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1. Adásirányú antennarendszerek kalibrációs el-

járásának optimalizálása

1.1. A kutatás el®zménye

Ismert, hogy egy antenna távoltéri iránykarakterisztikája az antenna apertú-
rán kialakított amplitúdó-fázis-eloszlás kétdimenziós Fourier-transzformáltja.
Hagyományos antennák esetében ez az amplitúdó-fázis-eloszlás az antenna
�zikai kialakításának köszönhet®en mechanikailag rögzített és nem, vagy
csak nehezen változtatható. Antennarendszerek esetében több, általában
kett® egész kitev®j¶ hatványának megfelel® számú elemi antennát haszná-
lunk, amelyeket adásirányban külön-külön adócsatornával táplálunk, és a
távoltérben vizsgáljuk az antennarendszer ered® sugárzási karakterisztiká-
ját.

1.2. A kutatás célkit¶zése

Célunk egy olyan antennarendszer létrehozása volt, amely mechanikai forga-
tó szerkezet nélkül, az elektronikus vezérlésnek köszönhet®en a másodperc
tört része alatt képes megváltoztatni az iránykarakterisztikáját, beleértve a
f® sugárzási irányt vagy irányokat, a melléknyalábok szintjét és eloszlását,
valamint a nullhelyek irányát és eloszlását.

1.3. A kutatás során elért új tudományos eredmények -

1. tézis

Mikrohullámú adásirányú adóantenna rendszerek adócsatornáinak átvite-
li tulajdonságainak ismeretében automatizált mérési eljárást dolgoztam ki,
komplex kalibrációs mátrix extrapolációt alkalmazva több nagyságrenddel csök-
kentettem az adócsatornák kalibrációs mérési idejét és megállapítottam, hogy
amplitúdóban lineáris, fázisban Spline interpoláció vezérlési szempontból az
ismert eljárásoknál jobb kalibrációs mátrix extrapolációs eredményt ad.

Kifejtés

Mikrohullámú adásirányú fázis vezérelt antennarendszerek adócsatorná-
inak átviteli tulajdonságainak ismeretében meghatároztam azt a minimális
vezérlési pontszámot, amely ahhoz szükséges, hogy a vezérelt antennarend-
szer ered® iránykarakterisztikája és az ideális számított iránykarakterisztika
közötti eltérés mértéke kisebb legyen 1 dB-nél amplitúdóban, valamint 1
foknál irányszögben, mind a f®nyaláb, a melléknyalábok és a nullhelyek vo-
natkozásában.
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Ezen minimális vezérlési pontszám ismeretében automatizált mérési el-
járást dolgoztam ki az adásirányú antennarendszerek adócsatornáinak ka-
librációjára.

Több nagyságrenddel csökkentettem az adócsatornák kalibrációs mérési
idejét 2 dimenziós komplex mátrix extrapolációs eljárás alkalmazásával.

Kimutattam, hogy amplitúdó vezérlés tartományban a lineáris, fázis ve-
zérlés tartományban pedig Spline interpoláció együttes alkalmazása ad op-
timális megoldást a kalibrációs mátrixok extrapolációjának esetében.

Laboratóriumi és terepi mérésekkel bizonyítottam, hogy a mikrohullámú
adásirányú antennarendszerek a gyakorlatban is megfelel®en m¶ködnek az
extrapolált kalibrációs mérés eredményeit alkalmazva.

Antennarendszerek témában a tézishez kapcsolódó publikációk:

LIKF: [1],[2], RINK: [4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12], RIHK: [23],[24],[25],
NRK: [29],[30].

2. Radarteszter

2.1. A kutatás el®zménye

A légi-forgalom irányító radar (ATC - Air Tra�c Control) üzem közbe-
ni ellen®rzésére a gyakorlatban a radarberendezésen belül a legtöbb esetben
kialakítanak megfelel® csatlakozási pontokat (ún. szervíz csatlakozók), ame-
lyekre adott mér®m¶szereket csatlakoztatva a különböz® radar részegység
paraméterek (de nem minden paraméter) ellen®rizhet®k. Az irodalomban
fellelt hasonló radar teszter berendezések ugyan léteznek, de korlátozottak a
mesterséges céltárgyának beállítható paraméterei, ezzel a radar tesztelhet®
funkcióinak mennyisége illetve min®sége.

2.2. A kutatás célkit¶zése

Célunk egy olyan radar teszter berendezés létrehozása volt, amely a légi-
forgalom irányításban használt radarok m¶ködését tudja ellen®rizni. Fon-
tos feltétel, hogy az ellen®rzés normál üzem közben történjen, vagyis a légi-
forgalom irányító rendszerb®l ne kelljen kivenni a radart az aktuális mérés
vagy tesztelés elvégzésének idejére. Mivel a radar teszter a radarhoz képest
adott távolságban �xen kerül telepítésre, így a radar teszter által létreho-
zott mesterséges céltárgy nemcsak relatív, hanem abszolút értelemben is
kalibrált lehet radar hatásos keresztmetszet (RCS - Radar Cross Section)
vonatkozásban, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyszeri bemérés,
kalibráció során pontos abszolút RCS értékek állíthatók el® a radar tesz-
ter berendezéssel, vagyis a madártól egészen a vadászbombázó kategóriáig
változtatható a mesterséges céltárgy radar hatásos keresztmetszete.
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2.3. A kutatás során elért új tudományos eredmények -

2. tézis

Az eddig használt radar teszter eljárásokhoz képest új, digitális középfrek-
venciás (KF) egységen alapuló eljárást dolgoztam ki a légi-forgalom irányí-
tásban használt távolkörzeti primer radarok üzem közbeni tesztelésére és mi-
n®sít® mérésére, amely egyaránt alkalmas a hagyományos impulzus üzem¶
és a spektrumkiterjesztést alkalmazó impulzuskompressziós ATC (Air Traf-
�c Control) radarokhoz, melynek m¶köd®képességét laboratóriumi és terepi
mérési eredményekkel igazoltam.

Kifejtés

A radar teszter berendezés az ATC radarhoz képest adott távolságban
�xen telepítetten helyezkedik el, a telepítés során egyszer igényel a radarral
való bemérést-kalibrációt: jelszintek, viv®frekvenciák, sávszélességek egyez-
tetése (amit a radarról el®zetesen ismerni szükséges, az a radar névleges
viv®frekvenciája).

A tesztelt hurok a teljes radar adó és vev® ágat tartalmazza (antennák,
tápvonalak, RF, KF, alapsávi analóg és digitális részegységek, jelfeldolgozó
egység: hit, plot, track-képzés), ugyanis a radar teszter veszi a radar ki-
sugárzott RF (rádiófrekvenciás) jelét, módosítja annak paramétereit, majd
visszasugározza azt a radar irányába, így semilyen vezetékes analóg vagy
digitális közvetlen kapcsolatot nem igényel a radarral, tehát a radar üzem
közben tesztelhet®, azt nem szükséges még a mérés idejére sem kivenni a
légiforgalom irányító rendszerb®l.

A változtatható céltárgy paraméterek a következ®k: a mesterséges cél-
tárgy radar hatásos keresztmetszete (Radar Cross Section) - a digitális IQ
alapsávi jelcsatorna amplitúdóátvitelének változtatásával (0,1 ... 100 m2); a
céltárgy radarhoz képesti sebessége - a digitális KF (középfrekvenciás) egy-
ség le- és felkever®jének helyi oszcillátorának frekvenciájának különbségének
változtatásával (0 ... 1000 m/s); a céltárgy radarhoz képesti távolsága - a
digitális KF egység késleltetési idejének változtatásával (IQ alapsávi FIFO
hossza: 300 ... 380 000 m, 150 m felbontással); a céltárgy �uktuációs sta-
tisztikája - a digitális KF egység IQ alapsávi jelének járulékos amplitúdó-
és szögmodulációjával a Swerling 0-4 modelleknek megfelel®en (30 dB, 0 ...
360 fok, 20 kHz sávszélesség).
Köszönhet®en a digitális KF egységnek, ezen mesterséges céltárgy paramé-
terek és azok id®beli változási sebessége is digitálisan vezérelhet®, amely
olyan céltárgy mozgás dinamikát eredményez, amilyen paraméterekkel ren-
delkez® tényleges repül® eszköz ma még nem is létezik, azonban jöv®beli
megjelenésük után a radar teszter berendezéssel a radar újfajta céltárgyak-
ra vonatkoztatott érzékenysége megállapítható.

Radarteszter témában a tézishez kapcsolódó publikációk:
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LIKF: [3], RINK: [13],[14],[15],[16].

3. Talajre�exión alapuló mozgásbecsl® radar

3.1. A kutatás el®zménye és célkit¶zése

Ezen kutatási témában a távlati cél az volt, hogy a gépjárm¶ illetve teher-
gépjárm¶ vagy annak vontatmányának pl. kanyarodásakor létrejöv® meg-
csúszását vagy kicsúszását ki lehessen mutatni, illetve a hagyományos szen-
zorokhoz képest el®bb lehessen detektálni. A mér®rendszer a talaj gépjár-
m¶höz képesti elmozdulását képes detektálni és bizonyos feltételek teljesü-
lése esetén mérni.

A talaj re�exióján alapuló radar esetében egy X sávban m¶köd® mik-
rohullámú CW (Continuous Wave - folyamatos viv®) jelforrással és a hozzá
tartozó patch antennával a talaj irányába sugárzunk (a gépjárm¶ kocsiszek-
rényéhez rögzítetten, annak alvázán). A talajról re�ektálódó mikrohullámú
jelet 2 + 2 koherens I-Q vev®vel vesszük. A vev®k által vett jel a talaj -
legyen az aszfalt, földút, vizes burkolat, füves terület, stb. - egyenetlensége-
ib®l adódóan járulékos amplitúdó és fázismodulációval terhelt. A vett jelek
közötti komplex keresztkorreláció számítás segítségével a gépjárm¶ talajhoz
képesti elmozdulása megmérhet®.

3.2. A kutatás során elért új tudományos eredmények -

3. tézis

Kimutattam, valamint laboratóriumi és terepi mérési eredményekkel igazol-
tam, hogy egy több koherens vev®csatornás aktív mikrohullámú CW Doppler
radar alkalmas a gépjárm¶ vagy annak vontatmánya elmozdulásának méré-
sére azzal a feltétellel, hogy az elmozdulás mértéke legyen legalább akkora,
mint a vev®csatornák antennáinak �zikai távolságának fele, illetve a legalább
fél vev®antenna távolság mérték¶ elmozdulás id®beli tartója (véges memó-
riaméret esetén) legyen kisebb, mint a korreláció számításhoz használt csa-
tornánkénti I-Q alapsávi jelminta vektorok id®beli hossza.

Kifejtés

A létrehozott radarral két, egymásra mer®leges irányú elmozdulás és az
abból számított sebesség is mérhet® (2D elmozdulás és sebességvektor).

Az elmozdulás és a sebességmérés felbontása az alapsávi mintavételi frek-
venciától illetve a korreláltatott minták számától függ, a mérés pontosságát
pedig jelent®sen befolyásolja az adott talaj mikrohullámú re�exiós tulajdon-
sága (minél véletlenszer¶bb a korreláltatott jel, annál pontosabb a mérés
mind elmozdulás, mind pedig az abból számított sebesség esetén).
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Talajre�exión alapuló mozgásbecsl® radar témában a tézishez

kapcsolódó publikációk:

RINK: [17], NRK: [31].

4. A Masat-1 kommunikációs alrendszere

4.1. A kutatás el®zménye

2007-ben kezd®dött a Budapesti M¶szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Karán a Masat-1 kism¶hold fejlesztése. A
hallgatói kezdeményezést a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
és az Elektronikus Eszközök Tanszéke karolta fel. A tervezési munkálatokat
magyar mérnökök és mérnökhallgatók végezték, így a Masat-1 Magyaror-
szág els® önálló ¶reszköze.

4.2. A kutatás célkit¶zése

A Masat-1 pikom¶hold az 1U osztályba tartozó cubesat: 10 x 10 x 10 cm
kocka, az akkori maximális 1 kg össztömeg mellett. A Masat-1 és annak
kommunikációs rendszere, valamint a kommunikációs rendszer esetében al-
kalmazott modulációs valamint kódolt modulációs eljárás egyedülálló cube-
sat viszonylatban, vagyis 1-2-3 U cubesat méretben (10x10x10, 10x10x20 és
10x10x30 cm) nincs még egy olyan m¶hold, amely hasonló, mindenképpen
a stabil és megbízható m¶ködésre törekedve tartalmazott egy-pont meghi-
básodásra méretezett, redundáns alrendszereket.

4.3. A kutatás során elért új tudományos eredmények -

4. tézis

A szakirodalomból jól ismert kiterjesztett spektrumú moduláció új, LEO pá-
lyás m¶hold fedélzeten eddig még nem alkalmazott eljárását dolgoztam ki
és alkalmaztam a Masat-1, mint els® magyar m¶hold redundáns, egy-pont
meghibásodásra méretezett, egy-csipes adó-vev®n alapuló kommunikációs al-
rendszerének esetében, melynek célja: egyrészt a m¶hold detektálhatóvá téte-
le a fedélzeti antenna esetleges meghibásodása esetén, másrészt az aszinkron
Föld - m¶hold kommunikációs rendszer id®beli szinkronizációja, amely az
automatizált és távvezérelt földi állomásokkal való üzemeltethet®ségnek alap-
feltétele. A modulációs eljárás ilyen jelleg¶ alkalmazása jelenleg egyedülálló,
hatékonysága 1061 napnyi Masat-1 üzemeltetéssel bizonyított, amely a gya-
korlatban a szokásos megjelenési formákhoz képest nem sávszélesség növeke-
dést jelentett, hanem e�ektív adatátviteli sebesség csökkenést (a használható
sávszélesség volt korlátozva: 2400 Hz-ben, így az 1250 bit/s lett 1 bit/s a
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korrelátor kimenetén), azért, hogy az adott sávszélességben mérhet® termi-
kus zajteljesítmény szinthez képest több nagyságrenddel kisebb jelteljesítmény
szintr®l is lehet®vé váljon a m¶hold jeleinek detektálása.

Kifejtés

A Masat-1 kommunikációs alrendszere magában foglalt egy (a földi ál-
lomásokkal való szinkronizációnál is használt) megfelel® bináris kódot tar-
talmazó GMSK adatcsomagot, amely lehet®vé tette a m¶hold detektálását
akár 30 dB-lel a termikus zajteljesítmény szint alól is (adott, korlátozott
sávszélességet feltételezve), amelyre akkor lett volna szükség, amikor a fe-
délzeti antenna nem nyílik ki az antennatartó dobozból, vagyis a m¶hold
által lesugárzott teljesítmény legalább 20 dB-lel csökken.

A megfelel® tervezésnek és tesztelésnek köszönhet®en a m¶holdfedélzeti
antenna a rakéta fejb®l való pályára állítás után 30 perc elteltével kinyílt,
így a gyakorlatban a zajszint alatti detekció alkalmazására nem volt szükség
- csak ellen®rz® méréseket végeztem a zajteljesítmény szint alatti detekció
vonatkozásában (egy ¶rmin®sített damillal lekötött ¶rmin®sített acél mér®-
szalagból készült monopol antenna nyílt a fedélzetr®l egy h®kés segítségével,
amely 8,3 s id® alatt elolvasztotta a mér®szalag antennát a dobozában tartó
damilt).

A Masat-1 m¶ködése során a m¶holdfedélzetr®l letöltött adatmennyiség
tekintetében is egyedülálló a cubesat kategóriában, hiszen az eddig LEO pá-
lyára felkerült és ott m¶köd® (vagy m¶ködött valamennyi ideig) m¶holdak
letöltött adatmennyiségének többszörösét töltöttük le a Masat-1 fedélzeté-
r®l.

A Masat-1 kommunikációs alrendszere témában a tézishez kap-

csolódó publikációk:

RINK: [18], [19], [20], RMHK: [26], [27].

5. A Smog-1 m¶hold kommunikációs és spekt-

rum monitorozó rendszere

5.1. A kutatás el®zménye

A Masat-1 oktatási vonalon történ® folytatásaként 2014-ben belekezdtünk
egy nyolcad akkora térfogatú, 5 x 5 x 5 cm-es méret¶, kisebb 250 g össztö-
meg¶ PocketQube osztályú m¶hold létrehozásába, ez a Smog-1.

5.2. A kutatás célkit¶zése

1. A Smog-1 küldetés els®dleges célja az ember által keltett elektromág-
neses szennyezettség (innen a m¶hold neve) vizsgálata a Föld körüli
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térségben a digitális földfelszíni TV adók frekvenciasávjában (Digital
Video Broadcasting Terrestrial, 460-860 MHz).

2. A Smog-1 küldetés másodlagos célja az energia ellátó rendszerhez
tartozó totál ionizáló dózismér® rendszer hatékonyságának igazolása,
vagyis a Napból érkez® nagy energiájú ionizáló sugárzás monitorozása
segítségével annak megállapítása, hogy mekkora a redundáns fedélzeti
elektronika várható m¶ködési élettartama.

3. A Smog-1 küldetés harmadlagos célja a napelemek és az oldallemezek
közé helyezett különleges mágneses anyagok pályaélettartam csökken-
t® hatásának igazolása, vagyis, hogy a m¶hold a lehet® legkevesebbet
töltse a világ¶rben ¶rszemétként (a redundáns fedélzeti elektronika
teljes meghibásodása utáni, a légkörben való megsemmisülésig eltelt
id®).

5.3. A kutatás során elért új tudományos eredmények -

5. tézis

Nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi elvárásoknak eleget téve kidolgoz-
tam a Smog-1 PocketQube redundáns, egy-pont meghibásodásra méretezett,
alrendszer szint¶ helyi intelligenciával rendelkez® kommunikációs és spekt-
rum monitorozó rendszerét és a hozzá tartozó, széles sávban használt fe-
délzeti antennát a mér®rendszerrel kalibráltam, valamint a teljes rendszeren
min®sít® mérést végeztem. A Smog-1 els®dleges küldetésének létjogosult-
ságának igazolására terepi ballonos mérési eredményekkel igazoltam, hogy
jelent®s mérték¶ az ember által keltett rádiófrekvenciás szennyezettség mér-
téke a magas légkörben - és vélhet®en a világ¶rben is - a digitális földfelszíni
m¶sorszóró TV adók sávjában.

Kifejtés

A Smog-1 PocketQube osztályú 5 cm-es kocka alakú m¶hold, mind lété-
ben, mind pedig küldetésében is különleges, egyedülálló és költséghatékony
megoldás a spektrum monitorozás tekintetében, mint egy globális spektrum
monitorozó rendszer el®futára, a közeljöv®ben különösen aktuálissá váló,
gyorsan változó polarizációjú elektromágneses terek Gaussi-monosztatikus
elrendezés¶ mérésének. Els®dleges küldetése az ember által keltett rádió-
frekvenciás szennyezettségi térkép elkészítése a Föld körüli térségr®l az ala-
csony m¶holdpályán való keringés során.

Laboratóriumi és terepi mérési eredményekkel igazoltam a redundáns
rendszerek megfelel® m¶ködését:

• Méréssel igazoltam, hogy a kommunikációs rendszer alkalmas az au-
tomatizált és távvezérelt földi állomásokkal való kapcsolattartásra, a
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frekvencia engedélyben meghatározott paraméterek mellett.

• A Smog-1 el®-kísérletének, a ballonos spektrum monitorozó rendszer
mérési eredményeivel igazoltam, hogy az ember által keltett rádió-
frekvenciás szennyezés ténylegesen jelen van a magas légkörben, illet-
ve mérhet® globálisan, a LEO pályán való keringés során is, hiszen a
460-860 MHz-es frekvencia tartományban található DVB-T adók jelei
kisugárzódnak a világ¶rbe, ahol a LEO m¶holdak vezérlését megne-
hezítik, mindamellett, hogy a világ¶rbe kisugárzott teljesítmény ve-
szend®be megy, tehát RF szmogot eredményez, vagyis van értelme a
Smog-1 küldetésének, amely a Föld körüli térség DVB-T sávú spekt-
rum monitorozását t¶zte ki célul.

Jelenleg 1P méret¶ (5 x 5 x 5 cm) m¶köd® m¶hold nincs a világ¶rben,
vagyis a Smog-1 mind létében, mind pedig küldetésében is egyedülálló (lesz)
a kategóriájában, ugyanis még cubesat (10 x 10 x 10 cm) méretben sem
jellemz® a redundáns és egy-pont meghibásodásra történ® tervezés (kivétel
a Masat-1), nem is beszélve az elosztott intelligencia alkalmazásáról (minden
alrendszer saját mikrovezérl®vel rendelkezik).

A Smog-1 m¶hold kommunikációs és spektrummonitorozó rend-
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