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Bevezetés
Már a XIX. század során, els®sorban a matematika és a �zika területén sokan tanulmányoz-
ták a kaotikus viselkedés¶ rendszerek dinamikáját [1]�[5]. Meghatározták a jelenséget leíró
eszközrendszert és terminológiát, továbbá sikerült megmagyarázni a kaotikus állapot kiala-
kulásának okát is [6]�[14]. A kaotikus jelenségek már több mint húsz éve ismertek a villa-
mosmérnöki tudományok területén is [15]. Kimutatták, hogy számos áramkör képes kaotikus
jel generálására [16]�[25].

A kaotikus áramkörök olyan egyszer¶ felépítés¶ áramkörök, amelyek hagyományos érte-
lemben véve az instabil tartományban m¶ködnek. A kaotikus állapot létrejöttének az ins-
tabilitás szükséges, de nem elégséges feltétele. A hagyományos rendszerekkel ellentétben a
kaotikus rendszerek nagyon érzékenyek az áramköri paraméterek és a kezdeti feltételek meg-
változtatására.

Az elmúlt évek alatt esettanulmányként számos kaotikus áramkör vizsgálatára került sor.
E tanulmányok f® motivációja a kaotikus jelenségek pontosabb megértése, illetve a kaotikus
jelenségeknek a megépített áramkörökben való megel®zése vagy elkerülése. Napjainkban a
kaotikus rendszerekkel foglalkozó kutatások a jelenség elkerülése helyett a mérnöki gyakor-
latban való felhasználására helyezik a hangsúlyt.

Mivel a kaotikus jel korlátos, értéke csak rövid id®re jósolható meg, az id®tartományban
véletlenszer¶nek t¶nik és spektruma hasonlít a sávkorlátozott fehér zaj spektrumához, ezért
a kaotikus jel el®nyösen használható fel az alábbi területeken:

• méréstechnika (mint szélessávú gerjeszt® jel),

• véletlen szám generátor, valamint

• adatátviteli rendszerek.

Tanszékünk a kaotikus jelek adatátviteli és méréstechnikai alkalmazásainak vizsgálatával
foglalkozik.

A kaotikus adatátviteli alkalmazás lényege, hogy az átvinni kívánt digitális információt
kaotikus mintafüggvényekre képezzük le. A tipikusan rossz terjedési viszonyokkal jellem-
zett csatornán (pl. többutas terjedés, ipari eredet¶ zajok és zavarok, id®variáns csatorna)
a kaotikus mintafüggvényeket visszük át. A kaotikus mintafüggvények alkalmazása miatt
az információt nem szinuszos viv®k, hanem inherensen szélessávú, kaotikus jelek továbbítják.
Ebben az értelemben a kaotikus adatátviteli rendszerek egy újfajta szórt spektrumú rendszer-
nek tekinthet®k. A spektrumkiterjesztés révén a kaotikus rendszerek többutas terjedés esetén
is használhatók, kismérték¶ interferenciát okoznak a hagyományos keskenysávú adatátviteli
rendszerekben, és megfelel® modulációs eljárás valamint korrelátoron alapuló demoduláció
esetén érzéketlenek az ipari zavarokkal szemben.

A kutatás el®zményei és célkit¶zései
1990-ben Pecora és Caroll bebizonyította, hogy amennyiben két kaotikus áramkör paramé-
terei megegyeznek egymással, akkor a meghajtott áramkör szinkronizálható az ®t meghajtó
kaotikus áramkörrel [26]. Ez az eredmény kiinduló pontul szolgált számos újszer¶ adatát-
viteli rendszer kidolgozásához, melyek a hagyományos rendszerekben alkalmazott szinuszos
viv® helyett kaotikus jeleket használnak [27]�[32].



A kaotikus adatátviteli rendszerek el®nyei és alkalmazási területe
Több, napjainkban egyre fontosabbá váló felhasználási területen, például az épületen belüli
rádiózásnál, mobil adatátvitel esetén vagy az engedélyhez nem kötött rádiósávokban, a kisu-
gárzott jel spektrumának jóval szélesebbnek kell lennie az átvinni kívánt alapsávi információ
spektrumnál. A keskenysávú rendszerekkel ellentétben, ezek az úgynevezett szórt spektrumú
rendszerek nem érzékenyek például a többutas terjedésb®l ered® fadingre, és nem okoznak
interferenciát más rádió rendszerekben. A hagyományos szórt spektrumú rendszerekben a
spektrumkiterjesztés egy álvéletlen jelsorozattal megy végbe, majd a vev®ben a jel eredeti
spektrumát ugyanezzel az álvéletlen jelsorozattal állítják vissza [33]. Ezeknek a rendszereknek
a hátrányai:

• az adóban és vev®ben használt álvéletlen spektrumkiterjeszt® jeleket egymással szink-
ronizálni kell,

• a spektrumkiterjesztés járulékos áramköröket igényel amelyek megnövelik a berendezés
árát illetve fogyasztását.

A kaotikus jelek inherensen szélessávú jelek, amelyek egyszer¶ és determinisztikus áram-
körökkel generálhatók. A kaotikus adatátvitelben az átvinni kívánt digitális információt
közvetlenül a szélessávú kaotikus jelekre képezzük le, így egy igen egyszer¶, szórt spektrumú
adatátviteli rendszer valósítható meg, amely számos alkalmazásban helyettesíteni tudja a
hagyományos szórt spektrumú rendszereket.

A kaotikus adatátviteli rendszerek sajátosságai
A szinuszos viv®kkel ellentétben, a kaotikus jeleknek nincs amplitúdója, fázisa vagy frekven-
ciája. Ezért a közismert hagyományos modulációs eljárások a kaotikus rendszerekben nem
alkalmazhatók.

A kaotikus adatátviteli rendszerekben az átvinni kívánt digitális információt véges hosszú-
ságú kaotikus mintafüggvényekre képezzük le, amely mintafüggvények még azonos bitek át-
vitele esetén is mintafüggvényr®l mintafüggvényre változnak.

Legf®bb gondot az jelenti, hogy a kaotikus jelek szinkronizációja csak nagyon kis zaj és
csatornatorzítás esetén m¶ködik. Ezért, ha valós adatátviteli környezetet feltételezünk, a
szinkronizációt igényl® kaotikus modulációs eljárások nem jöhetnek számításba.

A kifejlesztett módszerek nagy többségének közös hátránya, a becslési probléma [34, 35]
fellépte. Mivel a kaotikus mintafüggvények alakja még azonos bit kisugárzása esetén is bitr®l-
bitre változik, a meg�gyelési jel értéke még zajmentes esetben is csak becsülhet®, azaz véges
szórással rendelkezik. A becslési probléma következménye, hogy az adatátviteli rendszer
additív zajra való érzékenysége er®sen megn® [34]. A becslés varianciája a becslési id®,
azaz a bitid® növelésével csökkenthet®, ekkor azonban az adatátviteli sebesség csökken, és
di�erenciálisan koherens vev® esetén romlik az elérhet® hibaarány.

A DCSK és az FM-DCSK rendszerek
Legkedvez®bb rendszerparaméterek a di�erenciális káoszbillenty¶zés (di�erential chaos shift
keying, DCSK) modulációs módszer [30] alkalmazásával érhet®k el, ahol az els® két Walsh
függvényt kombinálják a kaotikus mintafüggvényekkel. A jelkészlet elemeinek ortogonalitását
a Walsh függvények biztosítják.
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A DCSK modulációs eljárás további el®nye, hogy az lehet®vé teszi a di�erenciálisan ko-
herens, detekciót, ahol nincs szükség a kaotikus bázisfüggvények szinkronizációval történ®
visszaállítására. Jelenleg nem ismeretes olyan eljárás, amellyel a kaotikus mintafüggvények
visszaállíthatók lennének. Az els® két Walsh függvény alakjából következik, hogy a DCSK
moduláció esetén minden egyes információs bit két kaotikus mintafüggvénybe van leképezve,
ahol az els® mintafüggvény a referencia jel, míg a második az információt hordozza. A refe-
rencia jel egy kaotikus jelgenerátor aktuális kimenetével egyezik meg. Az információt hordozó
mintafüggvény �1� bit esetén megegyezik a referencia mintafüggvénnyel, míg �0� bit esetén
a referencia jel invertáltjával egyenl®. Ez azt jelenti, hogy di�erenciálisan koherens detekció
esetén az átvinni kívánt információ visszanyerhet® a referencia és az információt hordozó
mintafüggvények korrelációjának el®jeléb®l, vagyis nincs szükség kaotikus szinkronizációra.

Mind a szinkronizációs mind a becslési probléma [35] elkerülhet® a DCSK moduláció to-
vábbfejlesztett változatával, a frekvencia modulált di�erenciális káoszbillenty¶zés (Frequency
Modulated Di�erential Chaos Shift Keying, FM-DCSK) [32] alkalmazásával.

Az FM-DCSK modulációs eljárás esetében a frekvenciamoduláció azon tulajdonságát
használjuk ki, hogy az FM jel teljesítménye független a moduláló jelt®l. Így, az említett
autókorrelációs becslési probléma nem lép fel. Az FM-DCSK moduláció esetén egy FM mo-
dulált kaotikus jelre alkalmazzuk a DCSK modulációt.

Zajos kaotikus jelek tisztítása
A kaotikus adatátviteli rendszereknél, akárcsak a hagyományos megoldásokban, az átvitt
jelhez a csatornában zaj adódik, amely rontja az adott rendszer paramétereit. A jól ismert
hagyományos sz¶rési módszerek nem használhatók fel a jel-zaj viszony javítására, mivel a
kaotikus jelek széles spektruma és a zaj spektruma jelent®s mértékben átfedi egymást.

A kaotikus adatátvitelben használt jeleket egy általunk megválasztott kaotikus (determi-
nisztikus) rendszer generálja, amelynek dinamikája ismert a vev®ben is. Így lehet®ség nyílik
arra, hogy a zajsz¶rési folyamatot úgy tekintsük, mint egy optimalizálási feladatot.

Mivel ismerjük a jelet létrehozó függvényt, úgy tekinthetjük a kisugárzott, zaj nélküli kao-
tikus trajektória becslését mint egy optimum keresési folyamatot, amelyben egy költségfügg-
vény minimumát keressük. A szakirodalomban javasolt költségfüggvény két részre bontható:
C1(·) illetve C2(·)-re. C1(·) azt írja el®, hogy a becsült trajektória legyen a zajos trajektória
közelében. A költségfüggvény C2(·) tagja azt méri, hogy a becsült trajektória mennyire nem
felel meg a dinamikus rendszer a priori ismert egyenletének. A C2(·) tag azon a felismerésen
alapul, hogy zaj nélküli esetben a trajektória mn+1 tagja kiszámítható az mn-b®l.

A végleges költségfüggvényt a C1(·) és C2(·) kifejezések lineáris kombinációjaként írható
fel, azaz

C(m̂, r) = (1− Γ)C1(m̂, r) + ΓC2(m̂) (1)
ahol r a zajos kaotikus jel, m̂ pedig a becsült (tisztított) trajektória.

Az (1) költségfüggvény minimumának a megkeresésére Lee C. és Williams D. B. javasolt
két módszert [36].

1997-ben bekapcsolódtam a tanszékünkön folyó kaotikus jelek felhasználását kutató csoport
munkájába. Ezért, doktori tanulmányaim alatt végzett munkám közvetlen el®zményeit a kon-
zulensem, dr. Kolumbán Géza által kidolgozott DCSK és FM-DCSK adatátviteli rendszerek
valamint a kaotikus adatátvitel rendszerek területén elért eredményei képezték.
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Célkit¶zések
Mivel a di�erenciálisan koherens DCSK és FM-DCSK rendszer hibaaránya additív Gauss-
zajjal terhelt csatorna esetén néhány dB-el rosszabb a hagyományos keskenysávú adatátviteli
rendszerek hibaarányánál, ezért a PhD kutatásaim egyik célkit¶zése a DCSK és az FM-DCSK
rendszerek hibaarányának a javítása volt. Ez a cél két lehetséges úton érhet® el:

• a detekció során az adóban lév® kaotikus jelgenerátor a priori ismertségének felhaszná-
lása, azaz a kaotikus jelet létrehozó rendszer dinamikájának a vev®ben való �gyelembe
vétele, valamint

• a DCSK/FM-DCSK adó és vev® struktúrájának a módosítása.

Ezekkel a lehetséges hibaarány javítási módszerekkel a dolgozat második illetve harmadik
fejezete foglalkozik.

Noha az elmúlt 5 évben a kaotikus adatátviteli rendszerek vizsgálatáról sokk cikk jelent
meg, az els® ilyen prototípus berendezés megépítése csak 2001-ben, az Európai Unió által
�nanszírozott INSPECT Esprit projekt keretében került sor. Mint az INSPECT projekt
egyik résztvev®jének nekem volt feladatom az FM-DCSK adó rendszertervének elkészítése.
Az FM-DCSK rendszer adójának1 a megvalósításával a dolgozat negyedik fejezete foglalkozik.

A kutatás módszertana
A dolgozatban általánosan használt vizsgálati módszerek a híradástechnikából, lineáris al-
gebrából, matematikai statisztikából, optimalizációból valamint a gráfelméletb®l ismert meg-
közelítések. Számos szakirodalmi eredményt használtam fel a zajos kaotikus jeltisztítás haté-
konyságának a vizsgálata és az általam javasolt módosított DCSK rendszer elemzése során. A
dolgozatban bemutatott analitikus eredményeket szimulációs vizsgálatokkal támasztom alá.

Adatátviteli rendszerekben a kaotikus jelek felhasználását javasoló els® kutatócsoportok-
nak többnyire a matematika, a nemlineáris rendszerek és a �zika volt a szakterületük. Ezért
a szakirodalom jelent®s részében a kaotikus modulációs eljárások heurisztikus alapon lettek
kidolgozva.

A dolgozatban a fentebb említett megközelítés helyett konzulensem, dr. Kolumbán Géza
által kidolgozott [38, 39, 40, 41] általánosított hullámforma kommunikáció elméletet használ-
tam. Ez az elmélet lehet®vé teszi a hagyományos hírközléselmélet módszereinek és eredmé-
nyeinek a kaotikus modulációs eljárásokra való alkalmazását.

A disszertáció második fejezetében tárgyalt témakörben, vagyis a zajos kaotikus jelek
tisztításánál elterjedt, hogy a módszer hatékonyságát úgynevezett �valós� illetve �dinamikus�
hiba javítással jellemzik [42]�[46]. A fentebb említett jellemz®k egyike sem mérhet® egy
megépített adatátviteli rendszerben, valamint nem egyértelm¶, hogy ha egy adott vev® a vet
jelet képes 10−3-os dinamikus hibáról 10−5-es hibájú jellé tisztítani, akkor az mennyire javítja
a rendszer átviteli min®ségét.

Ezért kaotikus jel tisztításakor a módszerek hatékonyságát jel-zaj viszony javítással jel-
lemeztem. Amennyiben a módszereknek a kaotikus hírközl® rendszerekben való alkalmazha-
tóságát vizsgáltam, akkor a rendszer hibaarányának a javításával jellemeztem a jeltisztítási
folyamatot. Szintén ebben a részben került kidolgozásra egy új mér®szám, amely a jeltisztítási
folyamat hatékonyságát jellemzi.

1Az FM-DCSK vev® architektúráját az INSPECT program keretében Kis Gábor dolgozta ki [37].
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Mivel ezen jeltisztítási módszerek az (1) által megadott költségfüggvény minimumát ke-
resik, ezért ebben a fejezetben felhasználásra került az optimum kereséssel foglalkozó, a szak-
irodalomban leirt számos módszer.

Ezen az optimum keresési algoritmusok közül a legismertebb a gradiens módszer, amelyet
az alábbi egyenletek írnak le:

m̂
(0) = r

m̂(i) = m̂(i−1) − µ

[
∂C(m̂, r)

∂m̂

]

m̂=m̂
(i−1)

.
(2)

Azaz, az állapottérben a zajos kaotikus trajektóriából kiindulva, minden egyes iteráció során
a gradienssel ellentétes irányba lépünk. A lépés nagysága az (2) egyenletben szerepl® µ
paramétert®l függ.

A dolgozat harmadik fejezetében javasolt módosított DCSK rendszer hibaarányának a
meghatározásakor az eredeti DCSK rendszer additív gaussi zajos csatorna illetve a Personal
Communication Services (PCS) Joint Technical Committee (JTC) által többutas terjedésre
javasolt csatornamodellekben való viselkedése szolgált kiindulási pontként.

Ebben a részben az optimális vev® struktúra kidolgozáskor a gráfelméletb®l ismert opti-
mum keresési módszereket használtam fel.

A disszertáció negyedik fejezetében a digitális, illetve az analóg áramkörök területén ismert
tervezési módszerek valamint a nemzetközi szabványok adták az adó struktúrájára javasolt
tervezési módszer hátterét. Ebben a fejezetben az adó rendszer paramétereinek a meghatá-
rozása többnyire számítógépes szimuláció segítségével történt.

A fent ismertetett eredmények ellen®rzését valamint a javasolt módszerek tesztelését rész-
ben saját (Matlab [47, 48] és C környezetben írt) programok révén, részben Kis Gábor által
kifejlesztett FM-DCSK rendszert szimuláló program [49] segítségével végeztem.

Tézisek

I. tézis: A DCSK moduláció hibaarányának javítása jeltisztító eljárások alkal-
mazásával

Az I. tézisben megfogalmazott új tudományos eredmények az [sp3, sp4, sp6, sp17, sp19,
sp21, sp22, sp23, sp26, sp30, sp32] publikációkban jelentek meg. A tézis részletes leírása a
disszertáció 2. fejezetében található.

I/1. tézispont: Lee és Williams I-es és II-es módszereinek összehasonlítása a gradiens
módszerrel.

Bebizonyítottam, hogy Lee és Williams által heurisztikus módon kidolgozott zajcsökken-
tési eljárások [36] a gradiens módszer változatainak tekinthet®k.

Megmutattam, hogy az I-es eljárás megegyezik egy torzított gradiens eljárással, ahol a
gradienst súlyozó tényez®

µ(i) =
Km1

(i−1)(m̂, r)

2

két érték között változik az m̂ becsült trajektória és a tisztítandó r trajektória távolságának
függvényében. Az egyetlen eltérés az I-es módszer illetve a változó lépés¶ gradiens módszerek
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között az, hogy az I-es módszer egy plusz tagot tartalmaz amely arányos a kaotikus jelet
megzavaró csatornazajjal. Megmutattam, hogy az I-es módszer hatékonyságát ez a plusz
tag, amely miatt az I-es módszer torzított gradiens eljárásnak tekinthet®, korlátozza.

Bebizonyítottam, hogy a II-es eljárás megegyezik a gradiens módszerrel ahol a gradienst
súlyozó tényez®

µ =
Km2

2(1 + L1 + L2)
.

I/2. tézispont: Új vev®struktúrákat dolgoztam ki a DCSK modulációs rendszer hiba-
arányának javítására.

A di�erenciálisan koherens DCSK vev®b®l kiindulva két új DCSK vev®struktúrát dolgoz-
tam ki, amelyek lehet®vé teszik a vett zajos jelek detekció el®tti tisztítását.

Az els® módosított vev®struktúrában csak az els® fél bitid®ben vett referencia jelet tisz-
títjuk. Mivel ez a jel független a modulációtól, ezért ez a vev® bármilyen kaotikus generátor
által létrehozott, majd DCSK modulált jel referencia részét képes tisztítani. Di�erenciálisan
koherens detektor elrendezést adtam ezen jeltisztító eljárás alkalmazására.

A második módosított vev®struktúrában mindkét fél bitid®re es® jelet tisztítjuk. Mivel
a második fél bitid®ben a vett jel egy kaotikus jel vagy ennek egy invertáltja, ezért ez a
vev® csak akkor használható ha a jelet létrehozó függvény páratlan. Számítógépes szimuláció
segítségével bebizonyítottam, hogy ez a vev®struktúra jobb hibaarány javítást eredményez
mint az els® módosított vev®struktúra. Detektor elrendezést adtam a referencia és információt
hordozó jeleket egyaránt tisztító eljárás alkalmazására.

I/3. tézispont: Új, a kaotikus adatátviteli rendszerekhez illeszked® mér®számot adtam a
jeltisztítási folyamatok hatékonyságának gyors ellen®rzésére.

A zajos kaotikus jelek tisztításánál elterjedt, hogy a módszer hatékonyságát úgyneve-
zett �valós� illetve �dinamikus� hibajavítással jellemzik. Ugyanakkor, a digitális adatátviteli
rendszereket a hibaarány javítással kell jellemezni.

Mivel a hibaarány javítás kiszámolása hosszas id®t igényel, ezért kidolgoztam egy új jel-
tisztítási folyamatjellemz®t, amellyel e módszerek hatékonyságát rövidebb szimulációval is
képesek vagyunk jellemezni. Megmutattam, hogy a normalizált meg�gyelési jel varianciája
és a rendszer hibaaránya között egyértelm¶ összefüggés van. Megmutattam, hogy a norma-
lizált meg�gyelési jel varianciája felhasználható a jeltisztítási módszerek jellemzésére.

Szimuláció segítségével bebizonyítottam: a jeltisztítási módszerek által a DCSK rendszer
hibaarányának a javításához szükséges és elégséges feltétel az, hogy ez a módszer csökkentse
a normalizált meg�gyelési jel varianciáját.

I/4. tézispont: Megmutattam, hogy az általam kidolgozott, jeltisztító eljárásokat is ma-
gába foglaló DCSK rendszereket egy küszöbérték jellemzi, amely alatt a
hibaarány nem javítható

Megmutattam, hogy az általam kidolgozott, jeltisztító eljárásokat is magába foglaló DCSK
rendszereket egy Eb/N0 küszöbérték jellemzi. Amennyiben az adatátviteli csatorna jel-zaj
viszonya rosszabb a küszöbértéknél, akkor a jeltisztító eljárások nem alkalmazhatók.

Megmutattam, hogy az általam javasolt DCSK vev®k akár 3%-os paraméter eltérés esetén
is képesek hatékonyan m¶ködni. Viszont a paraméter eltérés hatására a fentebb említett
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küszöbérték eltolódik.

II. tézis: Javított paraméter¶ FM-DCSK modulációs eljárások kidolgozása

A di�erenciálisan koherens FM-DCSK vev® hátránya a hagyományos rendszerekkel szem-
ben az, hogy minden egyes bit energia felét valamint a bit id® felét a referencia mintafüggvény
átküldésére kell fordítani. E hátrány kiküszöbölésével és az FM-DCSK rendszer hibaarányá-
nak a javításával foglalkozik ez a téziscsoport.

Ebben a tézisben kidolgozott módszerek úgy a DCSK mint az FM-DCSK rendszerek
javításához felhasználhatók. Mivel az FM-DCSK rendszer jobb hibaaránnyal rendelkezik,
ezért ezen módszerek alkalmazását csak az FM-DCSK rendszerre mutatom be.

Ebben a tézisben megfogalmazott új tudományos eredmények az [sp1, sp5, sp7, sp11,
sp15, sp20, sp29, sp33] publikációkban jelentek meg. A tézis részletes leírása a disszertáció
3. fejezetében található.

II/1. tézispont: Az FM-DCSK/S modulációs rendszer kidolgozása

Új kaotikus adatátviteli rendszert dolgoztam ki az FM-DCSK adatátviteli rendszer mó-
dosításával. Ebben az új rendszerben egy referencia jel után N információt hordozó minta-
függvény kisugárzásra kerül sor. Vagyis (N + 1) darab egymással megegyez® vagy egymás
invertáltjával megegyez® jelszeletet küldünk át az adatátviteli csatornán.

Megmutattam, hogy az így módosított FM-DCSK rendszernek (FM-DCSK/S) a bitideje,
és a kisugárzott jel bitenergiája (2N)/(N + 1) szorosára csökken. Ennek az el®nynek termé-
szetesen ára van, hiszen az FM-DCSK/S bonyolultabb adóstruktúrát igényel.

Kidolgoztam az FM-DCSK/S adóját, valamint két lehetséges vev®jének elvi felépítését.
A disszertációban kidolgozott els® vev®, speciális sajátossága miatt a II/3 tézispontban

kifejlesztett FM-DCSK/SP és FM-DCSK/ST adatátviteli rendszereknél kerül felhasználásra.
FM-DCSK/S módszer alkalmazása esetén a fentebb említett vev® helyett célszer¶ a jóval

kisebb komplexitású második vev®struktúra alkalmazása.
Megmutattam, hogy amennyiben az átvinni kívánt NRZ digitális információt átkódoljuk

RZ kódolásúra, akkor az FM-DCSK/S jelek detektálhatóvá válnak a második vev®struktúrá-
val.

Összefüggést adtam az FM-DCSK/S hibaarányára:

BER =
1

22BT N
N+1

exp
(
− EbN

N0(N + 1)

) 2BT N
N+1−1∑

i=0

(
EbN

N0(N+1)

)i

i!
×

2BT N
N+1−1∑

j=i

1
2j

(
j + 2BT N

N+1 − 1
j − i

)
(3)

ahol Eb a kisugárzott jel energiáját, T a bitid®t, N0 a csatornazaj teljesítmény-s¶r¶ség
spektrumát, 2B az RF sávszélességet jelöli.

Az FM-DCSK/S rendszer N = 9 és 10−3-os hibaarány biztosítása esetén 1.6 dB-el jobb az
eredeti FM-DCSK rendszernél. Számítógépes szimuláció segítségével megmutattam hogy ezt
a hibaarány javítást a rendszer a JTC PCS által javasolt beltéri többutas csatorna modellek
esetén is képes biztosítani.

II/2. tézispont: Megmutattam, hogy a meg�gyelési jel abszolút értéke jellemzi a döntés
helyességének a valószín¶ségét.
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Megmutattam, hogy korrelátoros vev®k esetében a döntés helyességének valószín¶sége
meghatározható a meg�gyelési jel abszolút értékéb®l. Összefüggést adtam a döntés helyessé-
gének valószín¶ségére:

P̂C(zk,l) =
1

1 + e−2|zk,l|µ̂/σ̂2 . (4)

Amely összefüggésben zk,l a k-adik és az l-edik jelszelet korrelációjából származó meg�gyelési
jel, µ̂ és σ̂ a jel becsült várható értékét illetve becsült varianciáját jelenti.

II/3. tézispont: Kidolgoztam az FM-DCSK/AV vev®t.

Az általam kidolgozott FM-DCSK/AV vev® az FM-DCSK/S adó által kisugárzott jelb®l
átlagolással egy tisztított referencia jelet állít el®. Majd az így kapott referencia jel segítsé-
gével végzi el a demodulációt.

Összefüggést adtam a referencia jel el®állítására:

r̂0(t) =
1

N + 1

{
r̃0(t) +

N∑

l=1

2[P̂C(z0,l)− 0.5]sign(z0,l)r̃l(t)

}
. (5)

Ahol r̃0(t) a vett referencia jelünk r̃l(t) az l-edik jelszelet illetve z0,l a referencia és az l-edik
jelszelet korrelációjából származó meg�gyelési jel. Az átlagolás után a k-adik bitre a tisztított
referencia r̂0(t) és a k-adik jelszelet r̃l(t) közötti korreláció el®jele alapján döntünk. Az (5)
képletben a sign(z0,l) a modulációnak az r̃l(t) jelszeletr®l történ® eltávolítására szolgál. Mivel
ez az átlagolás csak akkor képes hatékonyan m¶ködni ha a modulációt helyesen távolítjuk
el a jelszeletekr®l, ezért bevezettem a (4) képleten alapuló súlyozó tényez®t. Ez a súlyozás
biztosítja, hogy az átlagolásban csak azoknak a jelszeleteknek legyen meghatározó szerepük
amelyekb®l, a (4) szerint nagy valószín¶séggel helyesen távolítottuk el a modulációt.

Az FM-DCSK/AV rendszer N = 9 és 10−3-os hibaarány biztosítása esetén 3.9 dB-el jobb
az eredeti FM-DCSK rendszernél.

II/4. tézispont: Bevezettem a meg�gyelési gráfot és annak alapján kidolgoztam az FM-
DCSK/SP detektort.

Az FM-DCSK/SP és FM-DCSK/ST módszereknél a vev®ben minden egyes jelszeletet
minden egyes jelszelettel korrelálunk, így a döntéshez szükséges N meg�gyelési jel helyett
N(N + 1)/2 meg�gyelési jelet kapunk.

Bevezettem a meg�gyelési gráfot, amely a vev®ben egy (N + 1) csúcsú és N(N + 1)/2 él¶
gráfot jelképez. A gráf �0� csúcsa a referenciához tartozó jelszeletet, míg az (�1�, . . ., �N �)
csúcsok a bitekhez tartozó jelszeletet jelképezik. A két csúcsot összeköt® él a két jelszelet
korrelációjából adódó meg�gyelési jelet jelképezi.

Kidolgoztam az FM-DCSK/SP módszert, melyben a k-dik bitre a döntés úgy történik,
hogy a

∑N
i=1

(N−1)!
(N−i)!

lehetséges �0� csúcsból induló és �k� csúcsban végz®d® út közül megke-
ressük azt az utat, amely mentén a döntés helyességének a valószín¶sége a maximális. Ezt a
keresést a gráfelméletb®l ismert �legrövidebb út� algoritmus segítségével végeztem el.

Bebizonyítottam, hogy ha a gráf éleihez a

wk,l = − log
[
P̂C(zk,l)

]

költséget rendeljük, akkor a �legrövidebb út� algoritmus azt az utat fogja megtalálni amely
mentén az adott bitre történ® döntésünk hibavalószín¶sége a minimális.
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Az FM-DCSK/SP rendszer N = 9 és 10−3-os hibaarány biztosítása esetén 4.4 dB-el jobb
az eredeti FM-DCSK rendszernél.

II/5. tézispont: Kidolgoztam az FM-DCSK/ST detektort.

Kidolgoztam az FM-DCSK/ST módszert, amely megkeresi a II/4. altézisben bevezetett
meg�gyelési gráfra kifeszített azon fát amely a legnagyobb valószín¶ség¶ döntés helyességet
adja N bit vonatkozásban. Ebben az esetben a döntés N bitre egyszerre történik meg,
a döntés az N bitre a fa mentén található meg�gyelési jelek alapján megy végbe. Ezt a
keresést a gráfelméletb®l ismert legkisebb költség¶ �spanning tree� algoritmus segítségével
végeztem el. Ahhoz, hogy a legkisebb költség¶ �spanning tree� algoritmust alkalmazni tudjam
e meg�gyelési gráfra, az élekre az alábbi költséget határoztam meg:

wk,l =
1

|zk,l|+ ε
.

Az FM-DCSK/ST rendszer N = 9 és 10−3-os hibaarány biztosítása esetén 4.0 dB-el jobb
az eredeti FM-DCSK rendszernél.

III. tézis: Kidolgoztam az INSPECT FM-DCSK adóberendezés rendszerter-
vét és meghatároztam az adóra vonatkozó rendszerparaméterek ér-
tékét.

Ebben a téziscsoportban tervezési módszereket dolgoztam ki az Esprit 30113 számú és
�Innovative Signal Processing Exploiting Chaotic Dynamics� cím¶, Európai Uniós projektben
megvalósított FM-DCSK adóberendezés prototípusának a megépítéséhez.

A III. tézisben megfogalmazott új tudományos eredmények az [sp1, sp2, sp7, sp8, sp9,
sp10, sp12, sp13, sp14, sp24, sp25, sp27, sp28, sp31, sp34] publikációkban jelentek meg. A
tézis részletes leírása a disszertáció 4. fejezetében található.

III/1. tézispont: Az FM-DCSK adó transzformációja.

Kimutattam, hogy az adó elvi blokkdiagramjának a transzformációjával egy olyan struk-
túra érhet® el, amely elemeinek nagy része megépíthet® már létez® integrált áramkörök se-
gítségével (FPGA, DDS, D/A átalakító, PRISM chip-set, . . .), E transzformáció során két
részre osztottam az FM-DCSK adót:
• egy kisfrekvenciás FM-DCSK adóra, amely nagy része megépíthet® az Analog Devices
és az Altera cégek által gyártott áramkörökkel, illetve

• egy középfrekvenciás és RF részre, amely megépíthet® az Intersil cég által gyártott
PRISM áramkörök segítségével.

Így az INSPECT projektben résztvev® spanyolországi CNM-nek csak a kisfrekvenciás FM-
DCSK adó egy részét kellett integrált áramkörként megépítenie.

III/2. tézispont: Megmutattam, hogy a periodikus jelkomponens akkor nem jelenik meg
az FM-DCSK jel spektrumában, ha a diszkrét-idej¶ kaotikus jelgenerátor
órajelfrekvenciájának és az FM modulátor meredekségének aránya nem
egész számhoz közeli érték.
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Az INSPECT FM-DCSK adóban a frekvencia modulátor az általam meghatározott 7,8
MHz/V meredekséggel lett megépítve.

III/3. tézispont: Meghatároztam az INSPECT FM-DCSK adó rendszerparamétereit.

Elemeztem a fontosabb rendszerparaméterek, vagyis a kaotikus jelgenerátor frekvenciája,
az adatátviteli sebesség, valamint a kisugárzott jel sávszélességének hatását a megépítend®
rendszerre. Számítógépes szimuláció segítségével meghatároztam ezeknek a rendszerpara-
métereknek az optimális értékét vezeték nélküli lokális hálózati környezetre. Az INSPECT
FM-DCSK adó általam meghatározott rendszerparamétereit az 1. táblázat tartalmazza.

Moduláció típusa FM-DCSK
Architektúra szuperheterodin
RF jel frekvenciája 2,4 GHz ISM frekvenciasáv
RF sávszélesség 17 MHz
Adatátviteli sebesség 500 kbit/s
A kis frekvenciás FM-DCSK jel frekvenciája 36 MHz
A kaotikus jelet generáló áramkör órajele 20 MHz
Az FM modulátor lökete 7,8 MHz/V
A kaotikus jel felbontása 10 bit

1. táblázat. Az INSPECT FM-DCSK adó rendszerparaméterei.

A kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása
A disszertációmban közölt új eredmények az 1997-ben indult, és 2001-ben sikeresen befejezett
EU által �nanszírozott INSPECT projekt keretében kerültek felhasználásra. Az INSPECT
projekt, hét európai egyetem résztvételével folytatott 800 ezer euró költségvetés¶ kutatás
egyik alapvet® célja az FM-DCSK adatátviteli berendezés prototipusának megépítése volt. Az
FM-DCSK adójának a megvalósítása a dolgozat negyedik fejezetében általam meghatározott
rendszerparaméterek alapján történt. A disszertációban közölt eredményeket felhasználták
az FM-DCSK modulációs rendszert alkalmazó kaotikus adatátviteli rendszer prototípusának
megépítése, valamint a megépített rendszer tesztelésekor.

A rendszer adójának megépítését párhuzamosan a spanyol CNM valamint a �nnországi
HUT eltér® tervezési elvek mentén végezte el. Az én feladatom a CNM által megépített
integrált áramkör tervezése során felhasznált rendszertechnikai kérdések megoldása volt. A
két megépített rendszer a 1. és a 2. ábrákon látható.
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1. ábra. A Centro Nacional de Microelectrónica által gyártott kisfrekvenciás FM-DCSK adó integrált
áramkörének mikrófényképe.

2. ábra. A Helsinki University of Technology által FPGA-val megvalósított FM-DCSK adó fényképe.
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