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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczenia transmisji, o regulowanym poziomie za-

bezpieczenia, przed podsłuchem oraz układ zabezpieczający transmisję przed podsłuchem. Rozwią-

zanie dotyczy techniki utajnionej łączności elektrycznej z zastosowaniem zagłuszania przez dodanie 

drugiego sygnału w celu utworzenia sygnału niezrozumiałego. 

Obecnie najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia transmisji przed podsłuchem jest szy-

frowanie z użyciem różnych algorytmów. Przykładowo, sieci bezprzewodowe standardu z grupy IEEE 

802.11 zabezpiecza się korzystając z technik WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) lub WPA (ang. 

WiFi Protected Access). Cechą wspólną tych zabezpieczeń jest to, że operacja zabezpieczania 

transmisji odbywa się w dziedzinie dyskretnej, czyli na poziomie bitów informacyjnych. 

Istnieją również metody zabezpieczania transmisji w dziedzinie ciągłej, na poziomie warstwy fi-

zycznej, czyli w pierwszej warstwie modelu OSI/ISO. Należą do nich przede wszystkim metody oparte 

na teorii komunikacji chaotycznej (ang. chaotic communication) opisane przez Tao Yang, „A Survey of 

Chaotic Secure Communication”, International Journal of Computational Cognition Volume 2, Number 2, 

Pages 81-130, June 2004. 

Zasada działania tych systemów polega na dodawaniu do sygnału niosącego informację dodat-

kowej sekwencji ciągłej lub dyskretnej zwanej sygnałem systemu chaotycznego (ang. chaotic system). 

Moc sygnału systemu chaotycznego jest dużo większa od mocy sygnału niosącego informację, co 

znacząco utrudnia lub wręcz uniemożliwia podsłuchanie tak zabezpieczonej transmisji. Poprawny 

odbiór tak zabezpieczonego sygnału możliwy jest tylko wtedy, gdy w odbiorniku znany jest przebieg 

sygnału systemu chaotycznego. 

Cechą wspólną wyżej wymienionych technik jest brak możliwości sterowania poziomem zabez-

pieczenia. Zabezpieczenie można „włączyć” stosując jedną z wyżej wymienionych metod lub je „wyłą-

czyć”, czyli zaprzestać stosowania zabezpieczenia. 

Istotą sposobu, według wynalazku, jest to, że na poziomie warstwy fizycznej w stacji nadawczej 

do sygnału na wyjściu kodera konstelacji, a przed modulatorem, dodaje się, za pomocą sumatora, 

pseudolosową sekwencję zakłócającą pochodzącą z generatora sekwencji zakłócająco-zabezpiecza-

jącej. Sekwencję zadaje się regulatorem mocy nadajnika. Regulator mocy jest sterowany przez ste-

rownik zewnętrzny nadajnika S6. Umożliwia on zmianę mocy sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej 

dodawanej do sygnału użytecznego dowolnie często oraz w dowolny sposób, zarówno ciągły, jak 

i dyskretny. W stacji odbiorczej od sygnału wejściowego, po jego korekcji, odejmuje się, za pomocą 

substraktora, sekwencję zakłócająco-zabezpieczającą uprzednio dodaną w nadajniku, a wytworzoną 

w koherentnym generatorze sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej odbiornika. Moc tej sekwencji 

nastawia się w regulatorze mocy odbiornika sterowanym przez sterownik zewnętrzny odbiornika. 

Wszystkie parametry obu sekwencji zakłócająco-zabezpieczających, z wyjątkiem mocy, są identyczne. 

Proponowane zabezpieczenie transmisji przeprowadzone zostaje w dziedzinie ciągłej. Efekt 

dodania sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej w opisany sposób przez stację podsłuchującą odbie-

rany jest jako dodanie ciągłego szumu do sygnału nadawanego o zmiennej widmowej gęstości mocy. 

Dodanie sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej do sygnału na wyjściu kodera konstelacji po-

woduje zmniejszenie się stosunku energii sygnału do widmowej gęstości mocy szumu. Skutkuje to 

pogorszeniem się bitowej stopy błędów w sygnale odbieranym. Wraz ze wzrostem mocy sygnału za-

kłócająco-zabezpieczającego rośnie bitowa stopa błędów oraz pogarsza się jakość transmisji. Istotą 

wynalazku jest zastosowanie w odbiorniku identycznego, koherentnego generatora sekwencji zakłóca-

jąco-zabezpieczającej, która, za pomocą części odbiorczej wynalazku, zostaje odjęta od sygnału na 

wyjściu układu korekcji, bezpośrednio przed układem decyzyjnym. Usunięcie sygnału zakłócającego-

-zabezpieczającego powoduje zwiększenie stosunku energii sygnału do widmowej gęstości mocy 

szumu. Zmiana mocy sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej generowanej w generatorze nadajnika 

umożliwia płynne stopniowanie siły zabezpieczenia. Dodanie do sygnału użytecznego sekwencji za-

kłócająco-zabezpieczającej o małej mocy jedynie nieznacznie pogorszy jakość sygnału odebranego 

przez stację podsłuchującą. Na przykład, w przypadku transmisji obrazu z kamery spowoduje to po-

gorszenie się jakości tego obrazu. Dodanie sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej o dużej mocy 

może całkowicie uniemożliwić podsłuchanie prowadzonej transmisji. Dzięki temu wynalazek ten może 

zostać wykorzystany do płynnej regulacji stopnia i/lub siły stosowanego zabezpieczenia, w przeci-

wieństwie do innych technik zabezpieczających. 
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Układ zabezpieczający transmisję przed podsłuchem, według wynalazku, składa się z części 

nadawczej i odbiorczej. Charakteryzuje się tym, że w części nadawczej pierwsze wejście sumatora 

połączone jest z wyjściem kodera konstelacji stacji nadawczej, a drugie wejście sumatora połączone 

jest z regulatorem mocy nadajnika wzmacniającym sekwencję zakłócająco-zabezpieczającą pocho-

dzącą z przyłączonego do niego generatora sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej nadajnika. Do 

regulatora przyłączony jest sterownik zewnętrzny nadajnika. Wyjście sumatora jest połączone z modu-

latorem stacji nadawczej. W części odbiorczej pierwsze wejście substraktora połączone jest z wyj-

ściem korektora sygnału stacji odbiorczej, drugie wejście substraktora połączone jest z regulatorem 

mocy odbiornika, wzmacniającym moc sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej pochodzącej z połą-

czonego z regulatorem mocy odbiornika, generatora sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej odbior-

nika. Ponadto, do regulatora mocy odbiornika przyłączony jest sterownik zewnętrzny odbiornika. Wyj-

ście substraktora połączone jest z wejściem układu decyzyjnego stacji odbiorczej. 

Zadaniem części nadawczej układu zabezpieczającego jest dodanie do sygnału na wyjściu ko-

dera konstelacji sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej o zadanej mocy, wytworzonej w generatorze. 

Układ dostosowany jest do pracy z różnymi generatorami sekwencji zakłócających, na przykład szumu 

pseudolosowego o rozkładzie normalnym. 

Ponieważ sekwencja zakłócająca znana jest tylko w odbiorniku, zmodyfikowanym według wyna-

lazku, stacje podsłuchujące transmisję radiową są w stanie odebrać jedynie sygnał zakłócony o jako-

ści zdegradowanej do poziomu ustalonego przez nadawcę. Ustalanie stopnia degradacji poziomu 

jakości odbywa się poprzez regulację mocy sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej w regulatorze 

mocy S2. W przypadku zastosowania układu do usług czasu rzeczywistego umożliwia to określenie 

jakości, z jaką stacja podsłuchująca jest w stanie odebrać sygnał. W skrajnym przypadku, w sytuacji, 

w której poziom zakłócania jest zbyt wysoki, transmisja zostaje zerwana, co z punktu widzenia stacji 

podsłuchującej może być postrzegane jako zanik sygnału. Z uwagi na izochroniczny charakter ruchu, 

wykluczający możliwość retransmisji ramek, stacja podsłuchująca nie będzie w stanie wskazać innej 

przyczyny pogorszenia jakości transmisji. Oznacza to, że stacja podsłuchująca nie będzie świadoma 

istnienia zabezpieczenia transmisji. Zaznaczyć przy tym należy, że świadomość istnienia opisywanego 

zabezpieczenia nie stanowi jego istotnego osłabienia. Zastosowanie w odbiorniku układu odejmujące-

go sekwencję zakłócająco-zabezpieczającą po układzie korekcji sygnału powoduje, że układ zabez-

pieczający będący przedmiotem niniejszego wynalazku jest dla odbiornika całkowicie przezroczysty. 

Oznacza to, że proponowane rozwiązanie nie wpływa w żaden sposób na protokoły oraz standardy 

transmisji sygnału, a dzięki temu może być z powodzeniem stosowane w urządzeniach będących 

w powszechnym użytkowaniu. 

Sposób i układ, według wynalazku, opisano na przykładzie wykonania i przedstawiono na ry-

sunku. Fig. 1 pokazuje część nadawczą, a fig. 2 - część odbiorczą układu. 

Na poziomie warstwy fizycznej, w stacji nadawczej do sygnału wyjściowego z kodera konstela-

cji, a przed modulatorem dodaje się, za pomocą sumatora S1 pseudolosową sekwencję zakłócająco- 

-zabezpieczającą z generatora sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej S3 o mocy, którą zadaje się 

regulatorem mocy nadajnika S2 sterowanym przez sterownik zewnętrzny nadajnika S6. W stacji od-

biorczej od sygnału wejściowego, po jego korekcji, odejmuje się za pomocą substraktora R1 odbiorczą 

sekwencję zakłócająco-zabezpieczającą wytworzoną w odbiorczym generatorze zakłócająco-

-zabezpieczającym R3. Moc sekwencji zakłócającej zadaje się odbiorczym regulatorem mocy odbior-

nika R2 sterowanym przez sterownik zewnętrzny odbiornika R6. Parametry obu sekwencji zakłócają-

co-zabezpieczających, w części nadawczej i w części odbiorczej, z wyjątkiem ich mocy, są identyczne 

i generuje się je koherentnymi generatorami sekwencji zakłócająco-zabezpieczających. 

Układ zabezpieczający transmisję przed podsłuchem składa się z części nadawczej i odbior-

czej. W części nadawczej pierwsze wejście sumatora S1 połączone jest z wyjściem kodera konstela-

cji S4 stacji nadawczej, drugie wejście sumatora S1 połączone jest z regulatorem mocy nadajnika S2 

wzmacniającym sekwencję zakłócająco-zabezpieczającą pochodzącą z przyłączonego do regulatora 

mocy nadajnika S2, generatora sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej nadajnika S3. Ponadto, do 

regulatora mocy nadajnika S2 przyłączony jest sterownik zewnętrzny nadajnika S6. Wyjście sumato-

ra S1 jest połączone z modulatorem S5 stacji nadawczej. W części odbiorczej pierwsze wejście sub-

straktora R1 połączone jest z wyjściem korektora sygnału R5 stacji odbiorczej, drugie wejście sub-

straktora R1 połączone jest z regulatorem mocy odbiornika R2, wzmacniającym moc sekwencji zakłó-

cająco-zabezpieczającej pochodzącej z połączonego z regulatorem mocy odbiornika R2, generatora 

sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej odbiornika R3, ponadto do regulatora mocy odbiornika R2 
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przyłączony jest sterownik zewnętrzny odbiornika R6. Wyjście substraktora R1 połączone jest z wej-

ściem układu decyzyjnego R4 stacji odbiorczej. 

W przykładzie wykonania w nadajniku urządzenia zgodnego ze standardem IEEE 802.11b 

strumień chipów po operacji rozpraszania CCK (ang. Complementary Code Keying) trafia na wejście 

modulatora QPSK (ang. Quadrature Phase Shift Keying), który składa się z trzech bloków funkcjonal-

nych przedstawionych na rysunku: kodera konstelacji S4, sumatora S1 oraz modulatora S5, który 

wymnaża zakodowany sygnał dyskretny z nośną. Sumator S1 sumuje sygnał z wyjścia kodera konste-

lacji wraz z sekwencją zakłócająco-zabezpieczającą, o zmiennej amplitudzie, generowaną w genera-

torze S3 oraz wzmacnianą w regulatorze mocy S2. Regulator mocy S2 zmienia amplitudę sekwencji 

zakłócająco-zabezpieczającej w takt sygnału sterującego będącego sinusoidą o częstotliwości 1 kHz 

pochodzącego ze sterownika zewnętrznego nadajnika S6. Następnie, sygnał po wymnożeniu przez 

nośną przekazywany jest na wyjście, gdzie w dalszym etapie podlega odfiltrowaniu w filtrze kanało-

wym oraz wzmocnieniu we wzmacniaczu mocy i przekazaniu do anteny nadawczej. Funkcjonalność 

modulatora S5 i kodera konstelacji S4 nie różni się od rozwiązań standardowych. Wszystkie moduły 

nadajnika zostały wykonane w technologii FPGA. 

W odbiorniku urządzenia zgodnego ze standardem IEEE 802.11b, sygnał z wyjścia korekto-

ra R5, przedstawionego na fig. 2, przekazywany jest na wejście substraktora R1. Substraktor R1 

odejmuje od odebranego sygnału, znaną w odbiorniku, sekwencję zakłócająco-zabezpieczającą gene-

rowaną w generatorze R3 o mocy ustalanej w regulatorze mocy R2 w takt sinusoidy o częstotliwości 

1 kHz pochodzącej ze sterownika zewnętrznego odbiornika R6, koherentnej z sinusoidą sterującą 

regulatorem mocy S2 nadajnika. Wyjście substraktora R1 połączone jest wejściem układu decyzyjne-

go R4 oraz dalszymi elementami funkcjonalnymi odbiornika urządzenia standardu IEEE 802.11b. 

Funkcjonalność korektora R5, układu decyzyjnego R4 oraz dalszych elementów odbiornika standardu 

IEEE 802.11b nie różni się od rozwiązań standardowych. Analogicznie jak w przypadku strony 

nadawczej, wszystkie elementy odbiornika zostały wykonane w technologii FPGA. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób zabezpieczania transmisji przed podsłuchem, znamienny tym, że na poziomie war-

stwy fizycznej, w stacji nadawczej do sygnału wyjściowego z kodera konstelacji, a przed modulatorem 

dodaje się, za pomocą sumatora (S1) pseudolosową sekwencję zakłócająco-zabezpieczającą z gene-

ratora sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej (S3) o mocy, którą zadaje się regulatorem mocy na-

dajnika (S2) sterowanym przez sterownik zewnętrzny nadajnika (S6), a w stacji odbiorczej od sygnału 

wejściowego, po jego korekcji, odejmuje się za pomocą substraktora (R1) odbiorczą sekwencję zakłó-

cająco-zabezpieczającą wytworzoną w odbiorczym generatorze zakłócająco-zabezpieczającym (R3) 

o mocy, którą zadaje się odbiorczym regulatorem mocy odbiornika (R2) sterowanym przez sterownik 

zewnętrzny odbiornika (R6), przy czym parametry obu sekwencji zakłócająco-zabezpieczających, 

z wyjątkiem ich mocy, są identyczne i generuje się je koherentnymi generatorami sekwencji zakłócają-

co-zabezpieczających. 

2. Układ zabezpieczający transmisję przed podsłuchem składający się z części nadawczej i od-

biorczej, znamienny tym, że w części nadawczej pierwsze wejście sumatora (S1) połączone jest 

z wyjściem kodera konstelacji (S4) stacji nadawczej, drugie wejście sumatora (S1) połączone jest 

z regulatorem mocy nadajnika (S2) wzmacniającym sekwencję zakłócająco-zabezpieczającą pocho-

dzącą z przyłączonego do regulatora mocy nadajnika (S2), generatora sekwencji zakłócająco-za-

bezpieczającej nadajnika (S3), ponadto do regulatora mocy nadajnika (S2) przyłączony jest sterownik 

zewnętrzny nadajnika (S6), a wyjście sumatora (S1) jest połączone z modulatorem (S5) stacji nadaw-

czej, natomiast w części odbiorczej pierwsze wejście substraktora (R1) połączone jest z wyjściem 

korektora sygnału (R5) stacji odbiorczej, drugie wejście substraktora (R1) połączone jest z regulato-

rem mocy odbiornika (R2), wzmacniającym moc sekwencji zakłócająco-zabezpieczającej pochodzącej 

z połączonego z regulatorem mocy odbiornika (R2), generatora sekwencji zakłócająco-zabez-

pieczającej odbiornika (R3), ponadto do regulatora mocy odbiornika (R2) przyłączony jest sterownik 

zewnętrzny odbiornika (R6), zaś wyjście substraktora (R1) połączone jest z wejściem układu decyzyj-

nego (R4) stacji odbiorczej. 
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Rysunki 
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