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A kutatás el®zménye és célkit¶zései

A passzív radartechnológia korunk jelent®s �gyelmet kapó távérzékelési mód-

szere. A radarral 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. Kato-

nai felhasználás tekintetében ki kell emelnünk a radar nehéz felderíthet®ségét

(Low Probability of Intercept), ami a passzív m¶ködésb®l adódóan biztosított.

Fontos emellett, hogy a felderítéshez alkalmazott megvilágító források lehet-

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

adók is, amelyekkel lehet®vé válhat a kis radar hatásos keresztmetszettel ren-

delkez® célok felderítése is. Civil alkalmazásokban a legfontosabb el®nyök közé

sorolhatjuk az alacsony gyártási és üzemeltetési költséget, amely egyrészt az

adásjel, másrészt a frekvenciahasználati engedélyek nélkülözhet®ségének kö-

szönhet®.

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

kör¶ elterjedése ezidáig váratott magára. Ehhez ugyanis szükség volt a mérés

szempontjából kedvez® tulajdonságokkal rendelkez® megvilágító forrásokra és

olyan kis költségvetés¶, nagy teljesítmény¶ jelfeldolgozó rendszerekre, amelyek

képesek kezelni a technológia által megkövetelt extrém számítási igényeket. Az

immár megvilágító forrásként alkalmazott adások bizonytalansági függvénye

magas szint¶ melléknyalábokkal rendelkezik a moduláció jellegéb®l adódóan,

ami ellehetetleníti a távoli, kis teljesítménnyel vett re�exiók észlelését. Az ed-

dig bemutatott, sz¶rést megvalósító algoritmusok egy része kizárólag szimulált

környezetben kerül tesztelésre, amellyel az eljárások alkalmazhatóságának fel-

mérése egy valós terepi méréssel szemben messze alulmarad az elvártaktól.

Ennek f® oka, hogy a bisztatikus clutter modellezése még ma is egy rendkí-

vül összetett feladat. A valós mérési eredményeken kiértékelt módszerek tel-

jesít®képessége pedig sokszor kevésbé objektív környezetben és mér®számok

felhasználásával kerül meghatározásra. Az egyedileg használt demonstrációs

rendszerek eltér® rádiófrekvenciás paraméterekkel rendelkeznek, illetve a vizs-
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gálatokhoz esetenként különböz® megvilágító forrásokat használnak. A létez®

eredmények 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 követel-

ményeknek a rendszerét, amelyek elengedhetetlenek a sz¶rést és detektálást

végz® fokozatok teljesít®képességének objektív megítéléséhez. Ehhez nélkülöz-

hetetlen jól ismert viselkedés¶ és kézben tartható mér®számok találása, vala-

mint szükséges azonosítani a felhasznált referencia rendszer mér®szám szem-

pontjából releváns paramétereit. A kutatás eredményeinek gyakorlatban való

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

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

teljesít®képességének hiteles kiértékelésére is.

A sz¶rési módszereket m¶ködési tartomány szerint három alapvet®en kü-

lönböz® csoportba sorolhatjuk. A Doppler frekvencia, az irányszög és az id®-

tartományban m¶köd® eljárásokra. 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 nyaláb-

formálással végrehajtott sz¶rést minden eddigi esetben külön szokás kezelni.

További kutatást végeztem ezért, amelynek fókuszpontjában egy olyan sz¶r®

algoritmusok álltak, amelyek képesek a tér és id®tartományban szimultán ren-

delkezésre 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, tömegtartózkodású objektumok környe-

zetében az elektromágneses spektrum rendkívüli mértékben telített, passzív

radarok alkalmazása kézenfekv® választás lehet az interferenciák és a frekven-

ciahasználati korlátozások elkerüléséhez. El®zetesen elvégzett kísérletek fényt
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derítettek továbbá arra, hogy ezen kis méret¶ repül®gépek rotorjai forgás köz-

ben egyedi re�exiós képet produkálnak rezonancia frekvenciához közeli megvi-

lágítási esetén. Mivel a rotorlapátok �zikai méretéb®l adódó rezonancia frek-

venciák az UHF sávba esnek, ahol számos m¶sorszóró adás üzemel, további

igény indukálódik egy passzív radar elven m¶köd® felderítés kidolgozására.

A korszer¶ radarrendszerekben a detektálás mellett egyre jelent®sebb hang-

súlyt kap a céltárgy-klasszi�káció megvalósítása is. Ez kiváltképp igaz a pilóta

nélküli repül®gépek észlelésére használt rendszerekben, mivel a légtérben moz-

gó madarak méretükb®l adódóan könnyen összetéveszthet®ek ezekkel a repül®

eszközökkel. A korábban végzett kísérleti mérésekb®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 többen beszá-

moltak, a forgás közben keletkez® re�exió pontos leírása és modellje eddig

nem ismert. Kutatásaim egyik célkit¶zése volt egy olyan modell megalkotása,

amellyel rezonancia 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.

A kutatásokhoz alkalmazott kísérleti módszerek

A radartechnikában a megbízható eredmények el®állításához, amelyekb®l hosszú-

távú következtetéseket lehet levonni a valós környezetben végzett kísérletek

elengedhetetlenek. A kutatásaimhoz ezért olyan többcsatornás koherens ve-

v®egységeket készítettem, melyek felhasználásával reprezentatív minták gy¶j-

tésére nyílt lehet®ségem els®sorban FM és DVB-T adásjelek alkalmazása mel-

lett [J2]. A referenciaként használt rendszer kivitelezéséhez megvizsgáltam

és a megfogalmaztam a passzív radar vev®fokozatok azon kritikus rádiófrek-

venciás paraméterivel szemben elvárt követelményeket, amelyek meghatározó

jelent®séggel bírnak a sz¶rést és a detektálást végz® fokozat teljesítményé-

re. A rendszer használatával számos kísérleti mérést végeztem, amelyeken

kontrollált körülmények között rögzítettem felvételeket ismert pályán moz-
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gó céltárgyakról. A sz¶r® algoritmusokkal kapcsolatos kutatásaimhoz ennek

az adatállománynak a rekordjait használtam fel. Az általam elkészített magas

szint¶ automatizált kiértékel® környezet szabadon elérhet® a Python hivatalos

repozitóriumából [19].

A pilóta nélküli repül®gépeken alkalmazott légcsavarok re�exiós tulajdonsága-

inak vizsgálatához egy speciális mér®padot készítettem. A tesztpad felhaszná-

lásával re�exiómentesített kamrában gy¶jtöttem meg�gyeléseket, CW megvi-

lágító forrás alkalmazása mellett, több propeller elhelyezésével és a betekintési

szögeik állításával
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Új tudományos eredmények

I. Tézis

Modell alkotást követ®en javaslatot tettem olyan mér®szám alkalmazására,

mellyel a különböz® clutter sz¶rési eljárások teljesít®képessége objektíven fel-

mérhet®. Ezt felhasználva el®ször végeztem olyan kvantitatív, valós mérési

adatokon alapuló széles kör¶ kutatást és analízist, amely alapján alkalmazás

speci�kusan karakterizálhatóak a különböz® tartományokban 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®képességét és er®forrásigényét vizsgálva. Az eljárások vi-

selkedésér®l gy¶jtött információk nagy mértékben hozzájárulhatnak az

adott alkalmazáshoz legjobban illeszked®, clutter sz¶r® algoritmus kivá-

lasztásához.

(ii) Javaslatot tettem az id®tartományban m¶köd® blokkosított clutter sz¶-

r® algoritmusok hatékony gyorsítására, amelyhez a minimum redundan-

ciájú becslés módszerét használtam. A bevezetett módosítással gyakor-

lati esetekben indi�erens veszteség mellett az algoritmusok m¶veletigé-

nye 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 fokozatával szemben támasztott kritikus hardveres követel-

mények.

(iv) Kidolgoztam egy kísérleti passzív radar referenciakörnyezetet, amellyel
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a sz¶r® algoritmusok teljesít®képessége objektíven mérhet®. A rendszer

felhasználásával valós környezetben kísérleti méréseket végeztem, me-

lyek referenciaként használhatóak a sz¶r® algoritmusok széles kör¶ kiér-

tékeléséhez.

• A tézishez kapcsolódó publikációk: [B1],[J2],[C1],[C2],[C3],[C4]

• A tézishez kapcsolódó publikációk ismert hivatkozásai: [1], [2], [3], [4],

[5], [6], [7], [8], [9]
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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 ren-

delkezik a jelenleg használatos, hagyományosan tartományonként függetlenül

m¶köd® eljárásokhoz képest.

• A tézishez kapcsolódó publikáció: [J1]

• A tézishez kapcsolódó publikáció ismert hivatkozása: [16]
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III. Tézis

Újfajta mérési módszert mutattam a forgószárnyas kisméret¶ pilóta nélküli

repül®gépek detektálására, klasszi�kálásra és állapotbecslésére, mely egyedül-

állóan a légcsavarok rezonáns re�exiós képességén alapul és így a tipikus mé-

retekb®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 pro-

pellerek re�ektált jelének rezonancia frekvencián való leírására. A meg-

alkotott modellt speciális esetekre valós mérésekkel veri�káltam

(ii) Kimutattam, hogy rezonanciafrekvencián, több szimultán forgó propel-

ler esetén, a re�ektált jel spektrális kiértékelésével a rendszer állapotjel-

lemz®i inverz módon meghatározhatóak.

(iii) Olyan jelfeldolgozó eljárást javasoltam passzív radar rendszerekhez, mely

alkalmazásával a több légcsavarral rendelkez® pilóta nélküli repül®gépek

rezonáns megvilágítást kihasználva detektálhatóak és osztályozhatóak.

• Tézishez kapcsolódó publikációk: [J3],[C5],[C6]

• Tézishez kapcsolódó publikációk ismert hivatkozásai: [10], [11], [12], [13],

[14], [15], [17]
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Eredmények hasznosítása

Az elvégzett kutatások eredményei közül kiemelked® gyakorlati jelent®séggel

bírnak a javasolt minimum redundanciájú becslésen alapuló id®tartománybeli

clutter sz¶r®k. Az algoritmusnak köszönhet®en ugyanis kisebb jelfeldolgozási

kapacitással rendelkez® rendszerek is képessé válnak a kvázi valós idej¶ clutter

sz¶rés elvégzésére.

Az RTL-SDR egy alacsony költségvetés¶ szélessávú rádió vev®, amely alap-

vet®en DVB-T jel vételre készült, azonban kisebb módosítások eszközölésé-

vel általános célú szoftver rádióként is képes m¶ködni. Az alacsony gyártási

költség¶ komponenseknek köszönhet®en a vev®egység világszinten elterjedt

[18]. Ennek a méltán híres vev®egységnek a következ® generációját képvi-

seli a már koherens vételre is alkalmas négy csatornával rendelkez® Kerbe-

ros SDR. A többcsatornás m¶ködés megvalósításának egy f® célkit¶zése a

passzív radar technológia támogatása. Mivel ezek a vev®fokozatok tipikusan

beágyazott környezetben m¶ködnek az algoritmusok számításigénye kritikus.

A KerberosSDR-en implementált passzív radar jelfeldolgozó blokk ezért az

általam javasolt Wiener SMI MRE clutter sz¶rési módszert valósítja meg. A

rendszer nyilvánossá tételével ezen clutter sz¶r® algoritmus is nyílt forrásúvá

vált, abban a reményben, hogy a kutatás eredményeképpen talált eljárások a

radar fejlesztéssel foglalkozó szakemberek széles rétegéhez jutnak el. Az algo-

ritmus Python implementációja a Python hivatalos repozitóriumából, a Py-

thon Package Index (PyPI) adatbázisából pyAPRIL néven érhet® el [19].

A Magyar Honvédelmi Minisztérium Védelmi Kutató Intézete a 2018-as

évt®l kezd®d®en közös együttm¶ködésben a BME SzHVT Mikrohullámú Táv-

érzékelés Laboratóriumával DVB-T megvilágítást alkalmazó passzív radar fej-

lesztésébe kezdett. Az országos lefedettség¶re tervezett rendszer f® célkit¶zései

közé tartozik a földi és légi célok nagy hatótávolságú, valós idej¶ detektálá-

sa, amely hardveresen többcsatornás koherens vev®egységgel is támogatott. A

rendszer követelményeib®l kifolyólag nagy hangsúly került a megfelel® clutter
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sz¶r® algoritmusok kiválasztására. A sz¶rés teljesít®képességének maximali-

zálásához ezért a kutatásom eredményeképpen talált STAC algoritmus került

implementálásra. Ennek a sz¶rési eljárásnak az alkalmazásával nagyobb haté-

konyság mellet válik kihasználhatóvá a rendszer 12 elem¶ antennarendszere.

Emellett, a hatékony ECA-S id®tartománybeli sz¶r® algoritmus gyors végre-

hajtásához a rendszer az általam javasolt minimum redundanciájú változatát

(ECA-S MRE) használja az eljárásnak.

A kutatási eredmények felhasználásra kerültek a European Defence Agency

(EDA) által indított passzív radar kutatást célzó Multichannel passive ISAR

for military application (MAPIS) projektben, (no. B-1359 IAO2 GP). A ku-

tatásban 5 ország 9 intézete vett részt, köztük Magyarország is a Budapesti

M¶szaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének részvételével.
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