valószínűséggel, de nem feltétlenül szigorúan monoton csökkenő,
hiszen az eljárás a 0 ≤ ξ ≤ 1 véletlen változón aktuális értékétől is függ. Ahhoz, hogy a df1…dfn
fading időtartamok sorozatából a definíció szerinti elemi fading esemény keletkezzen, egy
centralizálásból és burkológörbe létrehozásából álló formálási műveletet kell végrehajtani.
A 6.3. ábra azt szemlélteti, hogyan hozható létre egy elemi fading esemény realizációja, ha a
küszöbszint 1-9 dB között változik dA = 1 dB lépésközzel és df1…df9 szintetikus fading
időtartamok állnak elő:
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6.3. ábra. Egy elemi fading esemény létrehozásának folyamata

Az elemi fading esemény előállítását az eseményt követő interfading időtartam generálása követi.
A küszöbszint-függő interfading időtartam modell megfelelő eszköz két fading esemény között
eltelt idő szimulálására, hiszen megadja annak a valószínűségét, hogy a fading-mentes időszak
hosszabb-e egy kiválasztott időtartamnál. Hasonlóan, ahogy az elemi fading esemény előállítása
esetében is történt, egy egyenletes eloszlású valószínűségi változó a 0 ≤ ξ ≤ 1 tartományban kijelöl
az eloszlásfüggvényen egy ehhez a valószínűséghez tartozó dii interfading időtartamot, melynek
az eloszlása követni fogja az interfading időtartam modellje által megszabott eloszlást (6.4. ábra).
Az interfading időtartam modell A küszöbszintjét ebben az esetben nem változtattam Amin és Amax
küszöbszintek között, hanem értékéül a szcintilláció szintjét éppen meghaladó 2.5 dB-t
választottam. Ezt az értéket földi pont-pont összeköttetésekre a 4.9. ábra alapján határoztam meg.
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Az elemi fading eseményeket valamint az őket követő interfading időtartamokat egymás után
fűzve az eljárás a kívánt hosszúságú csillapítás idősor eléréséig folytatható. Az ezzel a módszerrel
a HU11-es összeköttetésre létrehozott 1 év időtartamú idősorok három realizációjának
komplemens csillapítás eloszlásfüggvényét mutatja a 6.5. ábra, valamint összehasonlításképpen
ugyanezen az összeköttetésen a 2004, 2005 és 2006 években mért csillapítás komplemens
eloszlása is látható.
A fading időtartam modelljében a küszöbszint dA = 0.5 dB lépésközzel 0-35 dB között változott a
szimuláció során.
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6.5. ábra. 1 év időtartamú szintetizált és mért csillapítás idősorok CCDF-je (HU11),
egyhetes mesterséges idősor mintasorozattal

Az alacsony csillapítási szinteken megfigyelhető alulbecslési hiba a szcintilláció szintetizálásának
hiányát jelzi. Ennek a hibának a csökkentésére a 6.4 fejezetben mutatok egy megoldást.
Ugyanilyen módszerrel előállítható szintetikus csillapítás idősor LMS csatornára is a
rendelkezésre álló fading és az interfading időtartam küszöbszint-függő modelljei alapján
(1. fejezet). Ennek bemutatására a 6.6. ábra szolgál, amely a 3.4. ábra szerinti autópályán mért
LMS csatorna modellje alapján készült.
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6.6. ábra. 81.2 perc időtartamú szintetizált és mért LMS csillapítás idősor CCDF-je tízperces
idősor mintasorozattal

Az alacsony szinteken ennél a modellnél jobb illeszkedés figyelhető meg, mint a földi pont-pont
összeköttetésnél. Ez az LMS csatornán jelenlévő szcintilláció kisebb szintjével magyarázható,
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mert az LMS összeköttetés frekvenciája csupán 1.54 GHz, szemben a földi összeköttetés 38 GHzes értékével.
Az ebben a fejezetben bemutatott csillapítás idősor generálási módszer egyszerűsége miatt jól
alkalmazható, hiszen csupán a szintfüggő fading és interfading időtartam modellre van szükség a
szintetizáláshoz. Az egyes különálló fading eseményeket azonban csak mint elemi fading
eseményeket állítja elő, melyeknek a lefutása kevésbé realisztikus, eltér a mérési eredményektől.
A fading periódusok hosszúságának más módszerrel történő modellezésére, valamint komplexebb
és a valóságos fading eseményeket jobban közelítő modellre mutatok be egy megoldást a
következő fejezetben.

6.3 Kombinált módszer csillapítás idősorok előállítására
Az előző fejezetben bemutatott fading és interfading időtartam modellre épülő csillapítás idősor
szintézis elemi fading eseményeket állít elő, majd azok távolságát az interfading időtartam
eloszlásból határozza meg. Az elemi fading események realisztikusabbá tétele érdekében egy
másik módszert is kidolgoztam, amelyben egy kétállapotú Markov-lánc modellezi a fading és
interfading időtartamokat, majd a fading periódusokat elemi fading események egymás után
fűzésével állítja elő.
A hosszú idejű csillapítás idősorok előállítására alkalmazható megoldást mutatnak be [46]-ban,
ahol egy kétállapotú Markov-lánc szolgál a fading/nem-fading periódusok modellezésére. Az
általam kifejlesztett módszer új megoldást ad a kétállapotú modell paramétereinek kiszámítására a
szintfüggő fading időtartam modell alapján [S2], továbbá a fading eseményeket is ugyanezen
modell alapján generálom.
A modellezni kívánt csatorna hosszú idejű működését, vagyis a fading/nem fading periódusokat
modellezzük tehát egy kétállapotú, elsőrendű, diszkrét idejű Markov-lánccal, melynek állapotai a
fading illetve interfading eseményeket képviselik:

p10
p11

Interfading

Fading

ZF

ZI

p00

p01
6.7. ábra. Két állapotú Markov modell a fade/interfade eseményekre

A modell pij állapot-átmeneti valószínűségei határozzák meg a fading illetve interfading
periódusok hosszát, míg az állandósult állapot-valószínűségek, ZF és ZI a fading illetve interfading
események valószínűségei [S31]. Ezt a modellt felfoghatjuk egy kétállapotú, 1/1 Fritchmanmodellnek is a 4.3.3.3 szakaszban bevezetett jelölés alapján.
A Markov-lánc átmeneti mátrixát jelöljük P -vel:

p
P =  00
 p10

p01  1 − p01
=
p11   p10

p01 
.
1 − p10 

(6.3)

A sztochasztikus mátrix tulajdonsága miatt a p01 interfading→fading, valamint a p10
fading→interfading átmeneti valószínűségek teljesen meghatározzák a folyamatot, tehát elegendő
ezt a két paramétert meghatározni.
A modell állapotvektora az n-ik időpillanatban legyen z(n), amely a ZF(n) fading valamint a ZI(n)
interfading valószínűségekből áll, és szintén a sztochasztikus tulajdonság miatt felírható csak az
egyik taggal:

z ( n ) = [ Z I ( n ) Z F ( n )] = [1 − Z F ( n ) Z F ( n )] .
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Mivel az elsőrendű Markov folyamat n+1 időpontbeli állapota csak a n-ik időpontbeli állapotától
függ, az átmeneti mátrix segítségével felírható a következő egyenlet [16]:

(6.5)

z (n + 1) = z ( n ) ⋅ P .

Állandósult állapotban z(n)=z(n+i) minden i esetén, ezért a (6.5) egyenlet (6.3) és (6.4)
segítségével a következőképpen is felírható:

p01 
1 − p01
.
(1 − Z F , Z F ) = (1 − Z F , Z F ) ⋅ 
1 − p10 
 p10

(6.6)

A fenti egyenletet megoldva p01 kifejezhető:

p01 =

ZF
⋅ p10 .
1− ZF

(6.7)

Megállapítható tehát a (6.3) és (6.7) egyenletekből, hogy a kétállapotú Markov modell teljesen
meghatározható két paraméter, a ZF fading valószínűség, valamint a p10 fading→interfading
átmeneti valószínűség alapján. A hivatkozott [46] irodalom az eső okozta fading valószínűségét az
ITU-R P.837 ajánlás vagy a [47] szerinti esőintenzitás modell alapján javasolja kiszámítani, a
fading→interfading átmeneti valószínűségét pedig [48] alapján.
Az ITU-R módszerével történő számításban a 6 órás esős periódusok valószínűségét és a rétegzett
felhőkből (stratiform) származó éves esőmennyiség értékét kell ismernünk. A Tattelmann-Sharr
módszer [47] bemenő paraméterei a földrajzi szélesség, havi átlaghőmérséklet, az ú.n. csapadékindex, valamint különböző esőintenzitás szintekre a napi csapadék valószínűsége. Látható tehát,
hogy ez a módszer sok bemenő adat ismeretét tételezi fel, amelyek erősen földrajzi helytől
függőek, ezért pontos ismeretük sok esetben kétséges lehet.
Az irodalmi adatok [46] alapján az így kiszámított ZF=0.0508 és p10=0.0121 (Belgium, Brüsszel,
március hónapra számított értékek).
A következőkben egy eltérő, új módszert javaslok ZF és p10 meghatározására a küszöbszint-függő
fading időtartam modell alkalmazásával, amely egyszerűbb és a szintetizált idősorok később
bemutatásra kerülő elemzése szerint egy jól alkalmazható megoldás.
Földi pont-pont összeköttetések esetén a szcintilláció által okozott maximális csillapításszint
nagyjából 2.5 dB, amint az a 4.9. ábra alapján is jól megfigyelhető. Ennél nagyobb csillapítás csak
az esőesemények alatt következhet be. Ha a fading időtartam komplemens eloszlásfüggvényét
tekintjük a szcintillációs szintnek megfelelő küszöbszinten, akkor az megadja a kiválasztott
időtartamnál hosszabb fading esemény valószínűségét. 60 másodperces fading időtartamot
kiválasztva az 1 perces vagy annál hosszabb esőesemények valószínűségét kapjuk. A komplemens
eloszlásfüggvény 60 másodpercen vett értéke tehát megadja a ZF fading valószínűség értékét (6.8).
Az 1 perces értékkel a nagyon rövid események szűrése valósul meg, amelyek oka a mérések
tanulsága szerint nem mindig eső, hanem pédául zajjelenség vagy az adóberendezés szintjének
ideiglenes változása, így ezek figyelmen kívül hagyása célszerű lehet.

Z F = CCDF2.5dB (60[sec]) .

(6.8)

Az eljárást a 6.8. ábra mutatja be, amelyen megfigyelhető az is, hogy a választott 60 sec
környékén a görbe meredeksége viszonylag kicsi, így az ezen értéktől való kisebb eltérés esetén
sem lenne a kapott ZF értéke jelentősen eltérő, ami az eljárás hibáját így nem befolyásolja
túlságosan.
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6.8. ábra. A ZF paraméter meghatározása földi összeköttetésre a fading időtartam
eloszlásfüggvényéből (HU11)

60 sec

100

A modell p10 paramétere, amely a fading→interfading átmenet valószínűsége, a fading időtartam
2.5 dB küszöbszinten megadott Fritchman-modelljéből analitikusan kifejezhető:
 −1

p10 = ∑ pi ⋅
i =1

Zi
= 0.0105 ,
ZF

(6.9)

mint a pi fading→interfading átmeneti valószínűségek Zi állandósult állapotvalószínűséggel
súlyozott és ZF fading partíció valószínűséggel normalizált összege.
A kétállapotú Markov modell állapot-átmeneti mátrixa mindezek alapján a következő lesz:

 0.9990
P = 
 0.0105

0.0010 
,
0.9895 

(6.10)

egy tipikus szimulált fading-interfading időtartam szekvencia pedig a következő ábrán látható:
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6.9. ábra. Szimulált fading-interfading szekvencia (HU11, 1 hetes időtartam)

Az így modellezett folyamatban már a fading események kezdete és időtartama is meghatározott.
Az így megszabott hosszúságú fadingek a 6.3. ábra módszerével előállított elemi fading
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események összekapcsolásával előállíthatók. Ezzel a valós, mért fading eseményeket jobban
megközelítő, összetett fading események szintetizálhatók. A módszert a mért és a szintetizált
komplemens eloszlásfüggvények összehasonlításával teszteltem.
A HU11-es összeköttetés három 1 év időtartamú szintetikus idősor realizációjának komplemens
csillapítás eloszlásfüggvényét mutatja a 6.10. ábra, továbbá az ugyanezen az összeköttetésen 2004,
2005 és 2006 években mért csillapításértékek komplemens eloszlása is látható.
Az elemi fading események előállításához a fading időtartam modellben a küszöbszint
dA = 0.5 dB lépésközzel 0-35 dB között változott a szimuláció során. Az ábra bemutat egy
egyhetes szintetikus idősort is, melynek a hozzátartozó fading/interfading bináris szekvenciája a
6.9. ábra szerinti.
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6.10. ábra. 1 év időtartamú szintetizált és mért csillapítás idősorok CCDF-je (HU11),
egyhetes mesterséges idősor mintasorozattal

Az autópályán mért LMS csatorna szintfüggő fading időtartam modelljéből a földi összeköttetés
esetére bemutatott kombinált módszerrel szintén generálható mesterséges csillapítás idősor. Az
így előállított és a mért csillapítás idősor komplemens eloszlásfüggvényeit hasonlítja össze a 6.11.
ábra, amely egy 10 perc hosszúságú mesterséges idősort is ábrázol. A kétállapotú modell
paraméterei a következők voltak: ZF=0.18, p10=0.001.
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6.11. ábra. Szintetizált és mért LMS csillapítás idősor CCDF-je tízperces idősor
mintasorozattal
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Sem a 6.2 fejezet fading és interfading időtartam modelljén alapuló eljárás, sem az ebben a
fejezetben ismertetett kombinált modell eljárása a szcintillációt, vagyis a csillapításnak a légköri
ingadozások, turbulenciák miatti kismértékű, de gyors változását nem modellezi. Ennek a
hiányosságnak a megoldására mindkét módszer kombinálható a szcintilláció kialakítására képes
más eljárásokkal. Ilyen módszer például az [S31]-ben publikálásra került rejtett Markov modellek
alkalmazása, melyet a következő fejezet ismertet.

6.4 A szcintilláció modellezése
Az eddig bemutatott szintetikus idősorok a vételi jelszint gyors ingadozásait, a szcintillációt nem
modellezték. A jelenség a légköri viszonyok váltakozásainak a következménye, általában a
néhány decibeles nagyságrendbe esik, és mint az egyéb csillapítást kiváltó hatásokra
szuperponálódó hatás figyelhető meg. Ezért a szcintilláció elkülönítve modellezhető az
esőcsillapítástól, majd az idősorok összegzésével egyesíthető a két jelenség. Az itt bemutatásra
kerülő módszerrel a szcintilláció okozta csillapítás idősort a Baum-Welch algoritmus (BWA) [49]
segítségével felparaméterezett rejtett Markov modellel fogom előállítani [S30].
Mivel a szcintillációs folyamat hosszabb, több perces időtartamon is stacionáriusnak tekinthető
[36], ezért kielégítően modellezhető Markov-lánccal. Egy N-állapotú, elsőrendű, homogén és
irreducibilis HMM-et alkalmazok, melynek minden Si állapota a csillapításszint egy adott
értékéhez tartozik, a hozzá tartozó pij állapot-átmeneti valószínűségeket pedig egy adott
valószínűség-sűrűségfüggvény határozza meg. Az N állapotszám attól függ, milyen felbontási
finomsággal kívánjuk megkapni a szintetikus szcintillációs idősort. Mivel a szcintilláció
fluktuációja a valós esetekben általában nem haladja meg a ±2 dB-t és 0.1 dB felbontás elegendő,
40 állapotú HMM-el számolhatunk.
A modell paraméterezése történhet mérés alapján is, de mivel a célom a teljes szintetikus idősorelőállítás, így más módszerhez folyamodtam. Ez a módszer a PoliMi eljárása (Milánói Műszaki
Egyetem) szerint generált szűrt Gauss-i fehérzajt [5] használ a HMM paramétereinek
kiszámítására. Az 1 Hz-es mintavételi idővel generált, zérus várható értékű, 0.1 W/Hz
átlagteljesítményű fehérzajt a következő paraméterekkel rendelkező szűrővel megszűrve a
szcintillációhoz hasonló spektrumú jelet kapunk:
6-1. táblázat. Szűrőparaméterek Gauss-i fehérzajhoz

Szűrő típus

4. rendű Butterworth

Levágási frekvencia
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5
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6.12. ábra. Gauss-i fehérzaj szűrés előtti és utáni állapota

Az így előállított jelből a Baum-Welch algoritmussal, amely egyike a leghatékonyabb HMM
paraméterbecslési eljárásoknak, számítottam ki a szcintilláció modellezésére alkalmas Markovlánc állapotátmeneti-mátrixát [S7].
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A BWA a modell paramétereinek a becslését végzi el egy kétlépéses iterációs eljárás segítségével,
ahol az E (expectation) lépésben rekonstruálja a hiányzó adatokat a korábbi paraméterbecslések
alapján, majd az így kiegészített adatrendszerben keres maximumhelyet az M (maximization)
lépésben.
Célom elsősorban az algoritmus alkalmazhatóságának a kipróbálása volt a csillapítás idősorok
modellezése során. A BWA algoritmus nem csak szcintilláció, hanem fading események
generálására is alkalmas eljárás, hiszen segítségével könnyen felparaméterezhető egy N-állapotú
Markov-lánc, melynek minden állapota egy-egy csillapítás szintnek felel meg [S31]. Ilyen módon
tehát szintén előállítható mesterséges idősor, de a módszerre részletesebben azért nem térek ki
dolgozatomban, mert itt a fading és interfading időtartam modellekre alapozott eljárásokkal
kívántam elsősorban foglalkozni.
A szcintilláció N-állapotú Markov modelljének futtatásával tehát tetszőleges hosszúságú
realizációja hozható létre a szcintillációs csillapítás idősornak, amelynek egy részletét mutatja meg
a 6.13. ábra. Ugyanitt a szűrt zaj és a szintetikus eloszlásfüggvények összehasonlítása is látható.
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6.13. ábra. HMM által generált szcintillációs csillapítás idősor és eloszlásfüggvénye

Megfigyelhető a szintetikus szcintillációs idősor és a kiindulási szűrt Gauss-i zaj
eloszlásfüggvényeinek jó egyezése. Mivel a szcintilláció spektrális teljesítmény-sűrűségfüggvénye
(Power Spectral Density, PSD) a turbulencia-elmélet szerint jól ismert, ez alapján is elvégezhető a
generált idősor minőségi próbája. A PSD a diszkrét Fourier-transzformáltak normalizált
négyzetösszegeként számítható ki a 0 ≤ n ≤ N-1 időintervallumban:

1
Px ( f ) =

∧

2

 −1

∑ X [n] exp(− j 2πfn)

(6.11)

,

n= 0

amelyet az X[n] véletlen folyamat periodogramjának is neveznek az f diszkrét frekvenciákon. Az
elmélet szerint a szcintilláció periodogramja alacsonyabb frekvenciákon konstans, majd a 0.1 Hz
levágási frekvencia környékén −

80
dB/dekád meredekséggel csökken. A 6.14. ábra a mért, a
3

modellezett és a szűrt Gaussi zaj spektrális teljesítmény-sűrűségfüggvényét mutatja. A 0.1 Hz-ig
konstans, majd −

80
dB/dekád meredekségű egyenest is felrajzolva az ábrára látható, hogy
3

mindhárom jel spektrális sűrűségfüggvénye jól követi az elmélet szerinti karakterisztikát.
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6.14. ábra. Spektrális teljesítmény-sűrűség függvények
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6.4.1 Mesterséges szcintillációs és csillapítás idősorok
kombinációja
A szintetikusan előállított szcintillációs idősor szuperponálható akár a 6.2, akár a 6.3
szakaszokban ismertetett módszerrel generált csillapítás idősorra. Ezáltal az alacsony, a
szcintilláció okozta csillapítás nagyságrendjébe eső csillapítástartományban javítható a szintetikus
idősor és a mért idősor eloszlásfüggvényeinek egyezése. A mesterséges idősor előállításának
folyamatát a 6.15. ábra mutatja be arra az esetre, ha a csillapítás idősort a kétállapotú fading/nemfading modellből kiindulva állítjuk elő:
A kétállapotú fading/interfading
model paramétereinek
meghatározása

Fehér Gauss zaj előállítása és
szűrése

Bináris fading/interfading
szekvencia generálása a kívánt
hosszra

A HMM model paramétereinek
megállapítása a szűrt zajból

Fading események szintézise és
beillesztése a szintfüggő fading
időtartam model segítségével

Szcintillációs csillapítás idősor
generálása a HMM modellel

Szintetikus idősor szcintillációval
6.15. ábra. Szintetikus idősor előállítása szcintillációval

Az autópályán mért LMS csatorna szimulációjára alkalmazva a kombinált csillapítás idősor
előállítást és a szuperponált, HMM módszerrel generált szcintillációt, a 6.16. ábra szerinti idősort
és annak komplemens eloszlását kaptam:
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6.16. ábra. Mesterségesen előállított LMS csillapítás idősor szcintillációval és CCDF
görbéjének összehasonlítása mért idősorral

Amint az várható volt, a kisebb csillapítási szinteken javult a közelítés jósága a hozzáadott
szcintilláció hatására.
A földi összeköttetésre generálva a szcintillációt is tartalmazó csillapítás idősort a 6.17. ábra
görbéit kaptam, amely a 2004-2006 évi mért csillapítás idősorok komplemens eloszlását hasonlítja
össze három egyéves szintetikus idősor realizációjának komplemens eloszlásával. Összehasonlítva
a 6.10. ábra görbéivel, megfigyelhető a mesterséges idősornak az 5 dB alatti szinteken történő
jobb illeszkedése, ami a hozzáadott szcintilláció következménye. Az ábra szemléltetésképpen egy
egyhetes mesterséges csillapítás idősort is bemutat.
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6.17. ábra. Mért és szcintillációt tartalmazó mesterséges csillapítás idősorok CCDF-je földi
összeköttetésre

6.5 Esőcellák mozgásának modellezése és alkalmazása
idősor előállítására
Az eddig bemutatott mesterséges csillapítás idősor előállítási módszerek a fading folyamatnak a
modellezésén alapultak. Így mind a csapadék, mind a vevőkészülék mozgása által keltett fading
jelenségeket szimulálni lehet. Az eső hatásának figyelembe vételére egy teljesen eltérő
megközelítési módszer az, amikor a fading jelenség kiváltó okát, az esőt modellezzük azon a
földrajzi területen, ahol a vizsgált rádióösszeköttetések is elhelyezkednek. Mivel rendelkezésemre

90

Csillapítás idősorok szintetikus előállítása Markov modellek felhasználásával
állt több éves mérési adat a szélsebességre, szélirányra és az esőintenzitásra vonatkozóan,
kialakítottam egy olyan sztochasztikus modelljét az esőcellák mozgásának, ami a valóságos
viszonyokat tükrözi, és alkalmas az esőzónák által érintett területeken a helytől és időtől függő
pillanatnyi csillapítás kiszámítására, így idősorok szintetizálására is [S29].
Az eddig megismert módszerekhez képest a mozgó esőcellákkal történő számítások lehetővé
teszik a lokális csillapítási különbségek szimulációját is, ami például csillag topológiájú
összeköttetéseken figyelhető meg. Az egymáshoz közeli, de eltérő irányú vagy eltérő fizikai
paraméterekkel rendelkező összeköttetéseken a pillanatnyi csillapítás más-más lehet, így különféle
diverziti eljárások vizsgálatára is alkalmas a mozgó esőcellás szimuláció.
A szimulációs környezetet (6.18. ábra) a HU11-13 földi mikrohullámú összeköttetéseken mutatom
be, melyeknek a paraméterei a következők:
6-2. táblázat. A HU11-13 mikrohullámú összeköttetések főbb adatai

év Frekvenciasáv [GHz] Polarizáció Szakaszhossz [km] Azimuth [fok]
HU11
38
horizontális
1.5
238
HU12
38
vertikális
2.98
272
HU13
23
horizontális
2.4
10

Az esőintenzitást, a szélsebességet és szélirányt a BME V2 épületén található meteorológiai
állomás szenzorai rögzítették. Ennek pozíciója a HU13 összeköttetés végpontjának közelében, a
HU01 egyik végpontján található.
A 6.18. ábra feltünteti a meteorológiai szenzorok helyzetét valamint a HU01-es összeköttetést is,
amelynek majd a fejezet végén, az idősorok áttranszformálásánál lesz szerepe.

Fő szélirány

É

HU01
320 m
Met.
állomás
HU13
2.4 km

HU12
2.98 km

HU11
1.5 km
6.18. ábra. Az összeköttetések topológiája (Budapest, városi környezet, a térkép forrása:
maps.google.com)

Az esőcellák mozgását egy, a szélirányra vonatkozó valamint egy a szélsebességre vonatkozó
modell együttes alkalmazása koordinálja [S6]. Ezeknek a modelleknek a paraméterezését a BME
V2 épület tetején üzemelő meteorológiai állomás mérési adatai alapján végeztem el. A 6.19. ábra
az állomás 2004 évre vonatkozó méréseit mutatja, vagyis a szélsebesség és a szélirány egyéves
idősorait és az azokból képezett hisztogramokat. A szélirány hisztogramja alapján megállapítható,
hogy az uralkodó szélirány mintegy 320°, vagyis észak-északnyugati, így csaknem merőleges a
HU11 összeköttetésre. A szélsebesség átlagértéke 1.03 m/s, értékét a szimuláció során majd
szintén alkalmazni fogom.
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6.19. ábra. Szélsebesség és szélirány időfüggvényei valamint hisztogramjaik a HU11
összeköttetésre (2004)

Elsőként a szélirány modellt ismertetem, amely egy elsőrendű, négyállapotú, diszkrét idejű és
állapotú homogén Markov-lánc, melynek egy-egy állapota a négy földrajzi irányt reprezentálja
(É/D/K/Ny).
wd11

É
wd33

wd31
wd13

y
wd23

wd21

wd34
wd43

wd14
wd41
wd44
wd12

K

wd24
wd42

wd32

D
wd22
6.20. ábra. Négyállapotú Markov-lánc az esőcellák mozgási irányának modellezésére

A modell átmeneti mátrixa legyen WD , állapotátmeneti valószínűségeit pedig jelöljük wdij-vel,
ahol (1 ≤ i, j ≤ 4), melyek megadják az esőcellának a négy irány valamelyike felé történő
elmozdulási valószínűségét. A WD mátrix meghatározása a 2004-es 1/perc mintavételi sebességű
szélirány mérések alapján történt. Elsőként a mért értékeket kvantáltam és a négy fő irány szerint
csoportosítottam:
6-3. táblázat. A szélirány értékek kvantálása

Szögtartomány [fok]
315° < ϕ < 360° és 0° ≤ ϕ < 45°
135° < ϕ < 225°
225° ≤ ϕ ≤ 315°
45° ≤ ϕ ≤ 135°

Irány
É
D
Ny
K

Markov-lánc állapota
1
2
3
4

A wdij átmeneti valószínűségek a teljes  mért minta alapján a következőképpen számíthatóak ki:
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wd ij =

∑ ( D(k + 1) = j | D(k ) = i)
k =1

,1 ≤ i, j ≤ 4,



∑ D(k ) = i

(6.12)

k =1

ahol D(k) jelöli a k-ik időpillanatban a szélirányt. A WD mátrix egy síkbeli véletlen bolyongást ír
le. Az esőcella n-ik diszkrét időpillanatbeli helyét az n-1-ik időpontbeli helyéből és az
állapotátmeneti-mátrixból egy 0 ≤ ξ ≤ 1 között generált egyenletes eloszlású valószínűségi változó
segítségével történő sorsolásból lehet megkapni. Az eredeti 1 perces mintavételi időköz miatt a
modell minden egyes lépése is 1 perces időtartamot ír le. A szimulációban az északi irányt, mint
uralkodó szélirányhoz legközelebb eső irányt választottam kezdeti állapotnak.
Az esőcellák elmozdulási irányának modellezését az elmozdulás távolságának modelljével
egészítettem ki. Ez a modell a szélsebesség 2004 évben egy perces időközönként elvégzett mérési
eredményein alapul. A szélsebesség m/s-ban mért értékeit egész számokra kvantálva egy N
állapotú, elsőrendű, diszkrét idejű Markov-lánc feleltethető meg a szélsebesség folyamatának,
ahol minden állapot egy kvantált szélsebesség értéknek felel meg:

ws1
ws21
ws11

ws2
ws

ws22
S2

S1

SN

ws12

ws2

ws1
6.21. ábra. N-állapotú Markov-lánc az esőcellák mozgási sebességének modellezésére

Az állapotátmeneti valószínűségek meghatározása hasonlóképpen történik, mint a szélirány
modell esetén:


wsij =

∑ ( S (k + 1) = j | S (k ) = i)
k =1



∑ S (k ) = i

,

(6.13)

k =1

ahol a 2004-es évben mért 17 m/s-os maximális szélsebességből és az egész értékekre történő
kvantálásból adódóan N=18 modellállapot keletkezett.
A szélsebesség n-ik diszkrét időpillanatbeli értékét az n-1-ik időpontbeli értékéből és az
állapotátmeneti-mátrixból a szélirány modellnél is alkalmazott módszerrel lehet meghatározni egy
0 ≤ ξ ≤ 1 között generált egyenletes eloszlású valószínűségi változó segítségével. A kezdeti
szélsebesség állapotot 0-nak választottam a szimuláció során. A szélirány és a szélsebesség
modellek párhuzamos léptetésével az esőcellák realisztikus mozgási modellezése érhető el, amely
mind sebességben, mind irányban megközelíti a valóságos időjárási viszonyokat.
A 6.22. ábra egy realizációját mutatja az esőcella mozgás-szimulációjának. A mozgás kezdőpontja
a (-12.5 km, 12.5 km) koordinátájú pont, ami az uralkodó széliránynak lett kiválasztva, végpontja
pedig a szimuláció egy realizációjából adódóan a (17.32 km, -14.08 km) pont. Az ábrán jól
megfigyelhető a mérési adatokkal korreláló, Budapesten uralkodó északnyugati szélirány hatása.
A mikrohullámú összeköttetések csomópontjának a helye az ábra alá vetített térképen a (0,0)
koordinátájú pont.
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6.22. ábra. Egy esőcella modellezett mozgása 48 órás időtartammal (A térkép forrása:
maps.google.com)

Az esőcellák mozgásának szimulációja még nem elegendő az esőcsillapítás kiszámításához.
Ehhez ismerni kell az esőcellák méretét, térbeli kiterjedését és az esőintenzitás nagyságát is. Az
esőcellák horizontális struktúráját jól ábrázolja az EXCELL (Exponential Cell) modell [52], [53],
[54]. Ez a modell egy esőcellát horizontális, elliptikus kiterjedéssel írja le, melynek a kiterjedése
aE és bE távolságokkal adott, ahol az esőintenzitás cellaközépen mért RE csúcsértéke 1/e
együtthatóval csökken. Az esőintenzitás R értéke egy adott (x, y) pontban a következő lesz:

  x 2 y 2 1 / 2 
R( x, y ) = RE exp  −  2 + 2  
  a E bE  

(6.14)

A 6.23. ábra egy esőcella környezetében, az Excell modellel számított esőintenzitás értékeit tünteti
fel. Az ábra 50 mm/óra cellaközépben mért esőintenzitással és 2.5*1.5 km kiterjedésű
aszimmetrikus cellával készült.

6.23. ábra. Egy esőcella Excell modellje (RE=50 mm/h, aE=2.5 km, bE=1.5 km)
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Az EXCELL modellből a mozgó esőcellák által okozott lokális esőintenzitás értékek a sík
tetszőleges pontján kiszámíthatóak az aktuális cella középpontjának helyzetéből és a (6.14)
egyenletből [S26].
A szimulációs környezetet úgy építettem fel, hogy a csillag topológiájú rádióösszeköttetések
középpontját az ortogonális koordinátarendszer (0, 0) pontjába helyeztem és ennek négyzet alakú
környezetében mozgattam az esőcellákat. Ezen cellák kiindulási pontja legyen (rx0, ry0), melyek n
lépés után a Markov modellek által meghatározott (rxn, ryn) pozícióba kerülnek. A szimulációs
területen elhelyezkedő mikrohullámú összeköttetéseken fellépő pillanatnyi csillapítás értéke attól
függ, hogy milyen mértékben érinti az adott szakaszt az esőzóna. A szakasz felett konstans R
esőintenzitás esetén a rádiós szakaszon fellépő fajlagos A[dB/km] csillapítást az ITU-R vonatkozó
ajánlásai, [7] és [10] szerint lehet kiszámítani:

A = kRα ,

(6.15)

adott R esőintenzitás esetén, a k és α frekvencia és polarizáció-függő együtthatók segítségével. Az
alkalmazott exponenciális esőcella profil következtében az esőintenzitás természetesen nem
konstans a teljes mikrohullámú szakasz mentén. Ezért egy L hosszúságú szakaszon az AL
szakaszcsillapítást a (6.14) egyenletből számított lokális esőintenzitás értékekből numerikus
integrálással lehet meghatározni [55]:
L

AL = ∫ kRnα ( xn , y n )dl ,

(6.16)

0

adott L szakaszhosszra az n-ik időpillanatban, ahol Rn(xn, yn) az (xn, yn) pozícióban fellépő
esőintenzitás pillanatnyi értéke.
Az esőcellák szimulált mozgatásával történő csillapítás idősoroknak természetesen jól kell
közelíteniük az azonos földrajzi területen mért idősorok hosszú idejű statisztikáit. Ennek
eléréséhez még további paraméterek ismeretére is szükség van. A (6.14) egyenletben szereplő RE
cellaközépen mért esőintenzitás, valamint az esőcella aE és bE kiterjedése kulcsfontosságú
modellparaméter. Annak érdekében, hogy a szimuláció helyes hosszú idejű statisztikát
eredményezzen, az egyes esőcellák RE értékét a mért éves esőintenzitás eloszlásfüggvényéből, aE
és bE értékét pedig a fading időtartam modelljéből határoztam meg [S6].
RE meghatározásához egy ξ1 egyenletes eloszlású valószínűségi változót kell generálni a 0 ≤ ξ1 ≤ 1
tartományban, majd az éves mért esőintenzitás komplemens eloszlásfüggvényén megkeresni az
ehhez a valószínűséghez tartozó esőintenzitást. Az így kisorsolt cellaközépi esőintenzitás követni
fogja a mért esőintenzitás éves eloszlását.
A szimuláció során szimmetrikus esőcellákkal dolgoztam, ezért aE = bE egyenlőség áll fenn. Az
aE=bE értékének megállapításához egy ξ2 egyenletes eloszlású valószínűségi változót kell
generálni a 0 ≤ ξ2 ≤ 1 tartományban, majd a fading időtartam komplemens eloszlásfüggvényén
megkeresni az ehhez a valószínűséghez tartozó tab időtartamot. Ehhez a művelethez a 2.5 dB
küszöbszinthez tartozó fading időtartam eloszlásfüggvényt használtam a 6.3 szakaszban már
ismertetett megfontolások alapján, mivel 2.5 dB a szcintillációs szintet éppen meghaladó
küszöbszint. Az így kisorsolt időtartamból a 2004 évi szélsebesség átlagértékét felhasználva,
amely ws = 1.03 m / sec , aE és bE a következőképpen számítható:

a E = bE [m] = ws[m / s ]⋅ t ab [ s ] .

(6.17)

Nem szimmetrikus cellaméret sorsolása esetén az eljárásból fakadóan irreális arányú aE és bE
méretek is előállhatnának, emiatt döntöttem a szimmetrikus cellákkal való szimuláció mellett.
Az RE, aE és bE meghatározásának a folyamatát a 6.24. ábra szemlélteti.
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6.24. ábra. Az esőcella fizikai paramétereinek meghatározása

A teljes szimulációs folyamat a 6.25. ábra alapján követhető. Ennek első lépése egy esőcella
létrehozása a csillag topológiájú rádióhálózatot bennfoglaló, 50*50 km nagyságúnak felvett
négyzet alakú területben. Az esőcella mozgásának (x0, y0) kezdőpontjaként mindig az uralkodó
szélirányba eső síknegyed közepét, vagyis a (-12.5 km, -12.5 km) pontot jelölöm ki. Ezután a
6.24. ábra szerint megállapított esőcella paraméterekkel történik a mozgás Markov modellezése,
majd minden lépés után kiszámításra kerül a szakaszcsillapítás az összeköttetéseken. Amennyiben
az esőcella mozgása során kilép a szimulációs területről, új cella beléptetésével folytatódik az
idősor generálás mindaddig, amíg a kívánt idősor hosszúságot el nem érjük.
Az esőintenzitás és a fading időtartam eloszlásfüggvényeiből generált paraméterek biztosítják a
szimulációnak a valós körülményeket közelítő folyamatát. Noha a szimuláció minden ciklusában
egy esőcellát mozgat, az nem mindig okoz csillapítást az összeköttetéseken, hiszen a mozgása
során nem feltétlenül keresztezi azok útvonalát, valamint az aktuális esőcellában a maximális
esőintenzitás értéke is is lehet olyan csekély, hogy nem okoz kimutatható csillapítást.

É
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6.25. ábra. Az esőcella mozgásán alapuló csillapítás idősor generálás folyamatábrája
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A 6.26. ábra bal oldala egy éves időtartamú mesterséges csillapítás idősort mutat a HU11-13
összeköttetésekre. Jól megfigyelhető a korreláció a három összeköttetés adatsorai között,
ugyanakkor az irányból, szakaszhosszból, frekvenciából és polarizációból adódó eltérések is
kitűnnek. Mivel a HU13 frekvenciája csupán 23 GHz, ezen tapasztalható a legkisebb csillapítás.
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6.26. ábra. Egy éves időtartamú szintetikus idősorok és egy esőesemény

Az ábra jobb oldalán egy kiragadott szintetikus esőesemény csillapítás idősora látható, melynek
hosszúsága 24 perc. Ez egy átlagos esőesemény, amelyet egy esőcella áthaladása okoz a
rádióösszeköttetés vonalán. Érdemes megfigyelni a realisztikus lefutását az eseménynek, amely
kis csillapítás szintről indul, majd lokális ingadozások során eléri maximumát és lefut ismét
alacsony szintre. Az esemény hosszát és a maximális csillapítás értékeket az összeköttetés fizikai
paraméterein túl az aktuális cella méretei, a szélsebesség és a maximális RE cellaközépen mért
esőintenzitás szabják meg.
Az így előállított csillapítás idősorokra szuperponálható mesterségesen generált szcintilláció is,
amit a 6.4 fejezetben leírt módszerrel lehet előállítani. Ez tovább növeli a modell pontosságát az
alacsony, 5 dB alatti csillapítás-tartományban.
A modell tesztelése mesterséges szcintillációt is tartalmazó idősorokkal történt, melyet a 6.27.
ábra mutat be:
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6.27. ábra. A 2004-ben mért és a szintetizált egy éves idősorok csillapítás és fading
időtartam statisztikáinak összehasonlítása
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Összehasonlítva az egyéves időtartamú mesterséges és mért idősorok első és másodrendű
statisztikáit, különösen a komplemens csillapítás eloszlásfüggvények mért értékekkel való jó
egyezése szembetűnő. A módszer tehát valóban alkalmas az összeköttetések fizikai paramétereitől
való lokális függéseinek kimutatására [S18]. Jól látható, hogy a három összeköttetés, noha azonos
csomópontban helyezkedik el, különböző csillapítás eloszlásfüggvényekkel rendelkezik az eltérő
irány, szakaszhossz, frekvencia és polarizáció miatt. Ezt a különbözőséget a szimuláció
reprodukálni tudta.
A 6.27. ábra a három összeköttetésen a mért és szimulált éves idősor fading időtartam statisztikáit
is feltünteti. Ebben az esetben a szimuláció csak közelítő pontosságú. Mivel a HU13-as linken a
mért éves csillapítás idősorban nem volt 5 dB-t meghaladó érték, ezért ott csak az 5 dB-s
küszöbszintre vonatkozó fading időtartam statisztikát tüntettem fel. A szimuláció itt is alulbecsülte
a mért értékeket, ugyanakkor előnyeként említhető, hogy míg a HU11 és HU12 esetében a
szimulált fading időtartam is elérte a 100-200 perces értéket, addig a HU13 esetében a perces
nagyságrendben maradt, hasonlóan a mért eredményhez.
Az esőcellák mozgásának modellezése BFWA (szélessávú fix telepítésű hálózatok, Broadband
Fixed Wireless Access) hálózatok esetében is fontos lehet, amikor a terminálok optimális
bázisállomáshoz való hozzárendelése a feladat. Ebben az esetben a hálózatban kialakuló jel/zaj
viszonyok az aktuális allokációtól függenek, de a mozgó esőcellák által okozott, sokszor jelentős
mértékű csillapítás a hozzárendelések adaptív szabályozását követelik meg. Erre lehet alkalmas
például egy genetikus algoritmusra épülő optimalizálási eljárás [S4].
Ebben a publikációnkban a genetikus algoritmus hatékonyságát teszteltük az ebben a fejezetben
ismertetett módszerrel mesterségesen előállított, mozgó esőcellák által okozott csillapítás hatása
alatt.

6.6 A csillapítás idősor szintézis általános alkalmazhatósága
A mesterséges csillapítás idősorok előállításának a 6.2-6.4 szakaszokban bemutatott módszerei a
HU11 földi pont-pont, illetve egy adott, autópályán mért LMS összeköttetés mérési adataiból
származó modelleken alapulnak. Az így előállított idősorok olyan összeköttetésekre szolgáltatják
a legpontosabb közelítést, melyeknek a fizikai paraméterei (szakaszhossz, frekvencia, polarizáció,
illetve LMS esetén a reflektáló környezet geometriája, a vevőberendezés mozgási sebessége)
közel esnek a paraméterezés alapjául szolgáló mérésekhez.
Ugyanakkor kívánatos lehet másféle fizikai paraméterrel rendelkező összeköttetésekre is a
csillapítás idősor generálás. Ennek megoldására földi pont-pont összeköttetés esetében a
következő módszer alapján lehetőség van. Amennyiben a modellezés alapjául szolgáló HU11-es
összeköttetést referencia összeköttetésként tekintem, ez elvezethet a modell általános célú
felhasználási lehetőségéhez. Egy ismert módszer szerint ugyanis egy referencia összeköttetésre
előállított mesterséges csillapítás idősor áttranszformálható tetszőleges, más fizikai
paraméterekkel rendelkező összeköttetés csillapítás idősorává.
A megoldás a szakaszhossz áttranszformálásának az a módszere, amely az ITU-R P. 530-as
ajánlásból [7] kiindulva egy adott rádiós szakaszon mért Am(t) esőcsillapítás idősort egy másik
szakaszhossz Ah(t) csillapítás idősorává transzformálja át [12]:
αh

kh Lh  Am (t )(1 + Lm / d 0 )  α m ,


Ah (t ) =
1 + Lh / d 0 
km Lm


(6.18)

ahol km és αm a mért, kh és αh a transzformált összeköttetés polarizáció- és frekvencia-függő
paraméterei [7], Lm és Lh szakaszhosszak, d0 pedig a szakaszhossz redukáló együttható:
d 0 = 35e −0.015 R0.01 ,

(6.19)

melyben R0.01 az adott ITU-R esőzónára jellemző esőintenzitás érték.
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Ezért, noha a mesterségesen előállított csillapítás idősorok a modell alapjául szolgáló
összeköttetés fizikai paramétereit képezik le, a transzformációs eljárással mégis tetszőleges
jellemzőkkel rendelkező idősorokká alakíthatók át.
Az LMS csatorna modelljét a rendelkezésemre álló autópályán mért idősor alapján készítettem el.
Mivel a földi összeköttetéshez hasonlóan alkalmazható transzformációs összefüggést nem
ismerek, így ennek a modellnek az általános alkalmazhatóságát csak további mérésekkel való
összehasonlítással lehetne megvalósítani, amelyre azonban dolgozatom megírása során nem volt
alkalmam.
A szakaszhossz transzformációs módszer szemléltetésére a 6.27. ábra egyéves szintetikus
csillapítás idősorait (HU11, HU12, HU13) a (6.18) és (6.19) egyenletek felhasználásával
áttranszformáltam a HU01 összeköttetés paramétereinek megfelelő szakaszra (320 m, 38 GHz,
H polarizáció).
Ezután összehasonlítottam a HU01-en 2004-ben mért csillapítás komplemens eloszlását az
áttranszformált összeköttetések komplemens eloszlásaival, amit a 6.28. ábra mutat be:
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6.28. ábra. HU01-re áttranszformált csillapítás idősorok komplemens eloszlásfüggvényei

A HU01-es összeköttetés, amint azt a 6.18. ábra is feltünteti, a BME V2 és Z épülete között
üzemel, a HU11-13 csomóponttól mért távolsága pedig 2.08 km. A HU01-en mért csillapítás
CCDF-t az áttranszformált mesterséges idősorok közül a HU11 eloszlása közelíti a legjobban. A
HU11 frekvenciában és polarizációban egyezik a HU01-el, csupán a szakaszhosszuk különböző.
Továbbá mindkét összeköttetés jó közelítéssel merőleges az uralkodó szélirányra, ami az
üzemelési körülményeiket is jól összehasonlíthatóvá teszi.
Ezek a számítások tehát megmutatták, hogy a referencia összeköttetés paraméterein alapuló
mesterségesen előállított idősorok áttranszformálhatók más fizikai paraméterű összeköttetések
idősoraivá, és azoknak a csillapítás eloszlásfüggvényeit jól közelítik.

6.7 Földi összeköttetések rendelkezésre állási számításai
A földi mikrohullámú ellátóhálózatok megbízhatóságát az üzemeltető olyan szinten szabja meg,
hogy az az előfizetők számára a megfelelő szolgáltatási színvonalat biztosítani tudja.
Az értekezésben tárgyalt, 10 GHz fölötti frekvenciákon a heves eső az a meghatározó fizikai
jelenség, mely a megbízhatóságért elsősorban felelős.
Az ITU-R P.530-12 [7] ajánlás írja le az eső hatását a mikrohullámú összeköttetésekre, amely
alapján rendelkezésre állási számítások is végezhetők. A statisztikai számításokhoz bemenő
adatokat szolgáltatnak még az ITU-R P.837-5 [9] és ITU-R P.838-3 [10] ajánlások is.
Az ITU-R P.837-5 ajánlás hosszú idejű megfigyelések alapján térképszerűen megadja az
esőintenzitásnak azt a mértékét [mm/óra], amely az idő legalább 0.01 %-ában jelenik meg (R0.01).
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A specifikus esőcsillapítás mértékét [dB/km] az ITU-R P.838-3 ajánlásban szereplő
összefüggésekkel lehet kiszámítani.
A mi éghajlati viszonyaink között érvényes esőintenzitás R0.01 értéke az ajánlás legújabb verziója
szerint 42 mm/óra értékről 40 mm/óra értékre csökkent. Ez az érték azonban már Magyarország
területén sem tekinthető állandónak (6.29. ábra, [S34]). A BME-n üzemelő mérőállomásunk
adatai szerint például 2005 évben 30 mm/óra, 2006-ban 31.2 mm/óra volt a számított R0.01.

6.29. ábra. Az ITU-R P.837 alapján Magyarország területére számított R0.01 értékek

A Pannon GSM jelenleg érvényes előírása egységesen 10 perc/év kiesést engedélyez az ellátó
hálózatban üzemelő egyes összeköttetésekre, amely 99.998 % rendelkezésre állást jelent.
A 6.6 szakaszban többek között a HU01 és a HU11 összeköttetésekre mesterségesen generált
csillapítás idősorok eloszlásfüggvényeit is ismertettem. Az ezeken a linkeken üzemelő
berendezések paramétereinek, továbbá a vonatkozó ITU-R P.530-12, ITU-R P.837-5 és ITU-R
P.838-3 ajánlásoknak a felhasználásával számított rendelkezésre állási időt 2 km-es
szakaszhosszra a 6-4. táblázat tartalmazza [S14].
A számítások e-6 BER figyelembe vételével készültek. Mivel a fading tartalék értékére
vonatkozóan nem rendelkeztem közvetlen információval, azt a fading-mentes jelszint mért
értékéből, valamint a BER e-6 vételi küszöbszintből állapítottam meg különbségképzéssel.
6-4. táblázat. Rendelkezésre állás 2 km szakaszhosszon
Készülék

HU01:
NEC38/4*2
HU11:
NEC38/34

Moduláció

Csatorna
távolság
[MHz]

4PSK

7

4x2

4PSK

7

16x2

Antenna

Rendelkezésre állás

Rx
küszöbszint
BER e-6
[dBm]

Fading
tartalék
[dB]

Átmérő
[m]

Nyereség
[dBi]

15

-84

29.5

0.3

39.1

99.9998 %

15

-78

18.34

0.3

39.1

99.9996 %

Átviteli
Pout
kapacitás
[dBm]
[Mbps]

A 6-5. táblázat a HU01 és a HU11 linkeken 2004 és 2005 években mért rendelkezésre állási
időket adja meg, amelyek a készülékekhez tartozó BER e-6 vételi küszöbszintnél kisebb vételi
jelszint adatok statisztikái alapján kerültek kiszámításra.
Ezek az értékek valamivel kisebbek, mint amit az ajánlások szerinti számítások eredményeztek.
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6-5. táblázat. Mért rendelkezésre állási idők

Szakaszhossz [km]/
frekvencia [GHz]/
polarizáció [H/V]

Mért
rendelkezésre
állás
2004-ben [%]

Mért
rendelkezésre
állás
2005-ben [%]

HU01

0.32/38/H

99.9746

99.9937

HU11

1.5/38/H

99.9972

99.9920

Link

A mesterségesen generált csillapítás idősorok minősíthetők a belőlük számítható rendelkezésre
állási idők alapján is. Ezeket a számításokat mindhárom idősor generálási módszer esetében
elvégeztem, melynek eredményeit a 6-6. táblázat összesíti.
Az 1. módszer jelöli a fading és interfading időtartam eloszlásának 6.2 szakaszban ismertetett
szintfüggő modelljeivel történő idősor generálást. A 2. módszer a 6.3 szakasz kétállapotú modellel
kombinált idősor generálása, míg a 3. módszer a 6.5 szakaszban ismertetett mozgó esőcellák
eljárása. Mindhárom esetben a 6.4 szakaszban ismertetett módszerrel mesterséges szcintillációs
idősorra szuperponáltam a szintetikus csillapítási idősorokat. Mivel így csak csillapítás idősorok
állíthatók elő, az összeköttetések fading-mentes állapotában megfigyelhető vételi jelszint értékkel
eltoltam a szinteket. Ennek az eltolásnak az értéke a HU01 esetében -54.50 dBm, a HU11
esetében pedig -59.66 dBm.
6-6. táblázat. Szintetikus csillapítás idősorok rendelkezésre állási idői

Link

Szakaszhossz [km]/
frekvencia [GHz]/
polarizáció [H/V]

1. módszerrel
szimulált
idősorok
rendelkezésre
állása [%]

2. módszerrel
szimulált
idősorok
rendelkezésre
állása [%]

3. módszerrel
szimulált
idősorok
rendelkezésre
állása [%]

HU01

0.32/38/H

99.9999

99.9989

99.9999

HU11

1.5/38/H

99.9984

99.9967

99.9998

A szintetikus idősorokból számított rendelkezésre állási idő az elméletileg számított, 6-4. táblázat
szerinti értékeket különösen a HU11 esetében jól közelíti, ami az idősor előállítási módszerek
használhatóságának egy másik megközelítésből történő igazolása.
A HU01 esetében a modellezett rendelkezésre állás valamivel nagyobb az elméletileg számított
értéknél. Ennek a magyarázata az alkalmazott fading és interfading időtartam modellek nagy
küszöbszinteken történő viselkedésében rejlik.
A szintetikus idősorok pontosságát meghatározza az alkalmazott Fritchman-modell állapotszáma.
Ez utóbbit a modellezési eljárás egyszerűsége és az elérni kívánt pontosság közötti
kompromisszum is befolyásolja. A választott modell 4/1 állapotszámú, amely a regressziós
egyenesek minimálisan szükséges számából adódott. A kidolgozott módszernek az
alkalmazhatóságát eredményeimmel igazoltam, és a disszertációm alapján további kutatási munka
nélkül kiterjeszthető a módszer 5/1, 6/1 vagy akár magasabb állapotszámú modellekre is. Ezzel a
kis valószínűségű, vagyis a nagy csillapításszintek modellezése javítható, így a rendelkezésre
állási számítások is pontosabbá tehetők.

6.8 A harmadik téziscsoport összefoglalása
A harmadik téziscsoportban azokat a mesterséges csillapítás idősorok előállítására szolgáló
eljárásokat ismertetem, amelyekhez a második téziscsoport fading és interfading időtartam
modelljei szolgáltak alapul.
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Az első altézis egy olyan módszert mutat be, amely az első téziscsoport
stacionaritás-vizsgálatainak eredményeire építve két lépcsőben generál csillapítás idősort. A
fading események közötti időtartamot az interfading időtartam modell alapján állítja elő oly
módon, hogy az így generált időtartamok eloszlása megegyezzen az interfading időtartam
eloszlásával. Az interfading periódusok végén pedig elemi fading eseményeket generál a
küszöbszint-függő fading időtartam modell alapján.
A második altézis eljárása kiküszöböli az előző módszernek azt a hiányosságát, hogy minden
fading eseményt csak mint egyetlen különálló elemi eseményt szintetizál. Egy kétállapotú
eső/nem-eső eseményeket generáló Markov modell segítségével, melynek a paramétereit a fading
időtartam modellből határoztam meg, lehetségessé vált a fading folyamat makroszkópikus
struktúrájának a leképezése, majd a fading periódusok szintetikus csillapítás eseményekkel való
kitöltése.
A harmadik altézisben a szcintilláció csillapítás idősorának mesterséges előállítására adok meg
egy eljárást. Megfelelően szűrt Gauss-zaj az alapja egy rejtett Markov modell
felparaméterezésének, amivel ezután szcintillációs idősor állítható elő, amely szuperponálható
bármelyik módszerrel előállított szintetikus idősorra. Az így kapott csillapítás idősorok
eloszlásfüggvényei a szcintilláció nagyságrendjébe eső csillapítás tartományban jobban közelítik a
mért idősorok eloszlásait.
A negyedik altézisben ismertetett eljárásban mesterségesen előállított esőcellák mozgatásával
állítok elő csillapítás idősort. Az esőcellák mozgását két Markov-lánc vezérli, melyeket a mért
szélsebesség és szélirány adatokból paramétereztem fel. Az esőcellák méretét a fading időtartam
modellből, míg a cellaközépben fennálló esőintenzitást a mért éves esőintenzitás eloszlásból
fejezem ki. Ez a komplex módszer nem csak az esőcsillapítás éves eloszlását tudja modellezni, de
képes arra is, hogy egy csillag topológiájú rádióhálózaton kimutassa a különböző fizikai
paraméterekkel rendelkező összeköttetések közötti különbségeket is. Megmutattam továbbá, hogy
a mesterséges esőcsillapítás idősorok áttranszformálhatók más paraméterekkel rendelkező
összeköttetés idősoraivá, amivel az idősor szintézis módszere univerzálissá tehető.
Ebben a fejezetben rendelkezésre állási számításokat is végeztem annak érdekében, hogy a
mesterséges csillapítás idősorok rádiós összeköttetések tervezésében történő alkalmazhatóságát
ellenőrizzem. Mivel a HU01 és a HU11 linkek számított fading tartalék értékei rendelkezésemre
álltak, ezeken az összeköttetésekre számítottam ki a háromféle módszerrel generált idősorok
alapján a rendelkezésre állási időt, majd hasonlítottam össze a mért és számított értékekkel.
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7 A köd hatása a hullámterjedésre a
V sávban
7.1 Bevezetés
Az állandóhelyű és mobil vezeték nélküli hálózatok, a B3G-nek vagy 4G-nek nevezett új
generáció fejlődésének legjelentősebb iránya a felhasználói kapacitás 1-1.25 Gbit/sec-ra történő
növekedése, amely az ellátó hálózat ugyanilyen arányú növelését kívánja. Erre a most használt
(15 és 38 GHz közötti) frekvenciasávokban nincs lehetőség, a mai frekvenciasávok, azok
csatornakiosztása, a berendezések technológiája jelenleg erre nem alkalmas.
Az új frekvenciasávok az 50-90 GHz közötti tartományban találhatóak, amelyek alkalmasak a
jelenlegi rendszer korlátainak áttörésére. Ez a széles tartomány felosztható több, különféle fizikai
tulajdonsággal bíró sávra [S22].
Az oxigénmolekulák 60 GHz körüli, jelentős csillapítást okozó abszorpciós spektrumvonalai
kijelölik ennek a frekvenciasávnak az alkalmazási lehetőségét. Nagy távolság áthidalására nem
alkalmas, viszont kiválóan használható nagysebességű rövidtávú összeköttetések létesítésére a
káros interferencia jelenségek elkerülése mellett.
A hőmérséklettől és a levegő nedvességtartalmától is függő légköri csillapítás a gigabites átvitelre
alkalmas frekvenciasávban tipikus körülmények között 70-75 GHz körül a legkisebb, így a
kívánatos Gbit/sec sebességű földi rádiórendszer létrehozására ez a tartomány a legalkalmasabb.
A V-W sávokban jelentkező terjedési kérdésekkel számos ITU-R ajánlás foglalkozik, a légköri
gázok hatásával [89], a csapadékéval [10], ezen belül a köd hatásával [90], a vegetációéval pedig
[91]. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ezen ITU-R ajánlások nem mindegyikét érvényesítették a
magasabb frekvenciatartományokra és mérések sem igen léteznek még, amelyek a modelleket
alátámaszthatnák. Ezért nagy jelentőséggel bírnak azok a vizsgálatok, amelyekre a tanszékünkön
üzemelő országos mikrohullámú mérőrendszernek egy V sávú összeköttetéssel történő kibővítése
után nyílt lehetőség. Az esőcsillapítás fokozott hatása, valamint az alacsonyabb frekvenciákon
még kevésbé, a V sávban azonban már erősebben jelentkező, a köd által okozott csillapítás is
figyelmet érdemel. Ebben a fejezetben a köd csillapító hatásával foglalkozom és egy ködsűrűség
mérésére alkalmas készüléket is bemutatok.

7.2 A mérőrendszer kibővítése a V sávban
A tanszékünkön üzemelő országos mikrohullámú mérőrendszert 2009-ben bővítettük egy
72.56 GHz-es V sávú összeköttetéssel, amelyen a vételi jelszint pillanatnyi értékét rögzítjük,
hasonlóan, mint a többi összeköttetés esetében, 1 másodperces mintavételi idővel. További
vizsgálatok céljából egy 39.0775 GHz-es Ka sávú összeköttetés is telepítésre került ugyanazon a
fizikai úthosszon, mint a V sávú. A két csatorna polarizációja is azonos, így lehetőség nyílik a
kizárólag a frekvenciabeli eltérés alapján történő vizsgálatokra. Két mérési kampányt folytattunk
le a 2009-es évben, melynek adatait az összeköttetés fizikai paramétereivel együtt a 7-1. táblázat
tartalmazza.
7-1. táblázat. A kibővített mérőrendszer új összeköttetései

Tengerszint
Vevőoldal feletti magasság
[m]
1. 2009.05.17. - BME/V2
102
2009.07. 22
BME/V2
102
2. 2009.07.23. - BME/V2
102
2009.12.03
BME/V2
102
Kampány

év

Hossz
[km]

HU02
HU03
HU02
HU03

2.3
2.3
3.5
3.5
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H
H
H
H
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Az első mérési sorozatban 2.3 km-es szakaszhosszt vizsgáltunk, míg a második esetben 3.5 km-en
került telepítésre ugyanaz a két összeköttetés. Mindkét esetben budapesti helyszínen, a BME V2
épületének tetején helyezkedett el a mért vevőoldal, míg az adóoldal egy-egy másik helyen. A 7.1.
ábra térképen mutatja az összeköttetések elhelyezkedését, valamint egy fényképet a mérőhely
mikrohullámú antennáiról és a meteorológiai állomás berendezéseiről.

Meteorológiai állomás

BME
V2
HU02/03
3.5 km
(2. kampány)

39.0775 GHz
összeköttetés

HU02/03
2.4 km
(1. kampány)

72.56 GHz
összeköttetés

7.1. ábra. A mérési kampányok pozíciói és a berendezések fényképe

A második mérési kampány során az összeköttetés egy része a Duna fölött húzódott. A Duna
fölötti vízpára a mérőhely magas kialakítása miatt (mintegy 45 m) ugyanakkor már nem
számottevő, mindazonáltal ezt a hatást nem vizsgáltam a két mérési kampány összehasonlításával.
Az esetlegesen így kialakuló vízpára sűrűsége biztosan nagyságrendileg kisebb a köd sűrűségénél,
így csillapító hatása még a V sávban sem jelentős. Továbbá, megfigyeléseim alapján a Duna fölött
megjelenő lokális köd sem éri el a V2 épület tetejét. A második méréssorozat esetén a víztükör
reflexiója miatti esetleges többutas terjedés lehetőségét azon meggondolások alapján zártam ki,
mert az épület magassága következtében a víztükör biztosan az első Fresnel-zónán kívül esik,
továbbá az antenna kis nyílásszögű (az itt alkalmazott antenna 1.7° nyílásszögű).

7.3 A köd csillapító hatása rádióösszeköttetéseken
A köd hatását elsősorban a szabadtéri optikai összeköttetések (Free Space Optical, FSO) esetében
szokták kihangsúlyozni, hiszen az optikai összeköttetéseknél használt hullámhosszakon jelentős a
csillapító hatása, amely így igen nagy mértékben befolyásolja a megbízhatóságát is. Míg a
Ka sávban illetve az alatt a köd csillapító hatása nem túl jelentős, a 70-80 GHz-es sávban már nem
hagyható figyelmen kívül, ezért tanulmányoztam én is ezt a jelenséget.
A köd és a felhők okozta csillapítással az ITU-R P.840 ajánlás [90] foglalkozik. Az ajánlás a
10 GHz frekvenciától érvényes, ahol a köd hatása már jól kimutatható és kiterjed egészen a
200 GHz-es frekvenciáig, amely ennek a ajánlásnak a felső érvényességi határa.
A felhők és a köd folyékony vizet tartalmaz apró cseppek formájában, melyeknek a mérete
elérheti a 0.1 mm-t. A köd folyadéktartalma általában a 0.05 mg/m3 (közepes köd 300 m körüli
látótávolsággal) és a 0.5 g/m3 (sűrű köd 50 m körüli látótávolsággal) között változik.
A köd által okozott csillapítás kiszámítására a Rayleigh-szóráson alapuló modellt ajánlja az ITU-R
ajánlás, ahol az úgynevezett a csillapítási együttható a következőképpen számítható:

Kl =

0.819 f
[( dB / km ) /( g / m 3 )] ,
ε '' (1 + η 2 )

(7.1)
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2+ε'

ahol f a frekvencia GHz-ben és η =

ε

''

. Ez utóbbi kifejezésben ( ε ' +j ε '' ) a víz komplex

dielektromos permittivitása, és szintén a [90] ajánlásban megadott képlettel számítható ki. A
csillapítási együttható enyhe hőmérsékleti függést is mutat, amely szintén az ε ' és ε ''
paraméterekben kerül figyelembevételre. A csillapítási együttható és a levegő folyékony víz
tartalmának (Liquid Water Content, LWC) segítségével az egységnyi szakaszhosszra
vonatkoztatott csillapítás már kifejezhető:

γ = K l M [dB / km ] ,

(7.2)

ahol Kl a csillapítási együttható (dB/km)/(g/m )-ben és M a folyékony víz tartalom g/m3-ben.
Felhasználva a (7.1) egyenletet, kiszámítottam a 7-1. táblázat összeköttetéseinek
frekvenciatartományát is magába foglaló, 10-100 GHz sávra a csillapítási együttható értékeit (7.2.
ábra).
Csillapítási együttható Kl ((dB/km)/(g/m3))
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7.2. ábra. A csillapítási együttható 10-100 GHz között többféle hőmérséklet esetén

A számítás a ködképződés szempontjából legjellemzőbb, -10 °C és 20 °C közötti hőmérsékleteken
történt. Látható, hogy a csillapítási együttható a frekvenciával növekszik, míg ha a hőmérséklet
nő, értéke csökkenő tendenciát mutat. A (7.2) egyenletből kiszámítható csillapítást mutatja a 7.3.
ábra 0-20 km közötti szakaszhosszakra. A számítás 0 °C hőmérsékleten történt közepes köd (0.05
g/m3 sűrűség) és sűrű köd (0.5 g/m3) esetére, a mérési összeállításunkban alkalmazott 39.0775
GHz-es és a 72.56 GHz-es frekvenciákra.
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7.3. ábra. Enyhe és sűrű köd által okozott csillapítás a szakaszhossz függvényében, 0 °C-on
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Megfigyelhető, hogy alacsony folyadéktartalom esetén a köd által okozott csillapítás nem jelentős
mértékű még hosszabb úthosszon sem, viszont a sűrű köd már jelentős csillapítást okozhat. A
gigabites rádióösszeköttetések viszonylag rövid szakaszhosszakon üzemelnek. A mi
berendezésünkben alkalmazott Bridgewave AR80X készülék [92] ajánlása szerint maximálisan
9.5 km szakaszhosszon üzemeltethető, ahol azonban már sűrű köd esetén akár 16 dB-t is elérheti a
köd csillapítása. Érdemes még megemlíteni, hogy a köd által okozott csillapítás ITU-R ajánlása
nem tartalmaz a rádióhullám polarizációjától függő paramétert, ahogyan az például az
esőcsillapítás esetében megszokott. Ennek oka az, hogy a lebegő ködszemcsék gömb alakúnak
tekinthetők, ellentétben az esőcseppekkel, amelyek az esés következtében ellaposodnak, és ezzel a
csillapító hatásuk polarizáció-függővé válik.

7.4 Ködsűrűség mérésére alkalmas műszer fejlesztése
A gigabites adatsebességű rádióösszeköttetések meglévő mobilhálózatba történő beillesztési
kérdéseiről, a hálózattervezés problémáiról, a fejlődési trendekről és a szabványosítási kérdésekről
egy belső használatra készült tanulmány megírásában vettem részt [S10]. A téma jelentőségét
jelzi, hogy a nagy mobilszolgáltatók komolyan foglalkoznak a jelenlegi hálózatuk
kapacitásbővítésével [S17]. Ezt megelőzően szükséges a várható műszaki problémák átgondolása,
melynek részét képezik a Ka sáv feletti hullámterjedési vizsgálatok is.
A mérőrendszer V-sávra történő kiterjesztése nyomán vételi jelszint mérési adatok álltak
rendelkezésemre párhuzamosan a meteorológiai mérőállomás esőintenzitás, hőmérséklet,
páratartalom, szélirány és szélsebesség adataival. A V sávú összeköttetés köd hatására történő
csillapításváltozásai az ajánlások alapján történt számítások szerint már jól megfigyelhető
mértékűek. Mivel a rádióösszeköttetések helyén üzemelő meteorológiai állomás nem szolgáltat
olyan jellemző mérési adatot, ami alapján detektálható lenne a köd, szükségessé vált egy olyan
készülék amely jelezni tudja a köd jelenlétét, továbbá képes annak sűrűségét, illetve a levegő
folyékony víz tartalmát megmérni. Ez a későbbiekben esetleg arra is lehetőséget nyújt, hogy az
eső mellett a köd hatását is beillesszem a terjedési modellekbe [S27].
A piacon kapható, ködsűrűség mérésére alkalmas eszközök meglehetősen bonyolultak és
költségesek. Működési elvük alapján létezik ú.n. nephelometer [93], alkalmazzák a röntgensugárszórásos módszert [94], valamint ismert és gyakran alkalmazott még a látótávolság mérése is [97][98], amely azonban nem ad közvetlen becslést a ködsűrűségre. Radarhullámok segítségével
szintén megállapítható a felhők folyékony víz tartalma [95]. Az egyes módszerekkel történt
mérések összehasonlítását [96]-ban ismertették.
A fenti eszközök nehezen hozzáférhetők, igen költségesek és használatuk a mi céljainknak nem is
mindig felelnek meg. Ezek a körülmények ezért arra ösztönöztek, hogy kifejlesszek egy olyan
meteorológiai szenzort, amely képes ellátni a fenti feladatokat, tehát jelzi a ködöt és méri annak
sűrűségét is. Az elkészített berendezést valós köd-események mérése során ellenőriztem, a V-sávú
rádióösszeköttetés vételi jelszint adatai alapján pedig kalibráltam, így annak kimeneti jele a
folyékony víz koncentrációját, vagyis a ködsűrűséget mutatja közvetlenül.
A mérőkészülék egyszerű, kis költséggel elkészíthető és alkalmas a ködsűrűség közvetlen,
kvantitatív megmérésére. Működési elvének alapja az infravörös fény visszaverődésének mérése a
levegőben lebegő részecskékről, és ennek alapján a térfogategységre eső lebegő tömeg
meghatározása [S3] [S5]. A készülék kültéri és beltéri egységből áll, a zavarmentes adatátvitelt a
kettő között RS422 interface biztosítja. A rendszer blokkvázlatát a 7.4. ábra mutatja:

RS422
interface
Kültéri
egység

Tápellátás

RS232
interface
Beltéri
egység

PC
adatgyűjtő

7.4. ábra. A ködsűrűség-mérő rendszer blokkvázlata
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Az adatok rögzítését egy PC végzi, amely soros interface-t használ a készülékkel való kapcsolatra.
A beltéri egység feladata az adatgyűjtő számítógép RS232 vonalának átalakítása RS422 vonallá,
valamint a kültéri egység tápellátása. A PC-n futó programot MS-Windows operációs rendszer alá
írtam C++ nyelven, amely a beállításokat, adatgyűjtést és filekezelést végzi.
A kültéri egység időjárásálló, az esőtől és a napsugárzástól védi az áramköri egységeket,
ugyanakkor a ködrészecskék szabad áramlását nem akadályozza. Konstrukciója szintén egyedi
fejlesztésű. A készülék mechanikai kialakítás során arra törekedtem, hogy az minél szabadabb
levegőáramlást biztosítson a köd akadálytalan mozgása érdekében. Ugyanakkor az elektronikát
védeni kellett az esőtől, ezért a berendezés oldalai lamellás szerkezetűek, az esővíz ellen jól
védenek még heves zápor és nagy szél esetén is. A készülék alja az esővíz és páralecsapódás
elvezetésére lyukacsos szerkezetű. Fő részegysége egy gyárilag kalibrált optikai szenzor [99],
amely eredetileg a szálló por koncentrációjának mérésére szolgál. Ugyanakkor alkalmas a
ködrészecskék detektálására is, mert azok túlnyomórészt az 0.17-50 mikronos tartományba esnek
[S5], hasonlóan a porszemcsék méretéhez (7.5. ábra).
Infravörös adó
Ködrészecskék

Meghajtó
impulzus

Érzékelő

( φ 9 mm)
Infravörös vevő

Vett impulzus

7.5. ábra. A ködsűrűség mérési elve és a kültéri egység fényképe

A kültéri egység része még egy, a relatív páratartalom és a hőmérséklet mérésére szolgáló szenzor
valamint a mérést és a beltéri adatgyűjtő egységgel történő kommunikációt végző
mikrokontrolleres áramkör is. Az egyidejű páratartalom és hőmérsékletmérés nagy segítséget
nyújt a mérési adatok elemzéséhez és a mérési adatok közötti összefüggések felderítéséhez.
A készülék másodpercenként egy mérést végez, majd továbbítja a hőmérséklet, páratartalom
valamint a ködsűrűség értékeit a központi adatgyűjtő egység felé.
A készülék kültéri és beltéri egységének kapcsolási rajzát a Függelék ’A’ tartalmazza.

7.5 Mérési eredmények
A berendezéssel végzett adatgyűjtés 2008 októbere óta folyik, továbbá együttműködünk a Grazi
Műszaki Egyetem (TUG-OptiKom) optikai kommunikációs laboratóriumával is, ahol ugyanezt a
műszert
használják
szabadtéri
optikai
összeköttetések
csillapítás-modelljeinek
továbbfejlesztéséhez. A 7.6. ábra a 2008. 12. 29-én készült mérés eredményét mutatja:
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7.6. ábra. Mérési adatsor, 2008 12. 29. 0-24 óra

Az ábra a ködsűrűség-mérő kimeneti jelét, valamint az egyidejűleg mért hőmérsékletet és relatív
páratartalmat mutatja. Jól megfigyelhető a jellegzetes korreláció a köd, valamint a hőmérséklet és
a páratartalom értékei között (magas páratartalom, alacsony, csak kissé változó hőmérséklet).
A ködsűrűség érzékelésére alkalmazott szenzor [99] gyári kalibrációja szálló por mérésére történt,
amely a 0-0.5 mg/m3 tartományt fogja át. Ez az érték 2-3 nagyságrenddel kisebb az ITU-R [90]
ajánlásában megadott mennyiségnél (0.05-0.5 g/m3). Ugyanakkor a már észlelt köd-események
mérései azt mutatják, hogy a szenzor képes köd esetén is detektálni a teljes tartományt az enyhe
ködtől a sűrű ködig. A szenzor közvetlen kimeneti sűrűség-értékei tehát nem érvényesek köd
esetére, ami a porszemcsék és a ködrészecskék jelentős fajsúlybeli különbségéből adódik, így
szükségessé vált a szenzor kalibrálása ködre is. Ennek a menetét a következő szakaszban mutatom
be, ezért ennek a bekezdésnek az ábráin a ködsűrűség mért értékeit egyelőre mint relatív
mérőszámokat tüntetem fel a 0-0.5 tartományban.
A 7.2 szakaszban ismertetett, párhuzamosan üzemelő V és Ka sávú összeköttetéseinek vételi
jelszint adatait, valamint a ködsűrűség-mérő által szolgáltatott adatokat 2009 májusától rögzíti a
mérőrendszer. A köd által okozott csillapító hatások vizsgálatára, elemzésére a 2009 év végi
ködös időszakok folyamán mért eredmények ismeretében kerülhetett sor.
A következő ábra a 2009. november 09-10 napok mérési eredményének egy 20 órás periódusát
ábrázolja (11.09. 20:00 - 11.10, 16:00), és feltünteti a ködsűrűség-mérő kimenetét, a vételi
jelszintet a V valamint a Ka sávú mikrohullámú összeköttetéseken, valamint az esőintenzitás
értékét is:
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7.7. ábra. Ködsűrűség, vételi jelszint 72.56 és 39.0775 GHz-en és esőintenzitás. 2009. 11. 9-10, 3.5 km

Érdemes megfigyelni, hogy a ködszenzor jele élesen elkülöníti az eső és a köd okozta csillapítási
periódusokat. Ez a 2.-5. óra közötti szakaszon látható igen jól, ahol a vételi jelszint csökkenése a
V sávon már számottevő, ugyanakkor az esőintenzitás értéke nulla, tehát biztosan a köd hatása a
jelenség oka. Ezzel párhuzamosan a Ka sávon kisebb mértékben ugyan de szintén megfigyelhető a
köd csillapító hatása.

7.6 Kalibrálás a V-sávú mérések alapján
A ködsűrűség-mérő eszköz által eddig relatív értéknek nevezett, a 0-0.5 tartományba eső
mérőszámának g/m3-ben megadott folyékony víz tartalom értékké történő konvertálásához egy
kalibrációs folyamatra van szükség. Ez elvégezhető lenne egy gyári műszer segítségével, ami a
köd sűrűségét képes megmérni, de erre nem volt lehetőségem. Ezért kézenfekvőnek tűnt a V
sávban üzemelő mikrohullámú összeköttetésen, a köd esetén tapasztalható csillapítás értékének a
felhasználása a kalibráláshoz. Ennek elvégzéséhez a 7.7. ábra 2.-5. óra közötti köd-eseményének
mérési adatait használtam fel [S15].
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Mivel a pillanatnyi csillapítás a frekvencia, hőmérséklet, szakaszhossz és a folyékony víz tartalom
függvénye, (7.1) és (7.2) segítségével a folyékony víz tartalom kifejezhető. Legyen az időfüggő
csillapítás értéke az i-ik diszkrét mintavételezési időpontban Ai, az egységnyi szakaszhosszra
vonatkoztatott csillapítás γi, a csillapítási együttható pedig Kl. Ekkor a folyékony víz tartalom i-ik
időpontbeli értéke, Mi a következőképpen írható:

Mi =

γi

=

Kl

Ai / L
[g / m3 ] ,
Kl

(7.3)

ahol L a szakaszhossz km-ben.
A szcintilláció kiszűrésére 15 másodperces medián szűrőt alkalmaztam. A csillapítást a pillanatnyi
vételi jelszintnek a vételi jelszint medián értékéből történő kivonásával lehet megkapni. A
csillapítási együttható hőmérséklet-függését is figyelembe kell venni, ezért a mérőrendszer által
szolgáltatott hőmérsékleti értékeket is felhasználtam.
A 7.8. ábra a ködsűrűség relatív mérőszámát, a V-sávú összeköttetés vételi jelszintjét, valamint a
vételi jelszintből számított folyékony víz tartalmat mutatja. A hőmérséklet értéke a köd-esemény
alatt enyhén változott 7.9 °C és 9.2 °C között.
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7.8. ábra. Mért ködsűrűség, csillapítás és az abból számított folyékony víz tartalom

A csillapításból számított folyékony víz tartalom összegzett Wi értékeinek, valamint a ködszenzor
Di kimeneti értékei összegének a hányadosa a következő C arányszámot adja:


∑W

i

C=

i =1


∑D

= 0.7384 [ g / m 3 ] , i = 1...  ,

(7.4)

i

i =1

ahol  a mérési adatok száma a teljes köd-esemény alatt.
Ez a C konstans lehetővé teszi a szenzor Di pillanatnyi kimeneti értékeinek közvetlen átváltását
folyékony víz tartalom Mi pillanatnyi értékekké:

M i = Di ⋅ C [ g / m 3 ] , i = 1...n .

(7.5)

Ezt az eredményt felhasználva már közvetlenül a ködszenzor kimeneti jeléből meghatározható a
rádiós összeköttetésen fellépő csillapítás pillanatnyi értéke. Ennek ellenőrzésére egy másik,
szintén a V-sávú összeköttetésen mért köd-esemény alatt a detektált ködsűrűség értékéből
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pillanatnyi csillapítást számítottam, majd összehasonlítottam azt a csillapítás mért értékével (7.9.
ábra).
A mérés 2009. november 18-án történt 3.5 km-es szakaszhosszon, 72.56 GHz-en. A hőmérséklet
értéke 8.9°C és 10.3 °C között változott a köd-esemény alatt.
Az ábra bemutatja továbbá a köd-esemény alatt mért csillapítás, valamint a már kalibrált
ködsűrűség-mérő által szolgáltatott folyékony víz tartalomból számított csillapításszintek
eloszlásfüggvényeit. A két görbe közötti eltérés kis mértékéből a mérés elv és a kalibráció
helyességére lehet következtetni.
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7.9. ábra. Mért ködsűrűség, valamint a mért és számított csillapítás és eloszlásuk

A ködsűrűség mérésére szolgáló szenzor a fenti eredmények alapján tehát jól alkalmazható a
levegőben lebegő folyékony víz (LWC) mennyiségi meghatározására. A nagyfrekvenciás
rádióösszeköttetések vizsgálatán kívül ugyanakkor a szabadtéri optikai összeköttetések mérésében
és szimulációjában is nagy jelentősége van az ilyen jellegű méréseknek. A már említett, a TUG-al
való együttműködés során ugyanezzel a szenzorral mért LWC értékekből szabadtéri optikai
összeköttetések csillapítását is kiszámítottuk, majd összehasonlítottuk az FSO-n mért
csillapítással. A szenzor által mért LWC értékek ebben az esetben is megfelelőnek bizonyultak a
csillapítás kiszámítására. Ezeket az eredményeket [S12]-ben mutattam be, továbbá született két
összehasonlító tanulmány is a gigabites átviteli sebességű mikrohullámú és FSO összeköttetések
összehasonlító elemzéséről [S16] és [S13].

7.7 A hetedik fejezet összefoglalása
Ebben a fejezetben a 40-75 GHz-es frekvenciatartományt felölelő V sávban, földi telepítésű,
állandóhelyű rádiócsatornához kapcsolódó vizsgálataimat mutattam be. Munkám során
felhasználtam azokat a mérési adatokat, amelyeket a tanszéken üzemelő mérőrendszer a 72.56
GHz-es, valamint a vele párhuzamosan telepített 39.0775 GHz-es mikrohullámú
összeköttetéseken rögzített.
Kutatásaim a köd hullámterjedésre gyakorolt hatásainak elemzésére és a köddel kapcsolatos
mérési problémákra irányult.
Elsőként az érvényben levő ITU-R ajánlás szerint számításokat végeztem arra vonatkozóan,
milyen mértékű csillapító hatásra lehet számítani a V sávban, földi pont-pont összeköttetések
esetén, amennyiben ködképződés lép fel. Megállapítottam, hogy a köd csillapítása ebben a
frekvenciatartományban már nem hanyagolható el, mértéke pedig elérheti a 16 dB-t is sűrű köd
esetén. Ez pedig nagyságát tekintve már összemérhető az esőcsillapítással is.
A köd által okozott csillapítás kiszámításához a mikrohullámú összeköttetés fizikai paraméterein
kívül a köd sűrűségének, vagyis a levegőben lebegő folyékony víz tartalomnak a sűrűségére van
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szükség. Mivel ennek mérése olyan eszközöket igényel, melyekkel nem rendelkezünk,
kifejlesztettem egy új, kis költséggel megépíthető mérőberendezést, amely képes jelezni a ködöt,
továbbá annak sűrűségét mennyiségileg is megadja. Az optikai elven működő mérőműszernek a
kalibrációját a köd-események idején mért V-sávú csillapításértékek segítségével végeztem el, így
egy olyan készüléket sikerült létrehoznom, amely közvetlenül méri a köd sűrűségét. A készülék
működését a köd-események helyes detektálása jelzi. A megfelelő kalibrációt a ködsűrűségből
számított csillapításnak a V-sávú rádióösszeköttetésen mért csillapítással történő
összehasonlításával végeztem el. További méréseket is végeztünk egy nemzetközi együttműködés
keretében, ahol ugyanezzel a szenzorral mért LWC értékek alapján számoltunk FSO csillapítást,
ahol szintén bebizonyosodott a köd-szenzor megfelelő működése és pontossága.
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8 Összegzés
Disszertációm jelentős része fading jelenségek vizsgálatával és e vizsgálatok eredményein
alapuló fading és interfading időtartam digitális modellezésével valamint a modellek alkalmazási
lehetőségeivel foglalkozik.
A dolgozatban kétféle rádiócsatorna-típus fading jelenségeit elemeztem. Ezek közül az első a
Ku-Ka
sávokban
üzemelő,
földi
állandóhelyű,
milliméteres
hullámhosszúságú
rádióösszeköttetések olyan fading jelenségei, amelyet csapadék, elsősorban az eső okoz.
Megvizsgáltam továbbá egy L-sávú, többutas terjedéssel és árnyékolással terhelt földi mozgó
műholdas csatorna viselkedését is.
A kutatási eredményeim a földi csatorna esetében mikrohullámú mobil ellátó hálózaton hosszú
időn át mért vételi jelszint valamint többféle meteorológiai paraméter mérési adatain alapul, LMS
csatorna esetében pedig egy városi és egy országúti mérési sorozaton.
Dolgozatom utolsó fejezete a köd mikrohullámú rádiócsatornákra gyakorolt csillapító hatásának
elemzésével foglalkozik és leírja egy ködsűrűség mérésére alkalmas berendezés kifejlesztését is.
Munkámat a mért csillapítás idősorok stacionaritásának, a felújítási folyamatokkal
kapcsolatos tulajdonságainak valamint Markov rendjének elemzésével kezdtem el.
Megállapítottam, hogy az eső és a többutas terjedés csillapítási folyamata gyengén stacionárius.
Elkülönítettem a tisztán szcintillációs valamint a fading események alatti periódusait a vett jelnek,
ami elvezetett a többszintű idősor előállítási modellek kifejlesztéséhez.
Definiáltam a többszörös digitális fading és interfading időtartam folyamatokat, melyek alapján
ezeket a folyamatokat, mint felújítási folyamatokat elemeztem. Megvizsgáltam többféle, a
csatornamodellezésben elterjedt Markov modell felújító tulajdonságát, majd ez alapján
választottam ki a legmegfelelőbb fading és interfading időtartam modellt.
Kiszámítottam a vizsgált csillapítás folyamatok, mint Markov-láncok rendjét és megállapítottam,
hogy elsőrendű Markov-lánc elegendő e folyamatok modellezésére.
A fadinggel terhelt idősorok vizsgálatai alapján új eljárásokat fejlesztettem ki a fading és
interfading időtartam digitális modellezésére. Megmutattam a Fritchman-féle Markov-lánccal
történő modellezés alkalmazhatóságát és megállapítottam a modellek küszöbszint-függését leíró
egyenleteket. Kidolgoztam továbbá egy módszert a két modell egyesítésére.
A fading és interfading időtartam küszöbszinttel paraméterezhető modelljei lehetőséget
adtak csillapítás idősorok előállítására is. A két modell különálló használatával, valamint kétszintű
Markov modellezéssel is megmutattam, miképpen lehetséges az idősorok generálása. Ezen kívül
kidolgoztam az esőcellák mozgási irányának és sebességének kombinált Markov modelljét és az
esőcellák méretének a fading időtartam modellből történő generálásának módszerét. Ezáltal olyan
csillapítás idősor előállítására alkalmas modellt hoztam létre, ami a lokális eltéréseket is képes
modellezni például csillag topológiájú rádióhálózatokon.
Végezetül a V-sávú hullámterjedési vizsgálataim eredményét ismertetem, ahol elsősorban
a köd csillapító hatását vizsgáltam. Bemutatom annak a mérőműszernek a fejlesztését is, amely a
köd sűrűségét képes megmérni és közvetlenül megadja a levegő folyékony víz tartalmát. A
műszer kalibrációját a 72.56 GHz-es földi összeköttetésen mért vételi jelszint adatok alapján
végeztem el, és helyes működését V sávú, valamint szabadtéri optikai összeköttetések csillapítás
méréseivel ellenőriztem.
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