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Automatyczna detekcja emisji FH na
podstawie analizy czasowo-cz stotliwo ciowej
widma
W artykule omówiono metod automatycznej detekcji sygnałów FH na podstawie analizy czasowocz stotliwo ciowej widma. Na wst pie przedstawiono schemat blokowy działania metody oraz
opisano działanie poszczególnych bloków analizy. Scharakteryzowano metody obliczania progu
detekcji, klasyfikacji sygnałów oraz sygnalizacji wykrycia emisji. W kolejnym punkcie
zaprezentowano stanowisko do analizy działania metody oraz przedstawiono wyniki detekcji
ró nych sekwencji skoków FH. W ostatnim punkcie podsumowano otrzymane wyniki.

1. Wprowadzenie
Emisje FH (ang. Frequency Hopping) znajduj
obecnie szerokie zastosowanie
w wielu bezprzewodowych systemach ł czno ci i s szeroko wykorzystywane w praktyce, zarówno
w rozwi zaniach cywilnych (np.: GSM, Bluetooth) i wojskowych. Technika FH pozwala zwi kszy
wydajno oraz pojemno sieci bezprzewodowych, zapewnia tak e zwi kszenie odporno ci na
zakłócenia. Ma to szczególne znaczenie w zastosowaniach militarnych, gdzie konieczne jest
unikni cie wykrycia własnych rodków ł czno ci i zapewnienie odporno ci na zakłócenia celowe
generowane przez przeciwnika. Zalety wykorzystania emisji FH wynikaj bezpo rednio ze sposobu
przestrajania no nej sygnału, która zmienia si skokowo według okre lonego pseudolosowego
schematu, co powoduje rozproszenie widma sygnału w szerokim pa mie cz stotliwo ci. Dzi ki
temu detekcja oraz przechwycenie informacji przesyłanej za pomoc tego typu sygnałów jest
utrudniona [1,2].
Prace nad systemami detekcji wojskowych emisji FH trwaj ju praktycznie od czasu ich
wynalezienia. Mimo tak długiego okresu bada , detekcja oraz analiza wojskowych emisji FH jest
wci obiektem zainteresowa wielu firm i instytucji zajmuj cych si problemami ł czno ci
wojskowej. Obecny rozwój technologii pozwala nie tylko na wykrycie obecno ci takiej emisji, ale
równie na jej ledzenie i zakłócanie w czasie rzeczywistym.
Powszechnie jest stosowanych wiele metod umo liwiaj cych detekcj emisji rozproszonych
FH. Mo emy do nich zaliczy analiz czasowo-cz stotliwo ciow [2,7], analiz poziomu SNR [5],
analiz periodogramu [6], czy nawet analiz obrazu [3,4].
W niniejszym artykule zaproponowano własn metod wykrywania sygnałów FH bazuj c na
statystycznej analizie czasowo-cz stotliwo ciowej widma, która umo liwia dokładne okre lenie
parametrów emisji FH takich jak: liczba nominałów oraz ich cz stotliwo ci i amplitudy.
Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów mo liwa jest identyfikacja odbieranych sygnałów
oraz podj cie decyzji o ewentualnym zakłócaniu. Metoda stanowi rozwini cie algorytmu
przedstawionego w artykule [7].
2. Opis metody detekcji
Algorytm działania metody został przedstawiony schematycznie na rysunku 1. Na wst pie,
po odebraniu sygnałów z zadanego pasma cz stotliwo ci, ustalany jest próg detekcji, na podstawie
którego przeprowadzana jest filtracja danych. W jej wyniku otrzymujemy dwa spektrogramy
(przefiltrowany progiem dla sygnałów stałych Tc i dla emisji FH TFH), które s poddawane analizie
czasowo-cz stotliwo ciowej. W przypadku pierwszego spektrogramu, analiza polega na obliczeniu
współczynników zaj to ci, obrazuj cych stan monitorowanego kanału transmisji. W wyniku tego,

uzyskiwana jest informacja o sygnałach stałych lub pojawieniu si nowych emisji. Analiza drugiego
spektrogramu polega na wyznaczeniu histogramu i funkcji prawdopodobie stwa (FP)
wyst powania sygnałów przekraczaj cych ustalony próg detekcji. Na podstawie prowadzonej
analizy okre lany jest parametr, którego warto sygnalizuje si pojawienie emisji FH, a nast pnie
nominały emisji FH.

Rys. 1. Schemat blokowy opracowanej metody detekcji sygnałów FH
2.1 Filtracja spektrogramu
Filtracja przeprowadzana jest na podstawie progu detekcji w celu wyselekcjonowania, spo ród
warto ci tła szumów, emisji do pó niejszej analizy.
Ka demu punktowi spektrogramu przypisana jest nowa warto Y(f,t) wyznaczona zgodnie
z poni sz zale no ci :
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– poziom sygnału dla analizowanego punktu wej ciowego spektrogramu
– wyznaczony próg detekcji
– cz stotliwo kanału
– czas akwizycji sygnału.

Próg detekcji obliczany jest na podstawie wyników operacji w trzech krokach:
1. U redniania w dziedzinie czasu warto ci próbek sygnałów dla poszczególnych
cz stotliwo ci, czego wynikiem jest wektor warto ci rednich:
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– wektor warto ci rednich
– ilo u rednianych danych dla danego kanału cz stotliwo ciowego.

2. U redniania otrzymanego wektora (2) w celu wygładzenia wektora progu detekcji:
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– rozmiar okna u redniania.

3. Podniesienia progu detekcji o zmienn k, okre lan
czuło filtracji spektrogramu:
T f ,t
f
k.

empirycznie, wpływaj c

na

(4)

W wyniku u redniania w dziedzinie czasu (krok 1) otrzymujemy rednie warto ci poziomów
sygnałów w kanałach cz stotliwo ciowych oraz redukcj szumów. Dokładno wyznaczonych t
metod poziomów sygnałów ro nie proporcjonalnie do czasu akwizycji. Operacja u redniania

umo liwia wykrycie słabych sygnałów ukrytych w szumie, poniewa zapewnia zysk przetwarzania
mocy w dziedzinie cz stotliwo ci zgodnie z poni sz zale no ci [9]:
(5)
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– liczba u rednionych realizacji.

Przykładowy przebieg u rednionych poziomów sygnałów przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Wynik u redniania poziomów sygnałów w widmie cz stotliwo ciowym (czarny wykres)
W wyniku przeprowadzonej operacji w kroku 2, wektor warto ci rednich (3) zostaje
"wygładzony" rysunek 3. W celu zwi kszenia skuteczno ci filtracji spektrogramu uzyskane
warto ci wektora usr f s zwi kszane o warto zmiennej k, dobieranej empirycznie.

Rys. 3. Wynik u redniania otrzymanego wektora warto ci rednich i dodania
zmiennej k (czarny wykres)
Uzyskany wektor progu detekcji pozwala na eliminacj sygnałów stałych oraz szumów.
Pojawiaj ce si emisje, których poziom przekracza warto progu s gromadzone do dalszej
analizy.

2.2 Wykrywanie emisji
Wykrywanie emisji przeprowadzane jest w dwóch blokach (rysunek 1):
analizy sygnałów o stałej cz stotliwo ci;
analizy emisji FH.
W ka dym z nich wykorzystywany jest spektrogram Y(f,t) otrzymany w wyniku filtracji
odpowiednim progiem detekcji T(f,t).
Podczas analizy sygnałów o stałej cz stotliwo ci wykorzystywany jest współczynnik
wypełnienia kanału w czasie, okre lony poni sz zale no ci :
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– współczynnik wypełnienia kanału
– czas zaj to ci kanału
– okres obserwacji

Warto ci współczynnika , przy których stwierdza si obecno
sygnału dobierane s
empirycznie. Emisje, które nie zostały zakwalifikowane jako emisje na stałej cz stotliwo ci,
podlegaj dalszej analizie w bloku wykrywania emisji FH.
Analiza emisji FH przeprowadzana jest w oparciu o analiz histogramow oraz analiz zmian
funkcji prawdopodobie stwa wyst powania sygnałów przekraczaj cych ustalony próg detekcji.
Histogram umo liwia okre lenie warto ci nominałów cz stotliwo ci, na których przeprowadzana
jest transmisja. Natomiast analiza zmian FP pozwala wykry pojawienie si nowej emisji FH.

Analiza ta polega na monitoringu liczby zarejestrowanych sygnałów przekraczaj cych próg detekcji
dla emisji FH i wyznaczeniu dla nich FP. Pojawienie si nowych emisji powoduje zmiany warto ci
FP, co zostało przedstawione na rysunku 4.
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Rys. 4. Zmiany warto ci FP pod wpływem pojawienia si nowych emisji FH:
a) bez emisji FH, b) z jedn emisj FH, c) z dwiema emisjami FH
Warto zmiennej k dla progu detekcji emisji FH dobierana jest tak, aby w czasie braku emisji
FH warto
rednia FP oscylowała wokół 0. Pojawienie si nowej emisji FH powoduje wzrost
warto ci redniej FP. Na rysunku 5 przedstawiono przykładowy wykres analizy zmian FP, na
podstawie którego po przekroczeniu progu decyzyjnego okre lana jest obecno emisji FH.
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Rys. 5. Wykres analizy zmian FP - bie ca liczba (wykres biały) oraz warto
(wykres czarny) wykrytych sygnałów w zale no ci od czasu
(10 nominałów, 5 MHz pasmo skanowania odbiornika)

rednia

3. Stanowisko pomiarowe
Opracowany algorytm wykrywania emisji FH został zaimplementowany i przetestowany
w warunkach rzeczywistych, na sygnałach odbieranych z anten. Do bada wykorzystano odbiornik
firmy Rohde&Schwarz EM550 oraz autorsk aplikacj do sterowania odbiornikiem umo liwiaj c
zapis i przetwarzanie odbieranych danych. W czasie testów odbiornik pracował w trybie Panorama
Scan, w którym wykonywane były obliczenia FFT z rozdzielczo ci 6,25kHz, w pa mie 10MHz
i szybko ci 10GHz/s. Dzi ki temu mo liwa była rejestracja wszystkich emisji FH, których ródłem
była radiostacja UKF RRC 9310AP. Praca radiostacji odbywała si , w zakresie cz stotliwo ci
30MHz-40MHz, z pasmem 25kHz i szybko ci skoków 300hop/s. Liczba zaprogramowanych
nominałów cz stotliwo ciowych wynosiła odpowiednio: 10, 20 i 30. Schemat stanowiska
pomiarowego przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 6. Schemat stanowiska pomiarowego
4. Wyniki detekcji
W celu sprawdzenia skuteczno ci metody detekcji emisji FH analizie poddano 3 sekwencje
skoków w zakresie cz stotliwo ci 31-34MHz, ró ni cych si ilo ci zaprogramowanych
nominałów. W pierwszej sekwencji wyst powało 10 nominałów w pasmach 31-31,2MHz
i 33-33.2MHz, w drugiej 20 nominałów w pasmach 31-31,4 MHz i 33-33,4MHz, a w trzeciej 30
nominałów w pasmach 31-31,7MHz i 33-33,7MHz. Badania wykonano dla dwóch szeroko ci pasm
skanowania odbiornika: 5MHz (30-35MHz) i 10MHz (30-40MHz). Czas skanowania pasma 5MHz
odbiornikiem EM550 wynosił 4ms, natomiast pasma 10MHz 8ms. Pomiary powtórzono 10-krotnie,
a u rednione wyniki detekcji zostały przedstawione na rysunku 7.
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Rys. 7. Wykres liczby wykrytych nominałów w zale no ci od czasu analizy dla trzech sekwencji
nominałów oraz dla dwóch szeroko ci pasm skanowania (5MHz i 10MHz)
Na podstawie otrzymanego wykresu mo na zauwa y , e liczba poprawnie wykrytych
cz stotliwo ci no nych zale y od czasu obserwacji oraz ilo ci nominałów. Im wi cej nominałów
zawiera badana sekwencja, tym czas obserwacji powinien by dłu szy, aby mo liwe było
kilkukrotne potwierdzenie wyst pienia transmisji na danym nominale. Dla pasma skanowania
odbiornika 5MHz i pierwszej sekwencji, 90% nominałów zostało wykrytych w czasie poni ej 0,4s,
dla drugiej czas ten wzrósł do ok. 0,8s, natomiast dla ostatniej sekwencji wyniósł ju 1,3s.
Natomiast przy wzro cie pasma skanowania (czasu skanowania do 8ms) odbiornika do 10MHz
czasy wykrycia nominałów wzrosły ok. dwukrotnie np.: dla 10 nominałów czas ten wyniósł ~0,4s
dla 5MHz i ~1s dla 10MHz. Jest to spowodowane dłu szym czasem skanowania odbiornika, przez

co nie s rejestrowane wszystkie transmitowane dane (dla wykorzystanej radiostacji szybko
skoków wynosi 300hop/s).
W czasie bada zostały równie przeprowadzone testy skuteczno ci metody dla ró nych
warto ci stosunku sygnału do szumu SNR (rysunek 8). Wraz ze spadkiem SNR nast powało
pogorszenie skuteczno ci wykrywania nominałów. Dla SNR ok. 5dB prawidłowo wykryto jedynie
ok. 70% nominałów emisji po czasie 2,7s. Podczas gdy, dla SNR ok. 15dB czas ten wynosił
ok. 1,1s, a po 3s zostały wykryte wszystkie nominały.
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Rys. 8. Wykres zale no ci liczby wykrytych nominałów od czasu analizy dla trzech
warto ci SNR emisji FH
5. Wnioski
W artykule przedstawiono propozycj metody detekcji sygnałów FH opartej na analizie
czasowo-cz stotliwo ciowej. Przeprowadzone testy na sygnałach rzeczywistych, potwierdziły
skuteczno jej działania. Czas detekcji jest uzale niony od szybko ci pracy odbiornika oraz od
ilo ci przetwarzanych danych, których rozmiar wzrasta proporcjonalnie do wielko ci okna
obserwacji. Metoda umo liwia prawidłowe wykrywanie emisji FH, przy czym szybko okre lania
cz stotliwo ci no nych zale y od ich liczby. Dodatkowo, na podstawie analizy zmian FP mo liwa
jest automatyczna detekcja obecno ci emisji nas stałych cz stotliwo ciach i emisji FH
w analizowanych widmie cz stotliwo ciowym. Dzi ki temu mo na j zastosowa w systemach
walki elektronicznej oraz jako element wspieraj cy monitoring widma w systemach radia
kognitywnego.
Opracowana metoda jest niezale na od platformy sprz towej, poniewa mo e by
zaimplementowana na bazie dowolnego odbiornika umo liwiaj cego szybkie skanowanie widma
cz stotliwo ciowego.
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