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A kutatás el®zménye és célkit¶zései

A passzív radartechnológia korunk jelent®s �gyelmet kapó távérzékelési módszere. A ra-

darral történ® felderítési módszerek között egyedülálló módon saját kisugárzás nélkül, a

környezetben már eleve meglév® rádiófrekvenciás források felhasználásával képes detektálni

mozgó célokat. Sikerét alapvet®en a civil és katonai alkalmazásokban rejl® lehet®ségeknek

együttesen köszönheti. Katonai felhasználás tekintetében ki kell emelnünk a radar nehéz

felderíthet®ségét (Low Probability of Intercept), ami a passzív m¶ködésb®l adódóan biz-

tosított. Fontos emellett, hogy a felderítéshez alkalmazott megvilágító források lehetnek

VHF (FM rádió, DAB) és UHF (DVB-T, GSM, LTE ..) sávban üzemel® adók is, ame-

lyekkel lehet®vé válhat a kis radar hatásos keresztmetszettel rendelkez® célok felderítése

is. Civil alkalmazásokban a legfontosabb el®nyök közé sorolhatjuk az alacsony gyártási és

üzemeltetési költséget, amely egyrészt az adásjel, másrészt a frekvenciahasználati engedé-

lyek nélkülözhet®ségének köszönhet®.

A m¶ködés alapelve régóta ismert, azonban a gyakorlati megvalósítások széleskör¶ elter-

jedése ezidáig váratott magára. Ehhez ugyanis szükség volt a mérés szempontjából ked-

vez® tulajdonságokkal rendelkez® megvilágító forrásokra és olyan kis költségvetés¶, nagy

teljesítmény¶ jelfeldolgozó rendszerekre, amelyek képesek kezelni a technológia által meg-

követelt extrém számítási igényeket. Az immár megvilágító forrásként alkalmazott adások

bizonytalansági függvénye magas szint¶ melléknyalábokkal rendelkezik a moduláció jel-

legéb®l adódóan, ami ellehetetleníti a távoli, kis teljesítménnyel vett re�exiók észlelését

[4]. Az eddig bemutatott, sz¶rést megvalósító algoritmusok egy része kizárólag szimulált

környezetben kerül tesztelésre, amellyel az eljárások alkalmazhatóságának felmérése egy

valós terepi méréssel szemben messze alulmarad az elvártaktól [42]. Ennek f® oka, hogy a

bisztatikus clutter modellezése még ma is egy rendkívül összetett feladat [3]. A valós mé-

rési eredményeken kiértékelt módszerek teljesít®képessége pedig sokszor kevésbé objektív

környezetben és mér®számok felhasználásával kerül meghatározásra. Az egyedileg használt

demonstrációs rendszerek eltér® rádiófrekvenciás paraméterekkel rendelkeznek, illetve a

vizsgálatokhoz esetenként különböz® megvilágító forrásokat használnak. A létez® eredmé-

nyek min®síthet®ségét tovább csökkenti, hogy a demonstrációkhoz az esetek többségében

igen kevés mintaelem tartozik.

Kutatásom egyik f® célkit¶zése volt feltárni azoknak a szükséges követelményeknek a

rendszerét, amelyek elengedhetetlenek a sz¶rést és detektálást végz® fokozatok teljesít®ké-

pességének objektív megítéléséhez. Ehhez nélkülözhetetlen jól ismert viselkedés¶ és kéz-

ben tartható mér®számok találása, valamint szükséges azonosítani a felhasznált referencia

rendszer mér®szám szempontjából releváns paramétereit. A kutatás eredményeinek gyakor-

latban való alkalmazásával így lehet®ség nyílik a korábban javasolt sz¶r® eljárások eddig

nem ismert mélység¶ tanulmányozására, illetve új elven m¶köd® módszerek teljesít®képes-

ségének hiteles kiértékelésére is.
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A sz¶rési módszereket m¶ködési tartomány szerint három alapvet®en különböz® cso-

portba sorolhatjuk. A Doppler frekvencia, az irányszög és az id®tartományban m¶köd® el-

járásokra. A jelenleg ismert eljárások kivétel nélkül legfeljebb két tartományban, a Doppler

frekvencia és az id®késleltetés által meghatározott térben képesek m¶ködni. Az irányszög

tartományban nyalábformálással végrehajtott sz¶rést minden eddigi esetben külön szokás

kezelni. További kutatást végeztem ezért, amelynek fókuszpontjában egy olyan sz¶r® al-

goritmusok álltak, amelyek képesek a tér és id®tartományban szimultán rendelkezésre álló

információk kiaknázására a sz¶rés hatékonyságának növelése érdekében.

A passzív radartechnológia egyik további, igen ígéretes alkalmazási területe a kis méret¶

pilóta nélküli repül®gépek felderítése. A gyakorlatban is m¶köd®képes megoldásokra egyre

növekv® igény mutatkozik, hiszen az eszközök gyors elterjedésével fokozódik a b¶nös célú

alkalmazások kockázata is. Tekintettel arra, hogy a s¶r¶n lakott területeken, tömegtar-

tózkodású objektumok környezetében az elektromágneses spektrum rendkívüli mértékben

telített, passzív radarok alkalmazása kézenfekv® választás lehet az interferenciák és a frek-

venciahasználati korlátozások elkerüléséhez. El®zetesen elvégzett kísérletek fényt derítettek

továbbá arra, hogy ezen kis méret¶ repül®gépek rotorjai forgás közben egyedi re�exiós ké-

pet produkálnak rezonancia frekvenciához közeli megvilágítási esetén. Mivel a rotorlapátok

�zikai méretéb®l adódó rezonancia frekvenciák az UHF sávba esnek, ahol számos m¶sor-

szóró adás üzemel, további igény indukálódik egy passzív radar elven m¶köd® felderítés

kidolgozására.

A korszer¶ radarrendszerekben a detektálás mellett egyre jelent®sebb hangsúlyt kap a

céltárgy-klasszi�káció megvalósítása is. Ez kiváltképp igaz a pilóta nélküli repül®gépek ész-

lelésére használt rendszerekben, mivel a légtérben mozgó madarak méretükb®l adódóan

könnyen összetéveszthet®ek ezekkel a repül® eszközökkel. A korábban végzett kísérleti mé-

résekb®l kiderül, hogy a re�ektált jel mikro-Doppler spektrumának vizsgálatával lehet®vé

válik a detektált pilóta nélküli repül®gépek azonosítása. Habár a jelenség észlelésér®l töb-

ben beszámoltak, a forgás közben keletkez® re�exió pontos leírása és modellje eddig nem

ismert. Kutatásaim egyik célkit¶zése volt egy olyan modell megalkotása, amellyel rezo-

nancia frekvencia környezetében leírható a propellerr®l érkez® re�ektált jel jelalakja. Ezt

felhasználva így lehet®ség nyílhat a forgó propeller passzív radarral történ® detektálására,

azonosítására és állapotbecslésére is.
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1. fejezet

A passzív radarok id® vagy térbeli

algoritmusainak kvantitatív

összehasonlítása

1.1. Passzív radar m¶ködési elve

A passzív radar rendszerek a hagyományos elven m¶köd® aktív radarokkal ellentétben a

célok felderítéséhez nem sugároznak ki megvilágító jelet, hanem erre a környezetben már

eleve meglév® forrásokat használják fel. Az esetek többségében ezek a megvilágító jelek

valamilyen m¶sorszóró vagy telekommunikációs adótól származnak. A m¶ködését az 1.1

sematikus ábra mutatja be.

1.1. ábra. Bisztatikus radar geometria

Az adóból kisugárzott jel egy lehelyezett vev®egységet a m¶ködés szempontjából leg-

egyszer¶bb esetben két különböz® úton ér el. Ezek a közvetlen úton érkez® jel, illetve a

céltárgyról re�ektált jel. Amennyiben a radar képes észlelni és elkülöníteni a re�ektált je-

let, majd meghatározni a beérkezési id®különbséget (τ0− τ1), úgy a geometria ismeretében

meghatározhat a térben egy ellipszoidot, amely kijelöli az észlelt cél lehetséges pozícióit.
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A méréssel meghatározott ellipszoid minden pontjára az (1.1) által megadott bisztatikus

távolság állandó.

Rb =
L− (Rt +Rr)

c
(1.1)

Az összefüggésben L jelöli a f®vonal menti távolságot, Rt az adótorony és a céltárgy közötti

távolságot, Rr a céltárgy és a vev® közti távolságot, c pedig a fénysebességet. Mivel az így

elvégezhet® méréssel a cél pozíciója nem egyértelm¶, a tényleges koordináták meghatáro-

zásához vagy több bisztatikus párra vagy a radar vev®antennájára beérkez® re�ektált jel

hullámfrontjának azimuth és elevációs szögeinek mérésére van szükség.

A céltárgyról re�ektált jel az id®késleltetésen kívül Doppler eltolódást is szenved a cél,

adótoronyhoz illetve vev®höz képesti mozgásából adódóan. A Doppler eltolódás mértéke

függ a cél mozgásának irányától, amit a bisztatikus mérési elrendezésben a β és δ szögekkel

jellemzünk. A β bisztatikus szöget az adóállomás-céltárgy-radarvev® háromszöggel adjuk

meg, míg a δ szöget a sebességvektor és bisztatikus szög szögfelez®je között értelmezzük

az 1.2 ábra szerint.

t Rr

�/2

�/2

δ

Megvilágító forrás (Tx) L Passzív radar (Rx )

1.2. ábra. Bisztatikus Doppler frekvencia értelmezése

fD =
2v

λ
cos(β/2)cos(δ), (1.2)

ahol v a céltárgy sebességének abszolút értékét, λ pedig a megvilágító jel hullámhosszát

jelöli [1], [7].

1.2. Jelmodell

A passzív radarrendszerek a jel-zaj plusz interferencia viszony maximalizálásának érdeké-

ben a felderítéshez és a referenciajel vételéhez is egy-egy dedikált antennát és vev®csatornát

használnak, amelyeket a továbbiakban felderít® és referenciacsatornának nevezek. Mivel a

jelfeldolgozási lépések dönt® többségben a digitális tartományban történnek, különösen a

detektor megvalósítása, a jelmodellhez diszkrét idej¶ leírást fogok használni, amelyben n

az x[n] jel mintaelem indexét jelöli. A mintavételezéshez fs mintavételi frekvenciát haszná-
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lunk, amihez Ts = 1/fs mintavételi periódusid® tartozik. Antennával történ® vétel esetén

a referenciacsatornán vesszük a hasznos s[n] jelet, illetve ugyanezen jel id®beli eltoltja-

it s(n− τi
Ts

), amelyek származhatnak a több utas terjedésb®l valamint azonos frekvencián

m¶köd® hálózat (SFN - Single Frequency Network) esetén más adótornyoktól is. Ezen kívül

természetesen a csatorna tartalmaz zaj komponenst is, amely a termikus zajból, a vev®-

egység saját zajából illetve egyéb küls® interferenciákból származik. Ezt jelöljük η[n]-el.

Ezek után a referenciacsatornát a következ® diszkrét idej¶ modellel írom le

xr[n] = αs[n]︸ ︷︷ ︸
hasznos jel

+
V∑
i=1

δis

[
n− τi

Ts

]
︸ ︷︷ ︸

SFN + többutas terjedés

+η[n] . (1.3)

Itt α illetve δi, i = 1 . . . V a referencia csatorna adott jelkomponenseinek komplex érték¶

skálázási tényez®it jelölik. Ezen tényez®k magukba foglalják az adójel teljesítményszintjét

a terjedési jellemz®ket illetve a �zikai vev®csatorna átviteli paramétereit. Az id®ben eltolt

komponensekb®l összesen V darabot veszek �gyelembe a modellben, amelyek közül az

i-edik id®beli késleltetése τi. A felderít®csatornát ehhez hasonlóan a következ® alakban

írhatjuk fel:

xs[n] =
V+K∑
i=V+1

δis

[
n− τi

Ts

]
︸ ︷︷ ︸
SFN + többutas terjedás

+ γs

[
n− τ0

Ts

]
ej2πf0/fsn︸ ︷︷ ︸

re�ektált jel

+ξ[n], (1.4)

ahol δi, i = V + 1 . . . V +K a felderít®csatorna i-edik jelútjához tartozó komplex skálázási

tényez®, τi pedig ennek a jelútnak a késleltetése. A céltárgyról re�ektált jelet jellemzi an-

nak id®beli késleltetése τ0 illetve a vev®höz képest a Doppler eltolódásának mértéke f0, γ

a komponens skálázási tényez®je. A felderít®csatornán jelen lév® független zajkomponenst

jelöljük ξ[n]-el.

A vev®csatornák zajkomponenseir®l joggal feltételezhetjük, hogy normális eloszlást követ-

nek.

η[n] ∼ CN (0, σ2
η) (1.5)

ξ[n] ∼ CN (0, σ2
ξ ) (1.6)

1.3. Keresztkorrelációs detektor és a maszkolási hatás

A detektálás folyamán a f® célunk a re�ektált jel jelenlétének észlelése a felderít®csatorna

jelében. A keresztkorrelációs detektor m¶ködése szerint amennyiben ismerjük a kisugárzott

jel id®függvényét (s([n]), és céltárgyról re�ektált jel paramétereit (τ0, f0), AWGN (additív

Gaussi fehér zajjal terhelt) csatornán az illesztett sz¶rés jel-zaj viszony maximalizálás

szempontjából optimális megoldást ad. A felderítést végz® oldalon természetesen nincs a

priori információnk τ0 illetve fD konkrét értékér®l ezért a sz¶rést el kell végeznünk az összes
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lehetségesen el®forduló id®eltolásra és Doppler frekvenciára. Mivel az s[n]-jel közvetlen

nem áll rendelkezésünkre az illesztett sz¶rés elvégzéséhez az referenciacsatorna xr[n]-jelét

használjuk fel.

χ(τ, fD) =
N−1∑
n=0

xs[n]xr[n− τ/Ts]∗e−j2π
fD
fs
n (1.7)

A számítás eredményeképpen egy kétdimenziós felületet kapunk, amely megadja a felde-

rít®csatorna felbontását az xr[n] jel id®ben és Doppler frekvenciában eltolt változataiból

kifeszített térben. A χ(τ, fD) függvény id®késleltetés és Doppler frekvencia paraméteri

folytonos változók τ, fD ∈ R, a feldolgozott jeleket azonban diszkrét id®tartományban ér-

telmezzük. A χ(τ, fD) diszkretizáltját RD mátrixnak nevezzük. Ideális megvilágító jelet

feltételezve, interferencia mentes esetben az RD mátrixnak kizárólag a (τ0, f0) index¶ cel-

lája nullától eltér®.

Azt a jelenséget, amelynek eredményeképpen a nagy energiájú re�exiók elfedik a kiseb-

beket az RD mátrixon a megvilágító jel bizonytalansági függvényének korlátossága miatt,

maszkolási hatásnak nevezzük [2]. A jelenség m¶ködése érthet®vé válik, ha meggondoljuk,

hogy a teljes távolság-Doppler mátrix el®állítható a jelkomponensekb®l számított elemi

távolság-Doppler tartományú felbontások lineáris kombinációjaként.

χ(τ, fD) = δ1χ(τ, fD)1 + δ2χ(τ, fD)2 + . . . (1.8)

χ(τ, fD)i =

N−1∑
n=0

s

[
n− τi

Ts

]
e
j2π

fi
fs
n
s

[
n− τ

Ts

]∗
e
−j2π fD

fs
n
, (1.9)

ahol i ∈ N a jelkomponens indexét jelöli. Az 1.3 ábra azt az egyszer¶ esetet illusztrálja,

amikor a felderít® csatornán vett jel kizárólag két komponensb®l tev®dik össze, az észlelni

kívánt céltárgy re�exióból és a megvilágító forrástól közvetlen úton érkez® jelb®l. A kö-

vetkez® szakaszban javasolok egy mér®számot, amelynek alkalmazásával a maszkoló hatás

érvényre jutásának er®sségét mérhet®vé teszem.

1.4. Clutter sz¶r® algoritmusok teljesít®képességének mérése

clutter: Clutternek nevezünk minden olyan zavaró jelösszetev®t, amelyek eredend®en a

felhasznált megvilágító forrástól származnak, azonban a hasznos céltárgy re�exiótól füg-

getlenek. Vagyis a c[n] diszkrét mintasorozat clutter, ha ∃ τi, fi, hogy

IE

{〈
c[n]− r[n], s

[
n−

⌈
τi
Ts

⌉
e
j2π

⌈
fi
fs

⌉
n
]〉}

6= 0, (1.10)

ahol τi, fi ∈ R, r[n] ∈ C a hasznos céltárgyre�exió, s[n] ∈ C pedig a megvilágító jel id®sora,

n az id®sor mintaindexe, Ts pedig a rendszer mintavételi periódusa. IE {} a várhatóérték

képzést, 〈 , 〉 pedig a skaláris szorzatot jelöli.

A detektálás és clutter sz¶rés min®ségi vizsgálatainak elvégzéséhez, olyan mér®szám al-

kalmazása szükséges, amely egyrészt objektíven képes információt adni a maszkoló hatás
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(c) Céltárgy és clutter együttes képe az RD mátrixon

1.3. ábra. Maszkoló hatás a távolság-Doppler tartományban.

er®sségér®l, másrészt amelyr®l megfelel® ismeretekkel rendelkezünk a visszaadott értéket

befolyásoló tényez®kr®l is. Ezért a következ® mér®szám használatát javasolom:

∆ =
|χ(τ0, f0)|2

|χ(τ ′, f ′)|2
, (1.11)

ahol a τ0 és f0 értékek a céltárgyhoz tartozó id® és Doppler eltolást jelölik, τ ′ illetve f ′ pedig

egy ett®l eltér® cellát indexeit jelöli az RD mátrixban. Gyakorlati esetekben a cluttert és

zajt tartalmazó cella energiáját becsülhetjük átlagstatisztikával

∆̂ =
|χ(τ0, f0)|2∑

T,F

|χ(τ ′i , f
′
i)|2

, (1.12)

ahol τ ′i ∈ T, i = 1 . . .m és f ′i ∈ F, i = 1 . . .m a vizsgált (τ, fD) index¶ cella szomszédos

celláinak id®eltolás és Doppler frekvencia indexeit adják meg. Mivel az analízis elvégzéséhez

nélkülözhetetlen a mér®szám pontos m¶ködésének ismerete és megértése, az alábbiakban

meghatározom a ∆ függvény kimenetének várható értékét.

∆ =
IE
{
|χ(τ0, f0)|2

}
IE
{
|χ(τ ′, f ′)|2

} ∼ SINRtarget (1.13)
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A jelmodellben a könny¶ matematikai kezelhet®ség érdekében normális eloszlású megvilá-

gító jelet feltételezek. Ez a megszorítás nem zárja ki a kapott eredmények általános érvény¶

gyakorlati felhasználását, mivel egyes megvilágító jelek (Ortogonális frekvencianyalábolást

használó - OFDM) statisztikailag ezzel megegyez® eloszlást mutatnak [15]. Emellett felte-

szem, hogy a jel mintái gyengén stacioner folyamatból származnak.

s[n] ∼ CN (0, σ2
s) (1.14)

Az általános tárgyalás mell®zése nélkül, amennyiben a vételi oldalon a mintavételi frek-

vencia fs éppen teljesíti a Shannon-Nyquist mintavételi tételt (a digitalizált jel fehérzaj

folyamat) és (1.14)-b®l adódóan, az egyes jelkomponensek egymást követ® digitalizált min-

tái statisztikailag függetlenek (korrelálatlanok).

Ugyanakkor szintén feltehetjük azt is, hogy a kisugárzott megvilágító jel (s[n]) és a re-

ferencia valamint a céltárgycsatorna zajkomponensei η[n], ξ[n] egymástól függetlenek és

így:

IE {s[n]η[n]ξ[n]} = IE {s[n]} IE {η[n]} IE {ξ[n]} (1.15)

Illetve a vev®rendszer által vett megvilágító jel bármely két id®beli eltolásának a mértéke

különbözik, vagyis

τi 6= τj i 6= j i, j = 0..V +K, (1.16)

így az el®z®leg megfogalmazott feltételekb®l adódóan a megvilágító jel egyes id®ben eltolt

komponensei egymástól függetlenek, tehát

IE

{
s

[
n− τi

Ts

]
s

[
n− τj

Ts

]}
= IE

{
s

[
n− τi

Ts

]}
IE

{
s

[
n− τj

Ts

]}
(1.17)

Mivel a referenciacsatornán így minden tag páronként független és normális eloszlást követ,

az egyes zaj és interferencia komponenseket összefoghatjuk egy közös változóba, amely

szintén normális eloszlású. Jelöljük ezt ir[n]-el. Ezek után a referenciacsatorna jelét az

alábbi rövid alakra írhatjuk át:

xr(n) = αs[n] + ir[n] (1.18)

Tegyük meg ugyanezt a felderít® csatornával is azzal a módosítással, hogy itt a hasznos

jel a céltárgyról re�ektált jelkomponens. Az összefogott zaj és interferencia jeleket jelöljük

is[n]-el.

xs[n] = γs

[
n− τ0

Ts

]
ej2πf0/fsn + is[n] (1.19)

Felhasználva (1.17) összefüggést, az összefogott interferenciajelekr®l megállapíthatjuk, hogy

a várható értékük nulla, és így pedig az átlagteljesítményük megegyezik a komponensek
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szórásnégyzetének összegével. σ2
s = 1 választással,

IE {ir(n) = 0} (1.20a)

IE {is(n) = 0} (1.20b)

IE
{
|ir(n)|2

}
=

V∑
i=1

|δi|2 + σ2
η (1.20c)

IE
{
|is(n)|2

}
=

V+K∑
i=V+1

|δi|2 + σ2
ζ (1.20d)

Ezek felhasználásával de�niálhatjuk a referencia és a felderít® csatorna jel-zaj plusz inter-

ferencia viszonyait.

SINRref =
|α|2

IE {|ir(n)|2}
=

|α|2∑V
i=1 |δi|2 + σ2

η

(1.21)

SINRsurv =
|γ|2

IE {|is(n)|2}
=

|γ|2∑V+K
i=V+1 |δi|2 + σ2

ζ

(1.22)

A mér®szám m¶ködésének szempontjából két lényeges esetet különböztethetünk meg, az

illesztett illetve az illesztetlen esetet. Els® lépésként foglalkozzunk az illesztett esettel. He-

lyettesítsünk be az (1.7) kifejezésbe a referencia és a felderít® csatorna jelét (1.18) és (1.19)

alakokban.

|χ(τ0, fD)|2 (1.23)

= IE


∣∣∣∣∣
N−1∑
n=0

(
αs

[
n− τ0

Ts

]
+ ir

[
n− τ0

Ts

])∗
e
−j2π fD

fs
(n)
(
γs

[
n− τ0

Ts

]
e
j2π

f0
fs
n

+ is[n]

)∣∣∣∣∣
2


= IE


∣∣∣∣∣
N−1∑
n=0

Z1[n] + Z2[n] + Z3[n] + Z4[n]

∣∣∣∣∣
2
 ,

ahol az egyszer¶bb írásmód miatt az összegzésen belüli tagokat egyenként egy-egy komplex

számmal jelöljük az alábbiak szerint:

Z1[n] = α∗γ

∣∣∣∣s [n− τ0

Ts

]∣∣∣∣2 (1.24)

Z2[n] = γir

[
n− τ0

Ts

]∗
s

[
n− τ0

Ts

]
(1.25)

Z3[n] = α∗s

[
n− τ0

Ts

]∗
e
−j2π fD

fs
n
is[n] (1.26)

Z4[n] = is[n]ir

[
n− τ0

Ts

]∗
e
−j2π fD

fs
n (1.27)
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Az abszolútérték négyzet képzés komplex konjugált pár szorzására való felbontás után,

azon tagok várhatóértéke, amelyeknél Zi 6= Zj , minden esetben nulla. Vagyis:

IE {Zi[n]∗Zj(k)} = 0 i 6= j i, j = 1..4 (1.28)

Ehhez annak kell teljesülnie, hogy a szorzat tényez®i egymástól statisztikailag függetlenek

legyenek és a két tényez® közül legalább az egyik várható értéke nulla, ami (1.14) és (1.20)

szerint teljesül. Maradt tehát négy különböz® tagunk, amelyet meg kell határoznunk. Ezek

mindegyikére i = j.

IE

{
N−1∑
n=0

N−1∑
k=0

Zj [n]∗Zi[k]

}
=

N−1∑
n=0

N−1∑
k=0

IE {Zi[n]∗Zi[k]} (1.29)

Határozzuk meg els® lépésben a hasznos jelb®l származó energiáját a detektor kimenetén.

Ekkor a fenti jelölésrendszer szerint i = j = 1. Amennyiben a várhatóérték képzésen

belüli tényez®k indexei nem egyeznek meg, azaz n 6= k a két tényez® |s[n − τ0/Ts]|2 és

|s[k − τ0/Ts]|2 egymástól független valószín¶ségi változók, ennek megfelel®en a szorzatuk

várhatóértéke a várhatóértékük szorzata, vagyis:

N−1∑
n=0

N−1∑
k=0

IE {Z1(n)∗Z1(k)} = |α|2|γ|2
N−1∑
n=0

N−1∑
k=0

IE

{∣∣∣∣s [n− τ0

Ts

]∣∣∣∣2
}

IE

{∣∣∣∣s [k − τ0

Ts

]∣∣∣∣2
}
(1.30)

Amely két tényez®r®l viszont tudjuk, hogy nem más mint a normális eloszlású megvilágító

jel mintájának szórásnégyzete σ2
s , hiszen V AR {s[n]} = V AR {s[n− τ0/Ts]} = σ2

s , mivel

a folyamat gyengén stacionárius. Ezekb®l a tagokból (n 6= k) N(N − 1) darab van. Ezen

kívül, vannak olyan tagok, amikor n = k ekkor a várhatóérték képzésen belül:

IE

{∣∣∣∣s [n− τ0

Ts

]∣∣∣∣2 ∣∣∣∣s [k − τ0

Ts

]∣∣∣∣2
}

= IE
{
|s[n]|4

}
, (1.31)

ami pedig a valószín¶ségi változó negyedik momentuma. Ezekb®l a tagokból összesen N

darab van. Összevonva az eddigi ismereteinket:

IE

{
N−1∑
n=0

N−1∑
k=0

|s(n− τ0)|2|s(k − τ0)|2
}

= N(N − 1)σ4
s +N IE

{
|s(n)|4

}
(1.32)

Tudjuk ugyanakkor, hogy a normális eloszlás magasabb rend¶ momentumai az alábbi össze-

függés szerint számolandóak:

IE {|x|p} = σpx(p− 1)!!, (1.33)

ahol x ∼ CN (0, σ2
x) és !! a szemifaktoriálist jelöli. Ez alapján a végs® összefüggésünk a

hasznos jel átlagos energiájára a következ®képpen alakul

IE

{
N−1∑
n=0

N−1∑
k=0

Z1[n]∗Z1[k]

}
= |α|2|γ|2N(N − 1)σ4

s +Nσ4
s3 = |α|2|γ|2N(N + 2) (1.34)
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A fenti levezetéssel analóg módon a maradék tagokat is meghatározhatjuk. Amennyiben

i = j = 2, az alábbi tagot kell kiszámítanunk:

N−1∑
n=0

N−1∑
k=0

IE {Z2[n]∗Z2[k]} = |γ|2
N−1∑
n=0

N−1∑
k=0

IE

{(
ir

[
n− τ0

Ts

]∗
s

[
n− τ0

Ts

])∗
ir

[
k − τ0

Ts

]∗
s

[
k − τ0

Ts

]}
(1.35)

Amikor n 6= k a két tényez® egymástól független így a szorzatuk várható értéke 0. Viszont

n = k esetében a szórásnégyzetük szorzatát adja, ezért felhasználva az (1.20) de�níciókat.

N−1∑
n=0

N−1∑
k=0

IE {Z2(n)∗Z2(k)} = N |γ|2
M∑
i=1

|δi|2 + σ2
η = N |γ|2Pr (1.36)

Hasonló módon a harmadik tag Zi = Zj = Z3

N−1∑
n=0

N−1∑
k=0

IE {Z3(n)∗Z3(k)} = N |α|2
M+K∑
i=M+1

|δi|2 + σ2
ζ = N |α|2Ps (1.37)

Illetve a negyedik tag Zi = Zj = Z4

N−1∑
n=0

N−1∑
k=0

IE {Z4(n)∗Z4(k)} = N
M∑
i=1

|δi|2 + σ2
η

M+K∑
i=M+1

|δi|2 + σ2
ζ = NPsPr (1.38)

Amennyiben tehát a vizsgált RD mátrix cellán a referencia jelet sikerül illesztetnünk a

re�ektált jelre, a cella abszolút értékének négyzetére a következ® összefüggésnek megfelel®

értéket kapjuk várhatóértékben

IE
{
|χ(τ0, f0)|2

}
= N

(
|α|2|γ|2(N + 2) + |γ|2Pr + |α|2Ps + PsPr

)
(1.39)

Az illesztett esethez hasonló levezetést követve illesztetlen esetben az alábbi összefüggéshez

jutunk

IE
{
|χ(τ ′, f ′)|2

}
= N

(
|α|2|γ|2 + |γ|2Pr + |α|2Ps + PsPr

)
(1.40)

Ahonnét némi átrendezéssel kapjuk a ∆ mér®szám várható értékét a fent ismertetett meg-

kötések mellett

∆ =
(N + 2)SINRrefSINRsurv + SINRref + SINRsurv + 1

SINRrefSINRsurv + SINRref + SINRsurv + 1
, (1.41)

ahol N tipikusan nagy, így a plusz 2 a gyakorlati esetekben elhanyagolható. Látható, hogy

a detektálás teljesít®képességét mindkét csatorna jeltisztasága befolyásolja. Az 1.4 ábra a

kapott ∆ függvényt ábrázolja 2 illetve 3 dimenzióban a referencia és a felderít®csatorna

SINR értékének függvényében, rögzített N = 106 mintának megfelel® koherens integrálási

id®re. Érdemes meg�gyelnünk, hogy a referencia csatorna SINR értékének rögzítése mellett,

bármekkora is a jeltisztaság a felderít® csatornán, az elérhet® korrelációs csúcs kiemelés egy

adott korlát alatt marad. Ugyanez fordítva is igaz a felderít® csatornára.
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(a) ∆ függvény 2 dimenziós kontúr ábrája
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(b) ∆ függvény 3 dimenziós ábrája

1.4. ábra. ∆ függvény ábrázolása a csatornák jeltisztaságának függvényében

Hasonló, ám a gyakorlati esetekben közvetlenül nehezen felhasználható eredményekre

jutottak Liu és kutató társai [36]. Más levezetési eljárást követve szintén sikerült meghatá-

rozniuk a detektor hatásfokának jeltisztaságtól való függ®ségét. Az általuk talált formula

ugyanakkor kizárólag a jel-zaj plusz interferencia viszonyt határozza meg, nem pedig a

távolság Doppler tartományban meg�gyelhet® korrelációs csúcs dinamikáját. Ezáltal nem

számol a megvilágító jel bizonytalansági függvényével, tehát "végtelenül" nagy tisztaságú

csatornák esetén végtelenül nagy céltárgy SINR értéket jósol. Ugyanakkor a fent bemuta-

tott formula korlátos értéket ad, bármilyen nagy is a két csatorna jeltisztasága.

∆ ≤ N (1.42)

A detektálási probléma egy igen átfogó és általános tárgyalását Gy®r� László munkájában

találhatjuk meg [14]. A clutter sz¶r® algoritmust általánosan az f(xs[n],xr[n],p) függvény

jelöli, amelynek bemenete az eredeti felderít®csatorna xs[n], az xr[n] referenciacsatorna,

illetve a p paraméter vektorok. A clutter sz¶rés eredményeképpen, a detektor kimenete

várható értékben az elért SINR javulásnak megfelel®en növekszik. Ezt szemléletesen az 1.5

ábra illusztrálja. Használjuk a χ(τ, fD, xs[n], xr[n]) jelölést az illesztett sz¶rés elvégzésére

az xs[n] felderít®csatorna mintái és az xr[n] referencia csatorna mintáit között. Ekkor

∆ =
IE
{
|χ(τ0, f0, xs[n], xr[n])|2

}
IE {|χ(τ ′, f ′, xs[n], xr[n])|2}

(1.43)

megadja a detektor várható kimenetét a sz¶rés nélküli esetben, míg

∆f =
IE
{
|χ(τ0, f0, xf [n], xr[n])|2

}
IE {|χ(τ ′, f ′, xf [n], xr[n])|2}

(1.44)

megadja a detektor várható kimenetét az f clutter sz¶rés elvégzése után, ahol xf [n] jelöli

a clutter sz¶r® algoritmus kimenetén megjelen® sz¶rt mintákat. Továbbá célunk, az xf [n]

sz¶rt jelet úgy el®állítani, hogy ∆f > ∆. Ezek után az empirikus ∆ értékekb®l kialakítható
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1.5. ábra. Detektor hatásfok növekedés a clutter sz¶rés eredményeképpen

mér®számot a következ® összefüggéssel adom meg

∆imp =
∆̂f

∆̂
(1.45)

∆̂ =
|χ(τ0, f0, xs[n], xr[n])|2

1
Q

∑
τ ′∈T ,f ′∈F |χ(τ ′, f ′, xs[n], xr[n])|2

∆̂f =
|χ(τ0, f0, xf [n], xr[n])|2

1
Q

∑
τ ′∈T ,f ′∈F |χ(τ ′, f ′, xf [n], xr[n])|2

A clutter átlagteljesítményének becsléséhez felhasznált cellák számát Q-val jelölöm. Ennek

a mér®számnak a meghatározásával hatékonyan értékelhettem ki a különböz® algoritmusok

teljesít®képességét, azonban a korlátait is szükséges volt �gyelembe venni az obejektivitás

meg®rzéségez. A mér®szám és a felderít®csatorna SINR értéke közötti kapcsolat nem line-

áris, emiatt akár igen nagy mérték¶ clutter elnyomáshoz is tartozhat csekély növekmény.

Ezeknek a hatásoknak a kézben tartására speciális mérési elrendezést használtam. Itt fon-

tos megjegyezni, hogy a korábbi kutatásokban használt mér®számok, úgy mint a Cardinali

és munkatársai által használt clutter csillapítás (CA) [42], vagy a Garry által bevezetett [17]

zajpadló redukció semmilyen módon nem veszi �gyelembe a céltárgy re�exiós komponenst.

1.5. Irányszög-tartománybeli sz¶rések vizsgálata

A vev®antennákra beérkez® rádiófrekvenciás hullámok irányszög-tartománybeli megkülön-

böztetésével lehet®ségünk nyílik a clutter elnyomására illetve a hasznos re�exió kiemelésére.

Ezt a fajta viselkedést a használt vev®antennák iránykarakterisztikájának megfelel® kialakí-

tásával érhetjük el. Jelöljük a felderít®csatornán használt antenna azimuth síkú amplitúdó

iránykarakterisztikáját Fs(θ)-val. Érdemes megjegyezni, hogy míg az itt tárgyalt vizsgála-

tokban azimuth szögben való sz¶résre szorítkozom, Navrátil és társai végeztek kísérleteket
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(a) Izotróp elemi sugárzót feltételezve (b) Yagi antennát feltételezve (F/B = 15 dB)

1.6. ábra. 15 dB el®re-hátra viszonnyal rendelkez® antenna által elérhet® ha-
tótávolság növekedés szimulált adatokon

a clutter elevációs szögben való sz¶résére is [29]. Szo�sztikált rendszerek esetében mind-

két irányszög mentén célszer¶ a sz¶rést elvégezni. Az eddig használt jelmodellt tovább

�nomítva a vett felderít®csatorna jelet az alábbi alakban írhatjuk:

xs[n] =

V+K∑
i=V+1

δiFs(θi)s

[
n− τi

Ts

]
+ γFs(θ0)s

[
n− τ0

Ts

]
ej2πf0/fsn + ξ[n], (1.46)

ahol θV+1 . . . θV+K és θ0 rendre a clutter komponensek és a céltárgyre�exió beérkezési

irányszöge. Ezek után a vételi oldalon az antennák iránykarakterisztikájának megfelel®

kialakításával és beállításával a felderít®csatornán növelhetjük a vett jel SINR értékét.

argmax
Fs(θ)

 |γFs(θ0)|∣∣∣∑V+K
i=V+1 δiFs(θi)

∣∣∣
 (1.47)

Mivel a direkt úton érkez® jelkomponens elnyomása els®dlegesen a cél a várható legnagyobb

SINR nyereséget úgy érhetjük el ha ehhez a vételi antenna el®re-hátra viszonyát használjuk

ki (FB = Fs(0)/Fs(180)). Az elérhet® SINR javulás arányos az el®re-hátra viszonnyal.

SINRantsurv ' SINRsurv
|Fs(0)|2

|Fs(180)|2
(1.48)

Ezt az általam javasolt direkt jel csillapítási módszert valós környezetben, kísérleti mérések-

kel is igazoltam, amihez egy 15 dB el®re-hátra viszonnyal rendelkez® antennát használtam

[37]. Az eljárás m¶ködésének szimuláció útján történ® ellen®rzését az 1.6 ábrán muta-

tom be. Az ábrán egy felszálló repül®gép szimulációját láthatjuk az RD mátrixon izotróp

sugárzási karakterisztikával rendelkez® antenna illetve egy 15 dB el®re-hátra viszonnyal

rendelkez® antenna esetén. Abdullah és munkatársai [19] hasonló céllal árnyékoló kerítést

használtak, míg a Franhofer intézet kutatói rádiófrekvenciás nyel®anyag közbeiktatásával

értek el kisebb hátrasugárzást a DVB-T alapú demonstrátoruk antennarendszerén [47].

A továbbiakban megmutatom, milyen eredmények érhet®ek el a sugárzási karakterisztika

(Fs(θ)) virtuális befolyásolásával.
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1.5.1. Analóg direkt jelkioltás

A kis linearitással vagy bitmélységgel rendelkez® szoftver rádió vev®egységek alapvet®en

a kezelend® jelkomponensek nagy jelszintbeli különbségei miatt nem alkalmazhatóak. A

bemeneten lév® jelek kezeléséhez szükséges dinamikatartomány el®zetes kompresszálásá-

val azonban ezek a követelmények csökkenthet®ek, vagy másképpen fogalmazva ugyanazon

vev® használatával nagyobb detektálásbeli performancia érhet® el. Li és munkatársai alap-

vet®en a kis bitmélységb®l adódó korlátozások kezelésére javasoltak egy analóg szabályozó

hurkot, amely feszültségvezérelt csillapító áramköröket (VCA) és feszültségvezérelt fázisto-

lókat (VCPS) alkalmazva valósítja meg a clutter csillapítását [44]. A szükséges dinamika-

tartomány jelent®s csökkentéséhez elegend® a direkt úton érkez® interferencia csillapítása

is. A felderít®csatornán vett direkt utas interferenciát kiolthatjuk, a referenciacsatorna

megfelel®en skálázott jelének ellen fázisban való hozzáadásával. A sz¶rt felderít®csatorna

jelét ezek alapján a következ® alakban írhatjuk.

xf (t) = xs(t)−Aejφxr(t) (1.49)

A szakaszon belül egy újfajta digitális vezérlés¶ IQ modulátoron alapuló analóg tarto-

mányban megvalósított direkt utas interferencia kioltó áramkör javaslatát mutatom be. A

1.7. ábra. Analóg tartományban megvalósított direkt jel sz¶r® blokkvázlata

javasolt áramkör felépítését és vezérlését az 1.7 ábra mutatja be. A referencia csatornán

vett jelet el®er®sítést és sz¶rést követ®en egy teljesítményosztóra juttatjuk, ahonnét a jel

közvetlenül a referenciacsatorna SDR bemenetére, illetve az amplitúdó skálázást és fázis-

tolást megvalósító IQ modulátor bemenetére kerül. Az IQ modulátorban használt szorzó

áramkörök kiválasztásánál fontos kritérium a négy sík-negyedes szorzás megvalósítható-

sága illetve a DC jellel való vezérelhet®ség támogatása. Egy jó választás lehet ezért a

négy diódás gy¶r¶s kever®, aminek kapcsolási rajzát és az alkalmazáshoz való bekötését

az 1.8 ábra részletezi. A kever®k vezérl®feszültségét két digitális analóg konverter (DAC)

állítja el®, amelyeket együttesen, egy optimalizáló algoritmus vezérel. Az IQ modulátor

kimenetén megjelen® jelet ezek után egy teljesítményösszegz®n keresztül hozzáadjuk a fel-
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derít®csatorna jeléhez, megvalósítva ezáltal a kívánt jelkioltást. Az ábrán Ai és Aq jelölik

1.8. ábra. Négydiódás gy¶r¶s kever® kapcsolási rajza

az IQ modulátor analóg vezérl®feszültségeit H pedig a Hilbert transzformációt. A javasolt

architektúrán megvalósított sz¶rést így az (1.50) összefüggéssel írhatjuk le.

xf (t) = xs(t)−
(
xr(t)Ai + xr(t)Aqe

j π
2

)
(1.50)

A sz¶rés legf®bb célja, azon Ai és Aq értékek megtalálása, mellyel a direkt úton érkez®

jelkomponens teljesítménye a felderít®csatornán minimalizálható.

argmin
Ai,Aq

{
|δj |2

}
, (1.51)

Vagyis ideális esetben

Ai = <
{
δj
α

}
, Aq = =

{
δj
α

}
(1.52)

Itt fontos megjegyeznünk, hogy a bemutatott eljárás kizárólag kis id®különbséggel beérke-

z® jelkomponenseket képes kioltani a fázistolás elvén m¶köd® id®késleltetés kompenzáció

miatt. Mivel a jel koherenciája legfeljebb a sávszélesség inverzének idejéig marad fenn,

ennél nagyobb id®késleltetés nem állhat fenn a két csatorna között. A továbbiakban az

ADPIS-nek (Analog Direct Path Interference Suppression) nevezett eljárás központi ele-

mét, a vezérl®feszültségeket szabályozó optimalizáló algoritmus m¶ködését mutatom be.

A vezérl®feszültségek optimalizálásához a meg�gyelt |δ̂j | értéket használom, mint költség.

Egyszer¶bben esetben kizárólag a sz¶rt felderít®csatorna meg�gyelésével becsülhetjük a

direkt úton érkez® interferencia teljesítményét.

|δ̂j | < P̂c '
1

N

N−1∑
n=0

xf [n]xf [n]∗, (1.53)

ahol P̂c a becsült teljes clutter teljesítményt jelöli. Ennél jobb becslést érhetünk el a két

csatorna zéró id®késleltetéshez tartozó keresztkorrelációjának meghatározásával.

|δ̂j | '
1

N

∣∣∣∣∣
N−1∑
n=0

xf [n]xs[n]∗

∣∣∣∣∣ , (1.54)

Ehhez azonban mindkét csatorna rendelkezésre állása szükséges. A minimális direkt jel

teljesítményhez tartozó Ai és Aq vezérl® értékeket a költségfüggvény minimalizálásával,

optimalizáló algoritmusokat felhasználva találhatjuk meg. Módszerek tekintetében a glo-

bális és a lokális eljárások együttes alkalmazása lehet célravezet® a kívánt pontosság és
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(b) Költségfüggvény alakja valós környezetben

1.9. ábra. Szimulált és valós környezetben felvett költségfüggvények három di-
menziós ábrái

a gyors konvergencia eléréséhez. A lokális gradiens típusú algoritmusok els® lépésben ne-

hezen alkalmazhatóak a költségfüggvény becslésének bizonytalansága miatt, ugyanis az

algoritmus tévesen megragadhat egy vélt lokális minimum helyen. Jó választás lehet ezért

a lokálisan hatékonyan m¶köd® gradiens alapú algoritmus globális keresés eredményével

való inicializálása. Ezt indokolja a költségfüggvény várható alakja is, amelyet az 1.9 ábrán

�gyelhetünk meg. A globális kereséshez használhatjuk akár a nyers er® módszerét, amely-

hez felvehetünk akár nagy lépésközzel rendelkez® hálót is. A kombinált módszer mellett

egy másik jól alkalmazható algoritmus az evolúciós eljárás.

Az 1.9a ábrán az ADPIS módszer költségfüggvényét láthatjuk szimulált jeleken, míg az 1.9b

ábrán egy valós környezetben rögzített költségfüggvény alakját vizsgálhatjuk meg. Az áb-

ráról leolvasható a valós környezetben elérhet® clutter csillapítás mértéke, ami hozzávet®le-

gesen 20 dB. Az ADPIS módszer referenciaméréseken elért nyereségét az 1.10 ábra mutatja

be. A teli színnel jelölt detekcióhoz tartozó görbék a módszer használata nélkül készültek,

míg a szaggatott vonallal jelöltek az ADPIS eljárás alkalmazása mellett kerültek rögzítésre.

Az elért nyereség hozzávet®legesen 10− 15 dB-re tehet®. A szakaszban bemutatott ADPIS

eljárás legf®bb el®nye, hogy a digitális vezérlésnek köszönhet®en a felderít®csatornára ellen

fázisban becsatolt referenciajel komplex együtthatója (Aejφ) a feldolgozáshoz szükséges

minták rögzítésének idejére �xálható. Ennek abban az esetben van rendkívüli jelent®sége,

amikor a referenciacsatornán a céltárgyre�exió izolációja elégtelen mérték¶. Ekkor ugyanis

a detektált cél amplitúdója és fázisa a meg�gyelés ideje alatt is er®sen �uktuálhat. Ez pedig

többcsatornás vétel esetén nagymértékben ronthatja a vett jelek fázis koherenciáját. Fon-

tos ezen kívül megemlíteni, hogy eljárás alkalmazása semmilyen el®zetes kalibrációt nem

igényel.
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1.10. ábra. ADPIS algoritmus terepi méréseken realizált nyeresége

1.5.2. Digitális nyalábformálás

A felderítéshez használt antennarendszeren több vev®csatornát feltételezve használjuk az

alábbi M antennára kiterjesztett jelmodellt.

xs[n] =

V+K∑
i=V+1

δia(θi)s

[
n− τi

Ts

]
+ γa(θ0)s

[
n− τ0

Ts

]
ej2πf0/fsn + ξ[n], (1.55)

ahol xs[n] ∈ CM×1 a felderít®csatorna antennarendszerének vett jelvektora az n. id®pilla-

natban, ξ[n] ∈ CM×1 a vev®csatornákon vett korrelálatlan zajvektor, a(θi) pedig az i-edik

jelkomponens θi irányszögb®l érkez® síkhullámának térbeli lenyomat vektora az antenna-

rendszerre. Speciálisan, lineáris antennasort feltételezve ([47], [29]).

a(θ) =
[
1 ejβdcos(θ) . . . ej(M−1)βdcos(θ)

]
, (1.56)

ahol β = 2π/λ a hullámszám. A digitális nyalábformálást az 1.11 ábra szerint végezzük el,

amelyhez a wsd ∈ CM×1 együttható vektort használjuk. Ennek meghatározása a nyaláb-

formáló algoritmusok els®dleges célja. A kimeneten megjelen® jelet az alábbi rövid alakban

írhatjuk:

ysd[n] = wH
sdxs[n] (1.57)

A nyalábformáláshoz felhasznált wsd együtthatóvektort úgy határozzuk meg, hogy hasz-

nálatával a nem kívánt interferencia komponenseket ellen fázisban, míg a hasznos jelkom-

ponenst azonos fázisban összegezzük az antennarendszerr®l érkez® vev®csatornákon.

A használt nyalábformáló algoritmusok lehetnek bemenett®l függ®, adaptív algoritmusok

vagy nem adaptív, �x iránykarakterisztikát létrehozó eljárások. A nem adaptív algoritmu-

sok legf®bb el®nye a gyorsabb számítás, hiszen az együtthatók meghatározására kizárólag
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1.11. ábra. Adaptív nyalábformálás blokkvázlata

egyszer van szükség. Az itt vizsgált eljárások a teljes koherens jelfeldolgozási id® folyamán

kizárólag egy együtthatóvektort alkalmaznak, a CPI folyamán azt nem változtatják. A di-

gitális nyalábformálással megvalósított sz¶rés lényeges korlátozó tényez®je, hogy kizárólag

M −1 darab nullhely létrehozására képes, így a kioltható interferenciák száma végs® soron

hardveresen korlátozott.

Maximum Jel-Interferencia viszony nyalábformáló

A maximum jel-interferencia viszony (SIR) nyalábformáló eljárás adatfüggetlen módszer,

amelyhez a használt iránykarakterisztikát manuálisan a szükséges kényszerek de�niálásá-

val állítjuk be. A következ® (1.58) egyenlet alkalmazásával meghatározhatjuk azokat az

együttható értékeket melyek eleget tesznek a speci�kált követelményeknek.

wsd−msir
H = uTAH(AAH + σ2

nE)−1 (1.58)

Az összefüggésben u egy L dimenziós oszlopvektort jelöl, amely az el®írt kényszereket tar-

talmazza. Az A mátrix a kényszerekhez társított irányszögekb®l generált mátrix, amelynek

i-edik oszlopa megegyezik az antennarendszer i-edik kényszerhez tartozó irányszög térbeli

leíró vektorával. Az invertálás során esetlegesen fellép® instabilitás elkerüléséhez a mátrix-

hoz zajt injektálhatunk, amelynek teljesítményét a σ2
n jelöli [8].

A =
[
a(θ0) . . . a(θL−1)

]
(1.59)

Itt fontos megjegyezni, hogy a nyalábformáló algoritmus szabadságfokainak száma meg-

egyezik az antennarendszer elemszámával, így a beállítható kényszerek száma legfeljebb

M , (L ≤M). Passzív radar alkalmazásokban az algoritmus kényszervektorát és az anten-

natömb válasz-mátrixát tipikusan az alábbi alakra célszer¶ felvenni,

u =
[
1 0 . . . 0)

]
(1.60)
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A =
[
a(θ0) a(θ1) . . . a(θL−1)

]
(1.61)

Vagyis, a detektálandó cél várható irányában (θ0) egységnyi átvitelt míg a clutter kompo-

nensek várt irányszögeire (θl, l = 1 . . . L−1) zérus átvitelt kényszerítünk az antennarendszer

iránykarakterisztikájában.

Rögzített max SIR Az algoritmus �x használata esetén az együtthatókat (wsd−msir)

kizárólag egyszer, a teljes feldolgozás kezdetén számítjuk ki, majd az egymás után következ®

CPI-k mindegyiken azonosan ugyanazt az el®re meghatározott együttható vektort alkal-

mazzuk. Ebben az esetben az interferenciákhoz tartozó irányokat (θl) el®zetes információk

alapján állítjuk be a radar és a felhasznált megvilágító források pozíciónak ismeretében.

Ezen módszer alkalmazásának legf®bb hátránya, hogy a kialakított nullhelyek nem képe-

sek követni az interferenciák id®ben esetlegesen változó irányszögeit, illetve az el®zetesen

pontatlanul végzett becslések tovább rontják a sz¶rés teljesít®képességét.

DOA támogatott max SIR Az el®z®ekben ismertetett problémákon hivatott segíteni

az algoritmus azon változata, amely során a szintetizálandó nullhelyek irányait adaptív mó-

don, iránybecsl® algoritmus segítségével állítjuk be. Az A mátrixhoz tartozó irányszögek

értékei így a környezetben pillanatnyilag mért legnagyobb teljesítménnyel rendelkez® forrá-

sok irányait veszik fel. Az algoritmusnak ezáltal lehet®sége nyílik alkalmazkodni a folyton

változó környezethez. A vett jelkomponensek fázisinformációját azonban semmilyen módon

nem veszi �gyelembe.

Adaptív optimum nyalábformáló

Az adaptív nyalábformáló eljárások az el®z®leg bemutatott algoritmusoktól eltér®en kizá-

rólag a venni kívánt jel irányszögének ismeretét feltételezik (θ0). Bármelyik optimalizálási

kritériumot is fogalmazzuk meg (MSINR, MVDR, ML [8]), az együttható vektor kiszámí-

tására egy skalár szorzóban való eltérés erejéig az (1.62) egyenletet kapjuk.

wsd−opt = R−1
s a(θt) (1.62)

Az (1.62) összefüggésben Rs ∈ CM×M jelöli a zaj és az interferenciák együttes térbe-

li korrelációs mátrixát, amelyet gyakorlati esetekben a teljes vett jel térbeli korrelációs

mátrixának átlagstatisztikájával szokás közelíteni.

Rs =
1

N

N−1∑
n=0

xs[n]xs[n]H (1.63)

Az optimális együtthatóvektor kiszámításához kizárólag a térbeli korrelációs mátrixra és a

detektálandó céltárgy irányszögére van szükségünk.
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Sajátaltér alapú nyalábformáló

Passzív radar környezetben a sajátaltéren alapuló nyalábformáló módszerek használatá-

ról el®ször R. Tao illetve Michelangelo Villano és munkatársaik számoltak be [23], [22]. A

módszer alapötlete szerint a térbeli korrelációs mátrix két egymásra mer®leges altérre bont-

ható, a jelhez és zajhoz tartozó alterekre. A gyakorlati esetekben a céltárgyre�exió energiája

olyan alacsony, hogy az a zaj altérben jelenik meg. Emellett joggal feltételezhetjük, hogy

a nagy energiájú clutter komponensekhez a mátrix domináns sajátértékei tartoznak. Ezt

felhasználva az együttható vektor meghatározása úgy történik, hogy a céltárgy feltételezett

térbeli leíró vektorát a zajhoz tartozó altérre vetítjük.

wsd−eig = QQHa(θt) (1.64)

ahol a Q mátrix oszlopait azon sajátvektorok alkotják, amelyek a térbeli korrelációs mátrix

legkisebb sajátértékeihez tartoznak, ami nem más, mint a zajhoz tartozó altér. A számítás

intenzív sajátérték felbontás elkerülhet® a POR (Power of R) módszer használatával (R.

Tao et al. [23]).

Irányszögtartománybeli eljárások összehasonlítása

Az 1.1 táblázat összegzi a vizsgált nyalábformáló algoritmusokkal elért átlagos ∆imp nye-

reségeket.

Nyalábformáló ∆imp (SINR nyereség)

Fix max SIR 3, 9 dB

DOA támogatott max SIR 4, 5 dB

Adaptív optimum 5, 4 dB

Sajátaltér módszer 5, 2 dB

1.1. táblázat. Különböz® nyalábformáló eljárásokkal elért SINR nyereségek.

Az eredményekb®l látható, hogy a rögzített együtthatóval rendelkez® maximum SIR al-

goritmus rendelkezik a leggyengébb sz¶rési képességekkel. Ennek f® oka, hogy az algorit-

mus nem képes reagálni a környezet változásaira. Ez egyértelm¶en látszik az algoritmus

DOA-val támogatott változatának elért nyereség értékeib®l is. A folyamatosan újraszámí-

tott iránymérési eredmények felhasználásával az algoritmus adaptívvá válik, így a kioltandó

domináns clutter komponenseket id®ben követni tudja. Átlagosan a legjobb sz¶rési eredmé-

nyeket az adaptív optimum nyalábformáló érte el. Az esetek többségében ennél rosszabbul

teljesített a domináns sajátértékek kiválasztásán alapuló módszer. Ennek oka, hogy míg az

adaptív optimum nyalábformáló az elérhet® jel-zaj viszonyt próbálja maximalizálni (bizo-

nyos megközelítésben) a jelkomponensek ismerete nélkül, a sajátértékeken alapuló módszer

kizárólag a legnagyobb teljesítménnyel rendelkez® clutter komponensek kioltását célozza
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meg. Az 1.12 ábrán a különböz® algoritmusok által meghatározott iránytényez®k vizsgálha-

tóak meg. Az algoritmusok teljesít®képességének összehasonlításához a különböz® módsze-

rekkel kiszámított együttható vektorokat a felhasználás el®tt normalizáltam (w/
∑
|wi|).

1.12. ábra. A különböz® nyalábformáló eljárásokkal számított iránytényez®k

FM m¶sorszórást alkalmazva Di. Lallo és társai [41] két antenna felhasználásával 13 dB és

25 dB közötti clutter csillapítást értek el. Városon belüli navigációs szolgáltatást (MBS)

felhasználva, mint megvilágító forrás Navrátil és munkatársai [29] széleskör¶ kutatást és

méréseket végeztek a nyalábformáló eljárások elevációs szögben való alkalmazására vonat-

kozóan. Négy nagy nyereség¶ Yagi antenna alkalmazásával és �x nyalábformálással 10 dB

SINR nyereséget értek el a detektált célokon.

1.6. Id®tartománybeli sz¶rések vizsgálata

Az adaptív id®tartományban m¶köd® algoritmusok azon az elven alapulnak, hogy a zé-

ró Doppler frekvenciával rendelkez® clutter komponensek a megvilágító jel és a terjedési

modell ismeretében a vételi oldalon újra el®állíthatóak és így kivonhatóak a vett jelb®l.

Véges impulzusválaszú terjedési modellt feltételezve, egy transzverzális sz¶r® képes elké-

szíteni a kisugárzott megvilágító jel id®ben késleltetett és súlyozott replikáinak összegét.

Az általános sz¶r® architektúra az 1.13 ábrán látható.

A sz¶r® kimenetén megjelen® xf [n] jel n-edik id®pillanatbeli mintáját a következ® össze-

függéssel adhatjuk meg

ytd[n] = xf [n] = xs[n]−wH
tdxr[n], (1.65)

ahol wtd ∈ CJ×1 az id®tartománybeli sz¶r® együttható vektora, J pedig a sz¶r® fokszá-

ma. A sz¶r® dimenzióját az adott telepítéshez igazítva a várt legtávolabbi clutter kom-

ponenshez állítjuk be. Az id®tartománybeli sz¶r® paramétereit a legkisebb négyzetes hiba

értelemben (MMSE) optimálisan a Wiener-Hopf egyenletek megoldásával kapjuk [12] amit
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Z-1 Z-1 Z-1

Wtd 0 Wtd 1 Wtd 2 Wtd J-1

xs[n]

xr[n]

xf[n]

Adaptív együttható
vezérlés

Wtd
* * * *

1.13. ábra. Adaptív id®tartománybeli sz¶r® blokkvázlata

mátrix alakban a következ®képpen írhatunk.

wtd = R−1
t rt (1.66)

Rt ∈ CJ×J jelöli az id®tartománybeli autokorrelációs mátrixot, rt pedig az id®tartomány-

beli keresztkorrelációs vektort. Ezeket a következ®képpen de�niáljuk

Rt = IE
{
xr[n]xr[n]H

}
(1.67)

rt = IE {xr[n]xs[n]∗}

ahol az xr[n] ∈ CJ×1 vektor a referenciacsatorna n.edik mintáját megel®z® J mintából

összeállított oszlopvektor, xs[n] pedig a felderít®csatorna n. mintája.

xr[n] =
[
xr[n] xr[n− 1] . . . xr[n− J + 1]

]T
(1.68)

Gyakorlati esetekben az id®tartománybeli autokorrelációs mátrix és keresztkorrelációs vek-

torok el®zetesen nem ismertek, így elkerülhetetlen, hogy a mért adatokból becsüljük vala-

milyen módszer alkalmazásával. Az eddigiekben javasolt, illetve használt algoritmusokat két

nagyobb csoportra bonthatjuk. A blokk típusú algoritmusok az együttható vektor becslését

és alkalmazását nagyobb adat csonkokon végzik, míg az iteratív eljárások mintáról min-

tára frissítik a felhasznált wtd együtthatóvektort. Jelen kutatásban vizsgált blokk típusú

algoritmusok a Wiener-SMI, az ECA, ECA-B, ECA-S módszerek, az iteratív algoritmusok

pedig az LMS, NLMS, RLS és a blokk LMS. A vizsgálatokban folyamán a sz¶r®k fok-

száma egységesen J = 128. Ez a választás garantálja, hogy a referenciamérésen rögzített

felvételeken a clutter nagy része kioltásra kerüljön, illetve a vizsgálatokhoz szükséges gyors

kiértékelést is el®segíti.
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1.6.1. Wiener-SMI

AWiener sz¶r® kézenfekv® megvalósítását kapjuk, ha a valós id®tartománybeli autokorrelá-

ciós mátrixot és keresztkorrelációs vektort azok empirikus, mintaátlaggal becsült értekeivel

helyettesítjük.

R̂t =
1

N

N−1∑
n=0

xr[n]xr[n]H (1.69)

r̂t =
1

N

N−1∑
n=0

xr[n]xs[n]∗ (1.70)

A szakirodalomban ezt a módszert mintamátrix invertálásnak nevezik (SMI) [12]. A to-

vábbiakban Wiener-SMI sz¶r®nek nevezett algoritmus kizárólag egy hangolható paramé-

terrel rendelkezik, a sz¶r® fokszámával (J). Ennek a paraméternek a beállításával, a sz¶r®

által �gyelembe vett clutter komponensek legnagyobb id®beli késleltetését kontrolláljuk.

Az 1.14 ábrán a Wiener-SMI sz¶r® által elért SINR növekményeket láthatjuk különböz®

sz¶r® fokszámok esetére. Láthatjuk, hogy a sz¶r® dimenziójának növelésével egyre nagyobb

nyereséget tudunk elérni. Egy adott fokszámot meghaladva azonban, az elért nyereség nö-

vekedési üteme visszaesik. Valós terepi körülmények között a megfelel® dimenziószámot

hasonló analízis végrehajtásával meghatározhatjuk. A mintamátrix invertálásán alapuló

1.14. ábra. Wiener-SMI sz¶r® nyeresége a fokszámának (J) függvényében.

Wiener sz¶r® megvalósítása más szemszögb®l nézve a legkisebb négyzetes hibájú (LS -

Least Squares) sz¶r® megoldásához vezet. Az LS sz¶rési eljárás a kimeneti mintasorozat

négyzetes hibáját minimalizálja.

min
wtd

{
|xs −Xwtd|2

}
(1.71)
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Az (1.71) összefüggésben xs ∈ CN×1 a felderít®csatorna egy CPI-n belüli mintáiból készí-

tett vektorát jelöli, mígX ∈ CN×J a referenciajel vektorának id®beli eltoltjaiból kifeszített
altér mátrixa, amelyet a következ® alakban adhatunk meg

X =
[
xr Dxr D2xr . . . DJ−1xr

]
(1.72)

A D ∈ RN×N mátrix az id®beli eltolást valósítja meg, úgy hogy a referenciajel vektorának

koordinátáit eggyel eltolja. Ennek az N × N -es mátrixnak az elemeit a következ®képpen

de�niálhatjuk

dij =

1 i = j + 1

0 , egyébként
(1.73)

A xr vektor a felderít®csatorna xs vektorához hasonlóan a referenciajel egy CPI-n belüli

mintáiból készített vektorát jelöli.

xr =
[
xr[0] xr[1] . . . xr[N − 1]

]T
∈ CN×1 (1.74)

A kés®bbiekben de�niált változók közötti konzisztencia meg®rzéséhez használjuk aXSMI =

X jelölést. A sz¶rt jel, amely kielégíti az (1.71) összefüggésben megfogalmazott optimali-

zálási kritériumot, a következ®képpen számítható ki:

xf = xs −Xwtd =
(
IN −XSMI(X

H
SMIXSMI)

−1XH
SMI

)
xs, (1.75)

Ebben a formában a Wiener-SMI sz¶r®re gondolhatunk úgy, mint egy altérre való vetítésre,

amely a felderít®csatorna mintavektorát a referenciajel id®beli eltoltjaiból kifeszített altérre

mer®leges térre vetíti [24]. A Wiener-SMI sz¶r® számítási igénye az alábbi alakban írható

CWiener−SMI = 8(J3 + J2 + J2N + 2JN) + 2N (1.76)

Az 1.15 ábra a sz¶r® számítási igényeit illusztrálja különböz® sz¶r® dimenziók esetére. A

sz¶rési eljárás alkalmazása ez alapján számítás igényesnek mondható.

1.6.2. ECA (Extensive Cancellation Algorithm)

Az algoritmust Colone és munkatársai mutatták be el®ször 2005-ben [46], [24]. Az eljárás

kidolgozásához felismerték a tényt, amely szerint a detektálandó céltárgyak maszkolásában

nem kizárólag a zéró Doppler frekvenciás jelösszetev®k vesznek részt, hanem jelent®s a

hozzájárulása az alacsony Doppler frekvenciával rendelkez® komponenseknek is. Ennek oka,

hogy a vegetáció és a környezet lassú változása a clutter energiáját Doppler frekvenciában

szétteríti. Ezen hatás kezelésére javasolták a referenciajel id®beli eltoltjaiból kifeszített altér

mátrix kiterjesztését a Doppler frekvenciában eltolt vektorokkal is.

XECA =
[
Λ−PXSMI Λ−P+1XSMI . . . XSMI ΛP−1XSMI ΛPXSMI

]
(1.77)
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1.15. ábra. Wiener-SMI sz¶r® számítási költségei különböz® sz¶r® dimenziókra.

Λ ∈ CN×N a Doppler eltolás transzformációs mátrixa. Ahhoz, hogy a referenciajel vektorát

(xr) fD Doppler frekvenciával eltoljuk, a Λ a diagonális mátrixnak a következ® elemérté-

keket kell felvennie:

Λ = diag

(
1, e

j2π
fD
fs , e

j2π
2fD
fs , . . . , e

j2π
(N−1)fD

fs

)
(1.78)

A P paraméter a clutter sz¶r® zéró Doppler frekvencia körüli kiterjedését kontrollálja,

hasonlóan egy lyuksz¶r®höz. A lyuksz¶r® kiterjesztésével a clutter energiájának nagyobb

hányadát tudjuk kioltani, ugyanakkor a sz¶r® túlzott kiterjesztésével akadályozzuk az ala-

csony Doppler frekvenciával rendelkez® célok detektálását. Az ECA algoritmussal sz¶rt

felderít®csatorna távolság-Doppler mátrixa az 1.25 ábrán látható. A sz¶r® Doppler irányú

kiterjesztését P = 5 esetre az 1.26 ábrán láthatjuk. A sz¶r® számítási igényét megkapjuk

ha a J dimenziószámot J(2P+1) -re változtatjuk az (1.76) összefüggésben. A P paraméter

gyakorlati esetekben is használható megválasztásával extrém számítási igények merülnek

fel, ezért az algoritmus nehezen alkalmazható.

1.6.3. ECA-B ((Extensive Cancellation Algorithm - Batched))

Ennek a korlátozásnak a feloldására Colone és munkatársai javaslatot tettek a korábban

bemutatott ECA algoritmus módosítására . Az algoritmus a teljes koherens jelfeldolgozási

id®t kisebb blokkokra osztja, amelyeken az együtthatók becslését és alkalmazását külön-

külön egymás után elvégzi. Az egymást követ® rövid jel blokkok feldolgozásával a sz¶r®

jóval robusztusabb a környezet id®beli megváltozásával szemben [46]. Az algoritmus egzakt
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1.16. ábra. ECA-B sz¶r® nyeresége a használt blokk id®intervallumának függ-
vényében.

m¶ködésének leírásához bontsuk fel a teljes N mintából álló koherens jelfeldolgozási id®t

T darab blokkra. Így a felderít® csatorna t-edik jel blokkját a következ® alakban írhatjuk:

x(t)
s =

[
xs
[
tNT
]

xs
[
tNT + 1

]
. . . xs

[
(t+ 1)NT − 1

]]
(1.79)

A referenciacsatorna t-edik jelblokkját ehhez hasonlóan de�niálhatjuk. Ennek megfelel®en a

t-edik blokkra vonatkozó referenciajel altér mátrixátX(t)
ECA−B a referenciajel t-edik blokkra

értelmezett vektorának id®ben és Doppler frekvenciában eltolt replikáiból feszítjük ki. Ezek

után a sz¶rt jel t-edik blokkja (x(t)
f ).

x
(t)
f = P (t)x(t)

s =

(
INX

(t)
ECA−B

(
X

(t) H
ECA−BX

(t)
ECA−B

)−1
X

(t) H
ECA−B

)
x(t)
s (1.80)

A blokkosított sz¶rés közvetlen hozadéka, hogy sz¶r® zéró Doppler körüli szélessége Doppler

frekvenciában kiterjed. Colone és munkatársai munkájukban [18] analitikus módszerekkel

megmutatták, hogy a sz¶r® Doppler irányú kiterjedése inverz módon arányos a használt

blokk hosszával és sin(πfNB/fs)/sin(πf/fs) alakú, ahol NB = N/T az egy blokkon be-

lüli minták száma. A sz¶r® nyeresége különböz® blokk hosszakra az 1.16 ábrán látható.

A blokkosított sz¶rés egy másik jelent®s következménye, hogy Doppler tartományban ha-

mis korrelációs csúcsok jelennek meg. Az 1.25 ábrán láthatjuk az ECA-B algoritmussal

T = 32 blokkban végrehajtott sz¶rés eredményét. Amint az jól látható, az eljárás hatéko-

nyan képes sz¶rni a kis Doppler frekvenciával rendelkez® clutter komponenseket is a sz¶r®

kiterjedésének köszönhet®en. Szintén határozottan kivehet®ek a Doppler irányban megje-

len® melléknyalábok, amelyek a detektálás folyamán hamisan, célként is azonosíthatóak.
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1.17. ábra. ECA-B sz¶r® számítási költségei különböz® sz¶r® dimenziók és
blokk hosszak esetére.

Az algoritmus számítási igényére a következ® formulát kapjuk.

CECA−B = 8(J3T + J2T + J2N + 2NJ) + 2N (1.81)

Az 1.17 ábra a számítási igényeket illusztrálja különböz® blokk méretekre és sz¶r® di-

menziókra. Az eredményekb®l látható, hogy nagy CPI méretekre a számítási igények közel

azonosak, a blokk méretét®l függetlenül. T = 1 esetben a Wiener-SMI algoritmus az ECA-B

sz¶rési eljárás speciális esete. Ez azt is jelenti, hogy hosszú CPI esetén az ECA-B számítási

igénye megegyezik a Wiener-SMI sz¶r®ével. Fontos emellett megjegyezni, hogy habár a

számítási igények azonosak, az ECA-B algoritmusnak kisebbek a memória követelményei,

ami el®nyt jelenthet közvetlen implementálás esetén.

1.6.4. ECA-S (Extensive Cancellation Algorithm - Sliding)

AZ ECA-B algoritmus alkalmazása hátrányos lehet a Doppler tartományban megjelen® pa-

razita melléknyalábok miatt. Az elméleti vizsgálatok [18] kimutatták, hogy a melléknyalá-

bok távolsága 1/TB, ahol TB = NB/fs a blokk id®beli tartója. Azt mondhatjuk tehát, hogy

a blokk méret helyes megválasztásával a Doppler tartományban megjelen® bizonytalansá-

gok az érdekelt cellákon kívülre helyezhet®ek. Azonban a korábban részletezett m¶ködés

szerint, a blokk id®tartamának csökkentésévél a sz¶r® Doppler irányú kiszélesedése is meg-

növekedik, ami a célok nem kívánt kisz¶rését eredményezheti. Ennek az ellentmondásnak

a feloldására Colone és munkatársai [18] különböz® ablakméret alkalmazását javasolták az
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együtthatók becsléséhez és a sz¶rés elvégzéséhez. Az elvet megvalósító ECA-S algoritmust

a következ® formalizmussal írhatjuk le.

x
(t)
s,est =

[
xs

[
tNf −

Ne−Nf
2

]
xs

[
tNf −

Ne−Nf
2 + 1

]
. . . xs

[
(t+ 1)Nf −

Ne−Nf
2 − 1

]]
(1.82)

x
(t)
s,filt =

[
xs[tNf ] xs[tNf + 1] . . . xs[(t+ 1)Nf − 1]

]
(1.83)

Az együtthatók becsléséhez használt felderít®csatorna jelvektorának t-edik blokkját (x(t)
s,est)

a sz¶réshez használt blokk (x(t)
s,filt) felett szimmetrikusan terjesszük ki. A sz¶réshez hasz-

nált blokk mintaszáma Nf , míg az együttható becsléshez használt blokk mintaszáma Ne.

Ezek után, a Doppler tartományban megjelen® bizonytalanságok távolsága az Nf paramé-

1.18. ábra. ECA-S algoritmushoz de�niált blokkok illusztrációja

terrel kontrollálható, míg a sz¶r® zéró Doppler körüli kiterjedése a megfelel® Ne paraméter

beállításával állítható be. Ez a fajta sz¶rési eljárás tovább tökéletesíti az ECA-B sz¶r®

hatékonyságát, hiszen az együttható vektorok meghatározása egymással átlapolásban lév®

blokkokon történik, amivel simább becsléséhez jutunk. Az 1.25 ábrán láthatjuk az ECA-S

algoritmussal sz¶rt felderít®csatorna távolság-Doppler mátrixát. Tisztán látható, hogy a

nem kívánatos Doppler tartományú bizonytalanságok teljesen elt¶ntek, míg a sz¶r® zéró

Doppler körüli kiterjedése azonos maradt. Említést érdemel, hogy az algoritmus Nf = Ne

kon�guráció esetén redukálódik az ECA-B algoritmusra. Ez az eljárás több számítási ka-

pacitást igényel, hiszen az együttható becsléshez használt átlapolódó ablakok mérete ere-

dend®en nagyobb a sz¶réshez használténál. A pontos, számszer¶sített követelmények a

következ® alakban írhatóak:

CECA−S = 8(J3T + J2T + J2TNa + JTNa + JN) + 2N (1.84)

Az 1.19 ábra az ECA-B algoritmushoz képest felmerül® extra számítási költségeket il-

lusztrálja. A különböz® görbék, a együttható becsléshez használt eltér® hosszúságú blokk-

méretekhez tartoznak. A sz¶r® dimenziószáma egységesen J = 128, a sz¶réshez használt

blokkméret a CPI 32-ed része. Az Ne = CPI/32-hez tartozó görbe azonos az 1.17 ábrán

látható T = 32-höz tartozó görbével.

1.6.5. Minimum redundanciájú becslés

Az alábbiakban egy gyakorlatban is jól használható módszert javaslok a blokk típusú algo-

ritmusok számítási igényeinek redukálására. Amint az ismeretes, egy gyengén stacionárius

(WSS) folyamat autokorrelációs mátrixa Toeplitz és Hermitikus tulajdonságokkal is ren-

delkezik Ri,j = Ri+1,j+1 = ri−j . Ez a tulajdonság lehet®séget ad számunkra, hogy az
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1.19. ábra. ECAS algoritmus számítási igénye különböz® együttható becslésre
használt ablak hosszok esetére. A sz¶réshez használt blokk méret Nf = N/32.

id®tartománybeli sz¶rés elvégzésekor kizárólag J elem meghatározásával becslést adjunk a

teljes J × J elem¶ autokorrelációs mátrixra. A javasolt módszer nyilvánvaló el®nye, hogy

a sz¶r® együtthatóit sokkal gyorsabban, kevesebb számítással határozhatjuk meg. Ugyan-

akkor a véletlen folyamatról begy¶jthet® információk �gyelmen kívül hagyása gyengébb

min®ség¶ becsléshez és így végeredményben rosszabb hatásfokú clutter sz¶réshez vezet-

het. A módszer gyakorlatban történ® alkalmazhatóságának megállapításához vizsgálatokat

végeztem a referenciamérésekb®l származó adatokon. Az algoritmus implementációjában

kizárólag az autokorrelációs mátrix els® oszlopát számítottam ki, majd a mátrix további

elemeit ennek felhasználásával egészítettem ki. Az 1.21 ábra a minimum redundanciájú

becslés eredményeit hasonlítja össze a hagyományos Wiener-SMI és ECA-B algoritmusok

eredményeivel. Amint azt láthatjuk, a becslés miatt bekövetkez® veszteség elhanyagolha-

tó nagy blokkhosszak esetén, azonban rövid blokk id®intervallumok használata mellett az

együtthatók becslésének pontossága már észrevehet®en romlik. Összegzésképpen tehát azt

mondhatjuk, hogy a javasolt algoritmus használatának nagy id®intervallumú blokkhosszak

esetén határozottan van létjogosultsága. Az algoritmussal elérhet® gyorsítás a használt

sz¶r® mélységét®l és így az autokorrelációs mátrix dimenziójától függ.

A Wiener-SMI, ECA-B és ECA-S algoritmusokra alkalmazva a minimum redundanciájú

becslést az alábbiakban összegzett számítási követelményeket kapjuk:

CS−Wiener−SMI = 8(J3 + J2 + 3JN) + 2N (1.85)

CS−ECA−B = 8(J3T + J2T + 3JN) + 2N

CS−ECA−S = 8(J3T + J2T + 2JTNe + JN) + 2N
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1.20. ábra. Minimum redundanciájú becslés módszerével elérhet® gyorsítás a
blokk típusú algoritmusokra különböz® sz¶r® fokszámok esetén.

1.21. ábra. Minimum redundanciájú becslésb®l származó SINR veszteség az
ECA-B algoritmus esetén különböz® blokk hosszakra.

A különböz® blokk hosszakon elérhet® gyorsítási ráták az 1.20 ábrán láthatóak. Az ECA-S

algoritmus esetében elérhet® gyorsítási arány mindig nagyobb mint az ECA-B módszernél

elérhet®, hiszen az egyszer¶södött J2 tag nagyobb együtthatóval rendelkezik.

A sz¶rési módszer elnevezése az autokorrelációs mátrix teljes kifeszítéséhez szükséges ele-
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mek számából következik, amely a bemutatott esetre minimális. Vagyis J -nél több elem

meghatározásával WSS folyamat esetén már redundáns számításokat végeznénk.

1.6.6. LMS (Least Mean Square)

A blokk típusú algoritmusokkal szemben az LMS algoritmus minden egyes új minta be-

érkezésekor frissíti az éppen aktuálisan használatos együttható vektor értékét. Ez a fajta

sz¶rési eljárás a sztochasztikus gradiens alapú algoritmusok családjába tartozik, mivel a

sz¶r®együtthatók frissítése a pillanatnyilag becsült hibavektor gradiense alapján történik.

Az együttható vektor frissítéséhez használt összefüggést az alábbi alakban írhatjuk:

wLMS [n+ 1] = wLMS [n] + µxr[n]e[n]∗, (1.86)

ahol e[n] a n. id®pillanatban becsült hiba, amit a sz¶r® kimenete és a felderít®csatorna

közötti eltéréssel de�niálunk.

e[n] = xs[n]−wLMS [n]Hxr[n] (1.87)

Az együtthatóvektort tipikusan nullvektorral inicializáljuk a feldolgozás kezdetén (w[0] =

1.22. ábra. LMS algoritmus különböz® változatainak SINR nyeresége a lépésköz
(µ) függvényében

0). A sz¶r® által használt µ lépésköz érték, a pillanatnyilag számított hiba, együttha-

tó vektorra vonatkozó befolyásolási képességét kontrollálja. Nagy lépésköz beállítással a

sz¶r® gyorsabban, bátrabban reagál a környezet változásaira, azonban várhatóan nagyobb

maradék hibával fog rendelkezni, és így kevésbé lesz hatékony a clutter kioltásában. Ugyan-
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akkor túl alacsony lépésköz beállítása jóval lomhább sz¶r® választ eredményez. A lépés-

köz beállításánál emellett �gyelmet kell fordítanunk a stabilitás meg®rzésére is. Az (1.88)

egyenl®tlenség �gyelembevételével a sz¶r® a stabil régióban tartható [12].

0 < µ <
2∑J−1

j=0 IE {|xs[n− j]|2}
(1.88)

A µ lépésköz megfelel® megválasztása függ a sz¶r® dimenziójától és a referenciacsatorna

átlagteljesítményét®l is, emiatt a sz¶r® paraméterezése egyes esetekben bonyolult feladat

lehet, ami nagymértékben csökkenti az alkalmazhatóságát. Az algoritmus nyilvánvaló el®-

nye az alacsony számítási igény, hiszen nincs szükség az autokorrelációs mátrix becslésére

és invertálására. A gyors együttható frissítés képessége így biztosíthatja a valós idej¶ fel-

dolgozást is. A kutatás folyamán kiértékelt SINR nyereségek különböz® lépésköz értékekre

az 1.22 ábrán láthatóak.

1.6.7. NLMS (Normalized Least Mean Square)

Az NLMS algoritmus tovább tökéletesíti az LMS algoritmust azáltal, hogy a referencia-

jel energiájától függetlenné teszi, amit a lépésköz pillanatnyi normalizálásával ér el. Az

együttható vektor becslésére az (1.89) összefüggést használhatjuk

wNLMS [n+ 1] = wNLMS [n] +
µn

a+ xr[n]Hxr[n]
xr[n]e[n]∗, (1.89)

ahol a egy kis érték¶ szám, amely a stabilitás biztosításáért felel®s, µn pedig az NLMS

algoritmus normalizált lépésköz paramétere. A µn-re vonatkozó stabilitási feltételt az alábbi

módon fogalmazhatjuk meg.

0 < µn < 2

Az NLMS algoritmus használatával stabilabb m¶ködést és kedvez®bb konvergencia tu-

lajdonságokat tudunk biztosítani. A elért pozitívumokért azonban enyhén megnövekedett

számítási igényekkel �zetünk, hiszen mostantól minden egyes iterációban szükséges megha-

tároznunk a sz¶réshez használt referenciajel vektor abszolút érték négyzetét is. Az NLMS

algoritmus konvergencia sebességét különböz® lépésközök esetére az 1.23 ábra illusztrálja.

A feltüntetett görbék a kiszámított együttható vektor (wNLMS) L2-es normáját ábrázolják

az id® függvényében.

1.6.8. RLS (Recursive Least Squares)

A korábban bemutatott iteratív sz¶r® algoritmusokkal ellentétben a rekurzív legkisebb

négyzetes hibájú algoritmus (RLS) nemcsak a pillanatnyi hibát veszi �gyelembe az aktuá-

lis együttható vektor meghatározásához hanem memóriával is rendelkezik. Az n. id®pilla-

natban értelmezett hibát a korábbi meg�gyelések hibáinak súlyozott összegéb®l határozza
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1.23. ábra. NLMS algoritmus konvergencia sebessége különböz® lépésközök ese-
tén

meg.

eRLS =

n∑
i=0

λn−i
(
xs[i]−wRLS [n]Hxr[n]

)2
(1.90)

A súlyozáshoz a λ paramétert használjuk, amelyet felejtési tényez®nek (forgetting factor)

is nevezhetünk. A felejtési tényez® 0 < λ < 1 tartományban való megválasztásával az al-

goritmus exponenciálisan csökken® jelent®séggel veszi �gyelembe az id®ben régebbi hiba

értékeket. Az így értelmezett négyzetes hibára az RLS algoritmus rekurzívan képes meg-

találni az optimális együttható vektor. Ehhez a Sherman-Morrison formulát alkalmazza,

amely analitikus összefüggést ad egy mátrix diáddal kiegészített inverzének megtalálására.

Az együttható vektor meghatározásához az RLS algoritmus összefüggéseit az alábbiakban

összegezhetjük:

k[n] =
λ−1P [n− 1]xr[n]

1 + λ−1xr[n]HP [n− 1]xr[n]
(1.91)

α[n] = xs[n]−wRLS [n− 1]Hxr[n]

wRLS [n] = wRLS [n− 1] + k[n]α[n]H

P [n] = λ−1P [n− 1]− λ−1k[n]xr[n]HP [n− 1] (1.92)

Az RLS algoritmus m¶ködéséhez szükséges inicializálni az autokorrelációs mátrix inverzét,

amelyre egy lehetséges módszer a mintamátrix invertálásán alapul:

P [0] =

(
i1∑
i=0

xr[i]xr[i]
H

)−1

(1.93)

A sz¶r® jóval komplexebb, mint az LMS vagy az NLMS algoritmus, ezért a valós idej¶ imp-

lementálása bonyolult lehet, azonban a korábban bemutatott eljárásokhoz képest nagyobb

konvergencia sebességgel rendelkezik.
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1.6.9. Blokk LMS

Az iteratív eljárások által becsült pillanatnyi hiba gyors változása a gradiens vektor gyen-

ge becsléséhez vezethet. Ez a probléma könnyen kezelhet® a gradiens vektor rövid blokkon

történ® átlagolásával. A blokk LMS sz¶r® kizárólag NB gradiens becslés átlagolását köve-

t®en frissíti a használt együttható vektort. A t+ 1-edik blokkban alkalmazott együttható

vektort a korábbi becslésekb®l az (1.94) egyenletet alkalmazva határozhatjuk meg.

wBLMS [t+ 1] = wBLMS [t] + µB
1

NB

NB−1∑
i=0

e[tNB + i]∗xr[tNB + i] (1.94)

Az együttható vektor innent®l kezdve kizárólag N/NB alkalommal frissül a korábbi N

helyett. A sz¶r® blokk méretét gyakran egyenl®re választják a sz¶r® dimenziószámával

NB = J . A µB paraméterrel az algoritmus által használt lépésközt állíthatjuk. A blokk-

LMS algoritmusnak létezik gyors, frekvenciatartományban értelmezett megvalósítása is. A

gyors blokk LMS algoritmus (FBLMS) az overlap-save módszert alkalmazza a konvolúció

gyors kiszámításához. Passzív radarrendszerekben való alkalmazásra a gyors NLMS algo-

ritmust (FBNLMS) el®ször Zhao és munkatársai javasolták [38]. Kutatási munkájukban

kimutatták, hogy az FBNLMS algoritmus nyereséget képest elérni a hagyományos NLMS

algoritmus felett mind sz¶rési hatékonyságban, mind pedig a számítási követelmények re-

dukálásában.

1.6.10. Együttható öröklés (WI)

Az iteratív algoritmusokat minden esetben szükséges inicializálnunk a sz¶rés megkezdése-

kor. A legtöbb alkalmazásban a nullvektor megfelel® választás lehet. Az 1.23 ábrát meg-

�gyelve észrevehetjük, hogy a koherensen feldolgozott blokk kezdeti szakaszán az együtt-

hatóvektor újra inicializálásból adódóan és a lassú konvergencia miatt, a tranziens sza-

kasz meglehet®sen elnyúlik. Bárcena-Humanes felismerte, hogy az RD mátrixon megjelen®

clutter energiájának Doppler irányú szétterülése a hosszú tranziens beállás hatásának tu-

lajdonítható. Az e�ektust meg�gyelhetjük az 1.25 ábrán (LMS algoritmus). A tranziens

szakasz csökkentéséhez vagy akár a teljes eltüntetéséhez javasolta az iteratív algoritmusok-

ban használt együttható vektor továbbadását a koherens jelfeldolgozási blokkok között.

w[0](p) = w[N − 1](p−1) (1.95)

Eszerint a p-edik CPI kezdeti együttható vektora megegyezik a p− 1. CPI utolsó id®pilla-

natban meghatározott együttható vektorával. A módosítás sikeressége a környezet stacion-

aritásán illetve az egymás után feldolgozott CPI-k között eltelt id®intervallum nagyságán

múlik. Amennyiben az id®rés túlságosan nagy, a környezet akár nagymértékben is megvál-

tozhat, emiatt a sz¶r®nek kompenzálni kell a hosszú id® alatt kialakuló eltéréseket.
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Az 1.24 ábra az NLMS sz¶r® konvergenciagörbéjét mutatja együttható öröklés használa-

tával és anélkül. Az elért eredményeken észrevehetünk némi javulást azonban a CPI-között

eltelt id®intervallum nagysága miatt a tökéletes átmenet elmarad. Emiatt a referenciamé-

réseken a tranziens szakasz továbbra is dominánsan megmaradt, tehát a jelenlegi referen-

ciaméréssel az algoritmus el®nyeit csak korlátozottan sikerült kimutatni.

6 12 180-6-12-18

p. CPIp-1. CPI

id� [ms]

Együttható öröklés nélkül

Együttható örökléssel

1.24. ábra. Együttható öröklés hatása a konvergencia sebességre NLMS algo-
ritmus esetén

1.6.11. Id®tartománybeli sz¶r® eljárások eredményeinek összehasonlítása

Az el®z® szakaszokban bemutattam az elmúlt id®szakban javasolt, f®bb csapásvonalat kép-

visel®, clutter sz¶rési módszereket. Az algoritmusok alapötletének és alkalmazási módjai-

nak leírását követ®en részletesen megvizsgáltam a szabad paraméterek sz¶résre gyakorolt

hatását. Az 1.25 ábrán összegezve láthatjuk a különböz® id®tartományban m¶köd® algorit-

musok RD mátrixra gyakorolt hatásait. Az eredményeket megvizsgálva elmondható, hogy

a blokk típusú algoritmusok rendkívül jól kontrollálható sz¶rést hajtanak végre. Az alkal-

mazott sz¶r® szélessége és alakja precízen állítható a paraméterek helyes megválasztásával.

Az 1.26 ábrán az RD mátrixok zéró távolsághoz tartozó Doppler metszeteit láthatjuk.

Az ECA algoritmus kivételével a sz¶r®k fokszáma J = 128. Az ECA algoritmus esetén

ez J = 2. Jól látható, hogy az ECA és az ECA-B/ECA-S algoritmusok viszonylag mély

nullhelyet hoznak létre a többi eljáráshoz képest. Szintén meg�gyelhet®, hogy a minimum

redundanciájú becslés (MRE) alkalmazásával ez a mély nullhely feltölt®dik a kevesebb

mintából el®állított korrelációs mátrix becslése miatt. A blokk típusú eljárásokkal szem-

ben, a lassan konvergáló iteratív módszerek Doppler tartományban teljesen szétterítik a jel

energiáját. Ez látható az LMS módszerhez tartozó RD mátrix ábráján. Az itt nem ábrá-

zolt NLMS módszer ehhez hasonló energia szétterítést végez. Figyeljük meg azonban, hogy

a gyorsan konvergáló RLS iteratív algoritmus mentes ezekt®l a problémáktól. Az 1.26 és

az 1.25 ábrán láthatjuk továbbá, hogy az ECA-S algoritmushoz hasonlóan széles nullhelyet

is képes létrehozni.

A referenciaméréseken elért átlagos nyereség értékeket és a meghatározott számítási igé-
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1.25. ábra. Különböz® módon sz¶rt felderít®csatornák képe az RD mátrixon

nyeket felhasználva, a vizsgált módszereket elhelyezhetjük az 1.27 ábrán látható térképen.

Ezt felhasználva releváns információk alapján hozhatunk döntést a kiválasztott algoritmus

várható m¶ködését és igényeit illet®en. Az algoritmusok közötti relatív eltérés csekélynek

mondható, azonban az értékek jól tükrözik a módszerek alapvet® jellegzetességeit.

Korábban hasonló céllal végeztek algoritmus összehasonlításokat Cardinalli és munkatársai

[42] valamint Garry, Bakker és Smith [17]. Cardinali a vizsgálatokhoz egy szimulált környe-

zetet állított fel FM megvilágítást feltételezve. A szimulált jeleket 13 diszkrét clutter szó-

rópontból és 7 céltárgyre�exióból állította össze. Vizsgálataikban a clutter csillapítás (CA)

mér®számot alkalmazva karakterizálta az LMS, NLM, RLS, ECA és SCA algoritmusokat. A

legnagyobb sz¶r® hatásfokkal rendelkez® eljárásként az ECA algoritmust jelölte meg. Garry

és munkatársai a Wiener, ECA, NLMS, FBLMS, RLS és CLEAN algoritmusokat vizsgálták

meg digitális földfelszíni m¶sorszóró jel felhasználásával. Kutatási eredményeikb®l kiderül,

hogy hosszú CPI esetén a blokk típusú Wiener és ECA sz¶r®k teljesít®képessége romlik

a clutter lassú id®beni változása miatt. Ilyen esetekre ezért az iteratív FBLMS és NLMS

algoritmus használatát javasolják a sz¶r® paramétereinek gondos megválasztása mellett,

mellyel elkerülhet® a hasznos re�exiók szándékon kívüli kioltása. Gri�ths passzív rada-
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rok m¶ködését tárgyaló könyvében egy rövid összefoglalót kapunk ezek a munkákról [4].

Felhasználva ezeket az eredményeket a következ® rövid szakaszokban az alkalmazhatósági
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1.26. ábra. RD mátrix zéró Doppler metszete különböz® id®tartománybeli sz¶-
r®k alkalmazása estén

területüknek megfelel®en csoportosítom a vizsgált algoritmusokat.

1.27. ábra. Vizsgált algoritmusok elhelyezkedése a teljesít®képesség - számítási
igény térképen.

Lassan mozgó célok detektálása Az alacsony sebességgel haladó céltárgyak detektá-

lásához nélkülözhetetlen, hogy a sz¶rés folyamán meg®rizzük a rendelkezésre álló informá-
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ciókat a kis Doppler frekvenciájú tartományban. A Wiener-SMI sz¶r®vel lehet®ségünk van

kizárólag a zéró Doppler frekvenciával rendelkez® clutter komponenseket sz¶rni, nagy sz¶r®

hatásfokkal. A minimum redundanciájú becslés alkalmazásával pedig a valós idej¶ együtt-

ható számítás is biztosítható. Az ECA-S algoritmus megfelel® kon�gurálásával a kívánt

sz¶rési hatás szintén biztosítható, ezért megfelel® választás lehet, amennyiben nagyobb

számítási kapacitás áll rendelkezésre. A megvizsgált iteratív típusú algoritmusok kizáró-

lag azzal a feltétellel alkalmazhatóak ilyen környezetben, hogy a sz¶r® fokszáma kisebb a

legközelebbi céltárgyhoz tartozó bisztatikus távolságcella értékénél. Amennyiben ez nem

garantálható, törekedni kell a gyors konvergencia biztosítására, amelyhez többek között az

együttható öröklés módszere alkalmazható.

Magas clutter sz¶r® teljesít®képesség A megvizsgált algoritmusok közül, az elért

SINR nyereséget és a sz¶rés hatására a távolság-Doppler tartományban bekövetkez® tor-

zításokat �gyelembe véve az ECA-S algoritmussal érhet® el a legnagyobb sz¶rési teljesít®-

képesség. Az eljárás alkalmazásának hátránya, a relatív nagy számítási igény.

Valós idej¶ m¶ködés Az iteratív algoritmusokról elmondható, hogy kialakításukból

adódóan, természetes módon képesek lehetnek a valós id®ben történ® feldolgozás biztosítá-

sára. Az utóbbi id®ben számos tudományos beszámoló látott napvilágot ezen algoritmusok

sikeres, valós idej¶ megvalósításáról, többek között FPGA és GPGPU feldolgozó egysége-

ken [38], [43]. Passzív radar alkalmazásokban az egyik legjobban teljesít® iteratív típusú,

alacsony számítási igény¶ algoritmus a gyors block LMS/ block NLMS [17]. Fontos meg-

jegyeznünk azonban, hogy ezen algoritmusok kizárólag abban az esetben alkalmazhatóak

hatékony módon, amennyiben a feldolgozások közötti szünetek és ezzel a konvergenciához

szükséges id®k eliminálhatóak.

1.7. A kutatáshoz fejlesztet és alkalmazott mérési környezet

1.7.1. Referencia rendszer DVB-T megvilágításhoz

A rendszer f®bb elemeit tartalmazó blokkvázlat az 1.29 ábrán látható.

Antennarendszer

A kutatáshoz felhasznált vev®egység referencia és a felderít®csatornája két különböz® an-

tennát használ. A négycsatornás vev®egység egyik csatornáját kinevezve referencia csa-

tornának a maradék három csatornából megalkotható volt a fázisvezérelt elven m¶köd®

felderít®csatorna. A kisugárzott megvilágító forrás minél tisztább vételéhez a referencia-

csatornán nagy nyereség¶ Yagi antennát használtam. A felderít®csatornán a fázisvezérelt
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m¶ködés biztosításához lineáris ekvidisztáns antennasort terveztem és építettem az (1.28

ábra), amelynek elemi sugárzói Minkowski fraktál folt antennák. Az er®források hatékony

kihasználásához azonban, az antennarendszert MRA elrendezésben (Minimum Redundancy

Alignment) használtam.

1.28. ábra. Négycsatornás fraktál folt antennasor kalibrációja a re�exiómen-
tesített kamrában

Analóg RF-KF fokozat

Az antennáról érkez® rádiófrekvenciás jelek el®ször az RF front egységbe érkeznek. Az

analóg RF egység felel®s a nagyfrekvenciás vett jelek középfrekvenciára való lekeveréséért,

er®sítéséért és sz¶résért. Az egység blokkvázlata az 1.29 ábrán látható. A vev®lánc els®

fokozata egy kis zajú el®er®sít®, amely használatával a teljes rendszer számára biztosítható

a kis zajtényez®. Ezt követ®en a vett jel áthalad egy UHF sávú, 480− 800 MHz tartomány-

ban m¶köd® sávátereszt® sz¶r®n. A megfelel® jelszint el®állításához a sz¶rés után a jelet

egy második, nagy linearitással rendelkez® fokozat er®síti, majd a jel a kever® áramkörre

kerül. Itt egy RF szintézer által el®állított és koherensen szétosztott lokál jel használatával

a vett jeleket középfrekvenciára keverem (38 MHz).

1.29. ábra. DVB-T alapú 4 csatornás referencia rendszer blokk vázlata

43



Digitális adatgy¶jt® fokozat

Az analóg vev®fokozat kimenetér®l a jelek egy egyszer¶ átlapolódás mentesít® RC sz¶-

r®n keresztül egy négy csatornás 12 bites, 100 MHz-es mintavételi frekvenciával m¶köd®

ADC-re jutnak. A digitalizálás elvégzése után, nagy sebesség¶, soros adatvonalakon továb-

bítom a mintákat egy rendszerchipre (SoC), amely tartalmaz egy FPGA áramkört és egy

ARM processzort. A programozható logikában megvalósított áramkör feladatkörébe tarto-

zik a nagy sebesség¶ minták fogadása és el®feldolgozása. Az el®feldolgozáson keresztül a

négy-csatornás mintákat numerikus kever® áramkörrel (DDC) alapsávra keverem, sz¶röm,

majd decimálom. A DVB-T adások vételéhez 12-es decimálási rátát használtam, mellyel

az e�ektív bitszámot 14 bitre tudtam növelni. A decimált IQ mintákat ezután DMA tranz-

akciókkal továbbítja az FPGA logika az ARM processzor DDR3 memóriájába, ahonnét a

minták Gigabit Ethernet kapcsolaton keresztül letölthet®ek a radarról.

1.7.2. Referencia rendszer FM megvilágításhoz

Az FM megvilágító forrással végzett kísérletekhez elkészítettem egy 6 + 1 csatornás ko-

herens vev®egységet. A vev®csatornák központi eleme az RTL-SDR alapú szoftverrádiók.

Ezek a SDR-ek (Software De�ned Radio) széles sávban képesek m¶ködni, azonban kizárólag

8 bites bitmélységgel rendelkez® ADC-vel rendelkeznek. A vev®egységr®l érkez® mintákat

egy Raspberry PI egylapkás számítógép fogadja USB interfészen keresztül, majd sz¶rést és

decimálást követ®en a mintákat továbbítja Ethernet interfészen keresztül egy PC számá-

ra, amely végrehajtja a további passzív radar jelfeldolgozási m¶veleteket. A megvalósított

hardver fényképe az 1.30 ábrán látható. A kísérleti mérésekhez a referencia és felderít®csa-

1.30. ábra. Megvalósított két csatornás FM kísérleti hardver fényképe
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tornán is 5 elem¶ Yagi antennát használtam.

1.8. Kísérleti mérések

A kutatáshoz felhasznált referencia mérések speciális elrendezést és felderítési szcenáriót

követelnek meg a mérési paraméterek kontrollálhatóságának és a mérés reprodukálható-

ságának meg®rzéséhez. Ehhez megfelel® választás lehet egy repül®tér meg�gyelése, ahol

a le, illetve felszálló repül®gépek pontosan követett, el®zetesen jól meghatározható para-

méterekkel rendelkez® pályát követnek. Ezáltal biztosított a meg�gyelt célok betekintési

szögének minimális változása, valamint a viszonylag egyenletes re�ektált jel teljesítmény

növekedés. A referencia vev®egység futópálya végén történ® telepítésével garantálható a

biztos detektálás és ellen®rizhet® a referenciakörnyezet által elérhet® maximális detektor

teljesít®képesség is, hiszen a közeli céltárgy áthaladás kiemelked® SINR-t biztosít. Ezeket a

1.31. ábra. DVB-T megvilágítással végzett kísérleti mérés

megfontolásokat követve a kísérleti méréseket a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repü-

l®tér közelében végeztem, ahol leszálló repül®gépekr®l rögzítettem adatokat. A kutatáshoz

felhasznált referenciamérések több egymást követ®, leszálló repül®gépr®l készített felvétek

alkotják. A referencia mérésekr®l készített képeket az 1.31 és az 1.32 ábrákon láthatóak. Az

analízisek elvégzéséhez, a kezdeti feldolgozást követ®en, egy nagy távolságú detektált célt

jelöltem ki, amelynek távolság és Doppler frekvencia paramétereit a kiértékeléshez készített

programmal rögzítettem a teljes meg�gyelési id®tartamra, a cél teljes detektált útvonalán.

Egy ilyen detektált cél és annak teljes nyomvonala a kiszámított, és egymásra vetített RD

mátrixokon az 1.33 ábrán látható. Hasonlóképpen FM megvilágításra két detektált leszál-

ló repül®gépet láthatunk az 1.33c ábrán. A referencia célok kijelölését követ®en, a nyers

adatokon alkalmaztam a vizsgált clutter sz¶rési eljárások mindegyikét külön-külön, majd

a cél ismert paramétereit felhasználva kiszámítottam az aktuális, detektálásra vonatkozó

mér®számot a cél teljes meg�gyelt pályáján. Ezután, a kiértékelt mér®számokból alkotott

görbeseregek összevetésével, a módszerek teljesít®képessége objektíven felmérhet® volt.
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1.32. ábra. FM megvilágítással végzett kísérleti mérés. A felderít®csatorna Ya-
gi antennája jobb oldalt, a referencia csatorna Yagi antennája bal oldalt látható.
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(a) Detektált cél a referenciamérés RD mátrixán

(b) Referencia céltárgy nyomvonala az RD mátrixon végtelen utánvilágítással

(c) FM referenciamérés RD mátrixa két detektált leszálló repül®gép esetén

1.33. ábra. DVB-T és FM megvilágításokkal végzett referenciamérések RD
mátrixai
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2. fejezet

Tér és id®tartománybeli sz¶rések

Mivel a passzív radarrendszerekben a megfelel® clutter sz¶rés megvalósítása els®rend¶ a

detektálás szempontjából, a sz¶rés teljesít®képességének növeléséhez a különböz® tartomá-

nyokban m¶köd® módszerek együttes alkalmazása szükséges. Garry és munkatársai kutatá-

si munkájukban [17] mérésekkel megállapították, hogy kizárólag id®tartománybeli sz¶rést

alkalmazva, a clutter melléknyalábjai több nagyságrenddel is a termikus zaj felett marad-

hatnak. A különböz® tartományban végrehajtott sz¶réseknek emellett megvannak a saját

korlátaik, amelyeket szem el®tt kell tartanunk. Az irányszögtartományban m¶köd® digitá-

lis nyalábformálási eljárások szabadságfoka megegyezik az antennarendszer elemszámával.

Ezek az er®források hardveresen korlátozottak. Ezzel szemben az id®tartományban m¶kö-

d® algoritmusok szabadságfoka szoftveresen állítható.

Az id®tartománybeli algoritmusok jelent®s korlátozása azonban, hogy nem képesek sz¶rni a

megvilágító forrástól független, azzal korrelálatlan interferenciákat. Ehhez az interferencia

jel rendelkezésre állása lenne szükséges. További korlátozás, hogy a clutter komponensek

id®beli eltolásait el®zetesen szükséges ismernünk vagy megbecsülnünk.

A fejezeten belül egy újfajta elven m¶köd® clutter kioltó algoritmust javasolok, amely a

sz¶rend® komponenseket szimultán az id®késleltetés és az irányszög információik alapján

jelöli ki. A következ® 2.1 és 2.2 szakaszokban az id®- és irányszögtartománybeli clutter

sz¶rési módszerek egymás utáni alkalmazását, a 2.3 szakaszban pedig az újszer¶ csatoltan

mindkét tartományban m¶köd® algoritmus javaslatát mutatom be. Megjegyzem a két mód-

szer végrehajtási sorrendjér®l csak azon algoritmusok esetén van értelme beszélni, amelyek

a sz¶rést a bemeneti adattól függ®en hajtják végre. Fix együtthatójú lineáris feldolgozás

esetén a blokkok felcserélése azonos eredményt ad.

2.1. Tér- majd id®tartománybeli clutter sz¶rés (SAP - TAP)

Az irányszög és id®tartománybeli sz¶rések együttes alkalmazásának hagyományos módja

a két eljárás egymás utáni végrehajtása. Kubica és munkatársai [45] az általuk javasolt
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jelfeldolgozási láncban el®ször irányszögtartományban az adaptív MVDR algoritmust al-

kalmazzák, majd a nyalábformált csatornán hajtják végre az id®tartománybeli sz¶rést.

Ezt a fajta kombinált clutter sz¶rési módszert alkalmazzák több kísérleti és demonstrációs

rendszerben is, lásd például : [35], [33], [21], [29]. Ennek a sz¶rési eljárásnak a blokkvázlatát

a 2.1 ábra mutatja be.

2.1. ábra. Id®tartománybeli sz¶rés alkalmazása a nyalábformált csatornán

A detektáláshoz el®készített, sz¶rt felderít®csatorna jelét az alábbi alakban írhatjuk.

y[n] =
M−1∑
m=0

w(s)∗
m x(m)

s [n]−
J−1∑
j=0

w
(t)∗
j xr[n− j], (2.1)

ahol w(s)
m a nyalábformáláshoz használt együtthatóvektor m-edik csatornához tartozó koor-

dinátája, míg a w(t)
j az id®tartománybeli sz¶r® együtthatóvektorának j-edik koordinátáját

jelöli. Az x(m)
s [n] a korábbi 1.5.2 szakaszban bevezetett xs[n] vett koherens jelmátrixm-edik

csatornáját adja meg. Az irányszög-tartománybeli sz¶réshez használt w(s)
m együtthatókat

az (1.62) összefüggéssel, az id®tartománybeli sz¶réshez használt w(t)
j együtthatókat pedig

hagyományosan az (1.66) egyenlet alkalmazásával határozhatjuk meg. A 2.2 ábrán a lát-

hatjuk a különböz® tartományban m¶köd® eljárások kombinálásából nyert teljesít®képesség

növekedést. Az elért nyereségek értékelésénél �gyelembe kell vennünk, hogy a nyalábformá-

lás végrehajtásakor nem csak kizárólag a sz¶rési hatás érvényesül, hanem a megnövekedett

antennanyereség is hozzájárul a jel-zaj viszony növekedéséhez.

2.2. ábra. Irányszög és id®tartománybeli sz¶r®k együttes alkalmazásának nye-
resége
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A clutter sz¶r® eljárások ilyen módon történ® együttes alkalmazásának azonban számos

hátránya van. A sz¶rés el®ször irányszögtartományban történ® végrehajtásával a hasznos

céltárgyre�exiók szándékon kívül kisz¶résre kerülhetnek. Ennek oka, hogy a nyalábformáló

eljárások nullhely beiktatásával érik el a domináns clutter komponensek és a nagy teljesít-

mény¶ interferenciák csillapítását. Amennyiben a céltárgy egy ilyen irányhoz közel kerül

(θi ' θ0), szándékon kívül a clutter sz¶rés áldozata lehet. A passzív radar ilyen módon

kialakuló vak zónáinak elkerülése igen fontos lehet azon rendszerek esetében, ahol a 360

fokos felderítés követelmény. Többek között ilyen rendszer az Edrich, Scroeder és Meyer

[21] által mutatott passzív radar, amely cirkuláris antennarendszert és több megvilágítást

is alkalmaz. Az adaptív MVDR nyalábformáló esetében különösebb nehézség nélkül be-

látható, hogy az interferencia irányába létrehozott kioltás mértéke közvetlenül arányos a

zavarforrás teljesítményszintjével.

w(s)Ha(θi) =
a(θi)

HQ−1a(θi)

1 + σ2
i a(θi)HQ

−1a(θi)
, (2.2)

ahol a(θi) az i-edik interferencia komponens térbeli leíró vektora, a Q mátrix a térbeli

korrelációs mátrixot jelöli az interferencia jelenléte nélkül, σ2
i pedig az interferencia átla-

gos teljesítményét jelöli. A nyalábformáló által használt er®források ugyanakkor rendkívül

költségesek és emiatt értékesek is. Gondoljunk itt arra, hogy kizárólag egy komponens ki-

oltásához egy teljes koherens vev®csatornára van szükségünk, beleértve az antennaelemet,

az RF és KF fokozatokat illetve a digitalizáló csatornát és a nagy sebesség¶ linkeket. Ezek

a komponensek ugyanakkor tisztán szoftveres "er®források" felhasználásával is sz¶rhet®ek.

A nyalábformáló, a szabadságfokainak megfelel® felhasználásával pedig képes lehet az id®-

tartománybeli sz¶r® által nem kezelhet®, korrelálatlan interferencia források kisz¶résére.

A két sz¶r® által együttesen felhasználható szabadságfokok száma megegyezik az antenna-

rendszer elemszámának és a transzverzális sz¶r® dimenziójának összegével M + J .Fontos

tehát realizálnunk a tényt, hogy a megvilágító forrás id®ben késleltetett replikáinak sz¶ré-

sére a digitális nyalábformálás alkalmazása er®forráspazarló lehet, emellett pedig a hasznos

céltárgyre�exiókat is szándékon kívül csillapíthatja.

2.2. Id®- majd tértartománybeli clutter sz¶rés (TAP - SAP)

Az el®z® gondolatmenet alapján el®nyösebb lehet a két, különböz® tartományban m¶kö-

d® sz¶rési módszer fordított sorrendben való alkalmazása. Ezáltal biztosítható, hogy a

nyalábformáló bemenetére egy már jóval tisztább, el®zetesen sz¶rt jel kerüljön. Hason-

ló gondolatmenet alapján valósítottak meg sz¶rési eljárást Capria, Moscardini, Petri és

munkatársaik [34], [35], [39]. A sz¶r®hálózat blokkvázlata a 2.3 árán látható. Az m-edik

csatorna id®tartományban sz¶rt kimeneti jelét a következ®képpen számíthatjuk ki.

x
(m)
f [n] = x(m)

s [n]−
J−1∑
j=0

w∗j,mxr[n− k] (2.3)
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0,0 1,0 J-1,0

0,M-1 1,M-1 J-1,M-1

2.3. ábra. Nyalábformálás alkalmazása az id®tartományban el®sz¶rt csatorná-
kon

A formulát átírhatjuk ennél kompaktabb mátrix alakra is

xf [n] = xs[n]−WHxr[n], (2.4)

ahol a W mátrix az id®tartománybeli sz¶r® együtthatóvektorait tárolja, olyan módon,

hogy a mátrix m-edik oszlopa (wm), az m-edik antennához tartozó együtthatóvektornak

felel meg. Ezt az együtthatóvektort az 1.6 szakaszban ismertetett módszerrel határozhatjuk

meg.

wm = R−1
t r

(m)
t , (2.5)

ahol r(m)
t = IE

{
xr[n]x

(m)∗
s [n]

}
az m-edik csatorna referenciacsatornával vett keresztkor-

relációs vektora. Az xf [n] jelvektor ismeretében végül kiszámíthatjuk és elvégezhetjük az

irányszögtartománybeli sz¶rést.

y[n] = w(s)Hxf [n] (2.6)

Amint az a formulákból is látható, az id®tartománybeli sz¶r® fokozat semmilyen módon

nem használja fel a vett jelkomponensek irányszögtartománybeli információját, s®t azok-

ra a sz¶rés folyamán teljes mértékkel tekintet nélkül van. Mivel ilyen módon az egyes

antennacsatornák között nincs semmilyen információ megosztás, azok egymástól teljesen

függetlenül haladnak át a traszverzális sz¶r®kön. Ideális esetben szimulációk útján bizo-

nyítható, hogy ez a fajta sz¶rési eljárás helyesen tud m¶ködni, azonban valós környezetben

ez nem feltétlenül igaz. A 2.4 ábrán a sz¶rési módszer teljesít®képességét láthatjuk az el®z®

2.1 szakaszban ismertetett módszerhez képest. Jól látható, hogy ennek a sz¶rési sémának

a teljesít®képessége alulmarad a hagyományos módszerhez képest.
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2.4. ábra. TAP-SAP sz¶rési séma relatív teljesít®képessége a SAP-TAP mód-
szerhez képest

2.3. Csatolt tér- id®tartományú adaptív kioltás (STAC)

A korábban bemutatott eljárásokhoz képest ebben a szakaszban egy olyan algoritmust ja-

vasolok, amely az id® és irányszögtartománybeli információkat szimultán képes felhasználni

a nagy energiájú direkt és többutas terjedésb®l származó clutter komponensek kioltására.

2.3.1. Jelmodell

Fogjuk össze azokat a jelkomponenseket, amelyek azonos bisztatikus távolságról, (τ) de

eltér® irányszögekr®l érkeznek. A 2.5 ábra az ehhez bevezetett jelölésrendszert illusztrálja.

A szaggatott vonallal jelölt elipszoidok az azonos bisztatikus távolságú kontúrokat jelölik,

míg a teli színnel jelölt vonalak az egyes jelutak terjedését szemléltetik. Tegyük fel, hogy

τ = kTs id®beli késleltetéssel összesen Qk darab jelút létezik. Az ábrán ennek megfelel®en

Q0 = 3, Q1 = 2. A k-adik id®késleltetéshez tartozó q-adik jelút beérkezési irányszögét

Rx

k=0

q=0

q=1 q=2

k=1

q=0

q=1

2.5. ábra. Jelutak indexelése az irányszög-id®tartományú jelmodellben

jelöljük θk,q-val, amelyhez a a(θk,q) térbeli leíró vektor tartozik. Lineáris antennarendszer

esetén használjuk továbbá a következ® rövid írásmódot az elemek között fellép® relatív

fázistolások leírására ψk,q = 2π
λ dcos(θk,q). Így M elem¶ ekvidisztáns antennasor (ULA)
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használata esetén

a(θk,q) =
[
1 ejψk,q e2jψk,q . . . e(M−1)jψk,q

]T
. (2.7)

Ezen felül δk,q ∈ C jelölje, a k-adik id®késleltetéshez tartozó q-adik irányszögr®l érkez®

komponens terjedési tényez®jét. Ezek után

x(m)
s [n] =

K−1∑
k=0

Qk−1∑
q=0

δk,qs[n− k]e
j2π

fk,q
fs

n
ejψk,qm +

D−1∑
d=0

αdid[n]ejψdm + ξm[n] (2.8)

fk,q a k, q index¶ jelút Doppler eltolását jelöli, amely a zéró Doppler interferenciához tarto-

zó clutter komponensek esetén fk,q = 0, a céltárgy feltételezett j, p index¶ jelútjára pedig

fj,p 6= 0. K a legtávolabbi jelkomponensek id®beli késleltetéseit jelöli, amely teljes mérték-

ben a környezet által meghatározott.

A jelmodellben D különböz® korrelálatlan interferencia forrást feltételezek IE {s[n]id[n]} =

IE {s[n]} IE {id[n]}. A jelmodellt ennél kompaktabban mátrix alakban a következ®képpen

írhatjuk

xs[n]T =

K−1∑
k=0

Qk−1∑
q=0

δk,qs[n− k]e
j2π

fk,q
fs

n
a(θk,q) +

D−1∑
d=0

αdid[n]a(θd) + ξ[n]. (2.9)

Itt megjegyzem, hogy a felderít®csatorna vett jelvektora a továbbiakban sorvektor xs[n] ∈
C1×M .

2.3.2. STAC sz¶r® algoritmus

A feltételezett jelmodell és a kisugárzott s[n] megvilágító jel ismeretében ezek után el-

készíthetünk egy olyan sz¶r® architektúrát, amely a vételi oldalon el®állítja a várt ko-

herenes több csatornán vett jel prototípusát és kivonja azt a ténylegesen vett jelb®l. Az

irányszög-id®tartományban felírt jelmodellhez ilyen módon a 2.6 ábrán látható sz¶r® blok-

kot konstruálhatjuk meg. Els® lépésben a referencia csatorna jelét (xr) egy késleltet® láncon

áteresztve el®állítjuk a megvilágító jel id®ben késleltetett replikáit. Ezt követ®en a clut-

ter térbeli leíró vektorait felhasználva kiterjesztjük a jelkomponenseket M vev®csatornára,

majd végs® lépésként az algoritmus becslései alapján beállítjuk az egyes jelutak komplex

súlyozó együtthatóit a valós terjedési tényez®knek megfelel®en.

A sz¶r® id®beli dimenziója K, vagyis domináns clutter komponenst kizárólag az els®

K távolságcellán belül várunk. Emellett minden egyes távolságcellán Qk, k = 0 . . .K − 1

clutter irányt feltételezünk. Ennek megfelel®en, a sz¶r® szabadságfokainak száma Q =∑K−1
k=0 Qk. A sz¶r® kimeneti jelét a (2.10) egyenlettel adhatjuk meg.

x
(m)
f [n] = x(m)

s [n]−
K−1∑
k=0

Qk−1∑
q=0

w∗k,qxr[n− k]ejψk,qm (2.10)
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2.6. ábra. A javasolt interferencia kioltó blokk felépítése

A sz¶r® együtthatóit wk,q jelöli. A könnyebb kezelhet®ség jegyében a sz¶r® kimenetét írjuk

át mátrix alakra.

x
(m)
f [n] = x(m)

s [n]−wHxrQ[n]�ψ(m), (2.11)

ahol � a Hadamard szorzatot jelöli, a ψ(m) ∈ CQ×1 vektor a clutter irányszögeihez tartozó

fázistolásokat tárolja az m-edik vev®csatornán, xrQ[n] ∈ CQ×1 pedig a korábban használt

xr[n] referenciajel vektor kiterjesztése.

xrQ[n] =
[
iQ0

Txr[n] iQ1
Txr[n− 1] . . . iTQK−1

xr[n−K + 1]
]T
, (2.12)

ahol a iQk ∈ RQk×1 vektor Qk darab egységelemet tartalmaz.

xrQ[n] =



xr[n]
...

xr[n]

xr[n− 1]
...

xr[n− 1]
...

xr[n−K + 1]
...

xr[n−K + 1]



Q0Q1

QK−1
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ψ(m) =



ejψ0,0m

...

ejψ0,Q0−1m

...

ejψK−1,0m

...

ejψK−1,QK−1−1m



Q0

QK−1

Rendkívül lényeges kiemelni, hogy a (2.11) egyenletben a w ∈ CQ×1 együttható vektor

minden antennacsatornára vonatkozólag közös. A különböz® csatornákat a ψ(m) vektorok

által tárolt fázisinformációk kötik össze. Ahhoz, hogy a sz¶rést el tudjuk végezni, a közös w

együttható vektort szükséges meghatároznunk. Ehhez de�niáljuk a J [n] költség függvényt,

mint a sz¶r® kimenetén megjelen® jel teljesítményének várható értékét. A célunk ezek után

az, hogy meghatározzuk azt az együttható vektort, amely minimalizálja a J [n] költség-

függvényt. Ehhez felhasználhatjuk a Wiener sz¶r® meghatározásának jól ismert levezetési

lépéseit [12].

arg min
w

{J [n]} = arg min
w

{
e[n]e[n]H

}
, (2.13)

ahol e[n] = xf [n] vektort hibavektorként de�niáljuk.

e[n] = xf [n] =
[
x

(0)
f [n] x

(1)
f [n] . . . x

(M−1)
f [n]

]
∈ C1×M

A sz¶r® kimenetén megjelen® jelvektor és így a hibavektor is a következ® formula alkalma-

zásával számítható

e[n] = xf [n] = xs[n]−wHSQ �Ψ, (2.14)

ahol az SQ mátrix a referencia jel vektorának kiterjesztéséb®l generálható, a Ψ mátrix

elemei pedig a referenciajel id®beli eltoltjaihoz tartozó fázis kompenzáció értékeket tárolják.

Ezek a kompenzációk a fázisvezérelt antennarendszeren realizálódó fázistolás értékekb®l

számolhatóak.

SQ[n] =
[
xrQ[n] xrQ[n] . . . xrQ[n]

]
∈ CQ×M (2.15)

Ψ =
[
ψ(0) ψ(1) . . . ψ(M−1)

]
∈ CQ×M (2.16)

Fontos észrevétel, hogy a Ψ mátrix l-edik sora az l-edik clutter komponenshez tartozó

térbeli leíró vektora felel meg Ψl,∗ = a(θl)
T .

Ψ =
[
a(θ)0,0 a(θ)0,1 . . . a(θ)0,Q0−1 . . . a(θ)K−1,QK−1−1

]T
(2.17)

Mivel a Ψ mátrix a kioltandó clutter komponensek irányszögeir®l tárol információt, a

továbbiakban nevezhetjük clutter DOA (Direction of Arrival) mátrixnak. A fent bevezetett
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jelölésrendszert felhasználva a J [n] költségfüggvény a következ® alakra írható.

J [n] = IE
{
|xs[n]|2

}
− IE

{
xs[n](SQ �Ψ)H

}
w − (2.18)

−wHIE
{

(SQ �Ψ)xs[n]H
}

+wHIE
{

(SQ �Ψ)(SQ �Ψ)H
}
w

Ezek után, a minimális négyzetes hiba értelmében vett optimális w együttható vektort a

következ® (2.19) di�erenciál egyenlet megoldásával határozottjuk meg.

∂

∂w∗i
J [n] = 0,∀i ∈ {0 . . . Q− 1} (2.19)

Az egyenlet megoldását mátrix alakban a következ®képpen írhatjuk fel.

w = R−1
Q rQ, (2.20)

ahol az RQ mátrixot autokorrelációs mátrixnak, míg a rQ vektort keresztkorrelációs vek-

torként ismerjük. Ezeket a következ® összefüggéssekkel de�niáljuk

RQ = IE
{

(SQ[n]�Ψ) (SQ[n]�Ψ)H
}
∈ CQ×Q (2.21)

rQ = IE
{

(SQ �Ψ)xs[n]H
}
∈ CQ×1 (2.22)

2.3.3. Együtthatóvektor kiszámításának menete

A valós autokorrelációs mátrixot és keresztkorrelációs vektort a legegyszer¶bb módon, azok

mintaátlagból számított becsl®ivel közelíthetjük.

R̂Q =
1

N

N−1∑
n=0

(SQ[n]�Ψ) (SQ[n]�Ψ)H (2.23)

r̂Q =
1

N

N−1∑
n=0

(SQ[n]�Ψ)xHs [n] (2.24)

Mivelhogy ez a becslés gyakorlati esetekben rendkívül számítási igényes feladat lehet, a

továbbiakban módszert mutatok ezen tagok gyors és hatékony meghatározására.

Az általánosság elvesztése nélkül feltehetjük, hogy a �gyelembe vett clutter komponen-

sek száma minden távolság cella esetén azonos Qk = c, k = 0 . . .K − 1. Amennyiben

egy távolságcellán ett®l kevesebb clutter komponens található ténylegesen, a sz¶r® vo-

natkozó együtthatója nullához tart a mintaszám növelésével. Különösebb nehézség nélkül

ugyanakkor belátható, hogy azRQ autokorrelációs mátrix felbontható az id®tartománybeli
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autokorrelációs mátrix és a clutter DOA autokorrelációs mátrixának Hadamard szorzatára.

RQ = R
(t)
Q �R

(Ψ)
Q (2.25)

R
(t)
Q = IE

{
SQ[n]SQ[n]H

}
(2.26)

R
(Ψ)
Q = ΨΨH (2.27)

Ebben az alakban az R(t)
Q mátrix egy olyan blokk mátrix, amelynek minden eleme egy

adott blokkon belül megegyezik a hagyományos (1.67) egyenlettel de�niált id®tartomány-

beli autokorrelációs mátrix egy elemével. Ebb®l következ®leg az R(t)
Q mátrix el®állítható az

Rt mátrix ismeretében, az elemeinek blokkmátrixra való kiterjesztésével.

R
(t)
Q = IE

{
xr[n]xr[n]H

}
⊗ Ic = Rt ⊗ Ic, (2.28)

ahol Ic ∈ Rc×c csupa egységelemet tartalmazó mátrix, ⊗ pedig a Kronecker szorzatot jelöli.

emellett, a clutter beérkezési irányszögeinek ismeretében (θk,q , k = 0 . . .K−1, q = 0 . . . Qk−
1) zárt formulát írhatunk fel az R(Ψ)

Q clutter DOA autokorrelációs mátrix elemeinek kiszá-

mítására is. A mátrix i, j index¶ elemének kiszámításra az alábbi formulát alkalmazhatjuk:

R
(Ψ)
Qij = a(θk1,q1)Ta(θk2,q2)∗ =

ejβd(cos(θk1,q1 )−cos(θk2,q2 ))M − 1

ejβd(cos(θk1,q1 )−cos(θk1,q1 )) − 1
, (2.29)

ahol az i-edik sor kijelöli k1 távolság cellán lév® q1 index¶ irányszögr®l érkez® clutter kom-

ponenst, míg a j-edik oszlop a (k2, q2) index¶ komponenst jelöli ki.

Hasonló módon az rQ keresztkorrelációs vektor elemeinek meghatározására is találunk

egyszer¶sített formulát. Az m-edik csatornára értelmezett keresztkorrelációs vektor a kö-

vetkez® alakban írható.

r
(m)
Q = IE

{
xrQ[n]x(m)∗

s [n]
}

(2.30)

ami nem más, mint a hagyományos, m-edik csatornára kiszámított rt id®tartománybeli

keresztkorrelációs vektor blokk kiterjesztése.

r
(m)
Q = IE

{
xr[n]x(m)∗

s [n]
}
⊗ ic = r

(m)
t ⊗ ic, (2.31)

ahol ic ∈ Rc×1 csupa egyest tartalmazó vektor. Ezek után a STAC algoritmus rQ kereszt-

korrelációs vektora meghatározható a csatornákra külön-külön kiszámított keresztkorrelá-

ciós vektorok fázis kompenzált összegeként.

rQ =
M−1∑
m=0

ψ(m) � r(m)
Q , (2.32)

A bemutatott módszer alkalmazásával a számítási költségek drasztikusan csökkenthet®-

ek, hiszen az eredeti Q×Q dimenziós mátrix és Q× 1 dimenziós keresztkorrelációs vektor

kiszámítását redukálhattuk egy K ×K dimenziós mátrix és M darab K dimenziós vektor

meghatározására. Szintén fontos, hogy a STAC algoritmus más id®tartománybeli sz¶r®kkel
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való együttes alkalmazása esetén, azRt autokorrelációs mátrixot és az rt keresztkorrelációs

vektort már nem szükséges újra meghatároznunk.

Jegyezzük meg ugyanakkor, hogy habár R(t) −1
Q = R−1

t ⊗ I−1
c , gyors formula (A�B)−1

kiszámítására nem ismert, így a költséges Q×Q méret¶ RQ mátrix invertálása nem elke-

rülhet®.

2.3.4. Clutter DOA becslés

Egy lényeges kérdés még hátra maradt a STAC algoritmus alkalmazását illet®en. Habár a

(2.20) egyenlet alkalmazásával a legkisebb négyzetes hiba értelmében vett optimális együtt-

hatók meghatározhatóak, ehhez a Ψ mátrix a priori ismerete is szükséges. Mivel gyakorlati

esetekben ez el®zetesen nem ismert, a vett jelet felhasználva szükséges ehhez az infor-

mációhoz hozzájutnunk. A θk,q, k = 0 . . .K − 1, q = 0 . . . Qk − 1 szögek meghatározása

iránybecsl® algoritmusok alkalmazásával lehetséges. A STAC algoritmus korrekt m¶ködé-

séhez elengedhetetlen, hogy képesek legyünk elkülöníteni az eltér® távolságcellákról érke-

z® clutter komponensek beérkezési szögeit. Ehhez minden egyes távolságcellára szükséges

elvégeznünk az iránybecslést. Ideális esetben az l-edik távolságcellán a felderít®csatorna

jelvektora az alábbi alakra bontható fel:

ul[n] =

Ql−1∑
q=0

δl,qs[n− l]a(θl,q) (2.33)

Így a bevezetett jelmodellnek megfelel®en (2.9) a maradék jelkomponensek jelenléte nem

kívánatos δk,q = 0, ∀k = 0 . . .K − 1, k 6= l,∀q = 0 . . . Qk − 1 és αd = 0,∀d = 0 . . . D − 1.

Az ul[n] vektor becsl®jének megvalósítására egy nyilvánvaló módszer a koherens integrálás

alkalmazása, mivel s[n− k], k = 0 . . .K − 1 ismert a referenciacsatorna révén.

ûl[n] =

N−1∑
n=0

xs[n]Txr[n− l]∗ (2.34)

IE {ûl[n]} =

Ql−1∑
q=0

δl,q|s[n− l]|2a(θl,q) (2.35)

Lényeges kiemelni, hogy koherens integrálás alkalmazása nélkül a clutter DOA becslése

pontatlan lesz vagy akár teljesen el is lehetetlenül a gyenge SNR körülmények és a jel-

összetev®k közötti interferenciák miatt. Ez a hatás részletesen kivizsgált és megtalálható

az irodalomban [9]. Az l-edik távolságcellán található clutter komponensek irányszögeinek

becsléséhez ezek után de�niálhatjuk a használandó térbeli korrelációs mátrixot.

Rs
(l) = IE

{
ul[n]ul[n]H

}
, (2.36)
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Amit becsülhetünk a mintaátlaggal.

R̂s
(l)

=
1

N

N−1∑
n=0

ul[n]ul[n]H (2.37)

Miután a térbeli korrelációs mátrixot R(l)
s ∈ CM×M meghatároztuk, a kívánt jelösszete-

v®k irányszögét hagyományos DOA becsl® algoritmus alkalmazásával számíthatjuk, úgy

mint a MUSIC, a Capon vagy Burg Maximum Entrópia módszere (MEM). Nem szabad

azonban megfeledkeznünk róla, hogy az azonos Doppler eltolással (jelen esetben zéró) és

id®késleltetéssel rendelkez® összetev®k korreláltak.

IE
{
s[n− l]a(θk,qi)s[n− l]

∗a(θk,qj )
H
}
6= 0, i 6= j (2.38)

A MEM nagyobb ellenállást mutat a korrelált forrásokkal szemben mint a Capon és a

MUSIC módszerek. Az esetek többségében a korrelált források számát helyesen állapítja

meg, azonban a becsült irányszögek pontatlanok. Ennek ellenére az algoritmus az esetek

többségében jól használható ezért megfelel® választás lehet. A MEM által becsült irány-

szögtartománybeli teljesítményeloszlást a (2.39) összefüggés alkalmazásával határozhatjuk

meg [11].

PMEM (θ) =
1

s(θ)HrjrHj s(θ)
, (2.39)

ahol s(θ) a keres® vektort jelöli, rj pedig a térbeli keresztkorrelációs mátrix inverzének

j-edik oszlopa. A MUSIC algoritmus egy gyakran alkalmazott iránybecsl® módszer, amely

kivételesen nagy szögbeli felbontást képes biztosítani. Ennek eléréséhez a térbeli korre-

lációs mátrix sajátérték-felbontását alkalmazza. A MUSIC módszer által becsült térbeli

spektrumot a (2.40) összefüggéssel számíthatjuk.

PMUSIC(θ) =
1

s(θ)HEEHs(θ)
, (2.40)

ahol az E mátrix a zajhoz tartozó altér mátrixa, amelyet a Rs
(l) mátrix legkisebb saját-

értékeihez tartozó sajátvektorok feszítenek ki [10]. Mivel az eredeti algoritmus (Schmidt -

1977, Bienvenu - 1979) nem képes kezelni a korrelált forrásokat, számos kutatás zajlott az

elmúlt id®szakban a probléma feloldására.

Két elterjedt módszer az úgynevezett forward-backward averaging és a spatial smoothing

[9], [11], [40]. Korrelált forrásokkal terhelt környezetben a térbeli korrelációs mátrix veszít a

rangjából, és egyre inkább eltávolodik a diagonális alaktól, ezáltal végs® soron szinguláris-

sá válik. Ezek a módszerek igyekeznek visszaállítani a korrelációs mátrix teljes rangját. A

m¶ködésük azon alapszik, hogy egy forrás térbeli leíró vektora a(θ) ULA antennarendszer

esetén megegyezik az elemeinek fordított sorrendben való felírásával és konjugálásával. Az

el®re-hátra átlagolás módszerével két korrelált forrás kezelhet® úgy, hogy az eredeti térbe-

li korrelációs mátrixot helyettesítjük annak el®re és hátra irányba kiszámított átlagával.

A fordított irány esetében az antennaelemek sorrendjét kell megfordítanunk, és az azok-

ról érkez® jeleket komplex konjugálnunk [10]. A következ® rövid formula használatával az

59



el®re-hátra átlagolt térbeli korrelációs mátrixot számíthatjuk ki az eredeti mátrix ismere-

tében.

R
(l)
s−fb =

1

2

(
R(l)
s + JR(l)∗

s J
)
, (2.41)

ahol a J ∈ CM×M mátrix az elemek sorrendjének felcseréléséért felel®s.

J =


0 . . . 0 1

0 . . . 1 0
...

...
...

1 . . . 0 0

 (2.42)

A spatial smoothing módszer alkalmazásával akár kett®nél több korrelált forrás is felold-

ható, de legfeljebb 2M/3. Ennek eléréséhez az apertúra virtuális méretét csökkentjük úgy,

hogy a teljes antennarendszert több kisebb elemi antennarendszerekre bontjuk. Jelöljük

az elemi antennarendszer elemszámát L-el. Ekkor egy M elem¶ antennarendszerben a 2.7

ábrán illusztrált módon P = M − L + 1 elemi antennarendszer alakítható ki. A p-edik

2.7. ábra. El®re és hátra irányú elemi antennarendszerek kialakítása. M =
6, L = 3, P = 4

elemi antennarendszerhez tartozó jelvektort, a felderít®csatorna jelvektorból, a megfelel®

koordináták kijelölésével állítjuk össze. A felderít®csatorna xs[n] nyers jelvektora helyett

használjuk a már koherensen integrált l-edik távolságcellához tartozó ul[n] vektort. Ekkor

a p-edik el®re irányú elemi antennarendszer jelvektorát a következ® formulával adhatjuk

meg.

vfp [n] =
[
u

(p)
l [n] u

(p+1)
l [n] . . . u

(p+L−1)
l [n]

]T
, (2.43)

ahol p ∈ N, p = 0..P − 1. emellett a hátra irányú p-edik elemi antennarendszer jelvektora

a következ® alakú.

vbp[n] =
[
u

(M−1−p)
l [n] u

(M−1−p−1)
l [n] . . . u

(M−1−p−L+1)
l [n]

]H
(2.44)
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Figyeljük meg, hogy itt az elemek komplex konjugáltak is. Ezek után, az el®re és hátra

irányban is dekorrelált mátrixot a következ®képpen de�niáljuk.

R
(l)
s−ss =

N−1∑
n=0

P−1∑
p=0

vfp [n]vfp [n]H + vbp[n]vbp[n]H (2.45)

Fontos, hogy a módszer alkalmazásával azM elemb®l összeálló antenna apertúra mérete L

elem¶re redukálódik R(l)
s−ss ∈ CL×L [10], [11]. Qing és Ruolun kutatást végeztek, hogy ki-

derítsék a források dekorrelálhatóságának szükséges és elégséges feltételeit. Munkájuk igen

hasznos lehet az ismertetett módszer korlátainak megértéséhez [40].

Mindezek után, a STAC algoritmushoz javasolt clutter DOA becslési eljárást a 2.8 ábrán

látható blokkvázlat mutatja be. Els® lépésben az éppen aktuális távolságcellára vonatko-

zóan koherens integrálást végzünk. Majd a koherensen integrált jelvektorban dekorreláljuk

az azonos bisztatikus távolságról érkez® re�exiókat, amellyel visszaállítjuk a térbeli korre-

lációs mátrix teljes rangját. A korrelációs mátrixot felhasználva alkalmazzuk az iránybecsl®

algoritmusok egyikét, hogy megszerezzük a clutter teljesítményének irányszögbeli eloszlá-

sát. Ezt követ®en az iránybecslés eredményén megkeressük a domináns csúcsokat, amelyek

2.8. ábra. Clutter DOA becslés javasolt jelfeldolgozási blokkvázlata

a források potenciális irányait jelölhetik ki. Ezután, a lehetséges irányszögeket egyértel-

m¶sítenünk kell.A clutter DOA becslés utolsó lépése a sz¶rend® irányszögek kiválasztása.

Ebben a feldolgozási szakaszban a térbeli tartományban rendelkezésre álló szabadságfoko-

kat vesszük �gyelembe. Amint az ismeretes, egyM elem¶ antennarendszer kizárólagM−1

interferencia forrás kioltására képes. Ennek megfelel®en, a mért clutter irányszögeket kor-

látoznunk kell legfeljebb M − 1 forrás kiválasztására, annak ellenére is, hogy az eldobott

irányszögek esetlegesen nagy energiájú clutter komponensekhez is tartozhatnak.

Qk ≤M − 1, ∀k ∈ {0 . . .K − 1} (2.46)

Fontos megjegyezni, hogy a STAC algoritmus Qk = M választás esetében a redukáló-

dik a 2.2 szakaszban bemutatott TAP-SAP sz¶rési módszerre. Ebben az esetben ugyanis,

a clutter DOA információt a sz¶r® teljesen �gyelmen kívül hagyja, hiszen elegend® sza-

badságfokkal rendelkezik ahhoz, hogy a csatornákon egymástól független együtthatókat
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állíthasson be. A clutter DOA becslés utolsó lépésében a kijelölt irányszögeket eltároljuk,

majd hasonlóképpen elvégezzük az iránybecslést az összes l = 0 . . .K − 1 távolság cellára.

A mért irányszögek ismeretében végül elkészítjük a Ψ clutter DOA mátrixot.

2.3.5. STAC sz¶r® alkalmazása

Az algoritmus által kezelhet® clutter összetev®k száma korlátozott az antennarendszer véges

elemszáma miattQk ≤M−1, ∀k ∈ {0 . . .K − 1}. Abban az esetben tehát, amikor a clutter

komponensek száma egy adott távolságcellán nagyobb, mint M − 1, a sz¶r® nem képes

maradéktalanul kioltani az összes clutter komponenst. Ebben az esetben a sz¶r® kizárólag

mintegy el®zetes sz¶rési eljárás használható. Ezt az alkalmazási módot a 2.9 ábra mutatja

be.

2.9. ábra. STAC algoritmus el®sz¶résként való alkalmazása

A STAC algoritmus alkalmazására egy gyors eljárást az alábbiakban összegezhetünk:

1. Elvégezzük a clutter komponensek iránybecslését minden egyes távolságcellára, majd

ebb®l az információból elkészítjük a clutter DOA mátrixot Ψ a 2.8 ábrán illusztrált

módon.

2. Meghatározzuk a K dimenziós Rt id®tartománybeli autokorrelációs mátrixot és az

m darab K dimenziós keresztkorrelációs vektort r(m)
t ,m = 0 . . .M − 1. Ezek kés®bb

felhasználhatóak az id®tartománybeli sz¶r®höz is.

3. Kiterjesztjük az autokorrelációs mátrixot és a keresztkorrelációs vektorokat blokk

mátrixszá a (2.28) és a (2.31) alkalmazásával.

4. Kiszámítjuk a clutter DOA autokorrelációs mátrixot R(Ψ)
Q a (2.29) összefüggést fel-

használva.

5. El®állítjuk a Q dimenziós RQ autokorrelációs mátrixot és az rQ keresztkorrelációs

vektort rendre a (2.25) és a (2.32) összefüggésekkel.

6. Meghatározzuk a legkisebb négyzetes hiba értelmében vett optimális w együttható

vektor a (2.20) egyenlettel.

7. Elvégezzük a felderít®csatornák sz¶rését a (2.10) egyenlet szerint.
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2.3.6. STAC szimuláció

Szimuláció felhasználásával a várt hatások kimutatásához, egyedileg megtervezett clutter

és céltárgy komponens paraméterezést használtam a 2.1 táblázatban összegzetteknek meg-

felel®en.

k q |δk, q|2 [dB] θk,q [◦] fk,q [ Hz]

Zéró Doppler Interferencia

0 0 0 90 0

1 0 -10 75 0

2 0 -3 40 0

3 0 -15 100 0

3 1 -13 120 0

3 2 -19 140 0

3 3 -17 160 0

4 0 -22 50 0

5 0 -27 60 0

Céltárgy

25 0 -50 41 125

Korrelálatlan interferencia

− d |αd| [dB] θd [◦] −
- 0 -35 130 0

2.1. táblázat. STAC szimulációhoz használt jelkomponens paraméterek

A táblázat els® csoportjában a zéró Doppler frekvenciával rendelkez® clutter komponensek

(fk,q = 0Hz) paramétereit láthatjuk. A második csoport a céltárgy paramétereit, míg a har-

madik a megvilágító forrástól független interferencia komponenseket részletezi. A feltünte-

tett |δk,q| és |αd| paraméterek a (2.8) jelmodellnek megfelel®en az összetev®k terjedési ténye-

z®inek abszolút értékét adják meg dB-ben a legnagyobb teljesítménnyel rendelkez® direkt

úton érkez® interferenciához képest (k = 0). A terjedési tényez®k fázisa egyenletes eloszlású

valószín¶ségi folyamatból származnak arg {δk,q} , arg {αd} ∼ U(0, 360). A generált jelössze-

tev®ket −50 dB teljesítménnyel rendelkez® fehér zaj terheli IE
{
|ξm[n]|2

}
/ |δ0,0|2 = −50dB.

A 2. távolságcellán belül található clutter komponens 40◦-os beesési szöggel, irányszögben

közel található a hasznos céltárgy re�exióhoz, ami a 2 szakaszban tárgyaltak szerint a

nyalábformáló nem kívánt m¶ködéséhez vezethet. A valós környezetben megjelen® korre-

lált források okozta problémák vizsgálatára, a 3. távolságcellán belül összesen 4, különböz®

irányból érkez® clutter komponenst feltételezünk. A korrelált források feloldásához itt a de-

korrelációs módszerek alkalmazása szükséges. A feltételezett komponensek száma emellett

megegyezik a 6 antennaelemmel maximálisan kezelhet® korrelált források számával (spa-

tial smoothing). A szimulációs környezetben a megvilágító forrás mintái normál eloszlású

folyamatból származnak s[n] ∼ N (0, 1).
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Az el®állított szimulációs jelen három különböz® sz¶rési módszert értékeltem ki. Ezek kon-

�gurációit és eredményeit az alábbiakban részletezem.

Clutter sz¶rés nélküli eset Az eredmények értékeléséhez alappontként érdemes felven-

nünk azokat az eredményeket, amelyek clutter sz¶rési módszer alkalmazása nélkül érhet®ek

el. Az ilyen módon el®állított RD mátrixot a 2.11 (a) ábra mutatja meg. Meg�gyelhetjük,

hogy a k = 25, f = 125Hz-hez tartozó cellában a céltárgyról érkez® re�exiót totálisan

maszkolják a nagy energiájú clutter komponensek.

Hagyományos SAP-TAP módszer A második vizsgált clutter sz¶rési séma a tér és

id®tartománybeli sz¶réseket hagyományos módon kombinálja a 2.1 szakaszban ismerte-

tetteknek megfelel®en. Az els®, SAP fokozat az adaptív MVDR algoritmus használatával

állítja el® a nyalábformált csatornát. Az algoritmus paraméterezéséhez a venni kívánt jel

irányszögét a céltárgy beesési szögére szükséges állítani a(θj,p) = a(41◦). A nyalábformáló

2.10. ábra. Szimulált nyalábformák

által meghatározott iránytényez® a 2.10 ábrán látható teli színnel. Meg�gyelhetjük, hogy

a nyalábformáló nem volt képes hatékonyan kezelni az összes zavaró jelkomponenst. Ez

annak tudható be, hogy a clutter összetev®k és az interferenciák együttes száma megha-

ladja a nyalábformáló rendelkezésére álló szabadságfokok számát. Ennek következménye-

ként a 130◦-os beérkezési szöggel rendelkez® korrelálatlan interferencia forrás sem került

elnyomásra. Ugyanakkor a nyalábformáló mély nullhelyet hozott létre 40◦ körül a máso-

dik távolságcellán található nagy energiájú clutter komponens elnyomásához, amivel nem

kívánt módon a céltárgy re�exióját is er®sen csillapítja. A második fokozatban végrehaj-

tott id®tartománybeli sz¶rés a megmaradt clutter komponenseket hatékonyan elnyomta.

A SAP-TAP módszerrel sz¶rt felderít®csatorna RD mátrixát a 2.11 (b) ábra mutatja. Jól

látható, hogy a zéró Doppler interferencia komponensek hatékonyan kisz¶résre kerültek.

Azonban a korrelálatlan zavarforrást nem sikerült hatékonyan sz¶rni, továbbá a térbeli
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sz¶rést csak a céltárgy re�exiójának elnyomása árán tudtuk elvégezni.

2.11. ábra. Különböz® clutter sz¶rési módszerekkel sz¶rt RD mátrixok. Az
ábrázolás dinamikatartománya egységesen 60 dB.
(a) Clutter sz¶rés nélküli eset
(b) Hagyományos SAP-TAP clutter sz¶rési módszer
(c) Javasolt STAC-SAP-TAP clutter sz¶rési módszer

STAC el®sz¶rési módszer A harmadik vizsgált feldolgozási módszer a STAC algo-

ritmust a 2.3.5 szakaszban ismertetett módon el®sz¶résként alkalmazza a hagyományos

irányszög és id®tartománybeli sz¶rések elvégzése el®tt. A 2.12 ábrán a javasolt módon vég-

rehajtott clutter DOA becslés eredményei láthatóak. Meg�gyelhetjük, hogy a clutter DOA

becsl® eljárás a priori ismeretek nélkül sikeresen meghatározta és elkülönítette a különböz®

távolságcellához tartozó clutter komponenseket. A 2.10 ábrán négyzettel jelölt vonallal a

STAC algoritmussal el®sz¶rt felderít®csatornákra meghatározott nyalábformát látjuk. Ve-

gyük észre, hogy ebben az esetben a nyalábformáló nem hozott létre nullhelyeket a nagy

energiájú clutter komponensek irányába, hiszen azok az adaptív nyalábformálást megel®-

z®en kioltásra kerültek. Ennek eredményeként a nyalábformáló kedvez®bben használhatta

fel a megmaradt er®forrásokat is, amint azt láthatjuk a f®nyaláb helyes pozíción való ki-

alakításán, illetve a korrelálatlan interferencia hatékony sz¶résén is. A 2.11 (c) ábrán a

sz¶rés elvégzése után kiszámított RD mátrixot láthatjuk. Jól kivehet®, hogy a zavarforrá-

sok maradéktalan sz¶résének következtében a céltárgy re�exiója rendkívül magas SINR-el

rendelkezik.

Összegzés A különböz® eljárások alkalmazása mellett elért egzakt értékeket a 2.2 táb-

lázat összegzi. A szimulációs eredmények tükrében nyilvánvaló, hogy a hagyományos sz¶-

rési módszerek számos ponton elbukhatnak és így alulteljesítenek a felvázolt szcenárióban.

65



(a) Clutter DOA becslés eredménye az els® 4
távolságcellán

(b) Clutter DOA 2 dimenziós térképe az els® 6 távol-
ságcellára

2.12. ábra. Clutter DOA becslés eredménye a szimulált adatokon. A dinami-
katartomány 60 dB

Ugyanakkor látható, hogy a javasolt STAC el®sz¶rési eljárás megoldást jelent ezekre a

problémákra.

Sz¶rési módszer céltárgy SINR [ dB]

Irányszög (MVDR) 10,37

Id® (Wiener-SMI) 43,6

SAP-TAP (MVDR & Wiener-SMI) 26,4

STAC-SAP-TAP (MVDR & Wiener-SMI) 51,8

2.2. táblázat. Clutter sz¶rési sémák szimulált környezetben mért értékei

2.3.7. STAC veri�kálása terepi mérésekkel

A javasolt algoritmus teljesít®képességét a korábbi 1.8 szakaszban ismertetett kísérleti mód-

szerek alkalmazásával valós környezetben is ellen®riztem. A 2.13 ábra a különböz® clutter

sz¶rési kon�gurációkkal elért nyereség görbéket mutatja be két különböz® referenciaként ki-

jelölt céltárgyra. A 2.13a ábrán láthatjuk, hogy a legnagyobb realizált nyereséget a javasolt

STAC algoritmus érte el. Tartományonként a 2.3 táblázat összegzi az elért nyereségeket.

Clutter sz¶rési módszer Maximális SINR nyereség [dB]

irányszög (MVDR) 7, 5

id® (Wiener-SMI) 10

SAP-TAP (MVDR & Wiener-SMI) 13, 5

TAP-SAP (Wiener-SMI & MVDR) 12

STAC - SAP -TAP 14, 5

2.3. táblázat. Clutter sz¶rési sémák referenciamérésen elért nyereség értékei

A 2.13b és a 2.13c ábrákon bemutatott görbék a hagyományosan alkalmazott tér-id®

adaptív (SAP-TAP) sz¶rési módszerrel elért nyereséghez mért, relatív értékeket mutatják.
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(TAP-SAP)

(SAP-TAP)

(a) Különböz® tartományban m¶köd® algoritmusok nyereségei (1. számú céltárgy)

(b) TAP-SAP módszer és STAC algoritmusok nyeresége különböz® clutter DOA becsl® algo-
ritmusok alkalmazása mellett (kizárólag STAC) (1. számú céltárgy)

(c) STAC nyereségének összehasonlítása a TAP-SAP módszerrel (2. számú céltárgy)

2.13. ábra. STAC algoritmus nyereségének kiértékelése és összehasonlítása
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A 2.13b ábra 2., 3. és 4. kon�gurációhoz tartozó görbéi a STAC módszer nyereségét raj-

zolják ki különböz® clutter DOA becslési módszerek alkalmazására. Ezek paraméterezését

a 2.4 táblázat összegzi. Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a javasolt clutter DOA

becslési procedúrában mind a térbeli dekorrelációnak, mind pedig az átlapolódás sz¶résnek

mérhet® nyeresége van.

K
on
�g
ur
ác
ió

M
ód
sz
er

C
lu
tt
er

D
O
A
b
ec
sl
és

A
lia
s
sz
¶r
és

D
ek
or
re
lá
ci
ó

1 TAP-SAP - - -

2 STAC MEM Nem Nem

3 STAC MEM Igen Nem

4 STAC MUSIC Igen F-B avg.

2.4. táblázat. Clutter DOA becslés alkalmazott kon�gurációi

A különböz® feldolgozási sémák esetén meghatározott nyalábformákat a 2.14 ábra mutatja

be. Jól látható, hogy a STAC algoritmus használata mellett, az MVDR adaptív nyalábfor-

máló hozzávet®legesen 140◦ körül mély nullhelyet tudott létrehozni, amely más esetekben

nem látható. Ebb®l azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy a rendszer er®forrásai ebben a

szituációban kedvez®bben kerültek elosztásra.

2.14. ábra. Különböz® clutter sz¶rési sémák mellett el®állított nyalábformák
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3. fejezet

Passzív radar alapú drón felderítés és

klasszi�káció

A pilóta nélküli repül®gépek nagymérték¶ elterjedését a szükséges technológia megoldások

széles körben való elérhet®sége és az alkalmazási lehet®ségek sokasága ösztönzi. A technoló-

gia használata azonban komoly biztonsági kockázatokat rejt magában, amelyet semmikép-

pen sem hagyhatunk �gyelmen kívül. A robbanóanyagok újfajta célba juttatási lehet®sége

veszélyt jelenthet mind a magánszemélyekre, mind pedig az objektumokra, tömegtartóz-

kodású létesítményekre is. Hasonlóképpen merülnek fel problémák az ipari kémkedés, vagy

a légtér biztonságos használatának témakörében is [20].

Ebb®l következ®en az utóbbi id®ben egyre növekv® igény mutatkozik a kis méret¶ piló-

ta nélküli légi járm¶vek (RPAS) észlelésére és ezáltal a repülések ellen®rizhet®vé tételére.

A fejezeten belül, a hagyományosan alkalmazott radar alapú detektálási és klasszi�káci-

ós módszereket egy újfajta elven m¶köd® eljárással egészítem ki, amellyel az alacsonyabb

VHF-UHF sávban üzemel® radarok kihasználhatják a több légcsavart alkalmazó eszközök

karakterisztikus re�exiós képességeit. A frekvenciaválasztásból kifolyólag, a passzív elven

m¶köd® radarok további el®nyt élveznek a javasolt felderítési és klasszi�kációs módszer

alkalmazásában, hiszen ebben a sávban kedvez® paraméterekkel rendelkez® megvilágító

forrásokat használhatunk úgy, mint FM, DAB, DVB-T vagy LTE.

3.1. Mikro-RPAS rotor re�exiójának vizsgálata

Az RPAS eszközök jelent®s hányada rendelkezik valamilyen fajta légcsavarral, forgószárnnyal.

A legelterjedtebb típusok közé tartoznak a négy rotorral rendelkez® quadcopterek, illetve

a nyolc rotorral rendelkez® octocopterek. Ugyanakkor, az eszközökön alkalmazott forgó-

szárny nem ritkán vezet®, szénszállal meger®sített anyagból (CFRP) készül. Radar elv¶

felderítésre fókuszálva így kézenfekv®en adódik a lehet®ség, hogy a forgás során várhatóan
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keletkez® egyedi re�exiós képet felhasználjuk a detektálásra illetve a klasszi�kálásra. Az el-

múlt id®szakban erre vonatkozóan hasonló méréseket kizárólag a jóval nagyobb lapátokkal

rendelkez® helikopterek rotorjaira végeztek. Ezek a vizsgálatok azonban a rádiófrekvenciás

megvilágítási körülményekb®l adódóan eltér® tárgyalásmódot követnek. RPAS eszközöket

illet®en többek között Herschfelt, Harman és munkatársaik tettek meg�gyeléseket [28],

[32].

A korábban végzett kísérletekb®l kiderül, hogy a mikro-Doppler hatás kihasználásának

mind a klasszi�kálásban és a detektálásban is szerepe van. A Harman által végzett kísérleti

mérésekb®l kiderül, hogy a re�ektált jel Doppler spektrumának vizsgálatával lehet®vé válik

a detektált RPAS eszközök azonosítása [32], [30]. Poitevin és kollégái az általuk végzett

méréseken meg�gyelték, hogy a forgószárnyak által keltett Doppler hatás kihasználásával

az eszköz detektálása akkor is lehetséges, amikor a céltárgy f® teste nincs mozgásban [27].

Az eddig elvégzett mérések frekvenciatartományát tekintve megállapíthatjuk, hogy azok a

test és a propellerek méreteire vonatkozólag akár egy-két nagyságrenddel kisebb hullám-

hossztartományban, az "optikai" régióban történtek. Ennek f® oka, hogy a klasszi�káláshoz

szükséges mikro-Doppler hatás kihasználásához a hullámhossz csökkentése kedvez®bb.

Habár a jelenség észlelésér®l többen beszámoltak, a forgás közben keletkez® re�exió pontos

leírása és modellje eddig nem ismert. A várható re�exiós képet számos körülmény befolyá-

solja. Többek kötött a forgószárny alakja, mérete, állásszöge illetve a megvilágítás frekven-

ciája is. Habár szigorúan tekintve a légcsavarra bees® hullám elektromos tere által indukált

áramok egy közös modellel jól leírhatóak, klasszikusan az így létrejöv® re�exió fázisának

forgás miatti id®beli változását a mikro-Doppler témakör taglalja. Lényeges azonban, hogy

a mikro-Doppler leírás szórópont modellt alkalmaz, amely csak az optikai szóródási régió-

ban alkalmazható teljes biztonsággal. Ezen modell szerint a megvilágító jel céltárgyról való

szóródása diszkrét pontokban történik, vagyis a teljes visszavert jel felírható

r(t) =
∑
n

σnp

(
t− 2Rn

c

)
(3.1)

alakban [13], ahol Rn az n-edik szórópont radartól mért radiális távolsága. A modell al-

kalmazhatóságának feltétele azonban, hogy a céltárgy �zikai mérete nagyságrendekkel na-

gyobb kell, hogy legyen a megvilágító jel hullámhosszánál, így a szóródás az optikai régi-

óban jön létre. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a szóró pont modell téves

eredményeket ad, ennél fogva nem alkalmazható. Amennyiben a céltárgy alacsonyabb frek-

venciákon, a rezonáns régióban kerül megvilágításra, már más modell alkalmazása szük-

séges [13]. A légcsavar rezonancia frekvencián való megvilágításával nem csak a re�ektált

jel fázisa, hanem annak amplitúdója is jelent®s mértékben változik. A következ®kben erre

vonatkozólag mutatom be a kísérleti eredményeimet.
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3.1.1. Alkalmazott re�exió vizsgálati módszerek

A tárgyalás alapvet®en analitikus módszerek alkalmazásán keresztül történik, azonban

rendkívül lényegesnek tartom kiemelni a szimulációs és valós környezetben végrehajtott

mérések fontosságát. Míg az analitikus modellekkel matematikailag egyszer¶en tárgyalha-

tó esetekre szemléletes eredményeket kapunk, szimuláció alkalmazásával közelebb kerülünk

a valóságban is tapasztalható, komplex körülmények között zajló e�ektusok pontos predik-

ciójához. Mindezen módszerek azonban csak a tényleges méréseken keresztül nyerhetnek

feltétlen bizonyosságot. Ezen felül, a fejezetben javasolt detektálási módszer hiteles bemu-

tatásához a terepi mérések szintén elengedhetetlenek.

Mérések re�exiómentesített kamrában

Az ellen®rzött körülmények között végrehajtott mérésekhez egy speciális fából készült mé-

r®padot készítettem, amelyet a 3.1 ábra mutat be. A tesztpad sínrendszerébe két csúsz-

tatható motor konzol tölthet® be, amelyek pozíciója állítható. A betekintési szög a teljes

sínrendszer döntésével állítható és rögzíthet®.

3.1. ábra. Fából készült mér®pad a propeller re�ektált jelének vizsgálatához

A vizsgálatokhoz használt propellereket kefe nélküli egyenáramú motorok (BLDC) hajt-

ják, amelyek vezérlése távolról egy mikrokontroller használatával lehetséges. A kísérleti

mérések re�exiómentesített mér®szobában készültek, a többutas terjedés és a nagy teljesít-

mény¶ m¶sorszóró adók által okozott interferenciák elkerüléséhez. A mérés összeállítását

a 3.3 ábra szemlélteti.

A generátor modulálatlan viv® (CW) jelet állít el®, amelyet egy iránycsatolón keresz-

tül az adóantennára juttat. A propellerr®l re�ektált jel az antennán keresztül ismét az

iránycsatolóra jut, majd végül egy spektrumanalizátor dolgozza fel. A mérési eljárás fontos

korlátozó tényez®i közé tartozik iránycsatoló véges izolációja és a generátor fáziszaja. A
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3.2. ábra. Propeller re�exiós kísérletek mérési elemei

Vizsgált propeller

vezérl

Referencia dipól

CW forrás
Spektrumanalizátor

iránycsatoló

BLDC

3.3. ábra. Re�exiómentesített kamrában elvégzett kísérleti mérések összeállítá-
sának sematikus ábrája

limitált izolációból kifolyólag a spektrumanalizátor bemenetére bejut a nagy teljesítmé-

ny¶ adásjel, amely végs® soron az analizátorral észlelhet® legkisebb jel szintjét korlátozza.

Emellett, a generátor fáziszaja, a gerjeszt®jelhez frekvenciában közeli jelek észlelését nehe-

zíti meg. Ugyanakkor a propellerek tipikus forgási sebességeib®l adódóan (∼ 10000 RPM)

a detektálás szempontjából lényeges frekvencia komponensek a viv®frekvenciához közel,

néhányszor 100 Hz frekvenciakülönbségre adódnak.

3.2. Légcsavar re�exió rezonáns megvilágításon

3.2.1. Re�exiós modell

A tárgyaláshoz használjuk fel a 3.4 ábrán illusztrált elrendezést. Az itt feltüntetett θ szög a

forgó rotor betekintési szögét jelöli. A visszavert jel szinuszos megvilágítás esetén az alábbi

alakban írható,

r(t) = Aej2πf0ta
√
σmaxF (α, θ, f0), (3.2)

72



ahol A a megvilágító jel amplitúdója, f0 a frekvenciája, a ∈ C-val a konstans terjedé-

si tényez®t jelölöm, σmax pedig a propeller maximális RCS (Radar Cross Section) értéke.

Emelett a vizsgálatokhoz bevezetem a F (α, θ, f0) függvényt, amely a forgószárny RCS-ének

változását írja le. A szakaszon belül az F (α, θ, f0) függvény megadására keresek modellt és

matematikai leírást, amely a re�ektált jel amplitúdóját adja meg a propeller állásszögét®l

(α), betekintési szögét®l (θ) és a megvilágítás f0 frekvenciájától függ®en. A felderíthe-

ωv

θ

 

x

y R0

 l

3.4. ábra. A forgó propeller re�exiós jelenségeinek vizsgálatához felvett koor-
dináta rendszer

t®ség vizsgálatának szempontjából azon paraméter beállítások bírnak nagy jelent®séggel,

amelyek alkalmazása mellett a vizsgált F (α, θ, f0) függvény nagy mérték¶ változással ren-

delkezik. fr forgási frekvencia esetén az α állásszöget az ωrt = 2πfrt kifejezéssel válthatjuk

fel.
max {F (ωrt, θ, f0)}
min {F (ωrt, θ, f0)}

� 1 (3.3)

Joggal feltételezhetjük, hogy a re�ektált jel amplitúdója a rezonancia frekvencia környeze-

tében változik dominánsan. Ebb®l kiindulva, tegyük fel, hogy a megvilágítás hullámhossza

megegyezik a légcsavar hosszának kétszeresével l = λ0/2. Amennyiben élünk az egyszer¶sí-

téssel, amely szerint a vezet® anyagból készült légcsavar egy egyszer¶ huzallal helyettesít®,

a légcsavart modellezhetjük egy rövidre zárt félhullámhosszú dipólussal. Az antennák RCS-

ének vizsgálatára számos módszer létezik. R.B. Green analitikus megközelítése szerint a

visszaszórt tér két részre bontható. Az antenna �zikai felépítéséb®l adódó, parazita ha-

tások miatt fellép® szóródásra és a rezonáns áramok által keltett szórt térre, amelynek

lehetnek a terminálástól független és függ® összetev®i. Utóbbi hatékonyan felhasználható

az antenna RCS-ének rezonancia frekvencián való becslésére [5]. Ennek felhasználásához

induljunk ki a monosztatikus radaregyenletb®l, amelyet egy σ RCS-el rendelkez® szóró

pontra a következ®képpen fogalmazhatunk meg.

Pr = P0G0
1

4πR2
0

σ
1

4πR2
0

G0
λ2

4π
, (3.4)

ahol G0 a gerjeszt® antenna nyeresége, P0 = A2 pedig az adásteljesítmény. Ezek után a

céltárgyra gondolhatunk úgy, mint egy σ m2-el rendelkez® hatásos felületre, amely össze-

gy¶jt P teljesítményt a rendelkezésre álló teljesítménys¶r¶ségb®l (S = P0G0
1

4πR2
0
), majd

izotrópikusan elsugározza azt. Felhasználva, hogy jelen esetben a céltárgy modellje egy
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rövidre zárt antenna, az ekvivalens RCS-ét a következ® alakban írhatjuk

σ = G2
r

λ2

4π
, (3.5)

ahol Gr a rövidre zárt dipólus nyeresége. Ezt a kifejezést megfeleltethetjük a (3.2) összefüg-

gés σmax együtthatójával. A modell felírásához feltettük, hogy a vizsgált rezonáns antenna

(dipólus) f® iránya a radar irányába néz. Félhullámhosszúság dipólus esetére ennél ponto-

sabb modellt találunk David L. Mott munkájában [26]. Az általa adott becslésnek megfe-

lel®en σmax ' 0.83λ2. A továbbiakban az iránykarakterisztika és a polarizációs veszteség

�gyelembe vételével meghatározzuk az F (α, θ, f0) függvényt speciális esetekre.

x

y

l

fr

3.5. ábra. Forgó rotor lokális koordináta rendszere

Polarizációs veszteségb®l ered® moduláció

A legegyszer¶bben tárgyalható esetet θ = 0◦ fok esetén kapjuk, amikor a propeller for-

gástengelye a radar f® irányával esik egybe. Ebben az esetben a fázis kvázi stacioner, a

változások mértéke elhanyagolhatóan kicsi. A re�ektált jel amplitúdója azonban a lapát

α állásszögét®l függ®en változik, hiszen kizárólag a bees® elektromos tér vetülete indukál

áramokat a dipólusban. Ezt a p polarizációs csillapítással írhatjuk le.

p = |p0pr|, (3.6)

ahol p0 a gerjeszt® antenna polarizációs vektora, pr pedig a forgó dipólussal modellezett

propeller polarizációs vektora. A polarizációs csillapítás egyszer a propeller gerjesztésekor,

egyszer pedig a visszaszórt jel vételekor jelentkezik, így

F (α)|θ=0◦,f0= c
2l

= cos(α)2 (3.7)
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3.6. ábra. Légcsavar re�exiójának polarizációs csillapításból származó modu-
lációja

A vett re�ektált jel pedig

r(t) = Aejω0ta
√
σmaxcos(ωrt)

2 (3.8)

= Aejω0ta
1

2

√
σmax(1 + cos(2ωrt))

Ilyen módon a re�ektált jel a megvilágító jel amplitúdó moduláltja, ahol a modulálófrek-

vencia megegyezik a légcsavar forgási frekvenciájának kétszeresével. A keresztpolarizációs

csillapítás �gyelembevételével a re�ektált jel komplex alakja,

r(t) ∼
√
σmax

(
ejω0t +

m

2
ej(ω0+2ωr)t +

m

2
ej(ω0−2ωr)t

)
, (3.9)

ahol az m modulációs mélység az Lpol keresztpolarizációs csillapítás ismeretében az alábbi

alakú

m = 1− 1

10
Lpol
20

, (3.10)

Különböz® keresztpolarizációs csillapítás értékekre a 3.6 ábra illusztrálja a várható spekt-

rumképet. Az ábrán látható módon gyakorlati esetekben Lpol > 20 dB a re�ektált jel

teljesítményspektrumában az oldalsávok amplitúdója a maximális RCS-hez képest −6 dB-

re tehet®ek. A polarizációs csillapítás miatt bekövetkez® amplitúdó változást, és az így

létrejöv® spektrális kép tényleges kialakulását szimulációs eljárásokkal és mérésekkel vizs-

gáltuk. Munkatársaimmal, Bilicz Sándorral, Gyimóthy Szabolccsal és Pávó Józse�el EM

térszimulációs módszereket felhasználva tanulmányoztuk a keletkez® e�ektust [31]. Bilicz és

Gyimóthy a visszaszórt teret klasszikus módon az integrálegyenletek megoldásával határoz-

ták meg, amelyhez a numerikus, momentum módszert alkalmazták. A propeller különböz®

α állásszögei mellett meghatározott RCS értékeket 3.7 ábra mutatja be. A szimulációs

eredmények jól tükrözik a (3.8) egyenlet által leírt koszinusz négyzetes függést. Ennél jóval

többet mondanak a 3.8 ábrán kirajzolt eredmények, ahol a propeller RCS-ét láthatjuk a

frekvencia függvényében α = 0◦ és α = 90◦ propeller állásszögek esetén. Jól látható, hogy a

visszaszórt tér amplitúdója a rezonáns régióban változik a legnagyobb mértékben. A frek-
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3.7. ábra. Propeller szimulált RCS-e az α állásszög függvényében [31].

vencia növelésével az optikai régió felé haladva az RCS változás egyre inkább megsz¶nik,

így a hatás gyakorlatilag kimutathatatlanná válik. 2 GHz felett az el®rejelzett maximális

amplitúdó változás már kisebb mint 10 dB. Ebb®l következ®en, a nagyfrekvencián m¶köd®
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3.8. ábra. Propeller szimulált RCS-ének frekvenciafüggése α = 0◦ és α = 90◦-
os állásszögek esetén különböz® propeller hosszokra [31].

radarok az itt ismertetett jelenség kihasználásából nem pro�tálhatnak. A 3.6 ábra alap-

ján, 3 dB-es maximális keresztpolarizációs csillapítás esetén a megjelen® melléknyalábok

már 11 dB-el vannak a légcsavar RCS értéke alatt. A tipikus légcsavar méreteket �gye-

lembe véve ( 8 ′′ - 13 ′′) megállapíthatjuk, hogy azok rezonanciafrekvenciái az UHF sávú

m¶sorszóró adók tartományába esnek, ahol aktív, a felderítéshez adásjelet kisugárzó ra-

darok alkalmazása a frekvenciahasználati jogosultságok miatt korlátozott és így speciális

esetekt®l eltekintve tiltott. Ugyanakkor az ebben a sávban üzemel® DAB, DVB-T és LTE

adások hatékonyan alkalmazhatóak passzív radar megvilágításként. A 3.3 szakaszban ennek

a javasolt felderítési módszernek a gyakorlati alkalmazhatósága kerül bemutatásra.
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3.9. ábra. Forgó propeller rezonanciafrekvencián mérésekkel meghatározott ref-
lexiós spektruma θ = 0◦-os betekintési szög esetén

A 3.9 ábra re�exiómentesített kamrában végzett mérési eredményeket mutat be. A méré-

sek vízszintes polarizációjú gerjesztéssel, a forgási síkra mer®leges betekintési szög beállítá-

sával történtek. A mérés els® lépéseként a propeller rezonanciafrekvenciája került meghatá-

rozásra, a forgás közben megjelen® melléknyalábok amplitúdójának maximum keresésével.

l = 11 ′′ hosszúságú propellerre az így meghatározott f0 = 504 MHz-en mért spektru-

mon egyértelm¶en azonosíthatóak a polarizációs csillapításból származó melléknyalábok.

A komponensek abszolút frekvencia eltérése megegyezik a forgási sebesség duplájával. Fon-

tos ugyanakkor, hogy nagyobb frekvenciájú spektrális összetev®ket itt nem látunk.

Sugárzási karakterisztika �gyelembe vétele

Az el®z®eknél komplexebb modellalkotást igényel a θ = 90◦-os beesési szög esete, ekkor

ugyanis a re�ektált jel amplitúdó változása mellett domináns fázis változásra is számít-

hatunk. A forgó rotort rövidre zárt dipólussal helyettesítve felismerhetjük, hogy a dipólus

radar irányába visszasugárzott teljesítménye annak iránykarakterisztikájával súlyozódik.

A 3.10 ábrának megfelel®en α = 0◦ és α = 180◦ esetén a dipólus f® iránya néz a radar felé,

míg α = 90◦ és α = 270◦ esetén a dipólus nullhelyével kerül szemben a radar adóantennája.

Ennél általánosabban megfogalmazva, a radar felderítés közben letapogatja a forgó dipólus

(rotor) iránykarakterisztikájának metszetét, amelynek metszeti síkját a θ állásszög jelöli ki.

Felhasználva a fél hullámhosszúságú dipól antenna amplitúdó iránykarakterisztikáját [5]

meghatározhatjuk a forgásból ered® amplitúdóváltozás függvényét

F (α)|θ=90◦,f0= c
2l

=

(
cos
(
π
2 sin(α)

)
cos(α)

)2

(3.11)
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3.10. ábra. Forgó rotor re�ektált jelének modellezése a sugárzási karakterisz-
tika változásával

Ahonnét a radar által vett re�ektált jel az amplitúdó változást �gyelembe véve

s(t) = Aejω0ta
√
σmax

(
cos
(
π
2 sin(ωrt)

)
cos(ωrt)

)2

A 3.11 ábra egy fr = 104 Hz sebességgel forgó propeller rezonáns megvilágításon várható

spektrumképét ábrázolja.
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3.11. ábra. Forgó rotor sugárzási karakterisztikával magyarázható spektrum-
képe rezonanciafrekvencián

Lényeges különbség az el®bbi mer®leges megvilágításhoz képest, hogy a re�ektált jel,

a propeller forgási frekvenciájának magasabb harmonikusait is tartalmazza. A 3.12 ábra

mért spektrumot ábrázol a gerjeszt®jel polarizációs síkjával egybees®, vízszintes propel-

ler forgási sík beállítása mellett. Jól láthatóak a ±4fr és a ±6fr frekvenciákon megjelen®

komponensek. Ezen harmonikusok amplitúdói a korábban kapott analitikus összefüggés

eredményeit®l eltér®en (3.12) kevésbé meredeken csökkennek. Az amplitúdómenet pontos
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becsléséhez szo�sztikáltabb modellez® eljárás alkalmazása szükséges, amely képes �gyelem-

be venni a propeller valódi sugárzási karakterisztikáját.

3.12. ábra. Forgó propeller rezonanciafrekvencián mérésekkel meghatározott
re�exiós spektruma θ = 90◦-os betekintési szög esetén

További megjegyzést érdemel, hogy a sugárzási karakterisztika �gyelembevétele θ = 0◦

esetén semmilyen változást nem vezet be, hiszen a forgás közben körbejárt iránykarakte-

risztika metszett egy ponttá zsugorodik, vagyis a forgástól független konstans lesz.

3.2.2. Több rotorral rendelkez® rendszerek vizsgálata

A korábbi vizsgálatok során feltártuk a forgó propeller visszaszórt terének karakterisztikus

jellemz®it két kitüntetett esetre. Ahhoz, hogy egy további lépéssel közelebb kerülhessünk

egy gyakorlatban is alkalmazható detektálási módszer megalkotásához, a korábban ismer-

tetett modellt szükséges kiterjeszteni több propellerb®l álló rendszerekre. A szakaszon belül

ismertetésre kerül egy módszer, amely alkalmazásával a propellerek forgási sebességének

ismeretében meghatározhatjuk az ered® re�ektált jel spektrális összetev®inek frekvenciáit.

Felhasználva ezeket az eredményeket, valós felderítési szituációban a spektrális összetev®k

meg�gyelésével megállapíthatjuk a propellerek számát és izolálhatjuk az adott propeller-

hez tartozó spektrális komponenseket, hogy további információkhoz jussunk a légi járm¶

állapotát illet®en.

A tárgyaláshoz feltételezzünk egy két propellerb®l álló rendszert, amelyek forgási közép-

pontjai egymástól d távolságra található. Az els® és a második propeller forgási frekvenciái

legyenek rendre f1 és f2. Az általánosság elvesztése nélkül feltehetjük, hogy a propellerek

forgási síkja nem mer®leges a betekintési szögre θ 6= 0. Az el®z®ek alapján külön-külön

vizsgálva a két propellert, a re�ektált jelek spektrális felbontását az alábbi alakban össze-
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gezhetjük

r1(t) =

∞∑
k=−∞

ake
j2π2kf1t (3.12)

r2(t) =

∞∑
g=−∞

bge
j2π2gf2t (3.13)

, ahol az ak, bg, k = −∞ . . .∞, g = −∞ . . .∞ együtthatók a légcsavar alakjától, anyagától,

a megvilágítás frekvenciájától és a betekintési szögt®l függenek. Amennyiben a propelle-

rek elegend®en távol helyezkednek el egymástól, a köztük lév® csatolás leírására távoltéri

modellt használhatunk. Így az els® propeller által re�ektált jelre gondolhatunk úgy mint

gerjeszt®jel a második a propeller számára és fordítva. Tehát az els® propeller re�ektált

jele által gerjesztett második propeller re�ektált jele

r12(t) =

∞∑
k=−∞

∞∑
g=−∞

ckge
j2π(2kf1+2gf2)t (3.14)

Illetve a második propeller re�ektált jele által gerjesztett els® propeller re�ektált jele

r21(t) =
∞∑

g=−∞

∞∑
k=−∞

dgke
j2π(2kf1+2gf2)t (3.15)

, ahol a ckg és dgk tényez®k a spektrális komponensek komplex együtthatói. A vett jel ezek

után a propellerek által külön-külön re�ektált és a csatolásból származó jelek összege

r(t) = r1(t) + r2(t) + r12(t) + r21(t) (3.16)

3.13. ábra. Két forgó propeller együttes re�exiós képének vizsgálata re�exió-
mentesített mér®szobában

A (3.12) és (3.14) egyenleteket megvizsgálva láthatjuk, hogy a teljes re�ektált jel spektrá-

lis felbontásában megtalálhatóak a propellerek forgási frekvenciájának duplái, azok harmo-
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nikusai, illetve a csatolás miatt megjelen® összeg és különbségi frekvenciák. Természetesen,

a csatolásból származó komponensek együtthatói kisebb amplitúdóval jelennek meg, a pro-

pellerek közötti távolságból adódóan, amelyet a távoltéri modellb®l kiindulva a szabadtéri

csillapítás felhasználásával közelíthetünk.

|ckl| ≤ |ak||bl|
(

λ

4πd

)2

(3.17)

Ugyanakkor, a komponensek fázisa nehezen becsülhet® hiszen a két propeller forgása között

a legtöbb gyakorlati esetben semmilyen szinkronitás nem áll fenn.

Az e�ektus gyakorlatban történ® meg�gyeléséhez a 3.13 ábrán látható a mérési összeállítás.

A mérések re�exiómentesített kamrában történtek, a 3.1.1 szakaszban ismertetett módon.

A tesztpadon két külön vezérlehet® propeller került elhelyezésre melyek egymástól való

távolsága a mérés folyamán állítható.
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3.14. ábra. Két forgó propeller re�ektált jelének spektruma.( d = 300mm, θ =
0◦)

A 3.14 ábra a két forgó propellerr®l visszavert jel, mért spektrumát ábrázolja d =

300 mm-es távolság és θ = 90◦-os betekintési szög beállítása esetén. Jól azonosíthatóak

az els® és második propellerhez külön-külön tartozó spektrális komponensek, illetve a csa-

tolás miatt létrejöv® összeg és különbségi frekvenciával rendelkez® spektrális csúcsok is. A

propellerek forgási frekvenciáinak ismeretében a csatolás miatt megjelen®, várt spektrális

összetev®k listáját a 3.1 táblázat összegzi.
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Komponens Frekvencia

f1 86 Hz

f2 147 Hz

f1 + f2 233 Hz

f2 − f1 61 Hz

2f1 + f2 319 Hz

2f2 + f1 380 Hz

2f1 − f2 25 Hz

2f2 − f1 208 Hz

3.1. táblázat. Csatolásból származó spektrum komponensek várt frekvenciái a kísérleti mérési összeállí-
tásban

Habár a mérés érzékenysége er®sen korlátozott az adásjel szivárgása miatt, több várt

komponens is nagy bizonyossággal azonosítható. Ezeknek a spektrális csúcsoknak a vizs-

gálatával további meg�gyeléseket tehetünk a csatolás jellegére vonatkozólag. A 3.15 ábra

néhány komponens amplitúdóját mutatja a propellerek d távolságának függvényében. Jól

látható, hogy a közvetlen re�ektált jelek (s1(t), s2(t)) amplitúdói függetlenek a két pro-

peller távolságától, míg a közvetetten re�ektált, csatolásból származó tagok amplitúdói

er®s negatív korrelációt mutatnak a távolsággal. Az ábrán narancs színnel jelölt görbe a

szakaszcsillapítással becsült amplitúdócsökkenést mutatja. A mért görbék menetét ezzel

összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a (3.17) összefüggés kizárólag gyenge becslésként

használható.
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3.15. ábra. Csatolásból ered® spektrális komponensek amplitúdójának változása
a propellerek távolságának függvényében

Az itt kapott eredményeket általánosítva, egy forgó propeller re�ektált jelének ismereté-

ben el®állíthatjuk egy tetsz®leges rotorszámmal rendelkez® RPAS várható spektrumképét.
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(a) A propeller betekintési szöge 0◦ (b) A propeller betekintési szöge 90◦

3.16. ábra. Szimulált és mért re�exiós spektrumok összehasonlítása [16]

3.2.3. Rotor re�exiós jelenségek vizsgálata általános esetre

Míg a korábban tárgyalt speciális esetek jó támpontot adnak a várható spektrumkép ala-

kulásáról, a komponensek pontos amplitúdómenetét a probléma bonyolultságából adódóan

kizárólag a Maxwell egyenletek teljes rendszerének megoldásával határozhatjuk meg. Marák

Károly munkatársammal kidolgoztunk egy olyan numerikus eljárást, amellyel a frekvencia,

a betekintési szög és a propeller pontos alakjának �gyelembevételével is meghatározható a

várt spektrumkép. A Károly által megalkotott módszer alapja, hogy a forgó légcsavar id®-

tartománybeli válasza diszkrét pontokban meghatározható a légcsavar visszaszórt terének

kiszámításával az egymást követ® propeller állásszögekre. Az így konstruálható id®tarto-

mánybeli jel Fourier transzformálásával ezután megkapjuk a pontos spektrumképet [16].

Ennek a módszernek az ellen®rzéséhez kísérleti méréseket végeztem, amelyek eredményeit

a 3.16 ábra mutatja be. Ezen a korábban 3.12 és 3.9 ábrákon bemutatott mérési eredmények

összehasonlítását láthatjuk a szimuláció útján meghatározott, várt értékekkel. Kizárólag

a polarizációs csillapításból származó moduláció esetén a komponensek becsült amplitúdó

rendkívül jó egyez®séget mutatnak, az eltérés kevesebb, mint 0, 5 dB. A 90◦-os betekintési

szög esetére meghatározott amplitúdó értékek már nagyobb eltérést mutatnak a harmoni-

kus frekvenciákon. Ez az eltérés azonban betudható propeller aszimmetrikus alakjának. A

szimulációs eredményekb®l a spektrumkép becslése mellett kis hibával meghatározható a

propeller RCS értéke is (σmax). Ez a mérésekhez használt 11 ′′ hosszú propeller esetében

0, 23 m2 a véges elem módszerrel (FEM), 0, 25 m2 a momentumok módszerével (MOM),

míg a teoretikus érték dipól antenna közelítéssel 0, 26 m2-re adódik [16].

3.3. Passzív radar alkalmazás

A tipikus propeller méreteket �gyelembe véve megállapíthatjuk, hogy azok rezonáns frek-

venciái az UHF sávon belülre esnek, ahol számos telekommunikációs és m¶sorszóró adó

üzemel. Ebb®l következ®en (különleges esetekt®l eltekintve) kizárólag passzív radarok al-

kalmazásával nyerünk módot a szóban forgó e�ektus kihasználására. A szakaszban erre

vonatkozólag mutatok be egy detektálási módszert.
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3.3.1. Clutter sz¶rés, detektálás és klasszi�kálás

A detektálást végz® feldolgozási lánc megalkotásához használjuk fel a korábban felírt

passzív radar jelmodellt, valamint az újonnan szerzett ismereteinket a forgó propeller által

visszavert jelre vonatkozólag. Általános esetben a felderít® csatorna antennarendszere által

vett jelet az alábbi alakban írhatjuk az eddig használt jelölésrendszert alkalmazva

xs[n] =

V+K∑
i=V+1

δia(θi, φi)s

[
n− τi

Ts

]
+ γa(θ0, φ0)s

[
n− τ0

Ts

]
ej2πf0/fsn + ξ[n], (3.18)

, ahol φl, l = 0, V +1 . . . V +K az aktuális jelkomponens elevációs beérkezési szöge. Emellett

a korábbi eredmények alapján, a forgó propeller re�ektált jele rezonáns megvilágítás esetén

r(t) = ρs(t)F (α, θa, f) (3.19)

Ezt a kifejezést a céltárgy re�exióját leíró tag helyére behelyettesítve az alábbi összefüg-

géshez jutunk

xs[n] =

V+K∑
i=V+1

δia(θi, φi)s

[
n− τi

Ts

]
+ γ′F (ωrt, φ0)a(θ0, φ0)s

[
n− τ0

Ts

]
ej2πf0/fsn + ξ[n],

(3.20)

ahol felhasználtuk, hogy a propeller θa betekintési szöge megegyezik a cél radarhoz képesti

elelvációs szögével, valamint forgó propeller esetén az állásszög a forgás körfrekvenciájával

változik α = ωrt. A továbbiakban a célunk azonosítani a propellerr®l re�ektált jel jelenlétét

a felderít®csatornák és a referenciacsatorna felhasználásával.

A legtöbb aktív és passzív radar alkalmaz valamilyen fajta clutter sz¶rést a venni kí-

vánt re�exiók kiemeléséhez. A re�ektált jelek Doppler tartományban való szétválasztása

a modern radar rendszerek egyik alapvet® jelfeldolgozási lépése. Emellett passzív radarok

esetében a clutter sz¶résnek különösen nagy jelent®sége van. A sz¶rést alapvet®en három

tartományban: irányszög, id® és Doppler tartományokban végezhetjük el. A hagyományos

illesztett sz¶r®n alapuló (1.7) egyenlet szerint megfogalmazott távolság-Doppler feldolgozás

elkülöníti az álló és mozgó célokat, azok Doppler eltolódása alapján. Vegyük észre, hogy ez

a feldolgozási séma rögzített id®eltolás esetén a két csatorna skaláris szorzatának diszkrét

Fourier transzformáltját adja

χ(τ = τx, f) =

N−1∑
n=0

xs[n]xr

[
n− τx

Ts

]∗
e
−j2π f

fs
n

= F
{
xs[n]xr

[
n− τx

Ts

]∗}
(3.21)

A re�ektált jelre való illesztett esetben

χ(τ = τ0, f) = F

{
γ′F (ωrt, φ)

∣∣∣∣s [n− τ0

Ts

]∣∣∣∣2 + c[n]

}
(3.22)
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, ahol c[n] a koherens vétel utáni zaj és clutter komponensek együttes id®függvénye. Ebb®l

adódóan a forgó légcsavar korábban meg�gyelt spektrumképét azonosíthatjuk az RD mát-

rixon is. Vagyis kell®en nagy koherens jelfeldolgozási id® és normál eloszlású megvilágító

jel esetén (N →∞, s[n] ∼ N )

χ(τ = τ0, f) =

∞∑
k=−∞

akδ(f − f0 − 2πfr2k) + C(f) (3.23)

, ahol δ() a Dirac delta függvény, ak a spektrális komponens skálázási tényez®je, C(f)

pedig a zaj és a clutter f frekvenciás összetev®je. Valós esetekben a korlátozott mintaszám

és a megvilágító jel modulációjától függ®en az azonosítani kívánt spektrális csúcsok ener-

giája szétterít®dhet, az egymáshoz közeli csúcsok összemosódhatnak, illetve hamis csúcsok

jelenhetnek meg.

Az, hogy a Doppler tartományú clutter-céltárgy re�exió szétválasztás mennyire lehet sike-

res, alapvet®en a megvilágító jel bizonytalansági függvényének alakja szabja meg [6]. Ennek

a függvénynek a nulla távolságcellához tartozó Doppler metszete, az azonos távolságcellán

található re�exiók Doppler frekvencia szerinti szétválaszthatóságát mutatja meg.

χ(τ = 0, f) = F
{
|s[n]|2

}
(3.24)

A transzformációból következik, hogy négyszög ablakozás esetén az elérhet® Doppler irányú

felbontás megegyezik a koherens integrálási id® reciprokával. A forgó propellerekr®l vissza-

vert jel, Doppler tartományban megjelen® spektrális csúcsainak szétválasztásához ezért a

minimális meg�gyelési id®.

CPI = NTs =
1

∆f
≥ 1

2frmin
, (3.25)

ahol frmin a propellerek legkisebb, üzem közbeni forgási frekvenciája, ∆f pedig a Doppler

felbontás. Fontos emellett megjegyezni, hogy valós esetekben több légcsavar esetén a forgá-

si frekvenciák egymáshoz közel eshetnek, ami további felbontás igényt jelent. Amennyiben

∆fr = |f2−f1| a moduláló jelek alap harmonikusainak szétválasztásához ∆fD ≤ ∆fr felté-

telt lenne szükség betartanunk. A csatolás miatt jelentkez® többszörös összeg és különbségi

frekvenciák miatt azonban a

∆f ≤ r∆fr (3.26)

feltétel állítható fel, ahol r ∈ N a detektálás folyamán észlelhet® legmagasabb frekvenciá-

jú harmonikus komponens indexe, az észlelt komponens frekvenciája pedig rf1 ± f2 vagy

rf2 ± f1.

A felvázolt detektálási módszer alkalmazhatóságának szempontjából emellett nagy jelen-

t®séggel bír a megvilágító jel kiválasztása. A 3.17a és a 3.17b ábrák egy rögzített FM adás

bizonytalansági függvényének zéró és els® távolságcellájához tartozó metszetét és annak

id®beli alakulását ábrázolják hosszú id®távon. Jól meg�gyelhet®, hogy a melléknyaláb-

struktúra az aktuális modulációs tartalomtól függ®en nagymértékben változik. Ebb®l kö-

vetkez®en az FM megvilágítás nem képes garantálni, hogy a forgó légcsavar modulációs
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képét nagy biztonsággal azonosíthassuk, illetve az RPAS rotorjainak paramétereit inverz

módon meghatározhassuk.

(a) FM |χ(0, fD)|2[dB]. Az ábrázolási dinamikatarto-
mány 35 dB

(b) FM |χ(1, fD)|2[dB]. Az ábrázolási dinamikatarto-
mány 35 dB

(c) DVB-T |χ(0, fD)|2[dB]. Az ábrázolási dinamikatar-
tomány 60 dB

3.17. ábra. FM és DVB-T adások Doppler tartományú bizonytalansága.

Ezzel szemben a 3.17c ábra egy DVB-T adás bizonytalansági függvényének metszetét,

illetve annak hosszú távú alakulását mutatja. Látható, hogy az OFDM jel képes olyan

alacsony melléknyalábokat biztosítani, amelynek köszönhet®en a detektálás és a paramé-

terbecslés is eredményesen elvégezhet®.

3.3.2. Terepi mérések

A felvázolt detektálási eljárás gyakorlatban való m¶ködésének meg�gyeléséhez és veri�kálá-

sához a szakaszon belül passzív radarral végzett terepi méréseket mutatok be. A vizsgálatok

magukba foglalnak ellen®rzött és valós körülmények között végrehajtott kísérleteket is, a

komplex környezetben fellelhet® korlátok pontosabb megismeréséhez. A re�exiómentesített

szoba steril körülményeit hátrahagyva, azonban még mindig a jól ellen®rizhet® körülmé-

nyeket is szem el®tt tartva a 3.18 ábrán látható mérési összeállítást készítettem el.

A forgó propeller a korábban látott tesztpaddal együtt a háttérben látható, míg az el®-

térben a DVB-T alapú passzív radar referencia rendszer. A megvilágító jelet egy nagy
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(a) (b)

3.18. ábra. Passzív radar elv¶ forgó propeller detektálási kísérlet mérési elren-
dezése

dinamikával rendelkez® IQ generátor állítja el®, amelynek adóantennája a vev® mellett

látható. A kisugárzott megvilágító jel mintái normál eloszlásúak, biztosítva ezáltal a bi-

zonytalansági függvény kedvez® kialakítását illetve, az alkalmazandó feldolgozás passzív

radarokhoz való illeszkedését. Az adás frekvenciája 644 MHz, amely nem egyezik tökélete-

sen a vizsgált 11 ′′ hosszú propeller rezonanciájával, azonban a keresett e�ektus még így is

szigni�kánsan a meg�gyelhet® tartományban marad.

3.19. ábra. RPAS propeller detektálási kísérletekhez alkalmazott clutter sz¶rés

A kísérleti mérések folyamán alkalmazott jelfeldolgozás egyszer¶sített blokkvázlatát a 3.19

ábra illusztrálja. A vev®fokozatról érkez® digitalizált id®tartománybeli jelek a 2.1 szakasz-

ban bemutatottak szerint el®ször irányszögtartományban majd id®tartományban kerültek

sz¶résre. Ehhez sorrendben az adaptív MVDR és a minimum redundanciájú Wiener sz¶-

r®t alkalmaztam. Az irányszög és id®tartományban sz¶rt felderít®csatorna jelén végül a

Doppler tartománybeli sz¶rést végeztem el a keresztkorrelációs detektor alkalmazásával. A

feldolgozás eredményképpen el®állított RD mátrixot és a feldolgozott eredményeket a 3.20

ábra illusztrálja.

A 3.20a és a 3.20b ábrákon az RD mátrix látható, a propeller különböz® forgási sebes-

ségei mellett. A radarhoz közel a 0. bisztatikus távolságcellán (36 m-en belül), mindkét

esetben jól azonosíthatóak a Doppler tartományban megjelen® spektrális csúcsok, ame-

lyeket korábban is láttunk. A 3.20c ábra a két RD mátrix 0 távolságcellájához tartozó

Doppler irányú metszeteit mutatja. Az eltér® fordulatszámból ered® frekvenciakülönbség

nagy bizonyossággal azonosítható. Figyeljük meg emellett, hogy a forgási frekvencia kétsze-
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(a) Távolság-Doopler mátrix alacsony propeller forgási
sebesség esetén
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(b) Távolság-Doopler mátrix magasabb propeller forgási
sebesség esetén
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(c) Zéró távolságcellához tartozó Doppler irányú metszetek

3.20. ábra. Passzív radar elv¶ RPAS propeller detektálás, generátorról el®ál-
lított normál eloszlású megvilágítással

resének második harmonikusa is még tisztán látható. Egy fontos és jól használható módszer

a forgó propeller spektrális képének id®beli követésére és analizálására az egymást köve-

t® koherens feldolgozási blokkokból származó RD mátrixok céltárgyhoz tartozó Doppler

metszeteinek összef¶zése. Vagyis tegyük fel, hogy a céltárgy a p-edik CPI-ben a τ (p)
0 /Ts

távolságcellában tartózkodik. Ekkor a szóban forgó mátrix p-edik oszlopa megegyezik a

χ(τ
(p)
0 , f), f = −fmax . . . fmax értékekkel.
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3.21. ábra. Gyorsuló propeller látszólagos spektrumképének alakulása passzív
radar elv¶ detektálás alkalmazásával

Egy a mérési eredményekb®l ilyen módon elkészített mátrixot a 3.21 ábra illusztrál. A

spektrális kép id®beni alakulása az adatmátrixból kinyert céltárgyparaméterek szemléletes

vizualizációján túlmen®en nagymértékben hozzájárulhat a detektált objektum klasszi�-

kálásához, illetve a paramétereinek követéséhez és predikciójához. Az itt illusztrált ered-

ményeken jól követhet® a légcsavar fordulatszámának változása, amely képesség egy valós

alkalmazásban az irányváltás korai felismerésében csúcsosodhat ki.
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(a) RD mátrix kis propeller forgási sebesség esetén
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(b) RD mátrix magasabb propeller forgási sebesség ese-
tén
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(c) Zéró távolságcellához tartozó metszet különböz® forgási sebességek esetén

3.22. ábra. Passzív radar elv¶ RPAS propeller detektálás, DVB-T adótoronytól
származó megvilágítást felhasználva

A helyileg el®állított adásjel adótorony által kisugárzott jelre való lecserélésével egy újabb

lépést tehetünk a felderítési módszer valós környezetben való m¶ködésének vizsgálata felé.

Ezzel egyrészt elveszítjük a megvilágító jel paraméterei felett fenntartott kontrollunkat,

másrészt az adásjel közvetlen rendelkezésre állását is. A kísérleti mérési összeállítás ennek

megfelel®en úgy módosult, hogy a programozott IQ generátor által el®állított adás helyett a

Széchenyi-hegyr®l szolgáltatott DVB-T m¶sor került felhasználásra 634 MHz-en. A megvál-

tozott megvilágítási körülmények mellett végzett mérések eredményeit a 3.22 ábra mutatja

be. A mérés sorozat az el®z® esethez hasonlóképpen zajlott, a propeller fordulatszámának
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3.23. ábra. Gyorsuló propeller látszólagos spektrumképének alakulása passzív
radar elv¶ detektálás alkalmazásával

folyamatos növelésével. A 3.22a és a 3.22b ábrákon a kiszámított RD mátrixokat látjuk

az el®z® esettel megegyez® ábrázolási dinamikatartománnyal, míg a 3.22c ábra a detektált

propeller távolságcellájának Doppler metszetét mutatja meg két különböz® fordulatszám-

ra.
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A megvilágító forrás radar oldalon való megszerzése láthatóan degradálja a felderítés hatás-

fokát. Jól látható ez a 3.22c ábrán kiemelt metszetének is, ahol a korábbi két harmonikus

helyett csupán egy azonosítható. Ezt szintén meg�gyelhetjük a 3.23 ábrán is, ahol a pro-

pellerr®l re�ektált jel spektrumának id®beli alakulását követhetjük nyomon.

Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a forgó propellerr®l re�ektált jel egyedi spekt-

rumképe passzív radar feldolgozással jól meg�gyelhet®, és így valós felderítési szituációkban

sikeresen alkalmazható.
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4. fejezet

Új tudományos eredmények

I. Tézis

Modell alkotást követ®en javaslatot tettem olyan mér®szám alkalmazására, mellyel a kü-

lönböz® clutter sz¶rési eljárások teljesít®képessége objektíven felmérhet®. Ezt felhasználva

el®ször végeztem olyan kvantitatív, valós mérési adatokon alapuló széles kör¶ kutatást és

analízist, amely alapján alkalmazás speci�kusan karakterizálhatóak a különböz® tartomá-

nyokban m¶köd® �x és adaptív clutter sz¶r® algoritmusok.

Altézisek:

(i) Kvantitatív kutatási módszereket alkalmazva összehasonlítást végeztem az id®- és

irányszögtartományban m¶köd® clutter sz¶r® algoritmusokon azok teljesít®képessé-

gét és er®forrásigényét vizsgálva. Az eljárások viselkedésér®l gy¶jtött információk

nagy mértékben hozzájárulhatnak az adott alkalmazáshoz legjobban illeszked®, clut-

ter sz¶r® algoritmus kiválasztásához.

(ii) Javaslatot tettem az id®tartományban m¶köd® blokkosított clutter sz¶r® algorit-

musok hatékony gyorsítására, amelyhez a minimum redundanciájú becslés módsze-

rét használtam. A bevezetett módosítással gyakorlati esetekben indi�erens veszteség

mellett az algoritmusok m¶veletigénye akár két nagyságrenddel is csökkenthet®.

(iii) Kidolgoztam egy analóg tartományban m¶köd® adaptív direkt jel kioltó eljárást,

amellyel hatékonyan csökkenthet®ek a passzív radarrendszerek digitalizáló fokozatá-

val szemben támasztott kritikus hardveres követelmények.

(iv) Kidolgoztam egy kísérleti passzív radar referenciakörnyezetet, amellyel a sz¶r® al-

goritmusok teljesít®képessége objektíven mérhet®. A rendszer felhasználásával valós

környezetben kísérleti méréseket végeztem, melyek referenciaként használhatóak a

sz¶r® algoritmusok széles kör¶ kiértékeléséhez.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [B1],[J2],[C1],[C2],[C3],[C4]
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II. Tézis

Kidolgoztam egy olyan adaptív csatoltan irányszög és id®tartományban m¶köd® clutter

sz¶r® algoritmust (STAC), amely mérhet®en nyereséggel rendelkezik a jelenleg használatos,

hagyományosan tartományonként függetlenül m¶köd® eljárásokhoz képest.

A tézishez kapcsolódó publikáció: [J1]
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III. Tézis

Újfajta mérési módszert mutattam a forgószárnyas kisméret¶ pilóta nélküli repül®gépek

detektálására, klasszi�kálásra és állapotbecslésére, amely egyedülállóan a légcsavarok rezo-

náns re�exiós képességén alapul és így a tipikus méretekb®l és alkalmazhatóságból adódóan

szorosan illeszkedik az UHF sávban üzemel® passzív radarok m¶ködéséhez.

Altézisek:

(i) Kidolgoztam egy közelít® modellt a vezet® anyagból készült forgó propellerek ref-

lektált jelének rezonancia frekvencián való leírására. A megalkotott modellt speciális

esetekre valós mérésekkel veri�káltam

(ii) Kimutattam, hogy rezonanciafrekvencián, több szimultán forgó propeller esetén, a

re�ektált jel spektrális kiértékelésével a rendszer állapotjellemz®i inverz módon meg-

határozhatóak.

(iii) Olyan jelfeldolgozó eljárást javasoltam passzív radar rendszerekhez, amely alkalmazá-

sával a több légcsavarral rendelkez® pilóta nélküli repül®gépek rezonáns megvilágítást

kihasználva detektálhatóak és osztályozhatóak.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [J3],[C5],[C6]
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