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Motiváió, élkit¶zésA Széhenyi István Egyetem Rádiófrekveniás Vizsgáló Laboratóriuma f® fel-adataként rádióberendezések ERM1 megfelel®ségi vizsgálatait végzi. A vizsgáltberendezések körébe els®sorban SRD2 eszközök tartoznak. A vizsgált beren-dezések másik nagy soportja a 2.4 GHz-es ISM3 sávú berendezések, illetve aRLAN4, BRAN5 és HIPERLAN6 rendszerek. Laboratórium min®ségirányításivezet®ként egyik legf®bb feladatom a rádiófrekveniás vizsgálati eljárások kidol-gozása során a mérésekhez tartozó mérési bizonytalanság beslése. Az ERMvizsgálatok körébe egyrészt az EMC (f®ként immunitás) vizsgálatok, másrészta vizsgált berendezés7 rádiófrekveniás spektrum hatékony felhasználását élzójellemz®k vizsgálatainak elvégzése tartozik.A laboratórium életében a leggyakoribb vizsgált paraméter - akár sugárzott,akár vezetett jellemz® vizsgálatára kerül sor - az RF jelszintek meghatározása.Értekezésem témájaként ezért választottam a re�exiók vizsgálatát, mint mé-réstehnikailag nehezen kezelhet® jelenséget. A rádiófrekveniás rendszerek mé-rése esetén, különösen nagyobb biztonságot igényl® környezetben való m¶ködésreméretezett eszközöknél, rendkívül fontos a mérés megbízhatóságára informáiótadó mérési bizonytalanságot megbesülni. Ennek egyik módja lehet a mérésibizonytalansági komponensek tulajdonságainak részletesebb megismerésére in-formatikai modellek kidolgozása, és ezen eredmények mérési eredményekkel valóösszevetése.A rádióberendezéseket tartalmazó távközl® rendszerek teljesít®képességét, il-letve ezen rendszerek mérését nagyban befolyásolják a környezeti objektumokrólvisszavert elektromágneses hullámok.Az anyagjellemz®k tulajdonságainak meghatározására � különösen a rádió-frekveniás tartományban � kézenfekv® módszer az anyagok árnyékolási sillapí-tása és a re�exiós tulajdonságainak vizsgálati eredményeib®l való következtetés.A vezetett rádiófrekveniás vizsgálatok során szintén fontos bizonytalanságitényez® a vezetékek illesztéseinél el®forduló re�exiók hatása. Ezen tényez®ktanulmányozása új típusú lehet®séget ad a rádiófrekveniás vizsgálatok meg-bízhatóbb eredményeinek el®állítására, és ezzel pontosabb eredményeket adóvizsgálati módszerek kidolgozása válik lehet®vé.
1Elektromágneses összeférhet®ségi és rádióspektrum ügyek2Short Range Devie - rövid hatóságú eszköz3Industrial Sienti� and Medial - ipari tudományos és orvosi4Rádiós LAN5szélessávú rádiós hozzáférési hálózatok6magas min®ség¶ LAN7DUT-Devie Under Test 3



Alkalmazott módszerekAz elektromágneses terek leírását a Maxwell-egyenletek adják meg, melyek-nek a forrás- és anyagmentes verziójukból vezethet® le az elektromágneses hul-lámok leírására szolgáló hullámegyenletek közül az elektromos teret leíró
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. (2)egyenlet. Mivel a két tér leírására szolgáló egyenletek azonos alakúak, vizsgáljuksak az egyiket közülük, például az elektromos teret.Ha egy hullámvezet®ben terjed® elektromágneses hullámról van szó, akkor amegoldás szétválasztható id®függvényre, a hullámvezet® tengelyével párhuzamos

z irányú komponensre, illetve a hullámvezet® tengelyére mer®leges komponen-sekre. Az id®- és a z-irányú komponens z irányban haladó hullám megoldástad [5℄, a mer®leges irányok pedig tulajdonképpen a kialakuló terjed® módushullámpro�lját határozzák meg. Az id® változó leválasztása után a következ®di�ereniálegyenlethez jutunk:
D̂E(r) = λE(r), (3)
D̂E(r) = F(r), (4)melyek közül az els® sajátérték-típusú, λ sajátértékkel, a második forrásos, Fforrással. Mindkét esetben a D̂ a di�ereniál- és egyéb operátorok összességétjelenti. Ezek a di�ereniáloperátorok általában els® vagy második deriválások-ból, r-nek valamilyen polinomjával való szorzásból, illetve ezek kombináióibólállnak.Változó felbontású analízis és a waveletekA változó felbontású analízis (MRA8) [1℄,[2℄ egy bázisrendszer az L2(Rd)

d-dimenziós Hilbert-téren, mely felbontja a teret különböz® �nomságú felbon-tási szintekre. Az egyes felbontási szintek bázisfüggvényei a skálázófüggvények,melyek mindegyike egyetlen anya skálázófüggvény zsugorított/nyújtott és eltoltverziója. A felbontási szintek közötti részletterek bázisai a waveletek, termé-szetes átjárást biztosítva a felbontási szintek között, és lokálisan változó fel-bontási szintet engedélyezve. Ez az utóbbi tulajdonság teszi az MRA-t, vagywavelet-analízist olyan e�ektív tömörít® eljárások alapjává, mint pl. a Mars-szonda képfeldolgozási rutinja [4℄, az FBI ujjlenyomat-tömörít®je, vagy a JPEG2000 [3℄. A wavelet-analízis folytonos megfelel®je szoros kapsolatban van a8Multiresolution analysis 4



Gábor-transzformáióval és más rövid idej¶ Fourier-transzformáióval, de sokszempontból kedvez®bb.Ahhoz, hogy a waveleteket, illetve skálázófüggvényeket di�ereniálegyenletekdiszkretizálására tudjuk használni, szükséges a (

ϕ|D̂ϕ
) típusú integrálok kiszá-mítása, mely tulajdonképpen egy ϕ bázisfüggvény és egy D̂ operátornak egybázisfüggvényre vonatkozó hatásának a bels® szorzata. Nagyon kedvez® tulaj-donsága a wavelet-skálázófüggvény bázisrendszernek, illetve minden olyan ϕ(r)függvénynek, amelyre teljesül, az alábbi általánosított �nomítási egyenlet
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Pℓ ϕm+1,k+2ℓ(r), (6)hogy a szorzataiknak az integrálja kiszámítható numerikus integrálás nélkül is[8℄. Mivel a di�ereniálegyenletekben többnyire di�ereniáloperátorok hatnaka bázisfüggvényekre, fontos megemlíteni, hogy az (5�6) egyenletek a skálázó-függvények deriváltjaira is érvényesek. A skálázófüggvények i-edik deriváltjáraaz együtthatók a skálázófüggvények �nomítási egyenletének pℓ együtthatóibóla Pℓ = 2ipℓ képlettel kiszámíthatók. Természetesen nem létezik bármennyiedikderivált minden skálázófüggvényhez, mivel a folytonosság és a waveletek tartó-jának a hossza nem független egymástól.Rényi-entrópiákA Shannon-féle entrópiafogalom általánosítására vezette be Rényi az i-edikáltalános entrópiát, melyet a következ® képlet de�niál
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j. (7)Itt p egy valószín¶ségi eloszlás. A Rényi-entrópiák különbsége alkalmas az el-oszlás lesengési típusának jellemzésére. Ha két különböz® Rényi-entrópiapárkülönbségét ábrázoljuk egymás függvényében, azok minden lokalizáiótípusra �például exponeniális vagy hatványfüggvény szerinti lesengés esetén � más ésmás görbe mentén fognak elhelyezkedni. Ezek a görbék ismertek [11℄, így egy-egy ismeretlen lesengés¶ eloszlást be lehet kategorizálni az alapján, hogy melyikgörbén található.
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I. TÉZISÁrnyékolási sillapítást és re�exiót mér® minta-tartó fejlesztése és modellezése vékonyréteg min-tákhozA rádiófrekveniás eszközök m¶ködését nagyban befolyásoló tényez® az álta-luk, vagy környezetük által re�ektált/elnyelt elektromágneses tér. Ahhoz, hogya mai integrált áramköri elemeket modellezni tudjuk, szükséges az árnyékolásiés re�exiós tényez®k mérése mikroelektronikai anyagokon. A szabványos árnyé-kolási sillapítás mér® módszerek nem alkalmazhatók ilyen kisméret¶, törékenyminták vizsgálatára.Mintatartót terveztem árnyékolási sillapítás mérésére, melyet végeselem-módszerrel modelleztem. [T1.1, T1.2℄ A transzmissziós és re�exiós paraméterekszimuláiós eredményei sak 6 GHz felett mutatnak függést a minta alakjától.[T1.3℄ Bár a végeselem-módszerrel elkészített modell segítségével kiszámított ref-lexiós tényez® számszer¶en nem egyezik meg a hálózatanalizátor segítségével amintatartón mért eredménnyel, a frekveniafüggés tendeniája azonos. [T1.4℄A végeselem-módszert nem találtam alkalmasnak egy �nomabb szerkezet¶,vékony, esetleg nanorétegeket is tartalmazó minta modellezésére a megfelel® pon-tosság eléréséhez szükséges rásozás viszonylag nagy s¶r¶sége miatt, ezért a loká-lisan �nomítható felbontású wavelet-analízis alkalmazási lehet®ségeit vizsgáltama következ®kben.II. TÉZISA rádiófrekveniás teret leíró di�ereniálegyenle-tek diszkretizálásakor keletkez® mátrixelemekr®lA minta és a mintatartó geometriájához jobban alkalmazkodó módszer a lo-kálisan �nomítható felbontással rendelkez® wavelet-analízis. A di�ereniálegyen-letek operátorainak a wavelet-skálázófüggvény bázisban való reprezentálásához,azaz az L2(Rd) folytonos Hilbert-térbeli egyenletek diszkrét ℓ2(Rd) térbeli rep-rezentálásához olyan integrálokat kell kiszámítani, melyben a waveletek és/vagyskálázófüggvények és deriváltjaik szorzatai szerepelnek. Mivel a waveletek ésa skálázófüggvények a rendszert®l független bázisfüggvények, ezeket az integ-rálokat egy-egy wavelettípusra nem szükséges minden számításhoz külön-különelvégezni, táblázatosan lehet tárolni ®ket. A skálázófüggvények kompakt tar-tójúak, így ezek az integrálok nagyrészt nullát adnak, hiszen nins átfedés abázisfüggvények között.Két azonos felbontási szint¶, de egymáshoz képest különböz®képpen eltoltskálázófüggvény, vagy tetsz®leges létez® skálázófüggvény-derivált szorzatának in-tegráljait vektorrá tudtam alakítani, az eltolási különbségeket, mint indexekethasználva. 6



Ez a vektor kiszámítható egy olyan mátrix 1 sajátértékéhez tartozó sajátvek-toraként, melynek elemei a �nomítási egyenlet együtthatóiból számíthatók. Akülönböz® felbontási szint¶ bázisfüggvények � illetve deriváltjaik � szorzatainakintegráljai kifejezhet®k az azonos felbontási szint¶ skálázófüggvények � illetvederiváltjaik � szorzatainak integráljaiból és a �nomítási egyenlet együtthatói-ból.Az olyan operátorok, melyek a deriválás mellett polinommal való szorzást istartalmaznak, szintén kiszámolhatók a �nomítási egyenlet együtthatóinak fel-használásával. Rádiófrekveniás terek leírására alkalmazott di�ereniálegyenle-tekben szerepelnek ilyen tagok is.A)Matlab környezetben implementáltam a skálázófüggvények, illetve deriváltjaikszorzatainak integrálját kiszámító sajátértékegyenletet és megállapítottam, hogyDaubehies skálázófüggvényekre a kapott mátrixok nem jól kondíionáltak (kon-díiószámuk > 1000), a kapott integrálértékek, különösen nem azonos deriváltakközött, 0 eltolási index mellett, ahol 0 értéket kellene kapni, nem elég pontosak.B)Levezettem a polinomoknak és azonos felbontási szint¶ skálázófüggvények,illetve skálázófüggvény-deriváltak szorzatának integráljának kiszámítására alkal-mas mátrixegyenleteket. Megállapítottam, hogy egy p-edfokú polinomot tartal-mazó kifejezés el®állításához szükséges a 0-tól p−1-edfokú polinomokat és ugyan-olyan skálázófüggvény(deriváltaka)t tartalmazó összes integrál, viszont a szá-mítás még így is gazdaságosabb mint a numerikus integrálás, vagy a [10℄-benhasznált, hármas szorzatokat tartalmazó integrálokra való visszavezetés. [T2.1,T2.2℄C)Levezettem és implementáltam a B) pontbeli integrálok felhasználásával a kü-lönböz® felbontási szint¶, illetve waveleteket is tartalmazó integrálok kiszámításimódját. Megállapítottam, hogy a kapott integrálértékekben az A) pontban sze-repl® pontatlanság a felbontási szintek közti különbség növekedésével egyre na-gyobb mértékben jelenik meg.III. TÉZISWavelet alapú adaptív megoldás hullámvezet®ketleíró di�ereniálegyenletekreNégyszögletes és hengerszimmetrikus hullámvezet®ket leíró sajátérték-típusúdi�ereniálegyenleteket diszkretizáltam az általam implementált mátrixelemek7



segítségével. A program egy a következ® felbontási szintek kifejtési együtthatóit,illetve az adott szint¶ számolás hibáját megbesülni képes rutin [9℄ segítségé-vel automatikusan, adaptív módon dönti el, hogy mely területeken szükséges�nomítani a felbontást. A program minden felbontási szinten újra megoldja adi�ereniálegyenletet, de így is lényeges megtakarítást ér el ahhoz képest, minthogy ha a leg�nomabb felbontási szinten oldjuk meg az egyenletet, és dobjuk ela nem szükséges együtthatókat.A)Az új mátrixokkal elkészítettem az adaptívan �nomítható felbontási szintekettartalmazó, a hullámvezet®ket leíró sajátérték-di�ereniálegyenleteket megoldórutint, mely tartalmazza a következ® felbontási szintbeli együtthatók nagyságáravonatkozó beslést.[T3.2, T3.1℄B)Levezettem egy új mátrixszámítási módot olyan x−p operátorokra, melyek nemfejthet®k ki polinomok összegeként úgy, hogy a folytonos térben átalakítom a dif-fereniálegyenletet és a diszkrét térben általánosított sajátérték-egyenletet oldokmeg.[T2.2℄IV. TÉZISKülönböz® skálájú mintázatok elkülönítésére al-kalmas eljárás fejlesztése wavelet-analízis és struk-turális entrópia alapú elemzés kombináiójávalValószín¶ségeloszlások lokalizáiótípusainak azonosítására alkalmas módszera struktúrális entrópia és más Rényi-entrópiák különbségének vizsgálata. Ezek amódszerek elméletileg alkalmasak szuperstruktúrák elkülönítésére [11℄, viszontgyakorlatban ez arra vezet, hogy két vektor összegének végpontjából kellenemegadni a két vektort, ami sak úgy lehetséges, ha informáióval rendelkezünka két vektornak legalább az egyikér®l.Módszert adtam meg arra, hogy a wavelet analízist felhasználva informáiótszerezzünk a két, különböz® karakterisztikus hosszúsággal rendelkez® válószín¶-ségeloszlás szuperstruktúrájának elemzésekor a nagyobb skálájú mintázatról. Ex-poneniális és gaussi lesengés¶ súsokat tartalmazó, mesterségesen el®állítottszuperstruktúrán mutattam be azt, hogy ha két különböz® jelleg¶ viselkedéssel ren-delkez®, legalább egy nagyságrendben eltér® karakterisztikus hosszal rendelkez®mintázatunk van, akkor az eloszlás wavelet-analízisének a durvább felbontású ré-szeinek struktúrális entrópia alapú vizsgálata megadja a nagyobb karakterisztikushosszú mintázat lesengési típusát.[T4.2, T4.1℄8



V.TÉZISTöbbszörös re�exió okozta feszültségeloszlásokwavelet-analízise tápvonalakonVéges di�ereniák módszerén alapuló modellt készítettem a többszörös ref-lexiók okozta feszültségváltozások leírására az id®tartományban. Két re�exióspontot tartalmazó kábel esetén méréseket végeztem véges hosszúságú impulzu-sokból álló sorozattal. Meghatároztam a modell által és a mérési eredményekáltal szolgáltatott id®függvények statisztikai átlagának wavelet-analízisét.Megállapítottam, hogy a wavelet együtthatók mind a mérési, mind a mo-dellezett eredmények esetén �nom felbontási szinteken szenvednek el változást are�exiómentes referenia jelhez képest[T5.1℄. A vezetett mérések során létrejöv®re�exiókra jellemz®, hogy a magas frekveniás wavelet együtthatók megn®nek. Azalasony frekveniás wavelet együtthatók az impulzus alakját tartalmazzák.[T5.2℄VI.TÉZISTöbbszörös re�exió okozta feszültségeloszlásokstatisztikai elemzése tápvonalakonKidolgoztam egy diszkrét idej¶ számítási modellt silabra [15℄, mely alkalmasa koaxiális kábeleken kialakuló re�exiók okozta feszültségeloszlás tanulmányo-zására a (frekvenia/hullámhossz; hely) függvényében [T6.1℄. Megállapítottam,hogy a többszörös re�exiók az egyszeres re�exióhoz képest alapvet®en nem befo-lyásolják a kialakuló feszültségeloszlás típusát, sak egy minimális amplitúdóbelieltolást eredményeznek az egyszeres re�exiós számításokhoz képest.[T6.1℄A koaxiális hullámvezet® hossza mentén a többszörös re�exiók miatt kiala-kult térer®sség-, illetve feszültségeloszlást tanulmányoztam különböz® e�ektívre�exiós tényez®k esetére. A kapott eloszlásokra statisztikai illesztést próbáltamvégezni Matlab környezetben a nagyvárosi környezetek többszörös re�exióinakhullámterjedési modelljei során alkalmazott Rayleigh-eloszlással. Azt tapasz-taltam, hogy a tápvonalon re�exiók során kialakuló feszültségeloszlásokra nemjól illeszthet®k a Rayleigh-eloszlások [16℄. A kábelekben kialakult többszörösre�exiók modellezésére a [13℄ és [14℄ szabványok U-eloszlás alkalmazását java-solják, azonban a modellem és a re�exióval kapsolatos mérési eredményem semigazolják ezen eloszlás használatának indokoltságát.A vonatkozó ETSI szabványokban ajánlott U eloszláshoz képest [13℄ és [14℄pontosabb leírásmódot találtam a feszültségeloszlások statisztikai leírására [16℄.Bemutattam, hogy a béta-eloszlás jobban jellemzi a re�exióval terhelt tápvo-nalak esetében kialakuló feszültségeloszlást. Meghatároztam a feszültségre�exióstényez® függvényében hogyan változnak a béta-eloszlás α és β paraméterei. Be-mutattam milyen hatással van a feszültségre�exiós tényez® a várható érték és avariania értékének alakulására.[T6.2℄ 9



A kutatásból levonható következtetésekA mikroelektronikában is használt vékony, merev, nehezen alakítható, kis-méret¶ minták árnyékolási sillapítási tulajdonságainak mérésére kifejlesztettkoaxiális mintatartó végeselem-módszerrel történt elektromágneses térelemzéseazt mutatja, hogy a koaxiális satlakozási felületeken kívüli mintarészek aligbefolyásolják a vizsgált S11, S21 paramétereket.A végeselem-módszerrel elkészített modellt nem találtam alkalmasnak egy�nomabb szerkezet¶, vékony, esetleg nanorétegeket is tartalmazó minta model-lezésére a rásozás viszonylag egyenletes nagy s¶r¶sége miatt. Ilyen esetekbenjobban alkalmazható módszer a lokálisan �nomítható felbontással rendelkez®wavelet-analízis.Az elektromágneses tereket leíró di�ereniálegyenletek megoldására használ-ható a waveletekkel és skálázófüggvényekkel, mint bázisfüggvényekkel való di�e-reniálegyenlet diszkretizálás. Az egyenletek diszkretizálásánál az adaptív mó-don való �nomítás gazdaságosabb módszer, mintha a leg�nomabb felbontásiszinten oldanánk meg az egyenletet.A mikroelektronikában a fraktál szerkezet¶ mintázatokat mutató vékony-rétegek pásztázó mikroszkópos felvételein a zavaró háttérmintázat kisz¶réséreeddig alkalmazott módszerekkel szemben a nagyobb méretskálájú struktúráhoztartozó vektor beazonosítását segíthetjük a wavelet-analízis és a struktúrális ent-rópia felhasználásával.Pulzusmodulált AM jelek re�exiós átvitele során keletkezett jelalakok statisz-tikai átlagának wavelet-transzformáiós együtthatói �nom felbontási szintekenszenvednek el változást a re�exiómentes referenia jelhez képest.A re�exiók okozta mérési bizonytalansági komponens leírására a béta- elosz-lás pontosabb leírást ad, mint a jelenlegi szabványokban szerepl® U eloszlás.Hivatkozások[1℄ Daubehies I.: Ten Letures on WaveletsCBMS-NSF Regional Conferene Series in Applied Mathematis Vol. 61,SIAM, Philadelphia, (1992).[2℄ Chui, C. K.: An Introdution to WaveletsAademi Press, San Diego, (1992).[3℄ Christopoulos, C., Skodras, A., Ebrahimi, T.: The JPEG2000 Still ImageCoding System: an OverviewIEEE Trans. Cons. El., 46, (2000), 1103-1127.[4℄ Kiely, A.,Klimesh, M.: The ICER progressive wavelet image ompressorIPN Progress Report, (2003), 42�155.[5℄ Jakson,J.,D.: Klasszikus elektrodinamika, TYPOTEX Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-2790-86-2,(1997).10
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