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Kapitány a gépháznak: Mennyi?
Gépház a kapitánynak: Harminc
Kapitány a gépháznak: Mi harminc?
Gépház a kapitánynak: Mi mennyi?

BEVEZETÉS
A  korszerű  légvédelmi  illetve  1égiforgalom-irányítási 

rendszerek - melyek ma már földrészekre vagy katonai koalíciókra 
terjednek  ki  -  olyan  mennyiségű  és  minőségű  információt 
igényelnek, amelyet egy-egy rádiólokátor nem képes kielégíteni. 
Ezért  akkor,  amikor  ezeket  az  információs  igényeket  akarjuk 
vizsgálni,  sok  -  és  sokféle  -  rádiólokátorból,  adatátviteli 
csatornából, adatfeldolgozó és -megjelenítő eszközből álló komp-
lexummal - egy rádiólokációs-információs rendszerrel - találjuk 
magunkat szemben. Ha ezt a célrendszer - a légvédelem vagy a 
légiforgalomirányítás  -  alrendszerének  tekintjük,  akkor  kell 
keresnünk egy olyan rendszertechnikát, amelynek módszereivel ezt 
az eszközhalmazt (amely ráadásul emberi beavatkozást is igényel) 
egységes rendszerként kezelhetjük.

A rendszerszemléletű megközelítés megköveteli, hogy a legké-
zenfekvőbb dolgokat is megvizsgáljuk. Feltegyük azokat az alap-
vető kérdéseket, amelyek azt segítenek tisztázni: az emberek és a 
technikai eszközök sokasága hogyan biztosítja az egész rendszer 
elé tűzött célok elérését? és olyan kérdéseket is feltegyünk - és 
megkeressük  rá  a  választ  -  ,  amelyek  első  ránézésre  esetleg 
naivnak tűnnek.

Azt, hogy mi egy rendszer célja viszonylag könnyű megvála-
szolni. Egy légvédelmi rendszer célja: megakadályozni az ellen-
séget abban, hogy légitámadó eszközeivel pusztítsa saját terüle-
tünket,  erőinket  és  eszközeinket.  Egy  légiforgalom-irányítási 
rendszer  célja:  elősegíteni,  hogy  a  légijárművek  optimális 
útvonalon és biztonságosan eljussanak repülési céljukhoz.

(És itt van mindjárt az első "naiv" kérdés: miért kell egy 
légvédelemmel foglalkozó kutatónak a légiforgalomirányítás kér-
déseibe bonyolódni? Válasz: a légvédelem illetve a katonai és 
polgári repülésirányítás egymással párhuzamosan, azonos közegben, 
hasonló vagy azonos technikai eszközökkel működik; a légvédelem 
mindig békeidőben készül fel feladatainak végrehajtására; és egy 
olyan kis országnak mint a Magyar Népköztársaság nincs "külön 
légtere" a katonai és a polgári repülések végrehajtásához)

A rendszertechnika második alapkérdése: a célok elérése milyen 
feladatok  végrehajtását  igényli?  Válasz:  információkat  kell 
szerezni  a  rendszer  és  környezetének  viszonyáról;  el  kell 
dönteni, hogy milyen funkciókat kell megvalósítani a cél elérése 
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érdekében; végre kell hajtani a szükséges beavatkozásokat.
(A második "naiv" kérdés: mit értsünk adott esetben a "rend-

szer" és "környezete" fogalmán? Válasz: ezt magának a vizsgáló 
személynek kell eldöntenie - de mindig a vizsgált rendszer felső 
rendszerének, mint célrendszernek szem előtt tartásával.)

A harmadik eldöntendő kérdés: milyen alrendszerekből, elemek-
ből  álló  és  milyen  térbeli  illetve  szervezeti  struktúrával 
rendelkező rendszer képes a cél elérésére - és milyen hatékony-
sággal képes erre.

(Egy újabb "naiv" kérdés: más-fajta struktúrával nem lehet 
ugyanazt a célt hatékonyabban elérni?)

Első ránézésre nem nehéz megválaszolni ezeket a kérdéseket, 
hiszen légvédelmi és légiforgalom-irányítási rendszerek vannak, 
működnek  -  csak  meg  kell  fogalmazni  rádiólokációs-információs 
rendszereik leírását.

És most egy tudománytalannak tűnő kérdés: milyen fogalmakat 
használjunk a leíráshoz?
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1. A RADAR-INFORMATIKAI RENDSZERTECHNIKA FOGALOMRENDSZERE
A  bevezetés  utolsó  kérdésére  egyszerűnek  tűnik  a  felelet: 

válasszunk ki egy tekintélyes forrásmunkát, és alkalmazzuk annak 
fogalomrendszerét. De melyiket?
1.1. Néhány alapműben alkalmazott fogalomrendszer

A lokátor-technikában legelterjedtebben alkalmazott és idézett 
kézikönyv - SKOLNIK:INTRODUCTION TO RADAR SYSTEMS (Bevezetés a 
radar rendszerekbe) /22/ - csak az aktív, visszavert jelekkel 
működő  rádiólokátorokat  vizsgálja  -  azok  különböző  célú  és 
technikai  megoldású  változatait  tekintve  rendszernek.  Így 
fogalom-  rendszere  nem  alkalmazható  a  több  lokátorból  álló, 
válaszjelekkel működő szekunder és passzív lokátorokat is magába 
foglaló rendszerekre.

A magyarul is megjelent ELEKTRONIKAI KÉZIKÖNYV /15/ már együtt 
tárgyalja  a  "Rádió-,  ill.  hanghullámokkal  működő  lokátor  és 
navigációs rendszerek"-et. Rádiólokátor-rendszernek ez a mű is 
csak a visszavert jelekkel működő eszközöket tekinti, amelynek 
alrendszerei az adó, az antenna valamint a vevő és jelfeldolgozó 
áramkör.  A  válaszjelek  alapján  történő  helymeghatározást  és  a 
rádió-iránymérést  az  elektronikus  navigációs  rendszerek  közé 
sorolja.  A  BME  1968-as  kiadású   RÁDIÓ   RENDSZERTECHNIKA  c. 
jegyzete /13/ az alábbi felosztást ajánlja:

+------------------+                
! Rádió rendszerek !                
+------------------+                

__________________!____________
!           !                

+------------------+        +------+                
! Hiradástechnikai !        ! Mérő !                
+------------------+        +------+                

.   _________________!______________

.  !         !         

. +-------+ +---------+    

. ! Aktív ! ! Passzív !    
+-------+ +---------+    

 _______!_______________ !
!         !      !         

+---------+   +------------+ +---------+    
!  Rádió- !   !   Rádió-   ! ! Rádióte-!    
! lokátor !   ! navigációs ! ! leszkóp !    
+---------+   +------------+ +---------+    

 _______!_____             
!   !                

+===========+   +==========+                
I Folytonos I   I Impulzus I                
I üzemű   I   I   üzemű  I                
+===========+   +==========+              
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A szovjet irodalom sem egységes. Az 1971-es  kiadású ВВЕДЕНИЕ 
В  РАДИОЛОКАЦИОННУЮ  СИСТЕМОТЕХНИКУ  (Bevezetés  a  rádiólokációs 
rendszertechnikába) c. könyv /16/ így osztályoz:

+---------------------------+                
! Rádiótechnikai rendszerek !                
+---------------------------+                

 _________________________!__________________________
 
! ! !             !        !       

+--------+ +----------+ +------------+ +----------+ +----------
+ ! Rádió- ! ! Rádió- ! !   Rádió-   ! !  Rádió-  ! ! Részecs- 
! 
! híradó ! ! Lokációs ! ! navigációs ! ! asztron. ! ! kegyors. ! 
+--------+ +----------+ +------------+ +----------+ +----------+

  ____________/\___________________________________________
   /                                                         \
+================+   +==============+   +================+      
I                I   I Adatátviteli I   I   Információ-  I      
I Rádiólokátorok I + I   csatornák  I + I   feldolgozó   I      
I                I   I              I   I    eszközök    I      
+================+   +==============+   +================+     

De rádiólokátorok alatt e mű is csak a visszavert jel alapján 
működő eszközöket érti.

Hasonlóképpen közelíti meg ezt a  problémát az az 1975-ben 
Moszkvában kiadott АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ И ОТОБРА-
ЖЕНИЯ  РАДИОЛОКАЦИОННОЙ  ИНФОРМАЦИИ  (A  rádiólokációs  információ- 
feldolgozás,  -átvitel  és  -megjelenítés  automatizálása)  /17/, 
amikor  így  fogalmaz:  "Az  információgyűjtés  és  -egyesítés 
rendszere,  elvben  egy  olyan  hipotetikus  rádiólokátornak  felel 
meg,  amelynek  felderítési  zónája  lefedi  a  tényleges 
rádiólokátorok felderítési zónáját és a köztük lévő hézagokat" 
(127.old.).

Egy négy évvel később, 1979-ben megjelent főiskolai tankönyv, 
a РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (Rádiótechnikai rendszerek) /10/ pedig 
ezt a felosztást ajánlja:
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+---------------------------+ 
   ! Rádiótechnikai rendszerek ! 
+---------------------------+                  

      _________________________!________________________      
! !       !                 !        

 +--------+    +----------+     +------------+   +------------+  
 ! Rádió- ! !  Rádió-  ! !   Rádió-   !   !   Rádió-   !  
 ! híradó ! ! lokációs ! ! navigációs !   ! irányítási ! 
 +--------+    +----------+     +------------+   +------------+  

 _____________!________________ 
! !      !                           

+=======+ +==========+ +=========+                      
I Aktív I I Félaktív I I Passzív I                      
+=======+ +==========+ +=========+                   
Aktív lokáció alatt e mű a fedélzeti válaszjel, félaktív alatt 

a  visszavert  jel  alapján  történő  helymeghatározást,  passzív 
lokáció alatt pedig az objektum saját kisugárzása alapján történő 
iránymérést értve.

Az NDK-beli Mansfeld professzor 1983-as kiadású FUNKLAGEN FÜR 
ORTUNG  UND  NAVIGATION  (Rádiólokációs  és  rádió-navigációs 
berendezések) c. könyve /18/ a polgári légiforgalom-irányításban 
alkalmazott rendszereket a következőképpen osztályozza:
+------------+  +-------------+   +---------+  +--------------
+  !  Útvonali  !  ! Bevezető és !   !  Rádió- !  ! 
Rádióhíradó, !  
! navigációs !  ! leszállító  !   ! lokátor !  ! magasságmérő !  
+------------+  +-------------+   +---------+  +--------------+ 

_______________________!_______ 
!         !                 

+--------------------+    +-----------------------+     
!      Primer        !    !     Szekunder       !     
! (passzív, autonóm) !       ! (aktív, együttműködő) ! 
+--------------------+       +-----------------------+     

_______!______                 _______!_______          
!         !               !               !         

+==========+  +============+   +==========+  +============+ 
I Impulzus I  I Folyamatos I   I Impulzus I  I Folyamatos I 
+==========+  +============+   +==========+  +============+  
A Magyar Népköztársaság által is elfogadott nemzetközi KGST 

szabvány  /8/  szerint  "  a  légiforgalom  irányítására  szolgáló 
rádiólokátor  rendszerek1 (RLR)"  -  amelyek  "az  automatizált 
(ALIR),  valamint  az  automatizálatlan  (LIR)  légiforgalom- 
irányítási  rendszerek  számára  rádiólokációs  információkat 

1 Комплексы радиолокационные для управления воздушным движением. illetve
Radar systems for air traffic control
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szolgáltatnak"..." légtérfigyelő rádiólokátor állomásból (RLÁ), 
másodlagos légtérfigyelő rádiólokátor állomásból (SRLÁ), radar- 
információ elsődleges feldolgozását végző berendezésből (APOI) és 
a rádiólokációs adatok átvitelét biztosító berendezésből állnak, 
beleértve az adó- és a vevőszakaszt is."

A nemzetközi polgári légiforgalomban alkalmazott ICAO előírás 
/7/  a  leszállító  (precíziós  bevezető  radar  -  PAR)  és  a 
válaszjelek alapján működő (másodlagos légtérellenőrző radar - 
SSR)  rádiólokátorokat  a  légiforgalmi  távközlés  keretében 
tárgyalja, és a rádió-navigációs eszközök közé sorolja.

Magyar nyelven a kérdésről e néhány szabványjellegű kiadvány 
/7/ , /8/ és tankönyv /9/ , /11/ , /12/ , /23/ , /34/ , illetve 
tanulmány /14/ , /19/ , /20/ , /21/ , /23/ , /24/ jelent meg az 
utóbbi években.

Lehetne  még  sorolni  a  különböző  szerzők  nézeteit  a 
rádiólokációs  rendszerekről,  de  ez  a  néhány  példa  is 
illusztrálja,  hogy  az  egyértelmű  tárgyalás  érdekében  mindig 
tisztázni kell az alkalmazni kívánt fogalmak rendszerét illetve 
azok  tartalmát.  Ezért  vizsgálatainkban  igyekszünk  egységes 
fogalomrendszert használni, lehetőség szerint kerülve a különböző 
fogalmak  azonos  megnevezését  és,  hogy  elkerüljük  a 
félreértéseket,  esetenként  leírjuk  egy-egy,  először  előforduló 
(talán  kézenfekvőnek  tűnő)  alapfogalom  általunk  használt 
értelmezését.

1.2. A javasolt fogalomrendszer
A  radar-informatikai  rendszerek  (RIR)  a  légvédelmi  és  a 

katonai  illetve  polgári  légiforgalomirányítási  rendszereknek, 
mint  célrendszernek  a  légihelyzetre  vonatkozó  alapvető 
információszükségletét elégítik ki - annak alrendszerét képezik. 
A cél- rendszer és a RIR közös környezetét alkotó légihelyzet 
azonban nem tekinthető tisztán környezetnek, mivel a légihelyzet 
egyes elemei egyben részét képezik a célrendszernek is. Különösen 
így van ez a légvédelmi rendszerek esetében - az elfogó vadász- 
repülőgépek elemei a légihelyzetnek és a légvédelmi rendszernek 
is. De még a RIR egyes elemei is lehetnek elemei a légihelyzetnek 
-  például  az  AWACS  típusú  légi  felderítő,  célkövető  és 
vadászirányító  komplexumok.  A  légihelyzet  más  elemei  -  a 
légitámadó eszközök - viszont egyértelműen a légvédelmi rendszer, 
és benne a RIR környezetét alkotják.

Ha tehát a RIR általános modelljét meg akarjuk alkotni, amely 
alkalmas  a  működés  vizsgálatára,  a  légvédelmi  vagy  a 
légiforgalom-irányítási  rendszernél  egy  szinttel  magasabbfokú 
rendszerbe kell helyeznünk. Ez a szint a légvédelmi harc (illetve 
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a légiszállítás) rendszere /32/ . Ez a rendszer némileg eltér a 
hagyományos  rendszerfogalomtól  -  különösen  a  légvédelmi  harc 
rendszere  -  mivel  nem  egy  központi  akarat  által  létrehozott, 
hanem  két  (vagy  több),  külön-külön  létrehozott  rendszer  -  a 
légitámadás  és  a  légvédelem  illetve  a  légiforgalom  és  a 
légiforgalomirányítás - találkozásakor jön létre.

A légvédelmi harc illetve a légiszállítás önálló rendszerként 
való definiálása - bár kissé szokatlannak tűnhet - jól kezelhető 
környezetet jelent a RIR vizsgálatához, több okból is:

1. A RIR és annak célrendszere csak akkor nyer értelmet, ha 
kapcsolatba  kerül  a  légitámadással  illetve  a 
légiforgalommal.

2. A RIR vizsgálatakor környezetének csak azzal a részével 
kell  foglalkoznunk,  amellyel  közvetlen,  jól  definiálható 
kölcsönhatásban áll.

3. A légvédelem és a légiforgalomirányítás analógiája segít 
abban,  hogy  felismerjük  azokat  a  közös  illetve  eltérő 
sajátosságokat,  amelyek  a  két,  egymással  párhuzamosan 
működő  rendszer  rádiólokációs  információs  rendszerének 
együttműködését biztosítja vagy korlátozza.

Az így "létrehozott" keretrendszer alkalmas lehet, akár egy, 
egész  katonai  koalíciók  légvédelmét  kiszolgáló,  akár  csak  egy 
légvédelmi  rakéta  alegység  rádiólokációs  információellátását 
biztosító  RIR,  illetve  egy  egész  ország  belső  légiforgalom-
irányítását, vagy egy repülőtérkörzet földi irányítószolgálatát 
légihelyzet-információval ellátó rendszer vizsgálatára.

1.2.1.A légvédelmi harc illetve a légiszállítás, mint rendszer
A  légvédelmet  és  a  légitámadást  illetve  a  légiforgalom-

irányítást és a légiforgalmat mint alrendszereket magába foglaló 
keretrendszer  -  a  légvédelmi  harc  illetve  a  légiszállítás 
rendszere - konfliktusos rendszer. Ez alatt azt értjük, hogy a 
két  alrendszer  és  azok  egyes  elemeinek  érdekei  eltérnek 
egymástól, ami antagonisztikus vagy együttműködéssel feloldható 
konfliktusokhoz vezet /28/ .

A  légvédelmi  harc  esetében  a  két  alrendszer  konfliktusa 
kibékíthetetlen,  ezért  ezt  antagonisztikus  rendszernek 
nevezhetjük, melynek célja önmaga megszüntetése. Ha akár a lég- 
védelem, akár a légitámadás eléri saját célját - a másik harc- 
képtelenné tételét -, akkor a légvédelmi harc megszűnik. (Meg 
kell  jegyezni  azonban,  hogy  az  azonos  alrendszerhez  tartozó 
elemek  között  fellépő  konfliktusok  -  például  az  egyes 
repülőeszközök  közötti  veszélyes  megközelítés,  vagy  az  egyes 
rádiólokátorok kölcsönös zavarása - nem antagonisztikusak, mivel 

5



megfelelő beavatkozással megszüntethetők.)
A légiszállítás keretében fellépő konfliktusok - akár a légi- 

forgalom és az irányítás érdekeltérései, akár a veszélyes légi 
megközelítések - nem antagonisztikusak, hiszen a rendszer célja 
éppen önmaga fenntartása.

A  keretrendszerbe  a  környezetből  légitámadó  illetve 
légiszállító  repülőeszközök  érkeznek  és  jutnak  oda  vissza.  Az 
"átviteli  tényező"  a  "kimenő"  és  a  "bemenő"  repülőeszközök 
aránya.

A légvédelmi harc esetében ennek értéke két alrendszer erő- 
viszonyától és tevékenységének hatékonyságától függően az 1 és a 
0  érték  közé  esik.  A  rendszer  antagonisztikus  jellegének 
megfelelően  a  légvédelem  és  a  légitámadás  szempontjából  a 
rendszer "feladata" kettős. A légvédelem érdeke azt kívánja, hogy 
a légvédelmi harcból egyetlen légitámadó eszköz se jusson vissza 
a környezetbe - és így ne hajthassa végre feladatát. Vagyis, a 
légvédelem  alrendszerének  oldaláról  nézve  a  légvédelmi  harc 
feladata az "átviteli tényező" minimalizálása . Természetesen, a 
légitámadás alrendszere szempontjából a feladat ennek ellentéte, 
vagyis  az  "átviteli  tényező"  maximalizálása  -  ami  az  összes 
légitámadó eszköznek a légvédelmi harcból való kijutását jelenti.

A légiszállítás esetében a két alrendszer alapvető érdeke - a 
légiforgalom  és  az  irányítás  illetve  az  egyes  elemek  közötti 
konfliktusok ellenére - azonos: az összes levegőben lévő repülő- 
eszköz biztonságos leszállása a célrepülőtéren. Ebből következően 
a rendszer feladata az "átviteli tényező" 1 értéken tartása.

A légvédelmi harc illetve a légiszállítás rendszermodelljét az 
1.1. ábra szemlélteti. A RIR így egy zárt kibernetikai rendszer 
információs alrendszereként kezelhető, és a vizsgálat során jól 
alkalmazhatók a kibernetikában elterjedt eljárások. Ezek közül 
is, talán leggyümölcsözőbben a "fekete doboz" módszer:

-a  "fekete  doboznak"  tekintett  alrendszert  kiemeljük  a 
rendszerből;

-felbontjuk, megvizsgáljuk a struktúráját és a működését, 
és ahol szükséges, módosítunk rajta;

-visszahelyezzük  a  magasabb  szintű  rendszerbe,  és  újra 
megvizsgáljuk annak működését;

-addig ismételjük az eljárást, amíg elérjük a keretrendszer 
szempontjából optimális struktúrát és működési módot.
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1.2.2. A keretrendszer kölcsönhatásai
A RIR és a keretrendszer kölcsönhatásait az érdek-azonosság 

illetve -ellentét határozza meg.
A célrendszer - a légvédelem illetve a légiforgalomirányítás - 

különböző szintű irányító szerveivel (vezetési pontjaival illetve 
irányító szolgálataival) a kölcsönös kapcsolatokat az alapvető 
érdekazonosság  határozza  meg.  Az  esetleges  konfliktusokat,  a 
szervezeti  hierarchiából  adódóan,  a  RIR  bemenetére  a  magasabb 
szintű rendszer érdekeit kifejező parancsok illetve utasítások 
(irányító információk) oldják fel. A RIR kimenete a felhasználói 
igényeknek  megfelelően  megjelenített  légihelyzet-információkkal 
kapcsolódik a célrendszerhez.

A  légihelyzet  és  a  RIR  közötti  kölcsönhatásokat  az  egyes 
légihelyzet-elemek  és  a  célrendszer  közötti  viszony  határozza 
meg.

A  légiforgalomirányítás  esetében  ez  a  viszony  általában 
együttműködő, rossz esetben közömbös (ha a viszony ellenségessé 
válik, akkor a repülőeszközök már nem a légiforgalomirányítás, 
hanem a légvédelem hatásköré6e tartoznak!). Az első esetben a 
légihelyzet-elemek  célpályájának  felderítése  és  követése 
szekunder  rádiólokációs  módszerekkel  történhet  /78/,  ami 
biztosítja  a  zavarok  alacsony  szintjét  és  a  felderítetlen 
célpályák minimálisra csökkentését. A második esetben - amikor a 
repülő-  eszközök  nem  rendelkeznek  üzemképes  fedélzeti 
válaszadóval  -  az  aktív  és  a  passzív  rádiólokáció  primer 
eljárásai (a visszavert jel illetve a fedélzeti rádióadók jele 
alapján  történő  helyzet-meghatározás)  alkalmazhatók.  A  zavarok 
szintje  és  a  felderítetlen  célpályák  száma  -  tudatos  zavarás 
hiányában  -  ebben  az  esetben  is  viszonylag  alacsony  értéken 
tartható.

A  légvédelmi  rendszert  kiszolgáló  RIR  a  légvédelmi  harc 
keretei között működik, így a légihelyzet egyes elemeivel való 
viszonyát  az  határozza  meg,  hogy  azok  a  légvédelem  vagy  a 
légitámadás alrendszeréhez tartoznak-e. A légvédelmi rendszerhez 
tartozó  -  illetve  a  rendszer  légterén  átrepülő  saját  - 
repülőeszközök  esetében  a  viszony  hasonló  az  előzőekhez.  A 
légitámadás alrendszeréhez tartozó ellenséges repülőeszközök cél- 
pályájának felderítése és követése viszont jó esetben közömbös, 
az esetek döntő többségében viszont antagonisztikus konfliktusok 
viszonyai  között  történik  (a  légitámadás  alrendszere  minden 
eszközzel  -  rádiólokációs  ellentevékenységgel  és  a  fizikai 
megsemmisítéssel  -  akadályozza  a  radar-informatikai  rendszert 
alapfunkciójának  teljesítésében,  a  légihelyzet-adatok 
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megszerzésében).  Ebben  az  esetben  a  zavarok  szintjének  és  a 
felderítetlen célpályák számának csökkentése szükségessé teszi az 
eszköz- és rendszerszintű zavarvédelmi eljárások alkalmazását az 
aktív  rádiólokációban,  illetve  a  repülőeszközök  valamennyi 
fedélzeti  sugárforrásának  -  és  nemcsak  a  rádióhullámokat 
kibocsátó sugárforrások - alapján, passzív lokációval valamint 
optikai úton való felderítését és követését is.

A légvédelem illetve a légiforgalomirányítás irányító szervei 
a  radar-informatikai  rendszer  útján  kapják  az  alapvető 
információkat  a  légihelyzetről.  A  légihelyzetbe  való 
beavatkozáshoz  szükséges  döntésekhez  azonban  nem  elegendő  a 
légihelyzet  ismerete,  adatokkal  kell  rendelkezni  a  saját 
végrehajtó  szervek  lehetőségeiről  illetve  tevékenységéről  is. 
Pontosabban, a döntéshez a két információhalmaz egybevetésével 
keletkező korrelációs információk szükségesek.

A  keretrendszer  működésének  alapvető  folyamata,  a 
légihelyzetbe  való  beavatkozás  a  keretrendszer  konfliktusai 
jellegének megfelelően lehet együttműködő vagy antagonisztikus. 
Ezen belül, a beavatkozás lehet statikus vagy dinamikus:

+-------------+                   
! Beavatkozás !                   
+-------------+                   

 _______________!____________
!  !                   

+--------------+    +-----------------+          
! Együttműködő !    ! Antagonisztikus !          
+--------------+    +-----------------+          

 __________!______                 _____!__________
!        !       !          !        

+------------+  +-------------+  +----------+  +--------------
+  ! Statikus  !  !  Dinamikus  !  ! Statikus !  !   Dinamikus  ! 
+------------+  +-------------+  +----------+  +--------------+ 
+============+  +=============+  +==========+  +===============+ 
I Navigációs I  I Tájékoztató I  I  Passzív I  I Dezinformatív I 
+============+  +=============+  +==========+  +===============+ 
+============+  +=============+  +==========+  +===============+ 
I Leszállító I  I  Irányító   I  I   Aktív  I  I    Fizikai    I 
+============+  +=============+  +==========+  +===============+

Az együttműködő beavatkozás a katonai és polgári légiforgalom- 
irányításban,  illetve  a  légvédelem  vadászirányító  és  rakéta-
rávezető rendszereinél mindig informatív jellegű.

A  beavatkozás  statikus  módja  a  repülési  útvonalak 
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kijelölésére,  illetve  az  azokon  való  tájékozódásra  szolgáló 
távol- és közel-navigációs valamint a repülőterek megközelítését 
elősegítő  műszeres  leszállító  rendszerek  irány-  illetve 
távolságadóinak telepítése és üzemeltetése /18/ .

A dinamikus beavatkozás lehet tájékoztató vagy irányító jel- 
legű. Az első olyan információk - az időjárásra, a légihelyzetre 
és  a  repülőterek  állapotára  vonatkozó  adatok  -  továbbítását 
jelenti,  amelyek  a  repülőgép  személyzetének  döntés-
előkészítéséhez  szükségesek,  a  második  a  végrehajtandó 
feladatokra  -  repülési  manőverekre  -  vonatkozó  utasításokat 
tartalmazza.

Az informatív jellegű beavatkozás, egyes esetekben nem önálló 
híradó  vagy  adatátviteli  csatornákon,  hanem  a  RIR  szekunder 
rádiólokációs eszközeinek kérdező-csatornáin, a kérdőkódot követő 
irányító információt hordozó kódközleménnyel történik - például a 
távirányítású  légvédelmi  rakéták,  vagy  az  egyedi  címzésű 
szekunder rádiólokáció rendszerében /77/.

Az  antagonisztikus  konfliktusok  esetében,  az  ellenséges 
légitámadó eszközök elleni légvédelmi beavatkozás statikus módja 
a  földi  objektumok  optikai,  infravörös  vagy  rádiólokációs 
álcázása  -  például  passzív  szögvisszaverők,  vagy  aktív  , 
megtévesztő  adók  telepítése  -  a  navigáció  megnehezítése,  vagy 
megakadályozása érdekében.

A légvédelmi harc antagonisztikus rendszerében a beavatkozás 
dinamikus  módja  lehet  dezinformatív  -  a  légitámadó  eszközök 
fedélzeti  rádió-híradó  vagy  -lokátor  berendezéseinek  működését 
zavaró vagy megtévesztő - valamint a repülőeszközöket pályájuk 
elhagyására kényszerítő, vagy megsemmisítésére irányuló fizikai 
jellegű tevékenység.

A légihelyzetbe való beavatkozás a RIR bemenetén mindig za- 
varként jelentkezik - vagyis, konfliktusokat okozhat a célrend- 
szeren belül - amit a RIR irányítása küszöbölhet ki.

Az  1.1.ábra  rendszermodelljében  ugyan  nem  "bontottuk  ki"  a 
légihelyzet "fekete dobozát", mivel azonban a RIR működését a 
benne  végbemenő  folyamatok  erősen  befolyásolják,  röviden 
áttekintjük azokat is.

A  légihelyzet  egyes  elemeinek  kölcsönhatását  szintén  a 
közöttük létrejövő konfliktusok mélysége határozza meg.

A légiszállítás rendszerében az egyes repülőeszközök érdek- 
ellentéteit  mindig  alárendelik  a  kölcsönös  biztonság  közös 
érdekeinek. A légiforgalomban létrejövő legsúlyosabb konfliktus- 
helyzet, a veszélyes légi megközelítés megelőzésében - a légi- 
forgalomirányítás  beavatkozása  mellett  -  a  repülőeszközök 
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személyzetére  is  jelentős  feladat  hárul.  A  veszélyhelyzet 
felismerésére  és  a  szükséges  manőverek  meghatározására  -  a 
vizuális  felderítés  és  a  manuális  beavatkozás  mellett  -  az 
általános  rendeltetésű  (például  rádió-magasságmérő,  fedélzeti 
lokátor) eszközökön kívül, a repülőgép-személyzet támaszkodhat a 
légi összeütközéseket megelőző szekunder rádiólokációs rendszerek 
/33/ szolgáltatásaira is.

A légvédelmi harc rendszerében a légihelyzet elemei közötti 
konfliktushelyzet  -  attól  függően,  hogy  a  légitámadás  vagy  a 
légvédelem  alrendszeréhez  tartoznak  -  lehet  együttműködéssel 
feloldható,  vagy  antagonisztikus.  Az  ellenséges  repülőeszközök 
közötti  antagonisztikus  konfliktus  csak  valamelyik  fél 
megsemmisítésével,  vagy  harcképtelenné  tételével  oldódik  meg, 
mivel  két  vagy  több  -  a  szembenálló  rendszerekhez  tartozó  - 
eszköz a légvédelmi harc elemi rendszerét hozza létre.

Ez  lényegében  a  dinamikus  beavatkozás  keretében  "működik". 
Ugyanakkor,  az  azonos  alrendszerekhez  tartozó  repülőeszközök 
találkozása" során létrejövő konfliktushelyzet is bonyolultabb a 
légvédelmi harc rendszerében, mint a légiszállítás esetén, mivel 
a  "veszélyes  megközelítés"  nemcsak  az  összeütközés,  hanem  a 
kölcsönös megsemmisítés lehetőségét is magában hordja. Ennek a 
konfliktusnak a feloldásában alapvető szerepe van a megbízható és 
zavarálló  szekunder  rádiólokációs  "saját-ellenség"  felismerő 
rendszernek.

A légihelyzeten belül végbemenő folyamatok a RIR bemenetén, a 
légihelyzetbe  való  beavatkozáshoz  hasonlóan,  zavarként 
jelentkeznek. Felismerésük és kiszűrésük azonban nehezebb, mivel 
- szervezett visszacsatolás híján - csak a RIR saját eszközeivel 
történhet.

1.3. A radar-informatikai rendszer definíciója
Miután tisztáztuk, hogy milyen környezetben, milyen módszerrel 

fogjuk  vizsgálatainkat  végezni,  ideje  megfogalmazni:  mit  is 
fogunk vizsgálni?

Rádiólokációs  információs  rendszer  alatt  rádiólokátorok, 
adatfeldolgozó,  -átviteli  és  -megjelenítő  eszközök  szervezett 
csoportosítását  értjük,  amely  emberi  közreműködéssel  -  vagy 
felügyelet  mellett  -  biztosítja  egy  légvédelmi  illetve 
légiforgalom-irányítási  rendszer  alapvető  légihelyzet-
információkkal  való  ellátását  a  légvédelmi  harc  illetve  a 
légiszállítás keretei között.

A RIR célja, tehát légihelyzet-információk biztosítása a cél- 
rendszer  igényeinek  megfelelően.  Ebből  adódik  a  rendszer 
feladata:  a  célrendszer  tevékenységi  köréhez  tartozó  légtér 
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állandó megfigyelése, az ott megjelenő repülőeszközök időbeni - a 
beavatkozás megkezdéséhez szükséges mértékben korai - felderítése 
és  pályájának  -  a  légtérben  tartózkodás  idején  -  folyamatos 
követése és az így szerzett adatok feldolgozásával, a célrendszer 
működéséhez szükséges információk eljuttatása a felhasználóhoz.

A RIR feladatának megoldása érdekében négy fő funkciót kell 
megvalósítani:

1.Adatszerzés a légihelyzetről.
2.A légihelyzet-adatok feldolgozása.
3.A feldolgozott adatok – légihelyzet-információk - átvitele a 

felhasználóhoz, vagy a további feldolgozás helyére (ennek 
megfelelően  ez  a  funkció  a  feldolgozási  folyamaton  belül 
ismétlődhet).

4.A  légihelyzet-információk  megfelelő  formában  való 
megjelenítése a felhasználó előtt vagy a további feldolgozás 
céljából (így a RIR különböző szintjein ez a funkció is 
többször ismétlődhet).

A RIR struktúrájának alapját a benne zajló fő folyamatok, az 
adat-szerzés és -feldolgozás határozza meg. A rendszer térbeli 
struktúráját alapvetően az adatszerzés, szervezeti struktúráját 
pedig a feldolgozás követelményei és lehetőségei határozzák meg. 
Természetesen  befolyásolják  a  struktúrát  az  átviteli  és  a 
megjelenítési funkció követelményei és lehetőségei is.

A  rendszerelmélet  egyik  alaptétele:  a  rendszer  mindig  több 
mint elemeinek összessége. És ezt a többletet az elemeket össze- 
kapcsoló szervezett kölcsönhatások adják. Ebből az alaptételből 
kiindulva  vizsgáljuk  meg  a  radar-informatikai  rendszerek  fő 
funkcióit,  struktúráját  és  működését:  mennyivel  hatékonyabban 
szolgálják a rendszer céljának elérését, mint az elemek külön- 
külön, szervezett kölcsönös kapcsolatok nélkül.
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2. A RADAR-INFORMATIKAI RENDSZER FUNKCIÓI

A RIR funkcióinak megvalósítási formája alapvetően attól függ, 
hogy  a  rádiólokáció  melyik  formájával  valósítja  meg 
alapfunkcióját, az adatszerzést a légihelyzetről. Mivel ezen a 
területen - mint az 1.1.pontban  láttuk  -  nem  teljesen 
egyértelműek  az  alkalmazott  fogalomrendszerek,  ezért  először 
összefoglaljuk az általunk alkalmazott fogalomrendszert:

+---------+ 
   ! Lokáció ! 
+---------+                           

______________________!_____________________ 
!         !       !              !          

+---------+    +---------+  +---------+    +---------+     
!  Infra- !    !  Rádió- !  !  Fény-  !    !  Hang-  !     
! lokáció !    ! lokáció !  ! lokáció !    ! lokáció !     
+---------+    +---------+  +---------+    +---------+     

 ________!____________________       
!             !                   

+-------+        +---------+              
! Aktív !        ! Passzív !              
+-------+        +---------+              

______!_______                ______!_____
!        !      !            !             

+-----------+ +------------+ +----------+ +-----------+      
!   Primer  ! !  Szekunder ! !  Primer  ! ! Szekunder !      
+-----------+ +------------+ +----------+ +-----------+      
+==========-+ +============+ +==========+ +===========+      
I   1(+1)   I I   Saját-   I I  Rádió-  I I  Válasz-  I      
I dimenziós I + felismerő  + I   adó    I I   zavar   I      
+===========+ +============+ +==========+ +===========+      
+===========+ +============+ +==========+ +===========+      
I   2(+1)   I I   Válasz-  I I Lokátor- I I   Zavar-  I      
I dimenziós I I informatív I I   adó    I I   válasz  I      
+===========+ +============+ +==========+ +===========+      
+===========+ +============+ +==========+ +===========+      
I   3(+1)   I I  Címzett-  I I   Irány- I I Összeütk. I      
I dimenziós I I    kódú    I I    adó   I I megelőző  I      
+===========+ +============+ +==========+ +===========+     
Lokáció: ismeretlen objektum felderítése és helyzetének meg- 

határozása (n-dimenziós térben).
Rádiólokáció: lokáció rádiójelekkel.
Rádiónavigáció: mozgó objektum saját helyzetének rádiólokációs 

meghatározása ismert helyzetű objektumokhoz viszonyítva.
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Aktív  rádiólokáció: az  objektum  felé  kisugárzott  és  arról 
visszavert (primer) vagy annak válaszadója által visszasugárzott 
(szekunder) jelekkel történő rádiólokáció.

Passzív rádiólokáció: rádiólokáció az objektum saját rádió- 
sugárzása alapján.
2.1. Adatszerzés - rádiólokációval

Az aktív, primer rádiólokáció visszavert rádiójelek alapján 
történő  lokáció,  amely  a  modulációs  módtól  (folyamatos 
modulálatlan  vagy  frekvenciamodulált,  impulzus  vagy  kombinált 
modulációval kisugárzott jelekkel) és a térletapogatás módjától 
függően  lehet  1  dimenziós  távolságmérő,  2  dimenziós 
síkkoordináta- mérő vagy 3 dimenziós térkoordináta-mérő illetve 
0+1, 1+1, 2+1 vagy 3+1 dimenziós, ahol a +1 dimenzió a doppler-
frekvencia alapján mért radiális sebesség /22/ . A hanglokáció 
aktív, primer módját elsősorban a tengeralatti célfelderítésben 
alkalmazzák, a fénylokáció viszont, korlátozottan alkalmazható a 
légicélok földi, illetve a földi célok légi felderítésében és, 
főleg, nagypontosságú követésében /89/.

A  sebességmérő  (0+1  D)  doppler-lokátort  a  repülőgépek 
fedélzeti  rádió-navigációs  rendszereiben  alkalmazzák,  a 
pályairányú sebesség és az oldalszél okozta elsodródás mérésére 
/11/,  de  kiegészítő  berendezésként  alkalmazzák  magasabb 
dimenziószámú rádiólokátorokban is.

A távolságmérő (1 D) lokátorok frekvenciamodulált folyamatos 
kisugárzású és impulzusmodulált változatait repülőgép-fedélzeti 
rádió-magasságmérőként /18/ és légvédelmi rakéták vagy lövedékek 
rádiógyújtójaként alkalmazzák.

A  síkkoordináta-mérő  (2  D) lokátorokat  nagyobb  kiterjedésű 
légtér  -  illetve  földfelszín  -  folyamatos  figyelésére,  több 
objektum párhuzamos felderítésére és követésére alkalmazzák /90/ 
(földi  lokátoroknál  3  dimenziós,  fedélzetieknél  1  dimenziós 
magasságmérővel  együtt).  Konstrukciójukat  tekintve,  lehetnek 
egyesített  és  széttelepített  /76/  (I.  melléklet),  felderítési 
távolságukat  tekintve  horizonton  túli  /54/  és  /67/  (II. 
melléklet), távol- és közel-felderítő , vagy repülőtér-felszíni 
rádiólokátorok.

A  térkoordináta-mérő  (3  D) lokátorokat  a  kétdimenziós 
körfelderítők  mellett  magasságmérőként  alkalmazzák,  de 
elektronikus térletapogatású változataik önálló körfelderítőként 
is  /35/  alkalmazhatók,  mivel  ezek  letapogatási  sebessége  már 
biztosítja  a  háromdimenziós  felderítés  megfelelő  ütemét. 
Háromdimenziós lokátorokat alkalmaznak a föld-levegő /50/ és a 
levegő-levegő  osztályú  tűzvezető  és  a  repülőtéri  leszállító 
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rendszerekben is /81/ (III. melléklet).
Az  aktív,  szekunder  rádiólokáció nem  antagonisztikus 

rendszerek elemei közötti együttműködő - kérdőkód-válaszkód elven 
működő  -  lokáció,  amely  a  primer  rádiólokáció  felderítési 
lehetőségeinek  (felderítési  távolság,  jeldetektálási 
valószínűség)  javítása  mellett  kibővíti  a  lokációs  tér 
dimenzióinak számát is. Alkalmazható föld-fedélzet rendszerekben 
"saját- ellenség" felismerésre, válaszinformációk (azonosítószám, 
magasság, sebesség, vészjel stb.) /78/ és - egyedi vagy csoportos 
címzést tartalmazó kérdőkód esetén - tájékoztató (idő- járásra 
vagy a repülőterek állapotára vonatkozó adatok) és/vagy irányító 
(manőverutasítások) információk továbbítására is /77/ . Fedélzet-
fedélzet viszonylatban - a "saját-ellenség" felismerés mellett - 
működnek a légi összeütközéseket megelőző rendszerek /33/ , a 
fedélzet-  föld  rendszerek  közül  pedig  a  közel-navigációs 
rendszerek  távolságmérő  csatornái  /81/,  illetve  a  műszeres 
leszállító rendszerek szekunder változata /18/.

A szekunder rádiólokáció legfontosabb légvédelmi alkalmazása a 
"saját-ellenség" felismerő rendszer (IFF - Identification Friend 
or  Foe)  /79/,  de  címzett  kódú  változatát  alkalmazzák  a 
távirányítású  légvédelmi  rakéták  követőrendszerében.  Ez  utóbbi 
esetben, a lokációhoz szükséges kérdőkódot követően kisugárzott 
információs  közlemény  tartalmazza  a  címzést  és  a 
vezérlőparancsokat.

A  légiforgalomirányítás  rendszereiben  legelterjedtebb 
változata  az  ICAO  ajánlásoknak  megfelelő  SSR  (Secondary 
Surveilance  System)  vagy  ATCRBS  (Air  Traffic  Control  Beacon 
System) /61/ és a szovjet GOSZT - illetve KGST - szabvány /8/ 
szerinti  SVRL  UVD  (Szisztyema  Vtaricsnoj  Ragyiolokacii  dljá 
Upravlenyijá  Vozdus-  nim  Dvizsenyiem)  szekunder  rádiólokációs 
rendszer,  melyeknél  -  a  kérdőkódtól  függő  összetételben  -  a 
repülőgépek fedélzeti válaszadója információs válaszközleményt is 
továbbít a földi irányítás számára. Az ezek továbbfejlesztéseként 
bevezetés  alatt  álló  egyedi  címzésű  ADSEL  (ADress  SELective), 
vagy más néven DABS (Discrete Adress Beacon System) rendszerben 
/83/ - a válaszközlemények tartalmának bővítése mellett - már 
tájékoztató  és  irányító  információk  továbbítására  is  van 
lehetőség,  a  kérdőkódot  és  a  címkódot  követően,  a  repülőgép-
személyzet számára (IV. melléklet).

A Magyar Néphadseregben rendszeresített FAK-FAV rendszer /58/ 
a  repülőgépen  leggyakrabban  előforduló  hibákról  tájékoztatja 
automatikusan  a  földi  irányítást,  bármelyik  szekunder 
rádiólokációs rendszer fedélzeti válaszadója útján /56/.

Az aktív, szekunder rádiólokáció elvét alkalmazzák távolság- 
mérésre az ICAO ajánlásoknak megfelelő DME (Distance Measurement 

15



Equipment), a NATO-ban rendszeresített, de a nemzetközi polgári 
légiforgalomban is alkalmazott TACAN (TACtical Air Navigation) és 
a  szovjet  RSZBN-2  (Ragyiotyehnyicseszkaja  Szisztyema  Blizsnyej 
Navigacii) közel-navigációs rendszerekben (V. melléklet).

A  DME  rendszer  műszeres  leszállító  változata,  a  DLS  (DME 
Landing  System)  földi  válaszközleménye  -  a  távolságméréshez 
szükséges  válaszkódot  követően  -  a  repülőgépnek  a 
leszállóirányhoz  viszonyított,  relatív  oldal-  és  helyszögére 
vonatkozó adatokat is tartalmazza.

A  légi  összeütközést  megelőző  rendszerek  (CAS  -  Collision 
Avoidance, SZPSZ - Szisztyema Preduprezsgyenija Sztolkovenyij ; 
VI.  melléklet)  -  az  amerikai  AVOID  (AVionic  Observation  of 
Intruder Danger) és SECANT (SEparation Control of  Aircraft 
by Nonsynchronous Techniques), illetve a szovjet ESELON - szintén 
aktív, szekunder rádiólokációs elven működnek. 

A kérdőkódot követően mindhárom rendszerben a saját repülési 
magasságnak megfelelő csoportos címző-kódot sugároznak ki, így 
csak  azok  a  repülőeszközök  válaszolnak,  amelyek  a  veszélyes 
magasságtartományban vannak. A szovjet rendszerben, ezen kívül, a 
válaszközlemény  a  lehetséges,  illetve  szükséges  manőverre 
vonatkozó információkat is tartalmaz.

A  passzív,  primer  rádiólokáció  (pelengálás)  a  légicélok 
fedélzeti kommunikációs rádió- vagy lokátor-adóinak - illetve, 
navigációs célú passzív rádiólokáció esetén a földi irányadók - 
iránymérése  és,  a  vett  rádiójel  elemzése  alapján,  a  légicél 
jellegének - illetve az irányadó helyének - meghatározása (1+m 
dimenziós  lokáció).  Légicélok  esetén  a  hajtómű  passzív  infra- 
és/vagy  hanglokációjával  szerzett  adatok  kibővíthetik  a  RIR 
lehetőségeit, de a rádió-navigáció lehetőségei is bővíthetők a 
földfelszíni objektumok infra-sugárzásának passzív lokációjával.

A repülőeszközök 1 dimenziós (oldalszög-koordináta szerinti) 
passzív,  primer  lokációjához  a  legelterjedtebben  a  fedélzeti 
kommunikációs,  illetve  vészjelző  /57/  rádióadók  kisugárzását 
használják  fel  az  -  önálló,  vagy  a  repülőtéri  diszpécser-
lokátorok  (VII.  melléklet)  részét  képező  -  automatikus  rádió- 
pelengátorok.

Az  1  dimenziós  rádió-navigáció  legfontosabb  eszközei  közé 
tartozik  a  repülőeszköznek  a  földi  irányadókhoz  (NDB  - 
Nondirectional  Direction  Beacon,  MRM  -  Markjónij  RagyioMajak) 
viszonyított relatív szöghelyzetét passzív, primer rádiólokációs 
elven  meghatározó  automatikus  rádióiránytű  (ADF  -  Automatic 
Direction Finding, ARK - Avtomaticseszkij RagyioKompasz) . Ennél 
pontosabb  iránymérést  tesznek  lehetővé  a  különböző  közel-
navigációs - az ICAO ajánlásoknak megfelelő VOR (VHF Omni Range), 
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illetve a már említett TACAN és RSZBN-2 - rendszerek kétcsatornás 
szögadói  alapján  működő  fedélzeti  berendezések  (melyek  a 
távolságmérő csatornával együtt 2 dimenziós navigációt tesznek 
lehetővé; V. melléklet).

Passzív,  primer  lokációs  elven  működnek  a  különböző  2 
dimenziós (földfelszín feletti) - OMEGA, DECCA, LORAN-A és -C , 
valamint  CONSOL  -  hiperbola-navigációs  rendszerek  fedélzeti 
berendezései is /18/.

A  repülőterek  2  dimenziós  (a  leszállóirányhoz  viszonyított 
relatív  oldal-  és  siklószög  szerinti)  műszeres  leszállító 
rendszerei - az ICAO ajánlású ILS (Instrumental Landing System) 
és MLS (Microwave Landing System), vagy más néven TRSB (Time 
Reference Scanning System), illetve a szovjet SZP-50M (Szisztyema 
Poszadki) - szintén passzív, primer rádiólokációs elven működnek 
(és a siklópálya vonalában telepített, felfelé sugárzó, távoli és 
közeli  irányadókkal  együtt  3  dimenziós  helyzet-meghatározást 
biztosítanak; III. melléklet). Ezekkel párhuzamosan működhetnek a 
passzív fénylokáción alapuló optikai leszállító rendszerek is.

A legkorszerűbb, 3 dimenziós (a földfelszín feletti, térbeli) 
passzív, primer rádiólokációs elven működő NAVSTAR , vagy más 
néven GPS (Global Positionig System) műholdas navigációs rend- 
szerben a repülőeszközök helyzet-meghatározási pontossága 10m(!) 
alatt van /49/.

A passzív, szekunder rádiólokáció antagonisztikus rendszerek 
elemei közötti passzív lokáció, amely szolgálhat az aktív rádió- 
lokátorok elleni válasz-zavaradók iránymérésére, illetve a zavar-
válaszhoz  szükséges  irány-,  frekvencia-  és  moduláció-adatok 
meghatározására. De ide sorolható a légi összeütközést megelőző 
rendszerek passzív és szinkron változata is, mivel ezek aktív 
szekunder  rádiólokációs  rendszerek  válaszadóinak 
"lehallgatásával" szerzik az adatokat (VI. melléklet).

2.2. Adatszerzés a RIR-ben
A  RIR  alapfunkciója  -  adatok  szerzése  a  légihelyzetről  - 

megvalósítható úgy is, hogy minden felhasználó rendelkezik egy 
önálló rádiólokátorral, amely a saját működési légteréből szerzi 
az  adatokat.  De  úgy  is,  hogy  ezeket  a  lokátorokat  egységes 
rendszerré szervezik, amely a szükséges hierarchikus szintenként 
összegyűjti és feldolgozza az adatokat, és így elégíti ki az 
egyes felhasználók információigényét.

Ahhoz,  hogy  értékelhessük  a  rendszertulajdonságokat  és  el- 
dönthessük, megéri-e a rendszerré szervezéshez szükséges többlet- 
ráfordítás  (adatátviteli  csatornák,  adatfeldolgozó  bázisok 
kiépítése  és  fenntartása,  stb.),  mérhetővé  kell  tenni  a 
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többleteredményt  is.  Ennek  érdekében  először  megvizsgáljuk  az 
adat-szerzési funkció egyik döntő mutatószámának, a rádiólokációs 
jeldetektálás valószínűségének (Pdet) alakulását.

A jeldetektálás valószínűsége sok tényező függvénye. Általános 
esetben:

Pdet=Pdet(Plok,Jcél,Jkörny,Klok-cél,Dcél,Hcél)    (2.1)

ahol: Jlok - a rádiólokátor (illetve a RIR) jellemzői;
Jcél - a repülőeszköz (cél) jellemzői;
Jkörny - a rádiólokációs környezet jellemzői;
Klok-cél - a lokátor és a cél viszonyának jellemzői;
Dcél - a cél távolsága;
Hcél - a cél repülési magassága.

A jeldetektálás valószínűségének alakulását a cél helyzetének 
függvényében a lokátorok felderítési zónahatárának  diagramjából 
vezethetjük  le.  Az  egyszerűség  kedvéért  -  mivel  az  alaptétel 
bizonyításához ez elegendő - a legtöbb lokátor  dokumentációjában 
megtalálható Dcél-Hcél  diagramból indulunk ki (2.1.a. ábra), és az 
összehasonlítást a Dcél-Pdet görbék (2.1.b. ábra) alapján végezzük.

Az összehasonlítás alapjául szolgáló RIR két egymás mellett, a 
távolságmérési  hibánál  kisebb  távolságban  telepített,  azonos 
jellemzőkkel rendelkező rádiólokátorból

Jlok1=Jlok2=Jlok,

és az együttes adat feldolgozáshoz szükséges elemekből áll melyek 
azonos jellemzőjű célok felderítésére szolgálnak:

Jcél1=Jcél2=Jcél,
azonos jellemzőjű környezetben

Jkörny1=Jkörny2=Jkörny,
azonos lokátor-cél viszony mellett

Klok1-cél1=Klok2-cél2=Klok-cél

működnek.
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Az  összehasonlítás  alapjául  az  a  könnyen  belátható  össze- 
függés szolgál, hogy a RIR jeldetektálási valószínűsége (Pdet-rdsz) 
a két lokátor jeldetektálási valószínűsége (Pdet-lok) alapján:

Pdet-rdsz=[1-(1-Pdet-lok)2]    (2.2)

Az  ábrából  leolvasható,  hogy  adott  magasságon  repülő  légi- 
célok  esetén,  azonos  távolságon  a  rendszer  jeldetektálási 
valószínűsége  jóval  nagyobb,  mint  az  egyes  lokátoroké. 
Példánkban:

Pdet-rdsz(Pdet-lok=0,3)=0,51    (2.2.a)

Pdet-rdsz(Pdet-lok=0,5)=0,75    (2.2.b)

Pdet-rdsz(Pdet-lok=0,8)=0,96    (2.2.c)

A jeldetektálási valószínűség növekedése javítja a RIR  többi 
funkciója megvalósításának megbízhatóságát.  Ezek  közül  hatása 
közvetlenül kimutatható a céljel-felderítés maximális (Dmax) és 
minimális  (Dmin)  távolágának  alakulására.  Ha  a  felderítési 
távolságot  a  jeldetektálási  valószínűség  0,5-es  értékéhez 
tartozó távolságként definiáljuk:

Dfeld=d(Pdet=0,5;Hcél),    (2.3)

akkor  -  mivel  ez  a  2.1.ábra  szerint,  adott  magasság  esetén 
kétértékű függvény - ennek két szélsőértéke:

Dmax=max{Dfeld}     (2.4)
Dmin=min{Dfeld},    (2.5)

illetve a vizsgált rendszer esetében: 
Dfeld-rdsz=d(Pdet-rdsz=0,5;Hcél),    (2.6)

ami a (2.2.a) összefüggés figyelembevételével: 
Dfeld-rdsz¸d(Pdet-lok=0,3;Hcél).    (2.7)

Ebből  következik,  hogy  adott  magasság  esetén  a  rendszer 
legnagyobb  felderítési  távolsága  nagyobb,  mint  az  egyes 
lokátoroké:
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Dmax-rdsz(Hcél)>Dmax-lok(Hcél),    (2.8)
legkisebb felderítési távolsága pedig kisebb azokénál: 

Dmin-rdsz(Hcél)<Dmin-lok(Hcél).    (2.9)
A felderítési zóna metszete a rendszer esetében hosszabb, 

mint a különálló lokátoroké:

Dmax-rdsz-Dmin-rdsz>Dmax-lok-Dmin-lok.    (2.10)

Az adatszerzési funkció fő mutatói tekintetében a RIR tehát 
jobb, mint az egyes lokátorok.

A  fentiekhez  hasonló  gondolatmenettel  elvégezhető  eltérő 
jellemzőkkel  rendelkező  lokátorok,  légicélok,  környezeti 
feltételek  és  lokátor-cél  viszonyok,  sőt,  több  lokátorral 
rendelkező rendszerek esetében is a RIR és a rendszer elemeit 
képező rádió-lokátorok összehasonlítása.

2.3. Az adatfeldolgozás
A rádiólokáció útján szerzett légihelyzet-adatokat a detektált 

rádiójelek  hordozzák,  a  lokáció  jellegétől  függő  formában  és 
tartalommal. Ahhoz, hogy a felhasználók, hozzájussanak a számukra 
szükséges légihelyzet-információkhoz, bonyolult adat-feldolgozási 
folyamatot kell megvalósítani, több fázisban.

 Az adatfeldolgozási folyamat bemenete a detektált rádiójel, 
kimenete pedig a felhasználói igényeknek megfelelő légihelyzet-
információ. A folyamat tartalma és fázisai a detektált jelektől 
és a felhasználói igényektől függenek. A rádiólokáció különböző 
formáinak alkalmazásával detektálható jelek információtartalmával 
- vagyis az adatszerzési lehetőségekkel - az előző pontban már 
megismerkedtünk. Most vizsgáljuk meg a felhasználói igényeket - a 
RIR-rel szemben támasztott követelményeket.

 Az  1.1.ábrán  a  felhasználói  rendszer  bemenetére  jutó 
korrelációs információk (K) közül a beavatkozás megkezdéséhez a 
RIR szolgáltathatja az alábbi adatokat:

-hány légicél várható a beavatkozási körzetbe (L);
-melyik légicél (NO) milyen viszonyban áll a célrendszerrel 

(saját - s=S, vagy idegen s=S);
-mikor érkezik a beavatkozási körzet határára (té);
-hol lépi át ezt a határt (Xé,Yé,Hé);
-meddig tartózkodik a körzetben (Tt);
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-jellege  (veszélyessége  illetve  veszélyeztetettsége)  alapján 
igényel-e soronkívüli, vagy különleges beavatkozást (J);

-és mennyi idő múlva érkezik a következő (Tköv).
 Ezeknek az információknak a meghatározásához, illetve a be- 

avatkozás végrehajtása során, a szükséges irányító információk 
előállításához a RIR-től várja a felhasználó az egyes légicélokra 
(C) vonatkozó adatokat:

-milyen sorszámmal [NO(s)];
-hol tartózkodik (X,Y,H); 
-merre tart (X’,Y’,H’); 
-manőverezik-e (X”,Y”,H”);
-és jellege alapján szükséges-e különleges beavatkozás (J).

C={NO(s),X,X’,X”,Y,Y’,Y”,H,H’,H”,J}       (2.11)

 Az adatfeldolgozási funkció négy részfunkcióra felhalmozás, 
elemzés,  döntés,  adat-meghatározás)  bontható,  amelyeket  -  az 
adatszerzési  funkció  eredményeként  kapott  detektált  rádiójelek 
információtartalmától, vagyis a lokáció módjától függően - több 
fázisban valósít meg a RIR az 2.1. táblázat szerinti tartalommal, 
az adatszerzési funkció ciklikusságától függő ismétlődéssel.

 Mivel az adatszerzési funkció során a jeldetektálás mindig 
csak  sztochasztikus  eredményt  ad,  ezért  az  egyes  feldolgozási 
fázisok  felhalmozással  kezdődnek,  és  a  döntés  illetve  az 
adatkiadás  csak  többszöri  elemzés  és  adat-meghatározás  után 
történik meg (2.2.ábra).

A  táblázatból  kiolvasható,  hogy  az  egyes  fázisokban  azonos 
algoritmus szerint, de a lokáció jellegétől  függően, fázisonként 
eltérő tartalommal valósulnak meg  az adatfeldolgozási  funkció 
egyes részfunkciói.
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2.2.ábra. Az adatfeldolgozás egyes fázisainak
algoritmusa
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2.3.1. Az adatfeldolgozás I. fázisa
A  rádiólokációs  adatfeldolgozás  I.  fázisában  a  detektált 

rádiójelek  felhalmozása  annyi  ideig  tart,  amíg  a  lokátor 
antennájának főnyalábja áthalad a célon. Ezt az időt úgy kell 
megválasztani,  hogy  többszöri  jelalak-vizsgálat  -  illetve 
szekunder  rádiólokáció  esetén,  dekódolás  -  eredményeként  a 
detektált jelekről nagy megbízhatósággal el lehessen dönteni: a 
felderíteni kívánt céltól származnak.

A céljel felderítése után lehet meghatározni a céladatokat, a 
lokáció jellegétől függő dimenziószámú térben.

Passzív lokáció  esetén  1+1  dimenziós  adatokat  nyerhetünk: 
mérhetjük  a  cél  iránykoordinátáját  (φ),  a  frekvencia-,  és  a 
modulációs adatok alapján pedig megállapíthatjuk az adás jellegét 
(Jpasz)  -  azt,  hogy  kommunikációs,  vagy  segélykérő  rádióadó, 
lokátor-adó vagy navigációs berendezés, illetve zavaradó (esetleg 
a hajtómű infra- vagy hangsugárzásának) jelét detektáltuk.

CIpasz={φ,Jpasz}       (2.12.a)

Visszavert  jel alapján  történő,  2+1  illetve  3+1  dimenziós 
aktív, primer lokáció esetén mérhetjük  a  cél síkbeli (R,ß), 
vagy térbeli (R,ß,ε) helyzetkoordinátáit és – a detektált jelek 
doppler-frekvenciája  alapján  –  radiális  sebességét  (R’). 
Emellett,  szintén  a  doppler-frekvencia  alapján, 
megkülönböztethetőek  a  mozgó  és  az  állócélok,  az  amplitúdó-
viszonyok elemzésével pedig az egyes és a csoportos célok (Ja,p).

CIa,p={R,R,ß,(ε),Ja,p}     (2.12.b)

Az aktív, szekunder lokáció esetén nyerhető adatok mennyisége 
az  alkalmazott  rendszer  információs  válaszközleményeinek 
tartalmától függ.

A "saját-ellenség" felismerő rendszerben mérhetők a megfelelő 
- és az aktuális kódra beállított - válaszadóval  rendelkező 
saját  célok  (s=S)  síkbeli  (R,ß)  -  esetleg  térbeli  (R,ß,ε)  - 
helyzetkoordinátái,  és  dekódolhatók  egyedi  azonosító-  illetve 
vész-jelek (Jsaj).

CIsaj={S,R,ß,(ε),Jsaj}      (2.12.c)

A  FAK-FAV  rendszer válaszközleménye  alapján  -  az  előzőeken 
kívül  -  megállapítható  a  cél  egyedi  azonosítószáma  (NO)  és  - 
vészhelyzet esetén – a legfontosabb fedélzeti berendezések hibája 
(JF-F).
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CIF-F={NO(s=S),R,ß,JF-F}     (2.12.d)

Az ICAO szekunder rádiólokációs rendszerében – a kérdőkódtól 
függően - a válaszközlemény a fedélzeten beállított  járatszámot 
(NO),  illetve  a  repülési  magasságot  (H)  tartalmazza,  és 
dekódolható egyedi azonosító-jel, illetve - speciális járatszámok 
formájában - többféle vészjel (JICAO) is.

CIICAO={NO(s=S),R,ß,H,JICAO}     (2.12.e)

A  szovjet  GOSZT  szabvány  szerinti szekunder  rádiólokációs 
rendszer  válaszközleményei  -  szintén  a  kérdőkódtól  függően  - 
gyártási számot (NO), repülési magasság- (H), sebesség- (V) és 
irányadatot  (Q)  tartalmaznak,  illetve  dekódolhatók  egyedi 
azonosító-,  futómű-helyzet  és  vészjelek,  valamint   üzemanyag-
tartalék-
adatok (JGOSZT).

CIGOSZT={NO(s=S),R,ß,H,V,Q,JGOSZT}   (2.12.f)

Az  egyedi  címzésű  DABS rendszerben  tervezett 
válaszközlemények, a szovjet rendszerben is továbbított adatok 
mellett, a függőleges (H) és  a vízszintes (Q) manőverre, illetve 
-  a  FAK-FAV  rendszerhez  hasonlóan  -  a  legfontosabb  fedélzeti 
berendezések állapotára vonatkozó, valamint navigációs és egyéb 
adatokat (JDABS) is tartalmaznak.

CIDABS={NO(s=S),R,ß,H,H’,V,Q,Q’,JDABS}    (2.12.g)

Az adatfeldolgozás I. fázisában, mint láttuk, az alkalmazott 
lokációs módtól függően, eltérő adathalmazhoz jutunk a különböző 
rádiólokációs  célokról.  A  feldolgozási  folyamat  további 
fázisaiban,  természetesen,  ezekből  kell  kiindulni,  így  azok 
tartalma  és  szervezése  is  ezektől  függ.  A  felhasználói 
követelményeket  tartalmazó  (2.11),  illetve  az  I.  feldolgozási 
fázis  eredményeként  nyert  adatokat  jellemző  (2.12.a-g) 
összefüggések egybevetésével megállapíthatjuk, hogy:

1. A  zavar-válasz létrehozásához szükséges adatok passzív 
lokációval  már  az  I.  feldolgozási  fázis   során 
meghatározhatók  (2.12.a),  ezért  a  légi-helyzetbe  való 
beavatkozásnak  ehhez  a  módjához  nincs  szükség  további 
feldolgozási fázisokra.
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2.  A  válasz-informatív,  aktív,  szekunder  rádiólokáció 
alkalmazása  (2.12.d-g),  a  jeldetektálás  valószínűségének 
növelése mellett, a saját célok esetében olyan kiegészítő 
adatokhoz  (NO,Jsz)  juttatja  a  felhasználókat,  már  az  I. 
feldolgozási  fázis  végén,  amelyek,  megkönnyítik  és 
meggyorsítják a további feldolgozási fázisokban - illetve a 
különleges  beavatkozások  szükségessége  esetén  -  a 
döntéseket.

3. A DABS (2.12.g), és – egyenes vonalú, állandó magasságú 
célpályán való repülés mellett - a GOSZT rendszer (2.12.f) 
alkalmazása esetén, lényegében minden, a felhasználó által 
megkövetelt adat rendelkezésre áll az I. feldolgozási fázis 
végén és a célpálya folyamatosan követhető. Így a II. ésa 
III. fázis során ezeket csak pontosítani kell, a számított 
adatok alapján.

2.3.2. Az adatfeldolgozás II. fázisa

A  céljel  felderítése  után  a  feldolgozási  folyamatban  újabb 
ciklus kezdődik, amelynek során az I. fázis eredményeként kapott 
céladatok felhalmozásával és azok megfelelő kapuzásával teremtik 
meg aktív lokáció esetén a célpálya, passzív lokáció esetén két, 
vagy  több  különböző  lokátor  által  detektált  azonos  céljel 
felderítését  jelentő  döntés  feltételeit.  Ennek  a  fázisnak  a 
ciklusideje a lokátor - illetve a rendszert alkotó két, vagy több 
lokátor - térletapogatási ütemétől függ.

A  felhalmozott  céladatok  egy  célpályához,  vagy  egy  célhoz 
tartozását  annál  megbízhatóbban  lehet  eldönteni,  minél  több 
dimenziós, illetve az egyes dimenziókban minél kisebb "méretű" a 
korrelációs kapu. A kapu dimenzióinak száma a lokáció módjától, 
"mérete"  pedig  a  lokátornak  az  adott  dimenzióbeli 
"felbontóképességétől" függ.

A kapuzás a felhalmozott céladatok összevetésével történik, 
vagyis  a  (j+1)-ik  ciklusban  felderített  Lj+1  darab  légicél  Ci 
adatainak  

Lj+1

Cj+1= U Ci    (2.13)
i=0

halmazát össze kell hasonlítani az előző ciklusból származó

     Lj

Cj= U Ci    (2.14)
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   i=0

adathalmazzal.  Ehhez  az  adatokat  először  azonos  tér-idő 
koordinátarendszerbe kell áttranszformálni. Ha az adatok azonos 
lokátor egymást követő céljel-felderítési ciklusaiból származnak, 
akkor a transzformáció a célok adathalmazában időfüggő - irány-, 
sík-, illetve térkoordináta - adatok extrapolálását jelentik:

Cexj+1=Cj(tj+1).    (2.15)

Egymástól távol telepített lokátoroktól származó adatok esetén 
a  koordinátaadatoknak  egy  közös  koordinátarendszerbe  való  - 
például,  polár-derékszögű  -  transzformációját  is  végre  kell 
hajtani. A transzformált adathalmaz,  természetesen,  analóg  az 
eredeti halmazzal:

Ctrj~Cj    (2.16)

illetve

Cex-trj+1~Cexj+1    (2.17)

A  pozitív   döntés  elméleti  feltétele  a  friss  (Cj+1 illetve 
Ctrj+1) és az extrapolált (Cexj+1 illetve Cex-trj+1) adathalmaz egyes 
részhalmazainak egybeesése:

Cij+1=Ck-exj+1,    (2.18.a)

illetve

Ci-trj+1=Ck-ex-trj+1.    (2.18.b)

Vagyis, ha a (j+1)-ik céljel-felderítési ciklusban az i-ik cél 
koordinátaadatai megegyeznek az előző ciklusban felderített k-ik 
cél  extrapolált  koordinátaadataival,  egyéb  -  nem  időfüggő  – 
adatai pedig egybeesnek, akkor azok azonos célra vonatkoznak.

Természetesen, ezt az elméleti feltételt csak megközelíteni 
lehet, az adat-meghatározási és extrapolálási hibától - a lokáció 
módjától és a lokátorok technikai jellemzőitől - függő nagyságú 
tűréssel, vagyis megfelelő "méretű" kapu megválasztásával.

Passzív  lokáció  esetén  a  feldolgozás  II.  fázisában  újabb 
adatokat  csak  több  lokátor  adatainak  egybevetésével   lehet 
nyerni. Kettő, vagy több, egymástól távol  telepített) passzív 

29



lokátor pelengálási adatainak összevetésével, meghatározhatók a 
légicélok  közös  koordinátarendszerbe  transzformált  sík-  (X,Y), 
esetleg  tér  helyzetkoordinátái  (X,Y,H),  és  pontosíthatók   a 
frekvencia-  és  modulációs  adatok  (JIIpasz).  A  kapuzásnál  -  a 
koordináta szerinti kapu nagy méretei miatt - jelentős szerepet 
kapnak  a  cél  jellegadatai  -  a  sugárforrás  frekvencia-  és 
moduláció-adatai.  Passzív  lokáció  esetén  csak  a  kapu  ezen 
"méreteinek"  szűkítésével  növelhető  az  azonos  céljel 
felderítésének valószínűsége.

CIIpasz={X,Y,(H),JIIpasz}    (2.19.a)

A II. feldolgozási fázisban lehet eldönteni, hogy a cél által 
alkalmazott  válasz-zavar  következtében  a  visszavert  jelek 
detektálása  nem  vált-e  lehetetlenné  (elfojtó  zavarás),   vagy 
megbíz- hatatlanná (dezinformatív zavarás) - vagyis,  a  primer 
lokáció  nem  vált-e  szekunderrá?  Ezesetben  a  válasz-zavart 
alkalmazó   cél  helyzetadatainak  meghatározása  csak  passzív 
lokációval  lehetséges. Ezért neveztük a válasz-zavart alkalmazó 
célok pelengálását passzív, szekunder rádiólokációnak. A zavaró 
cél  sík-,  esetleg  térhelyzet-koordinátáit  -  a  passzív  lokáció 
többi formájához  hasonlóan - kettő, vagy több, egymástól távol 
telepített,  azonos  frekvencián  működő,  aktív  primer  lokátor 
adatai  alapján  lehet  meghatározni,  amelyek  vevőberendezése 
alkalmas a pelengálásra. A kapuzás itt, alapvetően a cél  válasz-
zavaradójának  frekvencia  és  moduláció-adatai  alapján  történhet 
(Jv-z):

CIIv-z={X,Y,(H),Jv-z}    (2.19.b)

Egymáshoz közel telepített - például, a fónikus rádiókapcsolat 
"lehallgatása" és pelengálása alapján működő - passzív, és aktív, 
primer  lokátor  (VII.  melléklet)  adatainak  korreláltatásával 
azonosítani lehet (akár egyedileg is) egy légicélt. A kapuzást 
itt a cél irányszögének egybeesése teszi lehetővé:

CIIpasz-a,p={NO(s),R,ß,Jpasz,Ja,p}    (2.19.c)

A lokáció aktív, primer formája mellett a II. feldolgozási 
fázis  során  összevethetők  egy  lokátor  egymást  követő 
térletapogatási  ciklusa  során  nyert  céladatok,  de 
korreláltathatók kettő, vagy több lokátortól egy adatfeldolgozási 
ciklus alatt érkező adatok is. A kapuzás itt elsősorban a cél 
koordinátaadatai alapján történik, mivel a cél jellegadatai csak 
nagyon  "tág"  kapuméretet  tesznek  lehetővé.  A  radiális 
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sebességmérésre is alkalmas 2+1 és 3+1 dimenziós lokátorok esetén 
- azonos lokátortól származó adatok összevetésekor - "szűkítheti" 
a  kapuméretet  a  sebesség  figyelembevétele.  A  II.  fázisban 
eldönthető,  hogy  az  adatok  azonos  célpályára  vonatkoznak-e, 
meghatározhatók annak alapvető adatai és célszámot (NO) lehet a 
pályához rendelni. Az azonos lokátortól származó adatok  alapján 
kiszámíthatók a sebesség-vektor összetevői (V,Q), és pontosítható 
a céljelleg (JIIa,p):

CIIa,p={NO,R,ß,(ε),V,Q,JIIa,p)}    (2.19.d)

Egymáshoz közel telepített síkkoordináta-mérő és magasságmérő 
lokátor adatainak korreláltatásával a pályaadatok kiegészíthetők 
a repülési magasságadattal:

CIIa,p={NO,R,ß,H,V,Q,JIIa,p}    (2.19.e)

Több hasonló, egymástól távol telepített primer lokátor adatai 
alapján  a  közös  koordinátarendszerbe  transzformált  célpálya-
adatok határozhatók meg:

CIIa,p={NO,X,X’,Y,Y’,(H),JIIa,p}    (2.19.f)

A "saját-ellenség" felismerő ,illetve a csak koordinátamérésre 
alkalmas  szekunder  rádiólokációs  rendszer  önálló   alkalmazása 
esetén  a  II.  feldolgozási  fázis   eredményeként  nyerhető 
adathalmaz analóg az aktív, primer lokáció esetén kapottal:

CIIsaj={NO(s=S),R,ß,(ε),V,Q,Jsaj},    (2.19.g)

vagy:

CIIsaj={NO(s=S),X,X’,Y,Y’,(H),Jsaj}.   (2.19.h)

A válasz-informatív, aktív, szekunder lokátorok esetén a II. 
feldolgozási fázisban a kapuzás "fő-dimenziója" a célszám, de - a 
helyzetkoordináták  mellett  –  a  válaszközlemény  többi  adata  is 
szűkíti a kapu "méreteit", és a célpálya felderítésére vonatkozó 
döntés lényegesen megbízhatóbb, mint primer lokáció esetén. Az 
így kapott adathalmaz:

CIIF-F={NO(s=S),R,ß,V,Q,JF-F},    (2.19.i)

vagy:

CIIF-F={NO(s=S),X,X’,Y,Y’,JF-F};    (2.19.j)
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illetve:

CIIICAO={NO(s=S),R,ß,H,V,Q,JICAO},    (2.19.k)

vagy:

CIIICAO={NO(s=S),X,X’,Y,Y’,H,JICAO}.    (2.19.l)

A  GOSZT  és  a  DABS  rendszer  esetében  a  fedélzetről  kapott 
műszer  szerinti  sebességadatokat  a  II.  feldolgozási  fázisban 
össze  lehet  vetni  a  számított  adatokkal,  és  az  így  nyert, 
pontosított  sebességvektor  (VII,QII illetve  X’,Y’)  szolgálhat  a 
további feldolgozás alapjául:

CIIGOSZT={NO(s=S),R,ß,H,VII,QII,JGOSZT}    (2.19.m)
vagy:

CIIGOSZT={NO(s=S),X,X’,Y,Y’,H,JGOSZT};    (2.19.n)

illetve:

CIIDABS={NO(s=S),R,ß,H,H,VII,QII,Q’,JDABS},    (2.19.o)
vagy:

CIIDABS={NO(s=S),X,X’,Y,Y’,Q,H,H’,JDABS{.    (2.19.p)

Kettő,  vagy  több  primer  és  szekunder  lokátor  adatainak 
összevetésével  megállapítható  a  cél  hovatartozása  (s),  saját 
célok esetében, ha a válaszkód célszámot is tartalmaz, a célszám 
egyeztethető a fedélzetről  kapott  célszámmal illetve, a  cél 
jellegére  vonatkozó   adatok  kiegészíthetők    az  alkalmazott 
szekunder rádiólokációs rendszer jellegadataival (Jsz):

CIIa,p-sz={NO(s),R,ß,(H),V,Q,Ja,p,Jsz}    (2.19.q)

illetve:

CIIa,p-sz={NO(s),X,X’,Y,Y’,(H),Ja,p,Jsz}    (2.19.r)

Az  adatfeldolgozás  II.  fázisában  már  jól  kidomborodnak  a 
rendszertulajdonságok.  Hiszen  itt  nemcsak  pontosabb  és 
megbízhatóbb adatokat nyerünk, ha több lokátorból álló rendszert 
alkalmazunk,  hanem  olyanokhoz  is   hozzájuthatunk,   amelyeket 
egy-egy lokátor nem biztosíthat.  Például,  a  (2.12.a)  és  a 
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(2.19.a)  összefüggések  összevetése  alapján  láthatjuk,  hogy 
passzív  lokációval  csak  több  lokátor  adatainak  központosított 
feldolgozása  esetén  határozhatjuk  meg  a  cél  sík-,  vagy 
helyzetkoordinátáit.

2.3.3. Az adatfeldolgozás III. fázisa

A  feldolgozási  folyamat  III.  fázisában,  a  döntés  elméleti 
kritériumai  megegyeznek  a  II.  fázisban   bemutatott  (2.18.a-b) 
összefüggés szerintiekkel, a helyzetkoordináták szerinti kapuzás 
azonban  már lényegesen megbízhatóbb és pontosabb, sík-, illetve 
térbeli  extrapolálás  alapján  történhet,  mivel  ismertek  a  cél 
sebességadatai – a passzív lokáció kivételével - és a következő 
céljel-felderítési  ciklus  adatait  hozzá  lehet  rendelni  a  II. 
fázisban  felderített  célpályákhoz,  illetve  célokhoz.  A  III. 
feldolgozási fázis ciklusideje  a  II.  fázis  több ciklusát 
foglalja magába. Annyit, amennyi - a lokáció alkalmazott módja és 
a lokátorok adott technikai jellemzői mellett - elegendő pálya-, 
illetve, passzív lokáció esetén céladat felhalmozásához szükséges 
a cél esetleges manővereinek  illetve, a célpálya felderítéséhez 
és  manőver-  illetve,  pálya-adatainak   megfelelő  pontosságú 
meghatározása  érdekében.  Így  a  követésbe  vett  célpálya  adatai 
kiegészülnek a manőver-, illetve passzív lokáció esetén a célszám 
és a sebességadatokkal is:

CIIIpasz={NO,X,X’,X”,Y,Y’,Y”,(H,H’,H”),JIIIpasz} (2.20.a)

CIIIv-z={NO,X,X’,X”,Y,Y’,Y”,(H,H’,H”),Jv-z}  (2.20.b)

CIIIpasz-a,p={NO(s),R,ß,V,V’,Q,Q’,Jpasz,Ja,p}  (2.20.c)

CIIIa,p={NO,R,ß,(ε),V,V’,Q,Q’,JIIIa,p}  (2.20.d)

CIIIa,p={NO,R,ß,H,H’,H”,V,V’,Q,Q’,JIIIa,p}  (2.20.e)

CIIIa,p={NO,X,X’,X”,Y,Y’,Y”,(H,H’,H”),JIIIa,p}  (2.20.f)

CIIIsaj={NO(s=S),R,ß,(ε),V,V’,Q,Q’,Jsaj}  (2.20.g)

CIIIsaj={NO(s=S),X,X’,X”,Y,Y’,Y”,(H,H’,H”),Jsaj}  (2.20.h)

CIIIF-F={NO(s=S),R,ß,V,V’,Q,Q’,JF-F}   (2.20.i)

CIIIF-F={NO(s=S),X,X’,X”,Y,Y’,Y”,JF-F}   (2.20.j)

CIIIICAO={NO(s=S),R,ß,H,H’,H”,V,V’,Q,Q’,JICAO}  (2.20.k)
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CIIIICAO={NO(s=S),X,X’,X”,Y,Y’,Y”,H,H’,H”,JICAO}  (2.20.l)

CIIIGOSZT={NO(s=S),R,ß,H,H’,H”,V,V’,Q,Q’,JGOSZT}  (2.20.m)

CIIIGOSZT={NO(s=S),X,X’,X”,Y,Y’,Y”,H,H’,H”,JGOSZT}  (2.20.n)

CIIIDABS={NO(s=S),R,ß,H,H’,H”,V,V’,Q,Q’,JDABS}  (2.20.o)

CIIIDABS={NO(s=S),X,X’,X”,Y,Y’,Y”,H,H’,H”,JDABS}  (2.20.p)

CIIIa,p-sz={NO(s),R,ß,(H,H’,H”),V,V’,Q,Q’,Ja,p-sz}  (2.20.q)

CIIIa,p-sz={NO(s),X,X’,X”,Y,Y’,Y”,(H,H’,H”),Ja,p-sz}  (2.20.r)

Ha összevetjük a felhasználói igényeket kifejező (2.11)  és az 
adatfeldolgozási  funkció  III.  fázisának  eredményeként   nyert 
légihelyzet-adatokat  reprezentáló  (2.20.a-r)  összefüggéseket, 
akkor  megállapíthatjuk,  hogy  a  különböző  cél-lokátor 
viszonyoknak megfelelő lokációs eljárás megválasztásával, a III. 
feldolgozási  fázis  eredményeként,  a  szükséges  légihelyzet-
információk, a (2.11) összefüggés szerinti, vagy azzal analóg, 
polár-koordinátákban mért formában már rendelkezésre állnak. A 
beavatkozásra  való  felkészüléshez  igényelt,  korrelációs 
információk előállításához azonban további adatfeldolgozásra van 
még szükség.

2.3.4. Az adatfeldolgozás IV. fázisa
A légihelyzet és a légvédelmi illetve légiforgalomirányítási 

rendszer beavatkozási körzetének relatív helyzetét kifejező kor- 
relációs információk előállítását nem minden rendszerben  a  RIR 
végzi,  azonban  az  ehhez  szükséges,  dinamikusan  változó 
légihelyzet-adatokat  és  a  beavatkozási  körzet  határainak 
megváltozását eredményező zavaradatok (például, a meteorológiai 
eredetű,  a  rádióelektronikai  ellentevékenység  okozta  és  a 
nukleáris csapásoktól származó zavarokra vonatkozó információk) 
jelentős részét a RIR szolgáltatja. (A korrelációs információknak 
a beavatkozási körzet határaira vonatkozó összetevői előzetesen 
ismert  adatok,  amelyek  azonban  a  légihelyzettől,  és  a 
célrendszerre gyakorolt zavaróhatásoktól függően módosulhatnak.)

Az adatfeldolgozási folyamat utolsó  fázisában - függetlenül 
attól, hogy azt a RIR, vagy a felhasználó végzi - az egyes célok 
pályaadatai  (C)  és  a  beavatkozási  körzet  határainak  a  cél- 
rendszer  középpontjára,   vagy  települési  helyére  (Xo,Yo),  a 
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beavatkozási  körzethatárnak  a  cél  irányától  (ß)  és  repülési 
magasságától (H), illetve a külső zavaroktól (Z) függő

Db=Db(ß,H,Z)

távolságára és a beavatkozás jellegére (Jb) vonatkozó

A={XoYo,Db,Jb}

adathalmaza alapján meghatározhatók a beavatkozásra való 
felkészüléshez szükséges 

Ki=Ki(Ci,A,Ci+1)    (i=1,2,...,L)    (2.22)

illetve

Ki={NOi(s),téi,Xéi,Yéi,Héi,Tti,Ji,Tk(i+1)}    (2.23)

és

K={Ki}    (2.24)

korrelációs információk, ahol L a légicélok mennyisége az  adat- 
feldolgozás időpontjában.

A IV. feldolgozási fázis - az  előző fázisoktól eltérően - 
általában, időben nem  állandó  hosszúságú ciklusokban  valósul 
meg. A célpályákra és a beavatkozási  körzet  határait  módosító 
zavarokra vonatkozó adatok felhalmozását addig kell folytatni, 
amíg a helyzet meg nem változik – új célpályát derítettek fel, a 
cél  átlépte  a  beavatkozási  körzet  határát,  különleges 
beavatkozást  igényel,  vagy  manőverezni  kezd,  illetve  a 
zavarhatások  módosították  a  beavatkozási  körzet  határát.  Ha  a 
helyzetelemzés eredményeként hozott döntés az, hogy új helyzet 
állt  elő,  akkor  újra  meg  kell  határozni  a  korrelációs 
információkat. Tehát a IV. adatfeldolgozási fázis ciklusidejét a 
légihelyzetre, illetve a beavatkozási körzet határaira vonatkozó 
adatokban beálló változások határozzák meg.

2.4. Adatfeldolgozás megvalósítása a RIR-ben

Mint láttuk, az adatfeldolgozási funkció minden fázisát - a 
passzív lokáció kivételével - meg lehet valósítani  egy  lokátor 
adatai alapján  és  több, azonos  légtérben  felderítést  végző 
lokátortól származó adatok alapján  is.  Hogy  melyik  megoldást 
választjuk,  azt  a  felhasználói  igények  által  meghatározott 
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követelmények  és  az   alkalmazható  lokátoroknak  az  adott 
környezeti feltételek mellett várható lehetőségei alapján  kell 
eldönteni.  A  légiszállítás  és  a  légvédelmi  harc  korszerű 
viszonyai között egy lokátor adatai alapján legfeljebb  néhány 
rész-  feladat  megoldásához  lehet  biztosítani  a  szükséges 
információkat.  Ezért  a  RIR-ben  az  adatfeldolgozási  funkciót 
mindig több – együtt telepített, eltérő funkciójú, vagy technikai 
jellemzőjű,  illetve  egymástól  távol  telepített,  hasonló 
paraméterű  -  lokátor,  azonos  légtérből  szerzett  adatainak 
felhasználásával  valósítják meg.

2.4.1. Az adatfeldolgozási folyamat szervezése

A feldolgozási funkció rendszerben  történő megvalósításának 
szervezési  alaptípusait  a  2.3.ábra  szemlélteti  (a  IV. 
feldolgozási fázist az ábrán nem tüntettük fel, mivel az minden 
esetben, amikor több lokátor adatait dolgozzuk fel, központilag 
történik).

Az  a. ábra, a decentralizált pályakövetés esetében az egyes 
lokátorok által detektált jelek alapján a céljel- és a célpálya- 
felderítés, illetve -követés - vagyis, az I.-III. feldolgozási 
fázisok  megvalósítása  -  lokátoronként  és  célonként, 
decentralizáltan történik. A központi feldolgozás a III.  fázis 
rendszerszintű  megvalósítására  -  a  pályaadatok  (CIIIlok) 
egybevetésére, a több lokátor által követett pályák felderítésére 
és adataik optimalizálására (CIIIrdsz) - korlátozódik.

A  b.  ábrán  bemutatott  centralizált  pályakövetés  mellett  a 
lokátoroktól minden felderített céljel adatait (CIlok) továbbítják 
a központi feldolgozás helyére. Így a pályafelderítés és -követés
, illetve a pályaadatok (CIIIrdsz) meghatározása itt több lokátor 
céladatainak feldolgozásával történik.

A  c. ábra szerinti változat  esetében a jelfelderítés, a  d. 
ábra  szerintinél  pedig  a  detektálás  (D)  is  centralizáltan 
történik.

Az egyes szervezési alaptípusok, mint látjuk, az adatszerzési 
és -feldolgozási funkció központosításának mértékében térnek el 
egymástól. Ennek megfelelően, természetesen, az adatfeldolgozási 
és  -megjelenítési  kapacitás  koncentrációja,  illetve  az  adat-
átviteli kapacitás igénye is eltér az egyes változatoknál. Minél 
magasabbfokú a centralizáció, annál nagyobb központi feldolgozó 
és  megjelenítési,  illetve  adatátviteli  kapacitás  szükséges  a 
rendszerben. Ugyanakkor, az azonos idő alatt felhalmozott adat- 
mennyiség növekedésével az egyes feldolgozási fázisokban hozott 
döntések  megbízhatósága  és  az  adat-meghatározás  pontossága  is 
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javul, illetve rövidebb idő alatt hozható azonos megbízhatóságú 
döntés és határozhatók meg azonos pontosságú adatok.

Az  adatfeldolgozási  funkció  centralizálásának  mértékét, 
természetesen, a lokáció módja és a RIR térbeni kiterjedése is 
befolyásolja. Az  a. és a  b. változatot a legelterjedtebben az 
egy-  mástól  jelentős  távolságban,  a  c.  és  d.  ábra  szerinti 
megoldást  pedig  az  egymás  közelében,  esetleg  szerkezetileg  is 
együtt  telepített  vevőantennával  rendelkező  lokátorok  esetében 
alkalmazzák.

A centralizált jeldetektálást csak koherens lokátorokkal lehet 
megvalósítani,  ezért  ezt  a  változatot  az  egy  adó-  és  több 
vevőponttal rendelkező széttelepített  lokátorrendszer esetében 
alkalmazzák, amelyeknél az adó és a vevők koherenciáját a rádió-
frekvenciás referenciacsatorna biztosítja (I. melléklet).
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A  centralizált  jelfelderítés  feltétele  az  együttműködő 
lokátorok  szinkronizált  működése,  ezért  ezt  megoldást  a 
többcsatornás - több, koherens adóval és vevővel rendelkező - 
aktív,  primer,  illetve  primer  és  szekunder  lokátorokból  álló 
komplexumok esetében alkalmazzák a leggyakrabban.

Amíg a fenti esetekben biztosítani kell az egyes lokátorok 
szinkronműködését, addig önálló jelfelderítés esetén (2.3.a. és 
b.  ábra),  a  RIR-t  alkotó  lokátorok  adatainak  központi 
feldolgozásához  el  kell  végezni  az  adatok  közös  koordináta-
rendszerbe  való  transzformálását,  illetve  a  feldolgozás 
időpontjára való extrapolálását.

Nagy területre kiterjedő rádiólokációs információs rendszerek 
két  alternatív  szervezési  alaptípusa  a  decentralizált  és  a 
centralizált  célpálya-követési  eljárás.  E  két  megoldás 
összehasonlítására alkalmas az A. Farina által ajánlott modell 
/98/,  amely  az  extrapolációs  hiba  alakulását  vizsgálja.  Ez  a 
paraméter  különösen  jó  alapot  nyújt  az  összehasonlításra  a 
légvédelmi  rendszerek  rádiólokációs-információs  rendszereiben, 
ahol a légicélok manőverezése a leggyakoribb és legintenzívebb. A 
modell abból indul ki, hogy a már követésbe vett célpálya egy 
extrapolált  pontjának  a  valóságos  helyzettől  való  eltérése  az 
idővel exponenciálisan növekszik.

Az extrapolálási hiba alakulását a 2.4.ábra szemlélteti, egy 
pályaadat-felújítási  ciklus  végén,  egy-egy,  T1 illetve  T2 
térletapogatási  ciklusidejű  lokátorral  történő  pályakövetés 
(CIIIlok1 illetve  CIIIlok2),  valamint  ugyanezen   lokátorok  adatai 
alapján, RIR-ben történő decentralizált (CIIIrdsz-a) és centralizált 
(CIIIrdsz-b) pályakövetés esetén. Az ábrából megállapítható, hogy a 
RIR extrapolálási hibája kisebb, mint az egyes lokátoroké, és az 
átlagos extrapolálási hiba a centralizált pályakövetés esetében a 
legalacsonyabb értékű.

A centralizáció, természetesen nem csak előnyökkel jár, hanem 
hátrányokkal is. A már említett  központi adatfeldolgozási, és 
megjelenítési  illetve  adatátviteli  kapacitásigény  növekedés 
mellett a koordináta-transzformáció és az extrapoláció járulékos 
számítási  hibákat  eredményez,  az  adatátviteli  csatornák 
adatvesztést  illetve  -torzítást  okoznak  és  külső  zavarokat 
visznek  be  a  rendszerbe.  Amikor  tehát  dönteni  kell  az 
adatfeldolgozás  központosításának  mértékéről,  akkor  mérlegelni 
kell, hogy:

-az  adott  lokátor-cél  viszonyok  között  milyen  lokációs 
eljárást lehet alkalmazni;
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-az  alkalmazható  lokációs  eljárás  mellett  milyen  mértékű 
centralizációval lehet kielégíteni a felhasználók mennyiségi 
és minőségi információs igényét;
-a szükséges mértékű centralizáció által okozott többlet-
ráfordítások  arányban  állnak-e  az  elérhető 
minőségjavulással.

2.4.2. Az adatfeldolgozás automatizálásának feltételei
A  repülőeszközök  mennyiségének  és  repülési  sebességének 

növekedése megköveteli az adatfeldolgozási sebesség és kapacitás 
növelését.  A  korszerű  légvédelmi  és  légiforgalomirányítási 
rendszerek  esetében  ez  csak  a  feldolgozási  folyamat 
automatizálásával  biztosítható.  Az  automatizálás  technikai 
eszközei  -  a  nagy-  sebességű  és  –kapacitású  elektronikus 
számítógéprendszerek  -   ma  már  rendelkezésre  állnak,  így  a 
korszerű  követelményeket  kielégítő  rádiólokációs-információs 
rendszerek létrehozásának alap- vető feltétele, a követelmények 
meghatározása mellett, a célok és a feladatok formalizálása - a 
megfelelő   modellek,  algoritmusok  és  felhasználói  programok 
megalkotása.

A  rádiólokációs-információs  rendszerekkel  szemben  támasztott 
követelményeket az általa szolgáltatott légihelyzet-információkat 
felhasználó  légvédelmi  vagy  légiforgalom-irányítási  rendszer 
igényei határozzák meg. Ezek formalizálásának egy változatát a 
(2.11) és a (2.22-24) összefüggések szemléltetik.

A RIR és környezetének egy általánosítható modelljét az 1.2. 
pontban kíséreltük meg felvázolni.
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Az  adatfeldolgozási  funkció  egyes  fázisaiban  megvalósított 
részfunkciók  algoritmusa,  megfelel  a  2.2.ábrán  bemutatott 
ciklikus folyamatnak. Az egyes részfunkciók tartalma, a lokáció 
módjától függően, fázisonként eltér. Ezek verbális modelljét az 
2.1.  táblázat  tartalmazza,  az  egyes  fázisok  végeredményeként 
kapott adatokat pedig, például a (2.12.a-g), a (2.19.a-r) és a 
(2.20.a-r) összefüggésekkel lehet leírni.

Az  adatfeldolgozási  folyamat  számítógépes  felhasználói 
programjainak elkészítéséhez  szükséges matematikai modellek igen 
sokfélék lehetnek, attól függően, hogy milyen lokációs eljárást, 
milyen  rendszerszervezési  struktúrát,  milyen  adatfeldolgozási, 
-átviteli  és  –megjelenítési  eszközöket,  illetve  módszereket 
alkalmazunk. De, legfőképpen attól függ, hogy milyenek a RIR és a 
légihelyzet elemeinek kapcsolatai. Néhány lehetséges matematikai 
modellt tartalmaznak a /9/ , /16/ , /17/ , /18/ , /22/ és /100/ 
irodalomjegyzék-számú könyvek, valamint, a /99/, /102/ , /103/ , 
/104/ , /105/ , /106/ , /107/ , /108/ , /109/ , /110/ , /111/ , 
/112/ , /113/ és /115/ számú tanulmányok.

Egy  konkrét  rádiólokációs-információs  rendszer 
adatfeldolgozási  folyamatának  automatizálása  igen  bonyolult, 
óriási  apparátust,  és  a  környezeti  feltételek  változásával 
folyamatos továbbfejlesztést igénylő feladat. Annak eldöntéséhez, 
hogy  egy,  már  elért  automatizálási  szintről  mikor  kell 
továbblépni  és milyen új követelményeket kell kielégíteni, mind 
a felhasználónak, mind az üzemeltetőnek rendszeresen felül kell 
vizsgálni igényeit, illetve lehetőségeit.

2.5. Az adat-átvitel és a –megjelenítés

A  RIR  és  a  felhasználó,  illetve  a  RIR  egyes  hierarchikus 
szintjei közötti kapcsolatokat az adatátviteli és a -megjelenítő 
eszközök biztosítják. Ezekkel az eszközökkel, illetve az ezekből 
alkotott adatátviteli és -megjelenítő részrendszerekkel szemben 
támasztott  követelményeket  az  adatszerzési  és  -  feldolgozási 
funkció igényei alapján lehet meghatározni.

Egy  RIR  adatátviteli  és  –megjelenítő  részrendszereinek 
összhangban  kell  lenni  az  alkalmazott  lokációs  eljárással, 
illetve  az  adatfeldolgozási  folyamat  szervezésével  és 
automatizáltsági  fokával.  A  2.5.ábrán  az  adatátviteli  és  –
megjelenítő  rész-  rendszerek  vázlatát  mutatjuk  be  hagyományos 
(manuális) és automatizált adatfeldolgozási folyamat esetén.
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A  lokátorok  videojeleinek  kihelyezett  indikátorokon  való 
megjelenítésére,  illetve  a  széttelepített  lokátorok  adó-  és 
vevőberendezései  közötti  koherenciát  biztosító 
referenciacsatornákban  analóg,  a  többi  esetben,  általában 
digitális  adatátviteli  eljárást  alkalmaznak.  (Bár  a  céladatok 
szóbeli  továbbítása  a  hagyományos  rendszerekben  analóg 
hírcsatornákon történik de maga az adatátvitel itt is digitális.)

A  légihelyzet-adatok  megjelenítése  történhet  grafikus, 
táblázatos,  vagy  kombinált  formában  -  a  grafikusan  ábrázolt 
síkhelyzet-adatokat  kísérő,  szimbólumokat  és  számszerű 
jellemzőket  tartalmazó  "adatcsomagokkal"  -  ,  manuális, 
elektronoptikai vagy elektronikus ábrázolásmóddal.

A hagyományos adatfeldolgozási folyamat esetén szóbeli adat- 
átvitelt és a manuális ábrázolásmódot alkalmaznak (2.5.a. ábra).

Az automatizált rádiólokációs-információs rendszerekben - az 
adatfeldolgozási folyamat automatizáltsági fokától függően - az 
adatátvitelt  és  a  –megjelenítést  célszámítógépekkel  (2.5.b. 
ábra), vagy az adatfeldolgozási funkciót is ellátó univerzális 
számítógépekkel vezérlik (2.5.c. ábra). Ez utóbbi esetben a RIR-t 
a számítógép-hálózatok mintájára /118/ célszerű szervezni.

44



3. A RÁDIÓLOKÁCIÓS-INFORMÁCIÓS RENDSZEREK STRUKTÚRÁJA
A RIR struktúrájának - mint már jeleztük – két fő oldalát kell 

megvizsgálnunk.  A  rendszer  térbeli  struktúráját  a  célrendszer 
beavatkozási  körzethatárai  és  az  információs  követelmények 
kielégítésének lehetőségei határozzák meg. A szervezeti struktúra 
formális  -  a  hierarchikus  alá-  és  fölérendeltségi  viszonyokat 
tükröző – és informális - a szervezeten belüli információáramlást 
leíró – kapcsolatainak illeszkednie kell a célrendszer szervezeti 
struktúrájához,  és  biztosítania  kell  a  térbeli  struktúra 
létrehozásának feltételeit.

Természetesen,  a  strukturális  felépítés  két  fő  oldala 
egymással dialektikus kapcsolatban áll, és együttesen határozzák 
meg  a  tényleges  szerkezeti  struktúrát  –  a  rendszer  elemeinek 
telepítését, egymásközti, illetve a célrendszer elemeivel való 
kapcsolatait.

A struktúra vizsgálatát egy - négy (A,B,C,D), a légihelyzetbe 
való beavatkozást végrehajtó alrendszerből álló - célrendszert 
kiszolgáló rádiólokációs-információs rendszer példáján keresztül 
fogjuk bemutatni.

3.1. A RIR térbeli struktúrája
A  légvédelmi  és  a  légiforgalom-irányítási  rendszerek  a 

légihelyzetbe való beavatkozásra való felkészülés időszakában és 
a  beavatkozás  során  eltérő  követelményeket  támasztanak  a  RIR 
által szolgáltatott információkkal szemben, a (2.11), illetve a 
(2.23)  összefüggéseknek  megfelelően.  Így  a  RIR  térbeli 
struktúrája  is  különböző  pontossági  és  információfrissítési 
követelményeket  kielégítő  két  –  illetve  több  hierarchikus 
szervezeti szint esetén több - térrészre osztható.

Példánkban az A és a B célrendszerek egy AB, a C és D egy CD, 
ezek  együttesen  pedig  egy  ABCD rendszert  alkotnak.  Az  ezeket 
kiszolgáló  rádiólokációs-információs  rendszereknek  olyan  légi-
helyzet-információkat kell szolgáltatni, amelyek biztosítják az 
egyes  alrendszerek,  illetve  alrendszer-csoportosítások 
beavatkozásra való felkészülését (K) valamint a kijelölt, vagy 
kiválasztott célokra vonatkozó (C!) beavatkozás végrehajtását.

Az  ABCD célrendszer beavatkozási körzethatárát, és az egyes 
alrendszerek önálló felelősségi körzethatárait egy adott repülési 
magasság  (H)  esetén  a  3.1.ábrán  teljes  vonallal  jelöltük.  A 
beavatkozásra  való  felkészüléshez  (Tr)és  a  korrelációs 
információk  előállításához  szükséges  (Tk)  idő  alapján 
meghatározhatók  a  RIR  megkövetelt  térbeli  struktúrájának 
határvonalai. A beavatkozási körzethatár helyzetének (Db) és a 
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cél  legnagyobb  várható  sebességének  (Vmax)  függvényében  a 
szükséges felderítési távolság:

Dr>Db+(Tr+Tk)Vmax,      (3.1)

amelyet, a rendszer egyes szintjeire vonatkoztatva, szaggatott 
vonallal jelöltünk az ábrán.

A 3.1.ábra, természetesen, csak egy, a szemléltetést szolgáló 
példa. A valóságos rendszerek beavatkozási körzetének határa a 
légicélok  irányának,  repülési  magasságának  és  a  külső 
zavarhatásoknak  a  függvénye.  A  légicélok  maximális  sebessége 
szintén  függ  a  repülési  magasságtól,  az  adatfeldolgozási  idő 
pedig az alkalmazható lokációs eljárás - vagyis, a lokátor-cél 
viszony - és a zavarviszonyok függvénye. Így, természetesen, a 
szükséges felderítési távolság is többszörösen irány-, magasság- 
és zavarfüggő: 

Dr=Dr(β,H,Z).
Ennek  megfelelően,  a  RIR  térbeli  struktúráját  magassági 

szintenként,  és  irányonként  kell  meghatározni,  a  várható 
zavarhatások figyelembevételével.
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3.2. A RIR szervezeti struktúrája
A célrendszer működése által megkövetelt térbeli struktúrával 

rendelkező  rádiólokációs-információs  rendszer  szervezeti 
struktúrájának  -  mint  említettük  –  illeszkednie  kell  a 
célrendszer  szervezeti  felépítéséhez.  Ennek  megfelelően  a  RIR 
szervezetileg  felépülhet  hierarchikusan,  ha  a  beavatkozást 
végrehajtó  alrendszerek  is  hierarchikus  rendszert  alkotnak 
(3.2.ábra), de biztosítható az egyes alrendszereknek a kölcsönös 
információcserén alapuló együttműködése is (3.3.ábra).

A hierarchikus szervezeti struktúra a légvédelmi, a kölcsönös 
információcserén  alapuló  pedig  a  légiforgalom-irányítási 
rendszerek  jellemző  formációja.  De  az  utóbbit  alkalmazzák  a 
katonai szervezetek azonos szintű, együttműködő csoportosításai 
esetében  is,  az  irányító  vezetési  szinttel  való  kapcsolat 
megszakadása, illetve annak túlterhelése esetén.

Mindkét  szervezeti  forma  esetében,  a  légihelyzetbe  való 
beavatkozást  végrehajtó  alrendszerek  (A,B,C,D)  saját  elemi 
rádiólokációs-információs  rendszerrel  (a,b,c,d)  rendelkeznek, 
amelynek feladata a beavatkozásra való felkészüléshez szükséges 
korrelációs  (K)  és  a  beavatkozásra  kijelölt  –  illetve 
kiválasztott  -  célra,  vagy  célokra  vonatkozó  információk  (C!) 
biztosítása.

Abban  az  esetben,  amikor  az  egyes  végrehajtó  alrendszerek 
tevékenységi  körzete  részben,  vagy  egészen  átfedi  egymást  - 
vagyis,  amikor  lehetőségük  van  beavatkozni  a  légihelyzetbe  a 
szomszédos  alrendszer  felelősségi  körzetében  is  -  és  a 
légihelyzet megköveteli az egy zónában való együttműködést, akkor 
mutatkozik meg a két szervezeti forma közötti alapvető különbség.

A  kölcsönös  információcserén  alapuló  együttműködés  esetén 
(3.3.ábra), az egyes alrendszerek elemi rádiólokációs-információs 
rendszereihez  eljutnak  valamennyi  szomszédos  RIR  által 
megszerzett és feldolgozott 

Ca,Cb,Cc illetőleg Cd

légihelyzet-adatok,  így  a  saját  célrendszerük  számára 
szolgáltatott

KA,KB,KC illetve KD

korrelációs információhalmaz az összes elemi RIR egyesített

CA=CB=CC=CD=Ca U Cb U Cc U Cd,        (3.2)

a beavatkozást végrehajtó alrendszerek a

47



KA!, KB!, KC! illetve KD!

korrelációs adatokkal rendelkező célokat maguk választják ki, de 
a szomszédos alrendszerek kölcsönös tájékoztatása lehetővé teszi, 
hogy  a  célkiválasztás  –  az  előzetesen  megszabott  elvek 
betartásával - optimális legyen.

Mivel  ebben  a  szervezeti  formában  a  légihelyzet-adatok 
feldolgozása  és  a  célkiválasztás  az  egyes  alrendszerekben 
párhuzamosan történik, a korrelációs információk előállításához 
és  a  beavatkozásra  való  felkészüléshez  -  azonos  jellegű 
beavatkozást  végrehajtó  alrendszerekből  álló,  homogén  rendszer 
esetén - átlagosan azonos idő szükséges:

Tk=Tak¸Tbk¸Tck¸Tdk,     (3.3.a)

illetve

Tr=TAr¸TBr¸TCr¸TDr.     (3.4.a)

Ennek  megfelelően,  a  szükséges  felderítési  távolság,  a  teljes 
rendszer esetében azonos:

Dr=Dar¸Dbr¸Dcr¸Ddr     (3.5.a) és

Dr=Dabr¸Dcdr,       (3.5.b)

illetve

Dr=Dabcdr.        (3.5.c)
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3.2. ábra. A RIR hierarchikus szervezeti struktúrája
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légihelyzet-adatain  alapul,  így  valamennyi  felderített, 
követésbevett és a beavatkozási (és nemcsak  a  felelősségi!) 
körzetbe várható cél adatait tartalmazza.

Inhomogén  rendszer  esetén  pedig  -  ha,  az  egyes  végrehajtó 
alrendszerek  felkészülési   vagy  az  egyes  elemi  rádiólokációs-
információs  rendszerek  adatfeldolgozási  ideje  nem  azonos  -  a 
szükséges felderítési távolságot a leghosszabb adatfeldolgozási 

Tk=max{Tak,Tak,Tck,Tdk}   (3.3.b)

illetve felkészülési idő

Tr=max{TAr,TBr,TCr,TDr}   (3.4.b)

alapján kell meghatározni, a (3.1) összefüggés szerint.
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A hierarchikusan irányított rendszerben az egyes alrendszerek 
részére  a  feladatmegszabás  -  a  célelosztás  –  központosítottan 
történik.  Ennek  megfelelően,  az  egyes  szinteken  az 
adatfeldolgozás  és  a  beavatkozásra  való  felkészülés  egymást 
követően  megy  végbe,  így  a  szükséges  felderítési  távolság 
meghatározásához  szükséges  idők  szintenként  eltérőek.  A 
végrehajtó  alrendszerek  elemi  rádiólokációs-információs 
rendszerei  itt  is  párhuzamosan  végzik  az  adatfeldolgozást.  A 
saját célrendszerük önálló tevékenységéhez szükséges 

KA,KB,KC illetve KD

korrelációs információkat

TAk,TBk,TCk és TDk,

az elöljáró irányító szerv számára szükséges

Ca,Cb,Cc illetve Cd

Légihelyzet-adatokat pedig

Tak,Tbk,Tck és Tdk

idő alatt állítják  elő. Ennek megfelelően, például az a elemi 
rádiólokációs-információs  rendszer  szükséges  felderítési 
távolsága:

Dar˛DAb+(TAk+TAr)Vmax,    (3.1.a)

Mivel a korrelációs információk előállításához szükséges idő a 
hosszabb

TAk>Tak. (3.6)

A  közbenső  és  a  felső  irányítási  szint  a  célelosztás 
végrehajtásához szükséges

KAB,KCD és KABCD,

illetve  az  utóbbival  analóg,  de  a  felhasználó  igényeinek 
megfelelő  szempontok  szerint  csoportosított  céladatokat 
tartalmazó

K~ABCD

korrelációs információk előállításához az egyesített
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Cab=Ca U Cb U Cabr            (3.7.a)
és

Ccd=Cc U Cd U Ccdr        (3.7.b)
illetve

Cabcd=Cab U Ccd U Cabcdr    (3.7.c)

légihelyzet-adatok alapján

TABk=Tk1+Tabk               (3.8.a)
és 

TCDk=Tk1+Tcdk               (3.8.b)

illetve

TABCDk=Tk2+Tabcdk            (3.8.c)

időt  használ  fel,  ahol  a  (3.3.a-b)  illetve  a  (3.4.a-b) 
összefüggések analógiájára, homogén rendszer esetén

Tk1=Tak¸Tbk¸Tck¸Tdk,         (3.9.a)

inhomogén rendszer esetén pedig

Tk1=max{Tak,Tbk,Tck,Tdk}    (3.10.a)

illetve,
Tk2=Tabk¸Tcdk                (3.9.b)

és
Tk2=max{Tabk,Tcdk}.          (3.10.b)

Itt

Tab és Tcd

illetve
Tabcd

a  közbenső,  illetve  a  felső  irányító  szintek  önálló 
rádiólokátorai által szerzett 

Cabr,Ccdr
illetve

Cabcdr

illetve az alsó szintektől érkező adatok (3.7.a-b) összefüggések 
szerinti egyesítéséhez szükséges idő.
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A célelosztást reprezentáló

KAB!,KCD!

illetve
KA!,KB!,KC!,KD!

irányító információk létrehozása és a végrehajtó szervekhez való 
eljuttatása, a szintektől függően 

TABr,TCDr
illetve

TABCDr

Időt  igényel,  ezért  a  RIR  térbeli  struktúráját  meghatározó 
felderítési távolságok:

Dabr=DABb+(TABk+TABr)Vmax   (3.1.b)
és

Dcdr=DCDb+(TCDk+TCDr)Vmax   (3.1.c)

illetve

Dabcdr=DABCDb+(TABCDk+TABCDr)Vmax   (3.1.d)

A  két  szervezeti  forma  összehasonlítása,  pusztán  szükséges 
felderítési távolságok összefüggései alapján félrevezető lehet, 
egyrészt  a  feldolgozandó  adatmennyiség  különbsége,  másrészt  a 
teljes célrendszer eltérő hatékonysága következtében. Az össze-
hasonlítást csak az adott keretrendszer keretében kívánatos és 
lehetséges  szervezeti  formáknak  a  célrendszer  hatékonyságára 
gyakorolt hatása alapján lehet érdemben elvégezni.
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4. A RÁDIÓLOKÁCIÓS-INFORMÁCIÓS RENDSZEREK MŰKÖDÉSE

Az alapvető vizsgálati módszerünknek választott "fekete doboz" 
elv  szerint  a  2.  fejezetben  kiemeltük  a  RIR-t  a  környezetét 
alkotó keretrendszerből, és megvizsgáltuk a négy funkció - az 
adatszerzés,  a  -  feldolgozás,  az  -átvitel  és  a  megjelenítés 
megvalósításának legjellemzőbb lehetőségeit. A 3. fejezetben már 
visszahelyeztük a célrendszerbe, mivel a struktúra kialakítása 
nagymértékben összefügg annak térbeli és szervezeti kereteivel. A 
működés vizsgálata már szükségessé teszi, hogy figyelembe vegyük 
a légihelyzet hatásait is, ezért most a cél-rendszerrel együtt 
kell  belehelyeznünk  a  RIR-t  a  légvédelmi  harc,  illetve  a 
légiszállítás  keretrendszerébe,  és  így  végezni  el  a  működés 
vizsgálatát.  A  vizsgálat  alapjául  –  első  közelítésben  -  az 
1.1.ábrán  felvázolt  rendszermodellt  választjuk,  de  a  2. 
fejezetben  már  bevezetett  jelölésrendszer  alkalmazásával  (4.1. 
ábra).

A beavatkozást végrehajtó alrendszerek a

KA!, KB!, KC! illetve KD!

korrelációs adatokkal rendelkező célokat maguk választják ki, de 
a szomszédos alrendszerek kölcsönös tájékoztatása lehetővé teszi, 
hogy  a  célkiválasztás  -  az  előzetesen  megszabott  elvek 
betartásával - optimális legyen.

Mivel  ebben  a  szervezeti  formában  a  légihelyzet-adatok 
feldolgozása  és  a  célkiválasztás  az  egyes  alrendszerekben 
párhuzamosan történik, a korrelációs információk előállításához 
és  a  beavatkozásra  való  felkészüléshez  -  azonos  jellegű 
beavatkozást  végrehajtó  alrendszerekből  álló,  homogén  rendszer 
esetén - átlagosan azonos idő szükséges:

Tk=Tak¸Tbk¸Tck¸Tdk,     (3.3.a)

illetve

Tr=TAr¸TBr¸TCr¸TDr.     (3.4.a)

Ennek megfelelően, a szükséges felderítési távolság, a teljes 
rendszer esetében azonos:

Dr=Dar¸Dbr¸Dcr¸Ddr     (3.5.a) 

és
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Dr=Dabr¸Dcdr,       (3.5.b)

illetve
Dr=Dabcdr.        (3.5.c)

A  RIR  bemenetére  a  keretrendszerből  a  tbe időpontban  a 
felderítendő

C={Ch}  (h=1,2,...,N)  (4.1)

légihelyzetet alkotó N darab rádiólokációs céltól származó
C~CR={CRh}  (h=1,2,...,N)  (4.2)

rádiójel-halmaz és az M darab zavarforrástól származó
Zb={Zbg} (g=1,2,...,M)  (4.3)

zavarjel-halmaz összege kerül.
Egy-egy  rádiólokációs  céltól  érkező  rádiójelek  az  aktív 

lokációból  származó  visszavert  jelek  (E)  és  -  saját  célok 
esetében válaszjelek (S), valamint a célok saját rádióadói által 
kisugárzott jelek (P)

CRh={CR-Eh,CR-Sh,CR-Ph}  (4.4)

halmazát  képezik,  az  adott  térrészben  alkalmazott  lokációs 
eljárástól függően.

A RIR kimenetén, az adatfeldolgozási folyamat eredményeként, a 
korrelációs  információk  előállításához  szükséges  Tk idő  múlva, 
vagyis a 

tki=tbe+Tk      (4.5)

időpontban a felhasználó igényeinek megfelelő formában (K), az 
aktuális  légihelyzetet tükröző korrelációs információknak kell 
megjelenni. Vagyis, a korrelációs információk számítási alapját 
képező  célpálya-adatoknak  (CIII)  amelyek  a  rádiójel  vételi 
időpontjában érvényes adatok extrapolált értékét jelentik:

CIII~CRex(tki),     (4.6)

meg kell felelni a pillanatnyi légihelyzetnek

CIII~C(tki).       (4.7)
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Légitámadó (légiszállító) eszközök ki

4.1. ábra. A légvédelmi harc (légiszállítás) rendszerének működése
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Ez azt jelenti, hogy ideális esetben a

CIII={CIIIf}  (f=1,2,...,L)         (4.8)

adathalmaz és az (4.1) összefüggéssel leírt légihelyzet elemeinek 
száma azonos:

L=N         (4.9)

és  az  adathalmaz  minden  egyes  CIIIf elemi  halmaza  lásd  a 
(2.20.a-r)  összefüggéseket  megfelel  valamelyik  Ch légicél 
pályaadatainak.

A  RIR  bemenetére,  a  légihelyzetet  tükröző  hasznos 
rádiójelekkel együtt természetes és mesterséges, véletlenszerű és 
tudatos  rádió-zavarjelek   és  -  a  légvédelmi  harc  esetében  - 
fizikai károkat okozó, erőszakos "zavar" is kerül.

A  rádió-zavarjelek  kétféle  hatást  gyakorolnak  a  RIR 
bemenetére.  Egyrészt,  megakadályozzák  illetve  megnehezítik  a 
velük  korrelációban  lévő  hasznos  rádiójelek  detektálását, 
másrészt, hamis céljelek detektálását eredményezik.

A RIR tevékenységét elemeinek fizikai megsemmisítésével, vagy 
üzemképtelenné tételével "zavaró" hatások közül a leghatékonyabb 
a  rádiólokátor   elleni  önrávezető  rakéták  alkalmazása. 
Ugyanakkor,  ezek  ellen  lehet  hatékony  "zavarvédelmi"  eljárást 
alkalmazni a RIR rendszertulajdonságainak kihasználásával.

Az  adatfeldolgozási  folyamat  által  okozott  információkésés 
extrapolálási hibát okoz a rendszer kimenetén.

Mindezek következtében, a (4.7) összefüggéssel leírt analógia 
és  a  (4.9)  egyenlőség  csak  elméleti  feltételként  kezelhető, 
amelyet  elérendő célként kell kitűzni a RIR számára. Azt, hogy 
ezt  a  feltételt  a  RIR  hogyan  elégíti  ki,  azt  megfelelő 
hatékonysági  mutatók  megválasztásával  és  meghatározásával 
mérhetjük.

4.1. A rádiólokációs-információs rendszer zavarvédelme
A  zavarok, első közelítésben, az (4.9) egyenlőség megbomlását 

eredményezik  -  vagyis,  a  RIR  által  leképezett  légihelyzet 
elemeinek száma nem egyezik meg a tényleges elemek számával.

Egy, adott zavarvédelmi eljárásokat és eszközöket alkalmazó 
rádiólokátor, a detektált (D) rádiójelek alapján, a légihelyzetet 
a valós (V) és a zavarástól származó, hamis (H) célok 

CD={CD-Vi,CD-Hj}  (i=1,2,..,LV;j=1,2,..,LH)      (4.10)
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halmazának "látja", amelyben a célok száma

LD=LV+LH.             (4.11)
Ugyanakkor,   nem   "látja"  a  lokációs  -  emberi,  vagy  gépi 

okokból (L) és  a zavarás következtében (Z) nem detektált (ND) 
célok

CND={CND-Le,CND-Zf}  (e=1,2,..,LL;f=1,2,..,LZ),     (4.12)

LND=LL+LZ  (4.13)

darab célt tartalmazó halmazát.
A rendszertulajdonságok kihasználásával biztosítani kell, hogy 

a  rendszer  kimenetén  megjelenő  légihelyzet-információk 
pontosabban tükrözzék a légihelyzetet, mint az egyes lokátorok 
által  detektált  céljelek.  Ezt  -  a  lokátorok  zavarvédelmi 
módszereit és eszközeit, illetve a lokációs hibák csökkentésének 
lehetőségeit adottnak tekintve - a rendszerszintű zavarvédelem 
teszi lehetővé.

4.1.1. A jeldetektálási valószínűség növelése
Az adatszerzési funkció megvalósítása során a rendszer zavar-

védelmének önként adódó módja a valós céljelek detektálási való-
színűségének növelése.

A légihelyzetet alkotó tényleges célok száma

N=LV+LND  (4.14)

a detektált valós és a nem detektált célok összegének felel meg. 
Mivel a

LV 
Pdet=--   4.15) 

N

detektálási valószínűség a detektált valós és a tényleges rádió-
lokációs  célok  arányát  fejezi  ki,  a  detektált  valós  célok 
mennyiségét a detektálási valószínűség javításával lehet növelni, 
adott légihelyzet esetén.

Mint a 2.2. pontban láttuk, ez kétféle módon érhető el. Egy-
részt,  az  adott  rádiólokációs  környezeti  feltételeknek,  a 
felderítendő   repülőeszköznek  és  a  lokátor-cél  viszonynak 
megfelelő  lokációs  eljárás  megválasztásával,  másrészt,  azonos 
légtérben több lokátor alkalmazásával - lásd a (2.1), illetve a 
(2.2) összefüggést.
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A (4.4) összefüggésből kitűnik, hogy egy rádiólokációs céltól 
- a lokációs eljárástól és a lokátor-cél viszonytól függően - 
visszavert  és  válasz-,  valamint  a  saját  adóitól  származó 
rádiójelek  érkezhetnek  a  RIR  bemenetére.  Ez  teszi  lehetővé, 
egyrészt,  az  adott  rádiólokációs  környezetnek  -  vagyis,  a 
terjedési  és  zavarviszonyoknak   -   legmegfelelőbb  lokációs 
eljárás, illetve többféle jel detektálására alkalmas lokátorok 
alkalmazását.

A  2.2.  pontban  egy  példával  szemléltettük  a  RIR  rendszer-
tulajdonságait.  Ennek  analógiája  alapján  tehetjük  mérhetővé  a 
hasonló feltételek között, de eltérő paraméterekkel  rendelkező 
lokátorokból

Jlok1≠Jlok2

és  a  centralizált  adatfeldolgozáshoz   szükséges  elemekből 
szervezett RIR zavarvédelmi tulajdonságait, az adott zavarvédelmi 
eljárásokat és eszközöket alkalmazó lokátorokkal szemben.

Két,  eltérő  paraméterekkel  rendelkező  lokátor  alkalmazása 
esetén az egyidejű zavarás valószínűsége 

Pzav-rdsz=Pzav-lok1.Pzav-lok2      (4.16)

kisebb mint az egyes lokátoroké, így a jeldetektálás

Pdet=(1-Pzav)PN+Pzav.PZ        (4.17)

teljes valószínűsége (ahol PN a zavarmentes, PZ pedig a zavarás 
melletti  detektálási valószínűség) a RIR esetében nagyobb, mint 
az egyes lokátoroké:

Pdet-rdsz>Pdet-lok1         (4.18.a)

Pdet-rdsz>Pdet-lok2             (4.18.b)

mivel

Pdet-rdsz=[1-(1-Pdet-lok1)(1-Pdet-lok2)].        (4.19)
Ennek  megfelelően,  a  detektált  valós  céljelek  száma  a  RIR 

esetében
LVrdsz Pdet-rdsz

ηD=------=---------  (4.20)
LVlok Pdet-lok
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arányban   nagyobb,  mint  az  adott  körülmények  között  jobb 
detektálási valószínűséggel rendelkező lokátor esetében, ahol

LVlok=max{LVlok1,LVlok2}.       (4.21)

A  (4.20)  összefüggés  a  RIR  zavarvédelmének  az  adatszerzési 
funkció megvalósítása során elérhető  javulási tényezőjét fejezi 
ki.

Több lokátor adatainak feldolgozása, illetve szekunder helyett 
primer,  vagy  az  aktív  helyett  passzív  lokáció  alkalmazása, 
természetesen  bonyolultabbá és drágábbá teszi a rendszert és 
megnöveli  az  adatfeldolgozáshoz  szükséges  időt  is,  azonban 
légihelyzet-információt  csak  detektált  céljel  alapján  lehet 
meghatározni.

4.1.2. A vaklárma-valószínűség csökkentése
Erős  rádiólokációs  zavarás  -  különösen  a  légvédelmi  harc 

keretében  alkalmazott,  tudatos,  aktív  válaszzavarás  -  esetén 
jelentős szerepet játszik a RIR hatékonyságának csökkenésében a 
detektált hamis céljelek LH nagy száma – a vaklárma-valószínűség 
növekedése.   Ennek  hatását  az  adatfeldolgozási  folyamat  során 
elsősorban  annak  második  és  harmadik  fázisában  -  lehet 
csökkenteni.

A vaklárma-valószínűség növekedésének alapvető oka az, hogy a 
jeldetektálás,  de  -  megfelelően  manipulált  aktív  válasz-
zavarjelek esetén - még a céljel-felderítés fázisában sem lehet 
megkülönböztetni egymástól a valós és a hamis céljeleket.

Az adatfeldolgozás második és harmadik fázisában a valós és a 
hamis célpályák paraméterei már, általában, egy lokátorral köve-
tett  célpálya esetén is annyira eltérőek, hogy a hamis cél-
pályák felismerhetők és kiszűrhetők.

Több lokátor adatai alapján történő, centralizált célpálya-
követés  esetén  a  hamis  célpályák  "létrehozása"  már  csak  igen 
bonyolult  jelmanipulációval  és  többcsatornás  válaszzavaró 
berendezéssel lehetséges. Ebben az esetben is lehetséges azonban 
ezek kiszűrése, a válaszzavar-adó helyzetének passzív lokációval 
történő meghatározása alapján - ugyanis, a hamis "célok" passzív 
lokációja, aktív rádiójel-forrás híján, nem lehetséges.

Az  előző  pontban  bemutatott  rendszer  példája  esetében,  az 
adatfeldolgozási funkció megvalósítása során, a detektált valós 
és hamis céljelek alapján az egyes lokátorok a légihelyzetet a

Clok1={CVi,CHj}  (i=1,2,..,LV1;j=1,2,..,LH1)  (4.22.a)
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Clok2={CVk,CHl}  (k=1,2,..,LV2;l=1,2,..,LH2)  (4.22.b)

adathalmazként képezik le, amelyben a célpályák száma

L1=LV1+LH1        (4.23.a) 
illetve 

L2=LV2+LH2        (4.23.b)

A  hamis  célpályák  kiszűrése  úgy  történhet,  hogy  a  RIR 
centralizált  adatfeldolgozási  folyamatában,  a  lokátorok  által 
szolgáltatott adathalmazok

C+=Clok1 U Clok2  (4.24.a)

egyesítése mellett képezik az egyes adathalmazok

C-=Clok1 ∩ Clok2  (4.24.b)

közös részét. Az így nyert

C+={CV+m,CH+n}  (m=1,2,..,LV+;n=1,2,..,LH+)  (4.25.a)

és

C-={CV-m,CH-n}  (m=1,2,..,LV-;n=1,2,..,LH-)  (4.25.b)

adathalmazok, amelyekben az összes követett célpálya mennyisége 

L+=LV++LH+  (4.26.a)

illetve,

L-=LV-+LH-   (4.26.b)
Az  egyesített  halmazban  szereplő  célpályák  száma, 

természetesen,  nagyobb/egyenlő  a  rendszer  által  leképezett 
légihelyzetben,  mint  a  legtöbb  célpályát  felderítő  lokátor 
esetében:

L+≥L+lok=max{L1,L2}     (4.27.a)
illetve,

LV+≥LV+lok=max{LV1,LV2}  (4.28.a) 
és

LH+≥LH+lok=max{LH1,LH2}  (4.29.a)

62



A halmazok közös részében, viszont, már csak azoknak a valós 
és  hamis  célpályáknak  az  adatai  szerepelnek,  amelyek  mindkét 
lokátor   esetében  -  az  adat-meghatározás  pontossági  korlátain 
belül   -  egybeesnek.  Ennek  következtében  a  rendszer  által 
követett célpályák mennyisége ez esetben kisebb/egyenlő lesz a 
legkevesebb célpályát felderítő lokátor esetében:

L-≥L-lok=min{L1,L2}     (4.27.b)
illetve,

LV-≥LV-lok=min{LV1,LV2}  (4.28.b)
és

LH+≥LH-lok=min{LH1,LH2}    (4.29.b)
Az  adatfeldolgozási  funkció  megvalósítása  során,  a  fentiek 

szerint  végzett  rendszerszintű  zavarvédelem  egyik  hatékonysági 
mutatója lehet a hamis célpályák kiszűrési tényezőjének 

LH+

ηH=---  (4.30)
LH-

értéke.
Azoknak a valós célpályáknak az adatai, amelyeket csak egy 

lokátor derített fel, a szűrés során nem kerülnek be a RIR által 
képzett adathalmazba, így elvesznek a rendszer számára. Ez az

LV-

ηV=---  (4.31)
LV+

értékű  szűrési  veszteség,  természetesen,  rontja  a  RIR 
hatékonyságát,  ami  ellen  több  -  lehetőleg  eltérő  lokációs 
eljárást alkalmazó, vagy más-más frekvenciatartományban működő - 
lokátor adatainak egybevetésével lehet védekezni. Ez, egyben, a 
hamis célpályák kiszűrési tényezőjét is javíthatja.

A  rendszerszintű  zavarvédelem  -  a  detektált  valós  céljelek 
számának növekedése és a hamis célpályák mennyiségének csökkenése 
- eredményeként a RIR hatékonysága, tehát

ηzv=ηD.ηH.ηV  (4.32)

arányban  módosul  ,  figyelembe  véve  a  szűrési  veszteségből 
származó hatékonyságromlást is.

Összességében,  a  konkrét  helyzetre  jellemző  jeldetektálási, 
zavarási  és  vaklárma  (hamis  célpálya)  valószínűségi  értékek 
ismeretében eldönthető, hogy az egyes rendszerszintű zavarvédelmi 
eljárások alkalmazása célszerű-e, illetve hányszoros átfedéssel 

63



és  milyen  lokációs  eljárással  érhető  el  a  rendszer  szükséges 
mértékű zavarvédelme.

4.2. Az új célokra vonatkozó információk késésének hatása
Az információkésés Tk ideje alatt, átlagos célsűrűség mellett, 

a RIR körzetében a légicélok mennyisége, várhatóan

LU=u.Tk                   (4.33)

darabbal  növekszik  meg.  Ennek  következtében,  a  tényleges 
légihelyzetet  alkotó  rádiólokációs  célok  mennyisége  az 
információkiadás  időpontjában  az  új  célok  számával  nagyobb  a 
felhasználó  részére  továbbított  adathalmaz  mérési  időpontjában 
fennállt légihelyzet célmennyiségénél:

N(tki)=N(tbe)+LU             (4.34)
Ebből következően, a RIR hatékonysága, a légihelyzetet alkotó 

célmennyiségnek az információkésési idő alatt várható növekedése 
arányában romlik:

N(tbe)
ηk =---------  (4.35)

N(tbe)+LU

Összességében,  a  RIR  működése  során  a  zavarok  és  az 
információkésés következtében a hatékonyság, az egy lokátorral 
történő célpálya-követéshez viszonyítva 

η=ηzv.ηk  (4.36)

arányban módosul.

4.3. Az önrávezető rakéták elleni védelem
A  légvédelmi  harc  keretében,  a  rádiólokátorok  ellen 

alkalmazott  önrávezető  rakéták  ellen  egyesített  (együtt 
telepített adóval és vevővel rendelkező) aktív, primer lokátorok 
esetében csak a kisugárzás megszüntetésével lehet eredményesen 
védekezni. Ez azonban, természetesen, a felderítési valószínűség 
nullára  csökkenését  jelenti,  az  érintett  lokátor  részéről.  Ha 
azonban az adott légtérben a RIR több lokátora végez felderítést, 
akkor a rendszerszintű felderítési valószínűség csökken ugyan a 
veszélyeztetett lokátor kisugárzásának megszüntetésével, azonban 
a rendszer működésének megfelelő szervezésével – más frekvencia-
sávban működő lokátorok bekapcsolásával, széttelepített lokátorok 
(I.  melléklet)  és  passzív  lokáció  alkalmazásával  –  kielégítő 
értéken tartható, és az életképesség növekedése ellensúlyozza a 
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működés  hatékonyságának,  a  (4.20),  a  (4.30)  és  a  (4.31) 
összefüggések alapján meghatározható, időleges romlását.
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5. A RÁDIÓLOKÁCIÓS-INFORMÁCIÓS RENDSZER HATÉKONYSÁGA

Az  előző  fejezetben  áttekintettük  a  RIR  működését,  és 
megvizsgáltuk,  hogyan  befolyásolja  a  működés  a  rendszer 
hatékonyságát. Itt az ideje tisztáznunk, mit is értünk a RIR 
hatékonyságának fogalma alatt?

Egy  rendszer  hatékonyságát  az  határozza  meg,  hogy  milyen 
mértékben  képes  megvalósítani  a  számára  kitűzött  célt.  A  RIR 
céljaként  az  1.3.  pontban  a  célrendszer  igényeinek  megfelelő 
légihelyzet-információk  biztosítását  fogalmaztuk  meg  -  e  cél 
megvalósításának mértékét kell, tehát, a hatékonyság vizsgálata 
során meghatároznunk.

A  hatékonyság,  természetesen,  komplex  fogalom,  melynek 
definiálásánál tisztázni  kell  a vizsgálat kiinduló feltételeit. 
A  RIR  hatékonysága  alatt,  vizsgálatainkban,  a  rendszer 
működésének  hatékonyságát  fogjuk  érteni.  Ezért,  a  rendszer 
térbeli  és  szervezeti  struktúráját,  az  adatszerzés  során 
alkalmazott  lokációs  eljárásokat,  az  adatfeldolgozási  folyamat 
szervezését,  valamint  az   adatátvitel  és  -megjelenítés 
lehetőségeit adottnak vesszük, és  feltételezzük, hogy ezeket a 
RIR létrehozása során, a követelmények és a lehetőségek optimuma 
alapján tervezték meg. Vagyis, abból indulunk ki, hogy a RIR 
alkalmas  minden,  a  felhasználó  által  igényelt  légihelyzet-
információ  meg-szerzésére,  illetve  előállítására.   A 
hatékonysággal  éppen  azt  fogjuk  kifejezni,  hogy  erre  milyen 
mértékben képes, az adott körülmények között.

Azt, hogy a légihelyzetbe való beavatkozáshoz, illetve az arra 
való  felkészüléshez  a  felhasználó  célrendszer  milyen 
információkat igényel a RIR-től, a 2.3. pontban megfogalmaztuk. 
Mivel  a  (2.11),  illetve,  részletesebben,  a  (2.20.a-r) 
összefüggésekkel  leírt  adathalmaz  egyes  elemeinek,  vagy 
részhalmazainak  előállítása  eltérő  hatékonysággal  történik, 
illetve  ezek  ismerete  nem  azonos  mértékben  járul  hozzá  a 
beavatkozás, vagy a felkészülés eredményességéhez, ezért az egy 
légicélra  vonatkozó  információkat,  a  (2.20.a-r)  összefüggések 
alapján a következő adatokra, illetve adatcsoportokra oszthatjuk 
fel:

C={cp} (p=1,2,3,4,5)  (5.1)

ahol

c1=s (5.1.a)
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a cél hovatartozása,

c2=NO  (5.1.b)

a cél egyedi sorszáma,

c3={X,Y,H,X’,Y’,H’}     (5.1.c)

a cél térkoordinátái, illetve sebességvektorának összetevői.

c4={X”,Y”,H”}          (5.1.d)

a gyorsulásvektor összetevői és

c5={Jpasz,Ja-p,Jsz}       (5.2.e)

a cél passzív, aktív-primer, illetve szekunder lokációval 
meghatározható jellegadatai.

5.1. A céladatok hitelessége
A (4.6), illetve (4.7) összefüggésekkel leírt analógia a RIR 

által szolgáltatott légihelyzet-információk hitelességét fejezi 
ki,  amely akkor áll  fenn, ha hasonló analógia mutatható ki a 
fent leírt egyes adatok illetve adatcsoportok esetében is. Ennek 
megfelelően, az egyes adatok illetve adatcsoportok vonatkozásában 
a  hitelesség   mértékét   (μ)  az  fejezi  ki,  hogy  az 
adatfeldolgozási  folyamat során előállított információk (CIII) 
milyen való-színűséggel felelnek meg a pillanatnyi légihelyzetnek 
(C):

μp=P(CIIIp~Cp).         (5.3)
Ennek  alapján,  az  egyes  információk  előállítási  módjának 

figyelembevételével, határozhatjuk meg azok hitelességének mérté-
két. 
5.1.1. Az azonosítás hitelessége

A RIR a légicélok azonosítását szekunder rádiólokációval (IV. 
melléklet), vagy aktív és passzív lokáció egyidejű alkalmazásával 
(VII. melléklet) biztosítja. A csoportos azonosítás - például, 
az  állami hovatartozás meghatározása - hitelességét a "saját-
ellenség" felismerő rendszer megbízhatósága határozza meg:

μ1=Msaj                (5.4)
A saját repülőeszközök egyedi azonosításának hitelességét vagy 

az alkalmazott válasz-informatív szekunder rádiólokációs rendszer 

μsaj2=Msz(NO),       (5.5.a)
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vagy a fónikus rádiókapcsolat pelengálásának

μsaj2=Mpel,          (5.5.b)

az ellenséges repülőeszközökét pedig a pályakövetés 
megbízhatósága

μelg2=Mköv  (5.5.c)

határozza meg.

5.1.2. Az extrapolált célhelyzet hitelessége
A  3.1.  pontban  megvizsgáltuk,  hogyan  befolyásolja  az 

adatfeldolgozáshoz szükséges idő - vagyis, az információkésés - a 
RIR térbeli struktúrájának kialakítását. Ha a rendszer működése 
során az ott meghatározott követelményeknek megfelelő struktúra 
fenntartható,  és  a  korrelációs  információk  előállításához 
szükséges, valamennyi adat (CIII) meghatározható a rendelkezésre 
álló  idő  alatt,  akkor  a  célpálya  kellő  pontossággal 
extrapolálható  az  információ  kiadásának  időpontjára,  és  -  a 
mérési és a számítási pontosság  korlátain belül - , a RIR által 
szolgáltatott  adatok  hitelesen  tükrözik  cél  a  pillanatnyi 
helyzetét.

A gyakorlatban azonban - különösen a légvédelmi harc keretei 
között  -  vagy  ki  sem  alakítható  a  RIR  követelmény  szerinti 
struktúrája,  vagy  a  külső  zavarok  következtében  nem  tartható 
fenn. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló idő alatt még 
azoknak  a  célpályáknak  a  paraméterei  sem  határozhatók  meg  az 
extrapoláláshoz  szükséges  pontossággal,  amelyeket  a  RIR 
felderített.  Ennek  hatása  akkor  jelentkezik  a  RIR  kimenetén, 
amikor  a  cél  az  utolsó  pályapont  helyzetének  mérése  és  az 
információnak a felhasználó  számára való kiadása közötti időben 
kezd  manőverezni.  Ez  esetben,  az  utolsó  pályaadat  alapján 
számított extrapolált pályapont  és a tényleges helyzet között 
jelentős eltérés is lehet, a manővertől függően.

A  cél  manőverei  és  az  extrapolálási  hiba  közötti 
összefüggéseket az 5.1.ábra diagramjai szemléltetik. Az 5.1.a. 
ábra  görbéi  az  extrapolálási  távolságnak  (E)  megfelelő  utat 
szemléltetik, különböző fordulósugár (R) esetén. Feltételezve az 
állandó pályamenti sebességet, a cél, az egyes körívek mentén, E 
hosszúságú utat tesz meg az extrapolációs idő alatt. Ezért az 
egyes  körívek  végpontja,  az  utolsó  mért  pályaponthoz  -  a 
koordinátarendszer origójához - viszonyítva, az 
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e=R·sin(E/R)                (5.6.a)

r=R·[1-cos(E/R)]            (5.6.a)

relatív koordinátákkal jellemezhető. Az egyes körívek sugarának, 
a lineáris extrapolálási távolsághoz viszonyított relatív értéke 
(R/E) az ábra jobb oldalán látható. A különböző fordulósugárral 
végrehajtott iránymanőver esetén létrejövő extrapolálási hibát a

D2=(E-e)2 + r2            (5.7)

összefüggéssel  határozhatjuk   meg.  Ennek,  a  lineáris 
extrapolálási távolsághoz viszonyított relatív értékét (D/E), az 
ábra bal oldalán, a megfelelő körívek végén tüntettük fel, a 
relatív  fordulósugártól  való  függését  pedig  az  5.1.b.  ábra 
szemlélteti.

Ahhoz, hogy megítélhessük az információkésés okozta, maximális 
extrapolálási hiba abszolút értékét is, figyelembe kell venni a 
repülőeszközök manőverlehetőségeit. Az 5.2.a. ábra görbéi alapján 
meghatározható  néhány  gyakorlati  célsebesség  (V)  esetében,  a 
fordulósugár (R) függvényében fellépő túlterhelés (g). A várható 
repülőeszközökre  megengedett  maximális  túlterhelés  ismeretében 
meghatározható  a  különböző  célsebességekhez  tartozó  legkisebb 
fordulósugár  és,  ennek  függvényében,  az  extrapolálási  hiba 
legnagyobb abszolút értéke. Az 5.2.b. ábra, például a 8-szoros 
túlterhelés  mellett  megengedett  minimális  fordulósugárral 
végrehajtott, 180O-os iránymanőver esetében létrejövő maximális 
extrapolálási  hiba  abszolút  értékét  szemlélteti,  különböző 
célsebességek mellett, az extrapolálási idő függvényében.

Az  adatfeldolgozás,  az  -átvitel  és  a  –megjelenítés  egy 
ciklusának megvalósításához - vagyis, a korrelációs információk 
elő-állításához  -  szükséges  Tk  idő  ismeretében,  a  légicélok 
várható manővereinek figyelembevételével, tehát, meghatározható 
az információkésés hatása a RIR hatékonyságának alakulására. A 
célok  extrapolált  helyzetkoordinátái,  változatlan  pályaadatok 
esetén,  σ négyzetes  átlagos  hibával  tükrözik  a  tényleges 
légihelyzetet. A késési idő alatt végrehajtott, váratlan manőver 
esetén ez az eltérés

D=D(Tk)

értékkel megnövekszik. Ha a manőver valószínűsége Pman, akkor a 
várható eltérés négyzetes átlagos értéke 

σ2man=σ2·(1-Pman)+(D2+σ2)Pman        (5.8)

69



lesz, ezért a RIR által meghatározott pályaadatok hitelessége, az 
extrapolációs hibának az információkésés okozta megnövekedése 
következtében 

σ
μ3=---- (5.9) 

σman
értékű lesz.
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5.1.3. A manőveradatok hitelessége
Az előző pontban tárgyalt, váratlan manőverek következtében, 

természetesen,  a  RIR  által  szolgáltatott  manőveradatok  sem 
felelnek  meg  a  tényleges  értékeknek.  Hitelességük  a  manőverek 
valószínűsége alapján

μ4=1-Pman             (5.10)
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értékű lesz.

5.1.4. A jellegadatok hitelessége
A különböző lokációs eljárással megszerezhető jellegadatok (J) 

hitelessége mindig attól függ, hogy milyen  megbízhatóságú az az 
eljárás  (Melj),  illetve  berendezés  (Mber),  amely  a  megfelelő 
információ detektálására, illetve feldolgozására szolgál:

μ5=Melj(J).Mber(J)            (5.11)
Az egyes információk hitelessége alapján még nem határozható 

meg  egyértelműen a RIR hatékonysága, hiszen könnyen belátható, 
hogy  ezek  ismerete  nem  azonos  mértékben  járul  hozzá  a  légi-
helyzetbe  való, különböző jellegű beavatkozás, illetve az arra 
való  felkészülés  eredményességéhez.  Az  egyes  adatok,  illetve 
adatcsoportok  fontosságát (φ), ennek megfelelően a célrendszer 
eredményességéhez való hozzájárulása alapján határozhatjuk meg.

5.2. Az információk fontossága
Ha  az  összes  szükséges  információ  ismeretében  a  feladat-

végrehajtás valószínűsége Pfv a vizsgált, p-ik adat (adatcsoport) 
hiányában pedig Pfv-p, akkor az adott információ fontosságát a

Pfv-p
φp=1- -----  (5.12)

Pfv

összefüggéssel fejezhetjük ki.
Az  egyes  adatok,  illetve  adatcsoportok  fontossága  a  keret-

rendszerben fennálló lokátor-cél viszonytól, a célrendszer által 
végrehajtandó feladat jellegétől és az egyes adatok nem lokációs 
eljárással történő megszerzésének lehetőségeitől függ. Tehát, a 
fontossági értékek meghatározását a konkrét rendszerben, és az 
aktuális feladat figyelembevételével kell mindig elvégezni. Itt, 
csak néhány példán keresztül szemléltetjük egyes adatok  fontos-
sági tényezőjének meghatározási lehetőségét.

5.2.1. A cél csoportos és egyedi azonosítása
A célok azonosítására szolgáló információk fontossága eltérő a 

légvédelem és a légiforgalomirányítás, illetve a légvédelem saját 
repülőeszközeinek irányítása szempontjából. Az utóbbi két esetben 
döntő az egyedi azonosítás, hiszen e nélkül egyedi irányítás  nem 
lehetséges.   Az  ellenséges  légicélok   megsemmisítéséhez  és  a 
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saját  repülőeszközök  biztonságának  biztosításához,  viszont, 
elegendő a csoportos azonosításra szolgáló információk ismerete.

Az  állami  hovatartozást  jelző  információ  hiányában,  annak 
valószínűsége, hogy a légihelyzetet alkotó N darab rádiólokációs 
cél közül, véletlenszerűen éppen az Ne mennyiségű ellenséges célt 
választja ki megsemmisítésre a légvédelmi rendszer

Ne
Pe=---  (5.13)

N
értékű. Ennek megfelelően, a légvédelmi rendszer célelosztási és 
megsemmisítési  feladatának  szempontjából  a  hovatartozásra 
vonatkozó információ fontossága

Pe·Pmegs
φmegs1=1- -------- =1-Pe (5.14.a)

Pmegs

Ugyanakkor, a saját repülőeszközök biztonsága szempontjából, 
ennek az információnak

φbizt1=Pe              (5.14.b)

értékű fontossága van!
A  cél  egyedi  sorszáma,  a  hovatartozás  ismeretében, 

egyszerűsíti ugyan a légvédelmi rendszerben a célelosztás és a 
megsemmisítés  technikai  megvalósítását,  hiánya  azonban, 
gyakorlatilag nem csökkenti a végrehajtás valószínűségét, ezért 
fontosságának értéke közel nulla:

φmegs2≈0            (5.15.a)

Ugyanennek  az  információnak  a  hiánya,  a  repülőeszközök 
irányítása  szempontjából,  jelentősen  csökkentheti  a 
feladatvégrehajtás valószínűségét. Fontosságát az határozza meg, 
hogy  a  fónikus  rádiókapcsolat  (esetleg  a  vizuális  felderítés) 
milyen  megbízhatósággal  biztosítja  az  egyedi  azonosítást(Maz). 
Ennek megfelelően, a fontosság értéke

φir2=1-Maz  (5.15.b)

lesz.

5.2.2. A helyzetkoordináták és azok változása
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A légvédelmi harc keretei között a légvédelem és a légitámadás 
alrendszerének elemei között, az egyetlen információs kapcsolatot 
a passzív és az aktív, primer rádiólokáció jelenti. Ezért, az 
ellenséges légicélok helyzetkoordinátáinak  meghatározása  csak a 
RIR  útján  lehetséges.  Mivel  ez  esetben  a  légihelyzetbe  való 
beavatkozás és az arra való felkészülés csak a cél pillanatnyi - 
tehát  extrapolált  -  helyzetének  ismeretében  lehetséges,  a 
célelosztás  és  a  cél  megsemmisítésének  feladat-végrehajtási 
valószínűsége  a  cél  térbeli  helyzetére  és  térbeli 
sebességvektorára  vonatkozó  adatok  hiányában,  gyakorlatilag 
nullával egyenlő:

Pmegs3≈0           (5.16.a)

amiből következik, hogy ezen  adatok  fontossága a légvédelmi 
rendszert kiszolgáló rádiólokációs-információs rendszerekben

φmegs3≈1           (5.17.a)

gyakorlatilag a legmagasabb, vagyis közel egy értékű.
A cél manővereit jellemző térbeli gyorsulásvektor értékének 

ismerete híján az extrapolált pályapont helyzete eltérhet a cél 
tényleges helyzetétől, azonban az információkésési időtől függő 
hibával meghatározható. Ennek megfelelően, a feladat végrehajtás 
valószínűsége, a gyorsulásvektor ismeretének hiányában nullától 
különböző,  és  az  információkésési  időtől,  illetve  a  célok 
manővervalószínűségétől függő 

Pmegs4=Pmegs4(Tk,Pman)>0      (5.16.b)

értékű, így ezen adatok fontossága

φmegs4=φmegs4(Tk,Pman)<1      (5.17.b)

szintén az információkésési idő és a manővervalószínűség
függvényében határozható meg.

A  légiszállítás  keretei  között  és  a  légvédelmi  harcban 
résztvevő  saját  repülőeszközök  irányítása  esetében, 
természetesen, ugyanezen adatok fontossága eltérő a fentiektől. A 
pilóta által vezetett repülőeszközök helyzetéről, sebességéről és 
manővereiről,  a  RIR  lehetőségein  kívül,  a  célrendszer  fónikus 
rádiókapcsolat  útján  is  szerezhet  információkat,  a  fedélzeti 
navigációs berendezések adatai alapján. Ez esetben, a feladat-
végrehajtás  valószínűsége  a  RIR  által  szolgáltatott,  ilyen 
jellegű  információk  hiányában,  a  navigációs  berendezések 
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adatainak  (Mnav),  és  a  fónikus  rádiókapcsolatnak  a 
megbízhatóságától (Mfón) függ: 

Pir3,4 =Pir3,4(Mnav,Mfón)>0            (5.16.c)
Ennek megfelelően, ezek fontossági tényezője

φir3,4=φir3,4(Mnav,Mfón)               (5.17.c)

értékű.

5.2.3. A cél jellegadatai
A  cél  jellegére  vonatkozó  adatok,  elsősorban,  a  RIR 

adatfeldolgozási folyamata során kerülnek felhasználásra, azonban 
a különböző lokációs eljárással megszerezhető jellegadatok közül 
néhánynak jelentősége van a légihelyzetbe való beavatkozás és az 
arra való felkészülés szempontjából is.

A passzív lokációval meghatározható frekvencia és modulációs 
adatok,  elsősorban,  a  zavar-válasz  jellegű  beavatkozáshoz 
szükségesek. Ezek hiányában a zavarni kívánt berendezés szinkron-
zavarása  nem  biztosítható.  Ezért,  ezeknek  az  adatoknak  a 
fontossága, a zavar-válasz létrehozása szempontjából 

φz-v5(pasz)≈1             (5.18.a)

értékű lesz.
A szekunder lokáció útján szerzett jellegadatok közül, a saját 

repülőeszközök biztonsága szempontjából, kiemelt jelentősége van 
a   vészjeleknek.  Ezek  hiányában,  a  földi  irányítás  részéről 
vészhelyzetben  szükséges  beavatkozás  hatékonysága  a  fónikus 
rádiókapcsolat megbízhatóságától (Mfón) függ. Így, a repülőgép-
személyzet  által  manuálisan  bekapcsolható,  és  a  szekunder 
rádiólokáció  csatornáján  keresztül,  automatikusan  továbbított 
vészjel fontossága 

φbizt5(sz)=1-Mfón           (5.18.b)

értékű  lesz.  Abban  az  esetben,  ha  a  szekunder  rádiólokáció 
csatornáján keresztül nem csak vészjel, hanem a veszélyes helyzet 
okára utaló, automatikusan bekapcsolódó  vészadat is továbbításra 
kerül - mint, például, a FAK-FAV rendszer esetében -, akkor ennek 
hiányában  a  szükséges  (és  lehetséges)  földi  beavatkozás 
hatékonyságát  az  is  meghatározza,  hogy  a  repülőgép-személyzet 
milyen   megbízhatósággal  (Mészl)  észleli  a  veszély  okát.  Ez 
esetben a jellegadat fontossága
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φbizt5(F-F)=1-Mészl·Mfón        (5.18.c)

értékűre növekszik.

5.3. A hatékonyság definiciója
A  RIR  hatékonysága  alatt  azt  értjük,  hogy  az  általa 

szolgáltatott  légihelyzet-információk,  az  adott  keretrendszer 
konkrét körülményei között, milyen mértékben tükrözik a tényleges 
légi-helyzetet, illetve biztosítják a célrendszer meghatározott 
feladatának végrehajtását.

Ennek  megfelelően,  a  hatékonyság  értékét  a  légihelyzet-
információk halmazában szereplő valós (LV) és hamis (LH) célok 
mennyiségének a tényleges légihelyzetet alkotó (N), illetve a RIR 
által  detektált (LD) rádiólokációs célok számához viszonyított 
aránya,  valamint  az  egyes  adatok,  illetve  adatcsoportok 
hitelessége és fontossága határozza meg:

LV LH 5

Φ=--(1- --) Π [1-(1-μp)φp]   (5.19)
N LD p=1

Természetesen, a hatékonyság értéke - mint a benne szereplő 
tényezők  mindegyike - sztochasztikus jellegű. Arra a azonban 
mindenképpen  alkalmas,  hogy  segítségével  össze  lehessen 
hasonlítani  az  azonos  körülmények  között  működő,  azonos  célt 
szolgáló, de különböző térbeli és szervezeti struktúrájú, vagy 
eltérő módon működő rádiólokációs rendszereket.
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BEFEJEZÉS (helyett)
A  "műfaj"  szabályai  szerint,  itt  most  szigorú 

következtetéseknek és konkrét javaslatoknak kellene következniük 
a  jelenleg  működő  rádiólokációs—információs  rendszerekre 
vonatkozóan. Ez, azonban már meghaladja e dolgozat kereteit és a 
szerző lehetőségeit. Az értekezés öt fejezetébe és a kutatásra 
fordított  időbe  csak  az  fért  bele,  amit  a  cím  is  takar:  a 
rádiólokációs—információs  rendszerek  rendszertechnikájának 
alapjai.

Lehet  -  sőt,  biztos  -,  hogy  ezek  az  alapok  nem  minden 
keresztmetszetükben  egyenszilárdságúak.  Arra  azonban,  talán, 
alkalmasak,  hogy  rájuk  támaszkodva  új,  az  eddigi  gyakorlattól 
eltérő módon vizsgálhassuk meg ezeket a rendszereket. Vagyis, a 
Bevezetés  mottójául  választott  anekdota  Kapitánya  pontosabb 
kérdéseket tehessen fel a Gépháznak, a Gépház pedig egzaktabb 
válaszokat adhasson a feltett kérdésekre.

Néhány, az általam újszerűnek ítélt válaszok közül:
1. A  rádiólokációs-információs  rendszerek környezetükkel,  a 

légvédelemmel  illetve  a  légiforgalom-irányítással  és  a 
1égihelyzettel  együtt  egy  konfliktusos  rendszert —  a 
légvédelmi  harc  illetve  a  légiszál1ítás  rendszerét  — 
alkotják.  Az  így  létrejövő  keretrendszeren  belül,  a 
működés során, az egyes alrendszerek és azok elemei között 
érdekellentétek  vannak,  amelyek  együttműködéssel 
feloldható, vagy antagonisztikus konfliktusokhoz  vezetnek 
(1.2.1. pont).

2. Az  egyes  alrendszerek  illetve  azok  elemei  közötti, 
bonyolult   kölcsönhatások a  konfliktusok  békés,   vagy 
ellenséges  feloldását  szolgálják.  Ezek  közül  kiemelkedő 
szerepe van a  légihelyzetbe való beavatkozásnak (1.2.2. 
pont).

3. A  rádiólokációs-információs  rendszerek  létrehozásához 
szükséges többletráfordítás, és az ezáltal lehetősége az 
adatszerzési  és  feldolgozási  funkció megvalósításának 
(2.1.  és  2.2.,  illetve  2.3.  és  2.4.  pont),  illetve  a 
rendszerszintű  zavarvédelmi  eljárások hatásának elemzése 
(4.1. pont).

4. A  RIR-nek,  mint  a  légvédelmi,  illetve  a  légiforgalom-
irányítási  rendszer  információs  alrendszerének 
hatékonyságát az  határozza  meg,  hogy  milyen  mértékben 
járul hozzá a célrendszer feladatainak végrehajtásához (5. 
fejezet).
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