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Bevezetés
Annak ellenére, hogy a determinisztikus nemlineáris dinamikus rendszerekben fellép® kaotikus
jelenségek véletlenszer¶, látszólag szabálytalan viselkedést mutatnak, a részletes analízis megmu-
tatja, hogy a kaotikus jel alakját a rendszer dinamikája határozza meg. Klasszikus értelemben egy
dinamikus rendszer állandósult állapota egyensúlyi állapottal és periodikus, vagy kváziperiodikus
mozgással jellemezhet®. Ezzel szemben a káosz a nemlineáris determinisztikus rendszerek olyan
állandósult állapota, amely nem tartozik a fenti kategóriák egyikébe sem [PC89].

A kaotikus rendszereket a kezdeti feltételekre való nagyfokú érzékenység jellemzi, ami matema-
tikailag a következ®t jelenti. Legyen adott egy J intervallum, és f függvény, amelyre f : J → J .
Ekkor az f függvény érzékeny a kezdeti feltételekre x-ben, ha van olyan ε > 0, hogy bármely δ > 0
esetén létezik egy y pont J-ben és egy n pozitív egész szám, amelyre

|x− y| < δ és |f [n](x)− f [n](y)| > ε

Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy két, különböz® kezdeti feltételb®l indított trajektória
divergál és korrelálatlanná válik tetsz®legesen közeli kezdeti feltételek esetén is.

Emellett a kaotikus jelek, illetve rendszerek mérnöki szempontból fontos tulajdonságai a kö-
vetkez®k [PC89, Che99]:

• Nagyfokú érzékenység a rendszer paramétereinek megváltozására. Két, majdnem azonos
paraméterekkel rendelkez® kaotikus rendszer esetén két, azonos kezdeti feltételb®l indított
trajektória divergál akkor is, ha a paraméter értékek közti eltérés tetsz®legesen kicsi.

• E két tulajdonság következménye az, hogy a kaotikus rendszerek viselkedése csak rövid id®-
tartamra jósolható meg.

• A kaotikus trajektóriák és kimen®jelek korlátosak.
• A kaotikus jelek teljesítmény-s¶r¶ség spektruma széles frekvenciasávot fed le.
• Egy végtelen hosszúságú kaotikus jel átlaga, teljesítménye és teljesítmény-s¶r¶ség spektruma
id®invariáns.

• A kaotikus jelek tetsz®leges frekvenciasávban, tetsz®leges teljesítménnyel, egyszer¶ áramkö-
rökkel generálhatók.

Fenti tulajdonságai miatt a kaotikus jelek el®nyösen használhatók az adatátvitelben akár mint
az átvinni kívánt információt hordozó jelek, akár mint a szórt spektrumú rendszerek spektrum-
kiterjeszt® jelei. A kaotikus modulációs eljárások lényege, hogy az átvinni kívánt információt
közvetlenül egy kaotikus, azaz szélessávú jelre képezzük le. Ezért a kaotikus adatátviteli rendsze-
rekkel egy új típusú, egyszer¶ felépítés¶ szórt spektrumú rendszer valósítható meg. A szélessávú
kisugárzott jel miatt ezek a rendszerek nem érzékenyek a többutas terjedés miatt fellép® szelektív
fadingre.

A kutatás el®zményei és célkit¶zései
A kaotikus jelek adatátviteli alkalmazásainak feltárása során a következ® témakörökben kezd®dtek
kutatások:

• adatátviteli rendszerek titkosítása,
• kaotikus jelek alkalmazása spektrumkiterjeszt® kódként a hagyományos szórt spektrumú
adatátviteli rendszerekben,

• analóg és digitális modulációs rendszerek.
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Az els® években a kaotikus modulációs eljárások területén folyó kutatások a koherens analóg és
digitális vev®kre koncentrálódtak. E munka során számos megoldást publikáltak a kaotikus szink-
ronizációra (a kaotikus viv® visszaállításának egyik módja), [CP91, CO93, Has95, SCC97, WC94].
A szinkronizációs módszerek analízise azonban azt mutatta, hogy ezek az eljárások nagyon érzé-
kenyek a csatornazajra és a torzításra [CY00]. E probléma elkerülésére számos olyan eljárást java-
soltak, amelyekben nincsen szükség a kaotikus jelek szinkronizációjára [ASG00, KKC97, KKC98,
KK00, STV00].

A digitális kaotikus modulációs módszerek a következ® három kategóriába sorolhatók:

• Heurisztikus alapon kidolgozott eljárások, amelyek nem kezelhet®k a hagyományos hírköz-
léselmélet eszközeivel. Ilyen módszer például az inverz rendszer [FHS96], vagy a kaotikus
maszkolás [ea92].

• Azok a modulációs eljárások, amelyekben a kisugárzott jelet generáló kaotikus rendszer is-
meretét felhasználva végezzük a demodulációt. Ekkor a demoduláció a kaotikus rendszer
dinamikájának ismeretén alapul [HS00, MF00, Sch98].

• Olyan modulációs módszerek, amelyek esetében a digitális információt közvetlenül kaotikus
jelekre, azaz a kaotikus bázisfüggvényekre képezzük le. Egy ilyen eljárás például a kaotikus
kapcsolgatás [KKJK02], amely a kaotikus billenty¶zés [DKH93] egyik típusa.

A heurisztikus úton kidolgozott modulációs módszereket szimulációval analizálták. Az eredmé-
nyek azt mutatták, hogy ezen adatátviteli rendszerek hibaaránya messze elmarad a hagyományos
rendszerekét®l.

Azok a módszerek, amelyek a kaotikus rendszer dinamikájának ismeretén alapulnak, ennél jobb
hibaaránnyal rendelkeznek, azonban még ez is jelent®sen rosszabb a hagyományos rendszerekkel
elérhet® hibaaránynál. Ráadásul, a hibaarány kismérték¶ csökkentése is sokkal bonyolultabb de-
modulátort igényel.

A kaotikus bázisfüggvények alkalmazásán alapuló módszerek hasonlóságot mutatnak a hagyo-
mányos modulációs eljárásokkal. Az ilyen rendszerek hibaaránya ezen analógia alapján vezethet®
le.

Az els® módszert, melyben egy koherens vev®t használtak, 1992-ben jelentették meg, és káosz-
billenty¶zésnek (chaos shift keying, CSK) nevezték el [PCK+92]. A következ® években több heu-
risztikus alapon kidolgozott rendszert publikáltak [FHS96, HGO93, SK95, WC93, Yan95]. 1995-
ben az IEEE ISCAS konferencián hangzott el egy összefoglaló ezekr®l a módszerekr®l [Has95].
Az els® híradástechnikai megközelítésnek megfelel® modulációs eljárás az 1996-ban Kolumbán
Géza és Vizvári Béla által publikált di�erenciális káoszbillenty¶zés (di�erential chaos shift keying,
DCSK) volt [KVSA96]. A DCSK moduláció optimalizált változata a frekvenciamodulált dif-
ferenciális káoszbillenty¶zés (FM-DCSK) [KKJK98]. Kés®bb a hagyományos hírközléselmélet
[KKC97, KKC98, KK00] és a statisztikai analízis [AGS98, ASG00, SGK+00, STV00] módsze-
reit alkalmazták a kaotikus adatátviteli rendszerek esetére. Ennek eredményeként meghatározták
a hagyományos modulációs eljárások kaotikus megfelel®it, és elméleti szempontból osztályozták
a korrelátoros vev®t használó rendszereket [Kol00]. A legfrissebb eredmények több, összefoglaló
publikációban olvashatók [Ken00, KRS00].

A kaotikus adatátviteli rendszerek legfontosabb jellemz®i az alábbiak szerint foglalhatók össze.
A kaotikus adatátvitel f® alkalmazása a beltéri rádió összeköttetések és a vezeték nélküli lokális
hálózatok (WLAN), ahol a hírközlés korlátját nem a vev® bemenetére redukált zaj, hanem a
többutas terjedésb®l származó szelektív fading jelenti. A probléma megoldható a kisugárzott jel
sávszélességének kell® mérték¶ kiterjesztésével.

A kaotikus modulációs rendszerekben az átvinni kívánt digitális információt közvetlenül egy
szélessávú kaotikus jelre képezzük le úgy, hogy a kisugárzott jel sávszélessége jóval meghaladja
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az adatátvitelhez szükséges minimális sávszélességet, azaz az adatátviteli sebesség reciprokának
kétszeresét. Ebben az értelemben a kaotikus adatátvitel a szórt spektrumú hírközlés egy speciális
tulajdonságokkal bíró változatát jelenti. A kaotikus adatátviteli rendszerek el®nyei a következ®k:
• mivel kaotikus jelek igen egyszer¶ és jó hatásfokú áramkörökkel tetsz®leges frekvenciasávban
és tetsz®leges teljesítményszintek mellett generálhatók, a kaotikus modulációs eljárásokkal
olcsó és kis fogyasztású szórt spektrumú adatátviteli rendszerek valósíthatók meg,

• az FM-DCSK modulációs eljárás nem igényel lineáris hírközl® csatornát,
• az FM-DCSK rendszer alkalmas tiszta �0� és �1� sorozatok átvitelére is, azaz nincs szükség
scrambler áramkörre,

• a hagyományos szórt spektrumú rendszerekhez hasonlóan, a kisugárzott modulált jel széles-
sávúsága miatt a kaotikus adatátviteli rendszerek üzemképesek maradnak még akkor is, ha
a többutas terjedés miatt a rádiócsatornában igen nagy csillapítású, szelektív fading lép fel,
és

• a kisugárzott jel alacsony teljesítménys¶r¶sége miatt a kaotikus adatátviteli rendszerek kis-
mérték¶ interferenciát okoznak a velük egy sávban m¶köd®, keskenysávú rendszerekben.

A kaotikus modulációs eljárásokkal tehát igen egyszer¶ felépítés¶ szórt spektrumú rendszerek
valósíthatók meg. Természetesen az egyszer¶ségnek ára van, a kaotikus modulációs rendszerek az
alább felsorolt hátrányokkal rendelkeznek:
• mivel kell®en robusztus kaotikus szinkronizációs eljárás jelenleg nem ismeretes, ezért a meg-
épített kaotikus adatátviteli rendszerekben leginkább di�erenciálisan koherens detekciót al-
kalmaznak. Ez az eljárás igen robusztus detektort eredményez, viszont a szinkronizáció
hiánya miatt feldolgozási nyereség nem érhet® el vele és a hibaaránya is rosszabb a koherens
rendszerekénél,

• ugyancsak a kaotikus szinkronizáció megoldatlansága vezet oda, hogy ezekkel a kaotikus
adatátviteli rendszerekkel alapesetben többszörös hozzáférés¶ rendszerek nem valósíthatók
meg. Azonban egyéb módszerek alkalmazásával, például a Walsh-függvények ortogonalitá-
sának kihasználásával, egy korlátozott mérték¶ többszörös hozzáférés biztosítható.

Összefoglalásként elmondható, hogy a kaotikus modulációs eljárásokkal igen egyszer¶, olcsó, jó
hatásfokú és robusztus, de a hagyományos szórt spektrumú rendszereknél kevesebb szolgáltatást
nyújtó berendezések valósíthatók meg.

A kaotikus adatátviteli rendszerek területén folyó kutatások két nagy nemzetközi projekt kere-
tében folytak. Az Amerikai Hadsereg Kutatóintézete (U.S. ARO) egy Multidisciplinary University
Research Initiative (MURI) Program elindítását kezdeményezte 1998-ban [LZC96, dig98]. Id®köz-
ben egy, az Európai Unió által �nanszírozott �Innovative Signal Processing Exploiting Chaotic
Dynamics� (INSPECT) elnevezés¶ Esprit Open FET projekt is elindult 1997-ben [inn01]. Mind-
két projekt célja a fenti elvárások vizsgálata, tehát a káosz adatátviteli alkalmazási lehet®ségeinek
feltárása volt. Az INSPECT projektben hét európai egyetem kutatócsoportjai m¶ködtek közre a
következ® célok megvalósítása érdekében:
• kaotikus jelsorozatok alkalmazása spektrumkiterjeszt® kódként hagyományos szórt spekt-
rumú rendszerekben,

• egy vezeték nélküli digitális kaotikus adatátviteli rendszer megtervezése és megépítése, és
• kaotikus jelek felhasználása digitális képek vízjelezésére.

A Budapesti M¶szaki és Gazdaságtudományi Egyetemet a Méréstechnika és Információs Rend-
szerek Tanszék Kaotikus Rendszerek Csoportja képviselte az INSPECT projektben. A csoport
feladatai a megépített kaotikus adatátviteli rendszerhez kapcsolódtak:
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• a modulációs eljárás kidolgozása,
• az adatátviteli rendszer hibaarányának meghatározása különböz® terjedési viszonyok között,
• a rendszer adó- és vev® berendezésének megtervezése,
• a rádió rendszer rendszertervének elkészítése, és
• egy nagysebesség¶ szimulátor kifejlesztése a rendszer- és áramkörtervezés támogatására.
Az INSPECT Projekt 2001-ben sikeresen lezárult. Mivel az FM-DCSK rendszer rendkívül

robusztus, és a legjobb hibaaránnyal rendelkezik, ezért csoportunk ezt az eljárást javasolta megva-
lósításra. A munka során meghatároztuk a rendszer adójának és vev®jének felépítését. Rendszer-
szint¶ terveink alapján a 2,4 GHz-es ISM sávban m¶köd® FM-DCSK rádiót a Helsinki University
of Technology kutatócsoportja építette meg. Az FM-DCSK modulátor integrált áramkörös verzi-
óját a Centro Nacional de Microelectrónica (Sevilla) tervezte és valósította meg.

Csoportunk tagjai közül én voltam felel®s a következ® részfeladatokért:
• többszörös hozzáférés¶ és többszint¶ FM-DCSK rendszer kidolgozása,
• kaotikus modulációs rendszerek komplex kisfrekvenciás ekvivalensének meghatározása,
• nagysebesség¶ szimulátor megvalósítása a kisfrekvenciás ekvivalens modell alapján,
• az FM-DCSK rendszer részletes szimulációja: a hibaarány kiszámítása különböz® terjedési
körülmények között,

• a vev® rendszerterve, a vev® paramétereinek meghatározása.
Mivel kutatásaim szorosan kapcsolódtak a projektben elvégzett feladatokhoz, ezért doktori

munkám f® célkit¶zései az alábbiak voltak. Egyik f® célom a többszörös hozzáférés¶ és a többszint¶
FM-DCSK rendszer különböz® megvalósítási lehet®ségeinek vizsgálata volt, mivel ez a szolgáltatás
alapkövetelmény a vezeték nélküli lokális hálózatokban. Mivel a megépítend® modulációs rend-
szer kiválasztásakor elméleti eredmények még nem álltak rendelkezésre, ezért az egyes módszerek
összehasonlító analízisét szimulációval kellett elvégeznünk. Ezért a másik célom egy nagysebesség¶
szimulátor megírása volt, amely a hibaarány kiszámítására alkalmas. Azért, hogy a szimulációs
id® jelent®sen csökkenjen, meg kellett határoznom a különböz® kaotikus modulációs rendszerek
komplex kisfrekvenciás ekvivalens modelljeit. A szimulátorral a kiválasztott FM-DCSK rendszert
kellett részletesen analizálnom a beltéri rádió rendszerekre és vezeték nélküli lokális hálózatokra
jellemz® terjedési körülmények között. Az FM-DCSK vev® tervezésekor a célom az volt, hogy a
rendszer biztonságosan megépíthet® legyen. A vev® rendszertervét úgy alakítottam ki, hogy meg-
vizsgáltam az egyes paraméterek hatását a hibaarányra, és a maximálisan megengedhet® megva-
lósítási veszteséget valamint a rendszer bonyolultságát �gyelembe véve határoztam meg az egyes
rendszerparaméterek értékét.

Doktori munkámat a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékén végeztem. A
kaotikus adatátviteli rendszerek analízise során számos, a méréstechnikában is felmerül® jelfel-
dolgozási problémával találkoztam. E problémák megoldásakor nagy segítségemre volt a Sch-
nell László szerkesztésében a BME-MIT tanszék oktatói által kidolgozott méréstechnika tankönyv
[Sch94], különösen annak a mérési adatok feldolgozásáról [Dob94] és a jelanalizátorokról [Kol94]
írt fejezetei.

A kaotikus adatátviteli rendszerek egyik alkalmazási területe a beltéri rádió rendszerek, ahol a
mobil hírközéshez hasonlóan a fading jelenti a f® problémát. Ezért a kaotikus rendszerek analízise
során �gyelembe vettem a BME Híradástechnikai Tanszékén Pap László által összefoglalt, mobil
hírközléssel kapcsolatos eredményeket [Pap99].

A kaotikus modulációs rendszerek vizsgálatakor áttekintettem a hagyományos modulációs el-
járások f®bb jellemz®it. Ehhez többek között a BME Szélessávú Hírközl® Rendszerek Tanszékén
oktató Frigyes István által írt könyvet használtam, amely a digitális mikrohullámú adatátvitel
elméletét és gyakorlati kérdéseit tárgyalja [FSV80].
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Doktori munkám közvetlen el®zményei témavezet®mnek, Kolumbán Gézának a kaotikus adat-
átvitel területén elért eredményei voltak. Mivel az általa javasolt FM-DCSK modulációs eljárás
[Kol02] került megvalósításra az INSPECT projektben, kutatásaim során nagyrészt ezen modu-
lációs módszer vizsgálatával foglalkoztam. Az FM-DCSK modulátorban a bázisfüggvényeket oly
módon állítjuk el®, hogy egy frekvenciamodulált kaotikus jelet kombinálunk az els® két Walsh függ-
vénnyel. Az így generált bázisfüggvények ortonormáltak. A vev®ben egy di�erenciálisan koherens
demodulátorral, azaz a két szegmens korrelációjának el®jele alapján végezzük a demodulációt. Az
FM-DCSK rendszer hibaaránya a következ®képpen fejezhet® ki [Kol00]:

BER =
1

2BT
exp

(
− Eb

2N0

) BT−1∑
i=0

(
Eb

2N0

)i

i!

BT−1∑
j=i

1

2j

(
j + BT − 1

j − i

)
(1)

ahol Eb a kisugárzott RF jel energiáját, N0 a csatornazaj teljesítmény-s¶r¶ség spektrumát, B a
fél RF sávszélességet, T pedig a bitid®t jelöli. Munkám során számos elméleti eredményt az (1)
egyenlet felhasználásával vezettem le.

Kutatásaim másik fontos közvetlen el®zménye a kaotikus modulációs eljárások Fourier analizá-
toros leírása [KLS03], amelyet az FM-DCSK rendszerre kidolgozott energia detektor levezetésekor
használtam. A Fourier analizátoros leírás azon a felismerésen alapul, hogy a detektor a vett je-
let csak a (0, T ] id®tartományban, azaz a bitid®ben �gyeli meg. Következésképpen a kisugárzott
jelet egy T periódusidej¶ periodikus jellé lehet alakítani a jel ismétlésével. Ha a bázisfüggvények
Fourier együtthatói teljes pontossággal nem ismertek a vev®ben, akkor a demodulációt nem ko-
herens módon végezhetjük el. Ennek megvalósítása az általánosított maximum likelihood (GML)
döntés alkalmazása. Ebben az esetben a vett jelnek az egyes bázisfüggvények által meghatározott
alterekben mérhet® energiája alapján végezzük a demodulációt. A dönt® áramkörben azon bázis-
függvényhez tartozó szimbólum mellett döntünk, amelynek alterében nagyobb energia mérhet®.

A kutatás módszertana
Habár a kaotikus jeleket determinisztikus rendszerek generálják, a kezdeti feltételekre való nagy-
fokú érzékenységük miatt értékük csak rövid id®re jósolható meg. Ezért a kaotikus jelek vizsgála-
takor a szakirodalomban korábban bevezetett sztochasztikus jelmodellt használtam [Sch94].

A sztochasztikus jelmodell segítségével számítottam ki a kaotikus jel várható értékét, varian-
ciáját, auto- és keresztkorrelációs függvényét. Két különböz® kezdeti feltételb®l indított végtelen
hosszúságú kaotikus jel keresztkorrelációja nulla érték¶. Azonban a véges hosszúságú jelek csak
közelít®leg korrelálatlanok.

Az irodalomból ismert bináris FM-DCSK modulációs rendszer esetén az ortogonalitást a ka-
otikus jelek és az els® két Walsh függvény kombinációja biztosítja [Kol02]. Ezt a megközelítést
használtam fel a többszint¶, illetve a többszörös hozzáférés¶ FM-DCSK rendszerek kidolgozásakor.
A FM-DCSK modulációt általánosítva a kaotikus jelet az els® M Walsh függvénnyel kombinálva
egy M elem¶ ortonormált jelkészletet hoztam létre. Ez a jelkészlet egy M szint¶ modulációs
rendszer, vagy többszörös hozzáférés esetén M/2 bináris adatátviteli csatorna megvalósítására al-
kalmas. A jelek ortogonalitása miatt szinkronizált esetben M növelésével nem romlik a rendszerek
hibaaránya.

Megmutattam azt is, hogy a véges hosszúságú kaotikus jelek korrelálatlanságán alapuló több-
szörös hozzáférés¶ rendszerekben a felhasználók számának növelésével romlik a hibaarány.

A modulációs eljárások a meg�gyelési jel, azaz a dönt® eszköz bemen®jelének meghatározá-
sával analizálhatók, és így hibaarányuk is levezethet® [Hay94]. A Walsh függvényeken alapuló
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többszint¶ és többszörös hozzáférés¶ FM-DCSK rendszereket ezzel a módszerrel vizsgáltam. Le-
vezettem a meg�gyelési jel képletét, és azt összehasonlítottam a bináris FM-DCSK rendszerre,
illetve az egy felhasználó esetére levezetett meg�gyelési jel képletével. A meg�gyelési jelek össze-
tev®inek analízisével megállapítottam, hogy ezek a jelek a paraméterek alkalmas megválasztása
esetén ekvivalensek egymással. Mivel egy felhasználó esetére a bináris FM-DCSK rendszerre, is-
mert a hibaarány kifejezése, ezért ezen ekvivalencia alapján meg tudtam határozni a többszint¶,
illetve többszörös hozzáférés¶ FM-DCSK rendszerek hibaarányát is.

A különböz® kaotikus modulációs eljárásokat szimulációval vizsgáltam. Ha a szimulációt direkt
módon, nagyfrekvenciás jelekkel végezzük, akkor a szimuláció mintavételi frekvenciáját rendkívül
nagyra kell választanunk. A szimulációs id® lecsökkenthet® a komplex kisfrekvenciás ekvivalens
modell használatával. Ebben a modellben minden rádiófrekvenciás jelet annak komplex burkolójá-
val helyettesítünk [Ric82]. Az így levezetett komplex kisfrekvenciás modell az eredeti RF modellel
ekvivalens, viszont a szimuláció lényegesen kisebb mintavételi frekvenciát igényel.

Mivel a szimulátor a diszkrét id®tartományban m¶ködik, ezért minden blokkot a diszkrét
ekvivalensébe transzformáltam. A sz¶r®k esetében ezt a bilineáris transzformációval végeztem
el. A szimulátorban a csatornazajt a hírközl® rendszerek vizsgálatakor alkalmazott additív fe-
hér Gauss-zajjal modelleztem. A szimulátort Matlab környezetben valósítottam meg, a nagyobb
számításigény¶ függvényeket pedig C nyelven írtam meg.

A megvalósított FM-DCSK rendszert részletesen analizáltam a többutas terjedés �gyelembevé-
telével, beltéri rádió rendszerekre és vezeték nélküli lokális hálózatokra jellemz® terjedési viszonyok
esetére. A szimulációkat standard, a Personal Communication Services (PCS) Joint Technical
Committee (JTC) által javasolt csatornamodellek segítségével végeztem [PL95].

A vev® berendezés tervezésekor az egyes paraméterek értékét úgy határoztam meg, hogy meg-
vizsgáltam azok hatását a hibaarányra. Levezettem a meg�gyelési jel képletét frekvenciahiba
esetére, és ez alapján állapítottam meg, hogy a frekvenciahiba által okozott hibaarány-romlás rö-
videbb bitid®vel csökkenthet®. Levezettem a meg�gyelési jel varianciájának képletét a korrelátorok
mintavételi frekvenciájának függvényében, és ez alapján közelít® kifejezést adtam a hibaarányra.
A levezetés során feltételeztem, hogy a meg�gyelési jel Gauss-eloszlású, ami csak közelít®leg ér-
vényes. A kvantálás hatását a szakirodalomból ismert kvantálási zajjal [Sch94] modelleztem, és
ennek segítségével vezettem le a hibaarány közelít® képletét.

A közelít® elméleti eredményeket minden esetben szimulációval ellen®riztem.
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Tézisek
I. tézis: Az FM-DCSK modulációs eljárás továbbfejlesztése
Az FM-DCSK adatátviteli rendszer egyik lehetséges alkalmazási területe a vezeték nélküli

lokális hálózatok, ahol követelmény a többszörös hozzáférés biztosítása. Számos alkalmazásban
az adatátviteli sebesség növelése végett többszint¶ modulációs eljárásokra van szükség. Mindkét
feladat megoldható megfelel® számosságú, lehet®leg ortonormált jelkészlet kialakításával.
I/1. A kaotikus jelek ortogonalitását kihasználó FM-DCSK jelkészletet és detektor elrendezést

dolgoztam ki többszörös hozzáférés megvalósítására (az értekezés 4.1. fejezete, a szerz®
kapcsolódó publikációi: [10], [32])

Az általam javasolt módszer alapja az, hogy a kaotikus jelek autokorrelációs függvénye lecseng®
jelleg¶, illetve két különböz® kezdeti feltételb®l indított végtelen hosszúságú kaotikus jel ortogoná-
lis. Ezt felhasználva az egyes felhasználók által kisugárzott jel szegmentálásával olyan jelkészletet
hoztam létre, amelynek az elemei megközelít®leg ortogonálisak.

Az FM-DCSK vev® módosításával az így kialakított jelkészlet demodulációjára alkalmas de-
tektor struktúrát javasoltam. A jelkészlet elemeinek közelít® ortogonalitása miatt minden vev® a
neki megfelel® adó jelére érzékeny.

Az (1) kifejezést felhasználva levezettem a javasolt rendszer hibaarányát.

BER =
1

2BT
exp




−Eb

2N0 + 1
B

U∑
u=2

Psu




BT−1∑

i=0

1
i!




Eb

2N0 + 1
B

U∑
u=2

Psu




i

BT−1∑

j=i

1
2j

(
j + BT − 1

j − i

)
(2)

ahol U a felhasználók számát, Psu pedig az u-ik felhasználó által kisugárzott jel teljesítményét
jelöli. Megmutattam, hogy e módszer hátránya az, hogy a felhasználók számának növelésével
megn® az interferencia szintje a csatornában, a hibaarány pedig leromlik. A csatornák közti
interferencia oka az, hogy a véges hosszúságú kaotikus jelek nem ortogonálisak.
I/2. Ortonormált jelkészletet alakítottam ki kaotikus jel és a Walsh függvények kombinálásával

(3.3.1. fejezet, [6], [40])
A véges hosszúságú kaotikus jelek csak közelít®leg ortogonálisak, ezért a fenti rendszerben U

növelésével n® a hibaarány. A bináris FM-DCSK modulációs eljárás esetén a két bázisfüggvény
ortogonális, az ortogonalitást az els® két Walsh függvény biztosítja. Ezért az FM-DCSK moduláció
általánosításaként egy M elem¶ ortogonális bázisfüggvény-rendszert javasoltam, amelyben egy
kaotikus mintafüggvényt az els® M Walsh függvénnyel kombinálva generáljuk a bázisfüggvényeket.
Az így kialakított bázisfüggvény-rendszer segítségével vagy egy M szint¶ modulációt alkalmazó
adatátviteli rendszer konstruálható, vagy egy többszörös hozzáférés¶ rendszer valósítható meg
U = M/2 felhasználó számára.

I/3. A kaotikus bázisfüggvények visszaállításán alapuló koherens detektort dolgoztam ki a több-
szörös hozzáférés¶ FM-DCSK rendszerhez (4.2.1. fejezet, [6])

A többszörös hozzáférés¶ FM-DCSK rendszerhez az ortogonális bázisfüggvények visszaállí-
tására alkalmas eljárást javasoltam. A vev® a visszaállított kaotikus bázisfüggvények alapján
koherens módon végzi a demodulációt.

Levezettem a meg�gyelési jel képletét, és ez alapján megmutattam, hogy a felhasználók szá-
mának növelésével minden FM-DCSK csatorna hibaaránya csökken. Ennek oka a bázisfüggvény-
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visszaállító blokkban végrehajtott átlagolás zajcsökkent® hatása.
I/4. Energia detektort dolgoztam ki többszint¶ és többszörös hozzáférés¶ FM-DCSK rendszerek

számára (3.3.2. fejezet, [40])
A GML döntési szabályból kiindulva, a kaotikus modulációs eljárások Fourier analizátoros

leírását felhasználva az FM-DCSK jelek detekciójára alkalmas energia detektort javasoltam. Meg-
mutattam, hogy bináris esetben az energia detektor hibaaránya megegyezik a di�erenciálisan ko-
herens FM-DCSK detektor hibaarányával, többszint¶ esetben pedig jobb a hibaarány. Több-
szint¶ esetben a nyereség abból származik, hogy a detekció nem bitenként, hanem M bitb®l álló
szimbólumonként megy végbe. Az (1) egyenlet felhasználásával összefüggést adtam a detektor
hibaarányára:

BER =
1

22BT/M
exp

(
− Eb

2N0

) 2BT/M−1∑
i=0

(
Eb

2N0

)i

i!

2BT/M−1∑
j=i

1

2j

(
j + 2BT/M − 1

j − i

)
(3)

II. tézis: Nagysebesség¶ szimulátor megvalósítása kaotikus adatátviteli rendsze-
rek vizsgálatára, az FM-DCSK rendszer hibaarányának meghatározása
beltéri rádió csatornák esetén

Az INSPECT Projekt keretében megépítésre került FM-DCSK rendszer megtervezéséhez egy
rendszerszint¶, a hibaarány számítására alkalmas nagysebesség¶ szimulátort fejlesztettem ki. A
nagy szimulációs sebesség elérése érdekében meghatároztam a kaotikus adatátviteli rendszerek
komplex kisfrekvenciás ekvivalens modelljét.

Az általam megvalósított FM-DCSK szimulátor nem egy lépésben, hanem több iterációban
számolja a hibaarányt. Elméleti úton becslést adtam az egy iterációban átküldött jelsorozat
hosszára.

A szimulátor segítségével részletesen megvizsgáltam a megépítend® FM-DCSK rendszert. Stan-
dard csatornamodellek felhasználásával meghatároztam a hibaarányt vezeték nélküli lokális háló-
zatokban és beltéri rádió rendszerekben érvényes terjedési körülmények között.
II/1. Meghatároztam a kaotikus adatátviteli rendszerek komplex kisfrekvenciás ekvivalens mo-

delljét (5.1. fejezet, [3], [4], [7], [22], [29], [30], [31], [41], [42])
A hagyományos adatátviteli rendszerek komplex kisfrekvenciás modelljei ismertek ugyan, de

nem alkalmazhatók direkt módon a kaotikus rendszerekre. Az értekezés 2. fejezetében kerülnek be-
mutatásra az alábbi kaotikus modulációs eljárások: CSK+AM/DSB-SC, COOK+AM/DSB-SC,
DCSK+AM/DSB-SC, DCSK+FM, és FM-DCSK. Az analitikus jelmodell megközelítést alkal-
mazva levezettem ezen rendszerek komplex kisfrekvenciás ekvivalensét. Az RF viv® eltávolítása
miatt a kisfrekvenciás ekvivalens modell alkalmazása nagyságrendekkel lecsökkenti a szimulációs
id®t.
II/2. Meghatároztam az FM-DCSK szimulátorban egy iterációban átküldött jel hosszúságát

(5.2.3. fejezet, [7], [24], [27], [29], [30], [31])
A megvalósított FM-DCSK szimulátor iteratív úton számolja a hibaarányt. Mivel a kaotikus

jelet generáló rutin viszonylag lassú, nem generálunk le új kaotikus jelet minden iteráció számára,
hanem mindig ugyanazt a frekvenciamodulált kaotikus jelet használjuk.

Az egy iterációban átküldött kaotikus FM jelnek elegend®en hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy
egy végtelen hosszúságú jelet reprezentáljon, azaz a jel véges hossza ne okozzon hibát a hibaarány
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számításában. Az átküldött jelet akkor tekintjük elegend®en hosszúnak, ha teljesítmény-s¶r¶ség
spektruma kis hibával közelíti a végtelen hosszú jel spektrumát. A kérdés a többutas terjedés
esetén számított hibaaránynál fontos, mert ekkor a spektrum alakjától függ a hibaarány.

Meghatároztam a teljesítmény-s¶r¶ség spektrum becslés átlagos négyzetes hibájának maximu-
mát frekvenciamodulált kaotikus jelre:

εmax =
2

∆fTe

+ 0.052

(
∆f

B

)4

(4)

ahol ∆f a becslésnél alkalmazott sávátereszt® sz¶r® sávszélességét, Te pedig az egy iteráció alatt
átküldött jel hosszát jelöli. A ∆f sávszélesség értéke a többutas terjedést leíró csatorna karakte-
risztikájától függ, és beltéri rádiócsatornák esetén ∆f ≤ 74.77 kHz. Az átlagos négyzetes hibát
0.002 értékben maximalizálva az egy iterációban átküldend® jel hossza Te = 13.375 ms-ra adódik.
II/3. Meghatároztam az FM-DCSK rendszer hibaarányát WLAN és beltéri rádiós alkalmazá-

sokban (5.4. fejezet, [3], [4], [7], [25], [26], [31], [35], [44], [45])
Vezeték nélküli lokális hálózatokban és beltéri rádiós összeköttetésekben az adatátvitel korlátját

a többutas terjedés következtében fellép® szelektív fading jelenti.
Az általam kifejlesztett FM-DCSK szimulátor és a WLAN csatornamodell [AB00, HW01],

illetve a Personal Communication Services (PCS) Joint Technical Committee (JTC) által kidol-
gozott beltéri rádiós csatornamodellek [PL95] alapján meghatároztam az INSPECT FM-DCSK
rendszerrel ezen terjedési viszonyok közt elérhet® hibaarány értékét.

Az additív Gauss-zajos csatornához képesti hibaarány-romlás átlagos értékeit az alábbi táblá-
zatban foglaltam össze a legrosszabb terjedési viszonyok (csatornacsillapítás ≥ 100 dB) esetére.

Csatorna Átlagos
típusa hibaarány-romlás
WLAN 4.8 dB

Irodaépület 8.3 dB
Lakóépület 6.8 dB
Raktárépület 9.8 dB

Ezen szimulációkkal megmutattam, hogy az FM-DCSK rendszer kell®en robusztus ahhoz, hogy
az felhasználásra kerüljön WLAN és beltéri rádió rendszerekben.

III. tézis: Az INSPECT FM-DCSK vev®berendezés rendszerterve, a vev® rend-
szerparamétereinek meghatározása

A tézis az INSPECT Projekt keretében megépített FM-DCSK rádió vev®jének rendszertervét
tartalmazza. A rendszer az INSPECT konzorcium döntése alapján az Intersil által forgalmazott
PRISM II chipset felhasználásával került megvalósításra [Int99].

A tervezés f® kérdése az volt, hogy hogyan valósítható meg az FM-DCSK vev® elvi blokkváz-
lata a rendelkezésre álló PRISM II áramkörökkel. Megmutattam, hogy az FM-DCSK detektor
áttranszformálható egy olyan ekvivalens detektorba, ami már megvalósítható a fenti chipset se-
gítségével.

A tervezés további lépéseiben a vev® f® paraméterei kerültek meghatározásra. Megvizsgál-
tam a rendszer m¶ködését fázis- és frekvenciahiba fellépte esetén. Meghatároztam a korrelátorok
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mintavételi frekvenciáját és az A/D átalakító felbontását.

III/1. Az elvi FM-DCSK detektort áttranszformáltam oly módon, hogy megvalósítható legyen
a PRISM II chipset felhasználásával (6.2. fejezet, [3], [4], [7], [22], [29], [30], [31], [41],
[42])

A PRISM II chipset segítségével vezeték nélküli lokális hálózatok adó-vev®jét valósíthatjuk
meg. A chipset vev®je egy szuperheterodin architektúrán alapul, amely egy megbízható megol-
dást ad az FM-DCSK vev® megvalósítására. A PRISM II analóg része egy kvadratúra kever®ben
végz®dik, amely el®állítja a vett jel kvadratúra komponenseit. Ezeket a jeleket digitalizálva vé-
gezzük el a demodulációt.

Az FM-DCSK detektor elvi blokkvázlata egy rádiófrekvenciás korrelátorból és egy dönt® esz-
közb®l áll. Ezen blokkvázlat áttranszformálásával megmutattam, hogy a demoduláció közvetlenül
megvalósítható a PRISM II által generált kvadratúra komponensekkel.

III/2. Meghatároztam a fázis- és frekvenciahiba hatását (6.3.1. fejezet)

Mivel az FM-DCSK rendszerben a demoduláció a viv® visszaállítása nélkül történik, ezért az
adóban és vev®ben lév® oszcillátorok frekvenciájának eltéréséb®l származó fázis- és frekvenciahiba
lerontja a hibaarányt. Levezettem a meg�gyelési jel képletét együttes fázis- és frekvenciahiba
esetére. Bebizonyítottam, hogy a meg�gyelési jel értékére kizárólag a frekvenciahiba van hatással.
Megmutattam továbbá, hogy a meg�gyelési jel, s így a hibaarány is a ∆ωT szorzattól függ, azaz
a frekvenciahiba hatása csökkenthet® a bitid® csökkentésével.

III/3. Meghatároztam a korrelátorok mintavételi frekvenciáját (6.3.2. fejezet)

Az FM-DCSK vev® tervezésének egyik fontos kérdése a digitális korrelátorok mintavételi frek-
venciájának megválasztása. Közelít® kifejezést adtam a rendszer hibaarányára a mintavételi frek-
vencia függvényében:

BER =
1

2
erfc

(
Ebfcorr√
2Var[z]

)
(5)

ahol fcorr a korrelátorok mintavételi frekvenciája. A meg�gyelési jel varianciája a következ®képpen
számítható

Var[z] =

Ns
2∑

h=−Ns
2

+1

(
Ns

2
− |h|

)([
RsI (h) + RsQ(h)

][
2RnIf

(h) + RnIf
(h−Ns/2) + RnIf

(h + Ns/2)
]

+ 2(RnIf
(h))2 + 2RnIf

(h + Ns/2)RnIf
(h−Ns/2)

)
(6)

ahol RsI
(h) és RsQ

(h) a kisugárzott jel kvadratúra komponenseinek autokorrelációs függvényei,
RnIf

(h) pedig a sz¶rt zaj fázisban lév® komponensének autokorrelációs függvénye. Az elméleti
eredmények alapján a mintavételi frekvenciát 20 MHz-re választottam.

III/4. Meghatároztam a kvantáló felbontását (6.3.3. fejezet, [33], [34])

Mivel a vett jel kvadratúra komponenseit digitalizáljuk, a másik fontos kérdés a kvantáló
felbontásának alkalmas megválasztása. A kvantálás hatását a szakirodalomból ismert kvantálási
zajjal [Kol94] modelleztem. E modell alapján és az (1) egyenletet felhasználva közelít® kifejezést
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adtam az FM-DCSK rendszer hibaarányára:

BER =
1

2BeqT
exp

(
− Eb

2(N0 + N0q)

) BeqT−1∑
i=0

(
Eb

2(N0+N0q )

)i

i!

BeqT−1∑
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1

2j

(
j + BeqT − 1
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)
(7)

ahol
Eb

N0 + N0q

=
Eb/N0

1 + 2(Eb/N0/T + 2B)/(3 · 4Rrfcorr)

és
Beq =

1 + 2(Eb/N0/(2BT ) + 1)/(3 · 4Rr)

1/B + 4(Eb/N0/(2BT ) + 1)/(3 · 4Rrfcorr)

továbbá Rr a kvantáló felbontását, fcorr pedig a mintavételi frekvenciát jelöli. Ezen eredmények
alapján a kvantáló felbontását 6 bitre választottam.

A kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása
Doktori munkám során elért eredményeim nagy része közvetlenül felhasználásra került az INS-
PECT projektben, a kaotikus adatátviteli rendszer tervezése és megépítése során [inn01]. Az
általunk elkészített rendszerterv alapján az FM-DCSK rádiót a Helsinki University of Technology
és a Centro Nacional de Microelectrónica (Sevilla) csoportjai építették meg. A megvalósított rádió
f® paraméterei a következ®k:
• adatátviteli sebesség: 500 kbit/sec
• viv®frekvencia: 2,474 GHz (ISM frekvenciasáv)
• teljes RF sávszélesség: 17 MHz
• hibaarány: Eb/N0 =14,5 dB esetén 10−3

• szuperheterodin vev®architektúra
Az FM-DCSK rendszerben a kisugárzott jel szélessávú és teljesítmény-s¶r¶ség spektruma alacsony
szint¶; ezért ez a rendszer jól alkalmazható az ISM sávokban m¶köd® beltéri rádió rendszerekben.
Újdonsága miatt az FM-DCSK adatátviteli rendszer 1999-ben nemzetközi szabadalmi védettséget
kapott [KKKJ99].

Az els® tézisben bevezetett többszint¶ és többszörös hozzáférés¶ FM-DCSK rendszerek a beltéri
rádió rendszerekkel szemben támasztott követelményekre adnak megoldást. A javasolt megoldások
f® el®nyei, hogy a hibaarány a szintek, illetve a felhasználók számának növelésével csökken, és a
módosított modulátor és demodulátor blokkok könnyen megvalósíthatók.

A különböz® kaotikus modulációs eljárások komplex kisfrekvenciás ekvivalens modelljeit köz-
vetlenül felhasználtam a szimulátor megvalósításakor. A kisfrekvenciás modelleknek köszönhet®en
a kifejlesztett szimulátor rendkívül gyors, egy közepes teljesítmény¶ PC-n 500 bit/sec sebességgel
m¶ködik.

A második tézisben szerepl® szimulátor a projekt minden fázisában fontos szerepet játszott.
Szimulációval analizáltuk és hasonlítottuk össze az egyes modulációs módszereket a megvalósítandó
eljárás kiválasztásakor. A megvalósított FM-DCSK rendszert szimulációval teszteltük különböz®
paraméter értékekkel és különböz® terjedési viszonyok között. A szimulációk és elméleti eredmé-
nyek alapján határoztuk meg a megépítend® rendszer paramétereit. Többutas terjedés esetére nem
álltak rendelkezésünkre elméleti összefüggések a hibaarány meghatározására, ezért szimulációkkal
mutattam meg, hogy az FM-DCSK rendszer elegend®en robusztus ahhoz, hogy beltéri rendsze-
rekben használható legyen. A szimulátor egy módosított változatát alkalmazta az INSPECT
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projektben részt vev® sevilla-i csoport az általuk kifejlesztett integrált áramkör tesztelésére. A
szimulált eredmények egy részét a megépített rendszeren elvégzett mérések is igazolták.

A disszertáció harmadik tézise az FM-DCSK vev® tervezésével, a f® paraméterek meghatáro-
zásával foglalkozik. A vev® berendezést az általam javasolt struktúrával és paraméter értékekkel
építették meg. A vev® rádiófrekvenciás áramkörei, az RF kever®, és a kvadratúra KF kever®k az
Intersil PRISM II chipset elemeivel kerültek megvalósításra. A középfrekvencián m¶köd® csator-
nasz¶r®t egy felületi hullámsz¶r® valósítja meg. A demodulációt az analóg-digitális átalakítás után
két, FPGA áramkörökkel megvalósított digitális korrelátor végzi. A megépített áramkörökben az
általam meghatározott mintavételi frekvencia és bitszám értéket alkalmazták.

Az általam megtervezett vev®t Prof. Veikko Porra vezetésével a Helsinki University of Techno-
logy kutatócsoportja építette meg; a vev® fényképe az 1. ábrán látható. A megépített FM-DCSK
rádió az ECCTD konferencián került bemutatásra 2001-ben.

1. ábra. A Helsinki University of Technology által megépített INSPECT FM-DCSK rádió rendszer vev®je.
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