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1. Bevezető

A doktori tanulmányaim kezdetekor nagy érdeklődés mutatkozott a pilóta nél-
küli repülőgépek (Unmanned Aerial Vehicles, drónok) radarral történő észlelése
területén. Az átlagos drón kis mérete miatt ez egy nehéz feladat, mivel alacso-
nyabb frekvenciákon a radarkeresztmetszetük (Radar Cross Section) kicsiny, míg
magasabb frekvenciákon nehéz őket megkülönböztetni egyéb, repülő objektu-
moktól (pl. madarak). Azonban kísérletileg megfigyelték, hogy a propellerekről
szórt tér a forgásuk következtében modulációt szenved, ami diszkrét spektru-
mot eredményez és a propellerek rezonanciafrekvenciája közelében a legjelen-
tősebb [1]. Az első feladatom tehát egy, a forgó propellerről visszaszórt teret
leíró matematikai és numerikus modell elkészítése volt, aminek segítségével ki-
számolható egy monosztatikus mérésben tapasztalt spektrum a mérés geomet-
riája, a használt anyagok és a forgás sebességének függvényében.

Miután a modellt felépítettem és eredményeit ellenőriztem alternatív szá-
mítási módszerekkel, kutatásomat kiterjesztettem általánosabb esetek vizsgála-
tára, mint a bisztatikus kísérlet vagy egymás mellett forgó propellerek modelljei.
Ezeket Pető Tamás doktorandusztársam által összeállított kísérletekben validál-
tuk.

Tevékenységem következő célpontja az első téma elágazása, amire a propel-
lerek anyagi tulajdonságai és a róluk szóródó tér közti összefüggés vizsgálatakor
figyeltem fel. A szóródási kísérleteket leíró szimulációim során figyeltem fel arra
a tényre, hogy a propellerről szórt tér függ annak vezetőképességétől. A jelensé-
get leíró elméleti hátteret ekkor már nagyrészt kidolgoztam. Mivel a propellerek
sok esetben szénszálas kompozitból készülnek, foglalkoznom kellett még a min-
ta esetleges anizotrópiájával. Amikor mindezzel elkészültem, megterveztem egy
kísérletet, mintákat szereztem, és, ismét Pető Tamás segítségével, végrehajtottuk
a kísérletet az ötlet megvalósíthatóságának vizsgálata céljából.

A harmadik és végső tézisponton 2017 őszén, egy rövidtávú tudományos ki-
küldetésen kezdtem el dolgozni a Prágai Műszaki Egyetemen. A COST 1301-es
projekt keretében antennasor-szintézissel foglalkoztam, sugárzott vezeték nél-
küli energiaátvitellel összefüggő alkalmazásokban. Miután implementáltam a
Dr. Kracek ötletén alapuló algoritmust, általánosítottam és kiegészítettem az
eljárást, majd teszteltem különböző iránykarakterisztikák szintézisén.

Az azóta eltelt időben a problémakörben több alkérdésre is kiterjesztettem
kutatásomat, mint pl. több karakterisztika szimultán szintézise, közeli sugárzók
kölcsönhatása, interpolációs és szélsőérték-keresési algoritmusok. A munka so-
rán kipróbáltam és megvalósítottam új ötleteket, azonban a korábbi ismeretek a
szóró testek modellezéséről és a numerikus szoftverekről és módszerekről szin-
tén hasznosnak bizonyultak.
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2. Eredmények

Az elektromágneses térelmélet szempontjából fontos volt elsajátítanom a moz-
gó tárgyakról történő szóródást leíró formalizmust [2], az anizotróp anyagból
készült objektumok szórási tulajdonságait [3] és az antennasor-szintézis elmé-
letét [4]. A numerikus technikákat illetően számos számítási módszert elsajá-
títottam (mint az integrálegyenletek módszere (Integral Equations) [5] vagy a
végeselem-módszer (Finite Element Method) [6]). Ezek implementálására nu-
merikus szoftvereket (pl. Matlab, Comsol) használtam.

Szerencsémre a munka kísérleti részénél támaszkodhattam Pető Tamás
szakértelmére és az általa összeállított mérési elrendezésre, minek köszönhe-
tően az elméleti kérdésekre koncentrálhattam. Emellett részt vettem majd az
összes kísérletben, aminek eredményeire hivatkozom, és itt is számos kihívással
találkoztam. Ilyenek a teljesség igénye nélkül a spektrumanalizátor zajszűrése,
megfelelő minták kiválasztása, reflexió a környezetről, illetve a használt anten-
nák frekvenciafüggő karakterisztikái.

2.1. Elektromágneses szóródás forgó propellerekről

Az utóbbi időkben a pilóta nélküli repülőgépek detekciója figyelmet kapott, mi-
vel a standard radar-rendszerek nem, illetve nehezen képesek az észlelésükre.
Ennek oka a gépek kis radarkeresztmetszete. A hatékonyabb megfigyelési mód-
szerek kifejlesztése céljából szükséges a drónokról szórt jel alakjának alaposabb
vizsgálata.

Ismeretes, hogy egy egyenletes, egyenes vonalú mozgást végző testről szó-
ródó hullám Doppler-eltolást szenved — ez egy frekvenciában történő eltolást
jelent. Hasonló jelenség figyelhető meg bonyolultabb (mikro-) mozgásoknál,
mint egy propeller forgása. Ezt a jelenséget mikrodoppler-hatásnak nevezzük.

Az irodalomban a hasonló problémákat legtöbbször [7, 8] kis hullámhosszú
közelítéssel kezelik. A mi helyzetünkben a propeller hossza összehasonlítha-
tó a megvilágítás hullámhosszával, ezért ilyen közelítések nem alkalmazhatók;
szükséges egy teljes hullámú szimuláció elvégzése, a céltárgy forgása figyelembe
vételével.

Más problémáknál [9] időtartománybeli szimulációt használnak a szóródás
vizsgálatára. Ez a mi esetünkben is lehetséges lenne, azonban egyszerűbb (nem
szükséges az idő változó bevonása) és az elméleti háttérrel is összhangban van
(időben szinuszos gerjesztés és válasz) a frekvenciatartományban maradni.

A disszertációban az alábbi munkamenetet követem: A forgó koordináta-
rendszerbe történő transzformáció tulajdonságainak felhasználásával megmu-
tatom, hogy a szórt tér végtelen, de megszámlálhatóan sok frekvenciakompo-
nenst tartalmaz

Es (r, t ) =
∞∑

m=−∞
Em (r)ej(ω+mΩ)t , (1)
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1. ábra. Amíg a végeselem modellben szükséges a propeller és a környezete diszk-
retizációja, a momentum módszer segítségével felépíthető egy 1 dimenziós mo-
dell, amely megfelelően választott paraméterek (a és l ) és egy harmonikus, glo-
bális bázis alkalmazásával kb. 5-10 bázisfüggvénnyel hasonló eredményre vezet.

aholΩ a propeller forgásának körfrekvenciája, ésω a megvilágítás körfrekvenci-
ája.

Ezután megmutatom hogy amikor Ω több nagyságrenddel kisebb, mint
ω, felhasználható az ún. kvázi-stacionárius közelítés [10], analóg módon a
jelfeldolgozás-elméletből ismert alulmintavételezéshez [11]. Ezen egyszerűsítés
segítségével a szórt tér spektrumát bármely irányban leírható a propeller né-
hány álló helyzetével végzett szóródási szimuláció eredményeiből. A propeller
hosszúkás alakját kihasználva a szóródás számítására egy hatékony, 1 dimen-
zióban diszkretizált integrálegyenleteken alapuló formalizmust használok. Az
eredményeket a propeller részletes geometriáját leíró 3 dimenziós végeselem
szimulációval validálom (ennek illusztrációja az 1. ábrán látható).

Ez az eljárás általánosítható tetszőleges céltárgyakra, melyek méretei össze-
hasonlíthatók a hullámhosszal, vagy annál kisebbek. Speciális esetben, ha egy
időben periodikus mozgást végez, melynek során a pozíciója leírható Ωt = ϕ

paraméterrel, akkor (1)-beli koefficiensei Es (r,ϕ) Fourier koefficienseiként ad-
hatók meg

Es (r,ϕ) =
∞∑

m=−∞
Em (r)ejϕ. (2)

A munkám során megvizsgálom a több, egymáshoz közeli céltárgyról történő
szóródás esetét is, melynek spektruma

Esec
s (r, t ) =

∞∑
m1=−∞

∞∑
m2=−∞

Em1,m2 (r)ej(ω+m1Ω1+m2Ω2)t , (3)

formában adható meg, aholΩ1 ésΩ2 a két közeli propeller szögsebességei.
A doktorandusztársam, Pető Tamás által összeállított mérési elrendezés és

hardver segítségével ő és én validáltuk az elméleti eredményeket több kísérlet-
tel is: monosztatikus és bisztatikus szóródási kísérletekkel egy szénszálas po-
limer propellerrel, továbbá vizsgáltuk a szórt teret két közeli propellerről, me-
lyek relatív elhelyezkedése állítható volt a kísérlet során. A mérési eredmények
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2. ábra. Süketszobás mérési elrendezés két közeli forgó propeller esetén.

3. ábra. Két közeli propellerről (d = 300mm távolságra) mért szóródási spekt-
rum. A piros jelek jelzik a frekvenciakomponensek forrását.

alapján becslést adok egy 11 colos szénszálas propeller radarkeresztmetszeté-
re, ami elfogadható egyezést mutat az elméleti értékkel, különösen ha figye-
lembe vesszük a céltárgy kis méretét (a kísérletek alapján a radarkereszmetszet
RCSexp ≈ 0.4m2, az elméleti RCSth ≈ 0.25m2-hez képest).

A 2. és a 3. ábrán láthatók a kétpropelleres mérési elrendezés vázlata és ered-
ményei, míg a bisztatikus elrendezés eredményeinek összehasonlítása a számí-
tott értékekkel a 4. ábrán van feltüntetve.
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4. ábra. Mért és számított szóródási spektrum egy bisztatikus szóródási kísérlet-
ben. A számítások jó pontossággal megadják az oldalsó komponensek intenzitá-
sát, míg a megvilágítás frekvenciájának megfelelő csúcs a vártnál intenzívebb a
környezetről történő visszaverődés és az adó- és vevőantennák közötti interferen-
cia miatt.

Összegzés

1. Tézis: Elkészítettem számítástechnikailag hatékony, egyszerűsített 1 dimen-
ziós integrálegyenlet (IE) alapú módszert a szénszálas polimerből készült forgó
propellerekről történő szóródás leírására, melynek eredményeit a 3 dimenziós, a
propeller pontos geometriáját leíró végeselem (FEM) módszerrel validáltam.

• Az elméleti eljárás alapját egy frekvenciatartománybeli számítási módszer
(mint az említett IE vagy FEM) alkotja, csatolásban a kvázi-stacionárius
formalizmussal a forgó mozgás figyelembevétele céljából.

• Az egyszerűsített IE modell használata nagyban meggyorsította a számí-
tást az FEM-hez képest, a modell alacsonyabb szabadságfoka (DoF) miatt.

• Az eljárást alkalmaztam bisztatikus és monosztatikus szóródásra egyetlen
forgó propellerről, továbbá monosztatikus szóródásra két közeli propel-
lerről. Doktorandusztársammal, Pető Tamással kísérleteket terveztünk az
említett esetekre.

• A modell eredményeinek ellenőrzése céljából Pető Tamás és a Mikrohul-
lámú Távérzékelés és Radar Laboratórium állított össze mérési elrende-
zést. A propellerek tengelyei egy állítható fa tartókeretre rögzíthetők, mely
segítségével állítható a dőlésszögük is. Ezentúl az elrendezés tartalmazza
a (szinuszos jellel táplált) megvilágításra és vételre használt antennákat.
A vevőantennák jelét egy spektrum-analizátorra vezettük ki. A propeller
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forgását egy kefe nélküli, mikrokontrollerrel irányított DC motor biztosít-
ja. Ezzel az mérési elrendezéssel kísérleteket hajtottunk végre a szóródási
kísérlet említett variációira. Végül elemzem a mérések pontosságát, to-
vábbá lehetőségeket további alkalmazásokra.

A témában megjelent publikációim: [C1, C2, C3, C4], [J1, J2]

2.2. Mikrodoppler-hatáson alapuló vezetőképességmérés

Mikrohullámú alkalmazásokban, mint pl. radardetekció vagy antennatervezés,
az elektromos vezetőképesség (σ) fontos anyagjellemző.

Mérésének számos módja létezik, azonban közülük sok kizárólag alacsony
frekvencián alkalmazható [12] (a nagyfrekvenciás hatások által okozott hibák
miatt, ez különösen a kontaktusoknál jellemző), és a vezetőképesség bizonyos
anyagoknál frekvenciafüggő lehet.

Léteznek azonban nagyfrekvenciás mérési módszerek is [13, 14]; általában
kontaktmentes módszereket használnak, azonban ezek alkalmazásához vagy
egy, a hullámhosszhoz képest nagy méretű minta szükséges, vagy pedig az elekt-
romágneses térjellemzők nagyon pontos mérése.

Az első tézispont eredményei alapján felhasználom egy hosszúkás minta
forgatása során keletkező mikrodoppler-hatást a környezeti szóródás által oko-
zott zaj kiszűrésére. A forgó minta szóródási spektrumából lehetséges következ-
tetni a minta vezetési tulajdonságaira a vizsgálat frekvenciájának közelében:

• a mintáról visszaszórt tér intenzitását egy jó vezetőből (pl. rézből) készült,
hasonló alakú mintáról szórt tér intenzitásával

• és a minta rezonanciafrekvenciájának megmérésével.

Az eljárás pontosságát numerikus szimulációkban vizsgálom; ahogy
az 5. ábrán látható, a legjobban a 1S/m és 103 S/m közé eső vezetőképesség-
tartományban teljesít. Az ötletet kiterjesztem anizotróp anyagú minták esetére
is, és kisebb változtatásokat javasolok a kísérleti elrendezésben a minta anyagá-
nak számottevő anizotrópiája esetén.

Végül Pető Tamással kísérleteket hajtunk végre egy tipikus drón-propellerrel
összehasonlítható méretű mintákon a módszer megalapozottságának demonst-
rációja céljából; az eredmények a 6., míg a minták a 7. ábrán láthatóak.
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5. ábra. A szórt tér intenzitásának, továbbá a rezonanciafrekvenciájának vezető-
képességtől való függése; a pontozott piros vonalak jelölik a megbízhatósági in-
tervallumot, melyen belül a számított vezetőképességek ±10%-nál kisebb eltérést
mutatnak a névleges értéktől.
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6. ábra. A mérési eljárás kísérleti validációja: fogadott teljesítmény ( f −2F ) frek-
vencián (ahol f a megvilágítás frekvenciája és F a minta forgásának frekvenciá-
ja), ami megvilágítástól eggyel balra található frekvenciakomponens. A kék jelek
az 1-es, míg a piros jelek a 2-es, alacsonyabb vezetőképességű mintához tartoz-
nak.
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7. ábra. A demonstratív kísérletek során használt, vezető filamentből készült 3D
nyomatott minták minták, egy szénszálas propeller mellett. A fent található 1-es
minta egy kitöltési tényezője 100 %, míg a középső 2-es minta kitöltési tényezője
10 %.

Összegzés

2. Tézis: Kidolgoztam egy kísérleti elrendezést, amellyel megmérhető kis, hosszú-
kás minták nagyfrekvenciás vezetőképessége; a módszer pontosságát numerikus
szimulációkkal vizsgáltam, továbbá megterveztem egy demonstrációs mérést.

• Az első tézispont eredményei alapján felvetem a minta forgásából követ-
kező mikrodoppler-hatás kihasználását a minta környezetéből származó
szóródás által keltett zaj kiszűrésére. A visszaszórt tér spektrumából kö-
vetkeztetéseket vonhatunk le a minta anyagjellemzőiről a vizsgálat frek-
venciájának közelében:

1. A visszaszórt tér intenzitásának mérésével; a mintát egy jó vezetőből
(pl. rézből) készült, hasonló méretű mintára cserélve megismételjük
a kísérletet, és összehasonlítjuk a szórt terek intenzitásait

2. továbbá a minta rezonanciafrekvenciájának mérésével.

• A módszer megbízhatóságának elemzése céljából numerikus szimuláci-
ókat hajtottam végre, melyek eredményei alapján a legjobban az 1S/m -
103 S/m-tartományban teljesít. Kitértem anizotróp anyagú minták méré-
sére; jelentősebb várt anizotrópia esetén pedig a mérési összeállítás vál-
toztatását javaslom.

• Végülmegtervezetem egy mérési összeállítást, és Pető Tamás doktoran-
dusztársammal kísérletileg igazoltam az eljárás működésének alapelvét.

Kapcsolódó publikációk: [C5], [J3]
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2.3. Iteratív antennasor-szintézis algoritmus

Az antennasorok sugárzási karakterisztika-szintézise az ötödik generációs (5G)
kommunikáció kihívásai közé tartozik [15]. Ebben az alkalmazásban a cél az
eszközök közti kommunikáció hatékonyságának növelése, ezért szükséges a su-
gárzott teljesítmény egy bizonyos irányba történő koncentrációja. Általában
rögzített struktúrájú sorokat alkalmaznak, azonban így nem használható ki a
sor elemeinek pozicionálásából adódó szabadságfoka.

A szintézis szempontjából egy másik terület a vezeték nélküli energiaátvi-
tel (Wireless Power Transfer). Bizonyos alkalmazásokban nem megoldható az
eszközök hagyományos, galvanikus kapcsolaton alapuló energiaellátása (pl. bi-
zonyos szenzorok és aktuátorok esetén, vagy mozgó járműveken); egy sugárzott
WPT rendszer megoldással szolgálhat ekkor. Természetesen az energiát sugárzó
és fogadó rendszerek megfelelő tervezése kiemelkedő fontosságú [16].

Mivel az antennasor-szintézis általános problémája nagyszámú paramétert
tartalmaz [17], és a numerikus optimalizáció futásideje exponenciálisan növek-
szik a változók számával, számos szintézis-módszer törekszik a változók számá-
nak csökkentésére valamilyen szabály vagy megkötés előírásával a sor elrende-
zésére. Ilyen pl. az egyenesen vagy síkon, egyenletes helyközökkel elhelyezett
antennákból álló rendszer. Az általam a tézisben javasolt antenna-elhelyezési
algoritmus lehetővé teszi a megkötések lazítását, ami magasabb szabadságfokot
és potenciálisan jobb teljesítőképességet eredményez amellett, hogy a számítási
komplexitást is csak mérsékelt mértékben növeli.

A sugárzási karakterisztikák hasonlóságának mérése céljából az alábbi ska-
lárszorzatot alkalmazom〈

f1, f2
〉= ∫

Ω

[
f1(k̂)

]∗ · f2(k̂)dΩ, (4)

ahol f1(k̂) a k hullámvektorral jellemzett irányhoz tartozó sugárzási intenzitás
(a karakterisztika adott irányhoz tartozó értéke), és az egységgömb felületén in-
tegrálok.

Az ezen skalárszorzat által generált normában az alábbi funkcionállal írom
le két sugárzási karakterisztika különbségét

‖f1 − f2‖2 = 〈
f1 − f2, f1 − f2

〉
. (5)

Amikor a módszert egy adott fA célkarakterisztikára alkalmazom, és az ele-
mi antennám karakterisztikája f0, a megengedett geometriai operációk halma-
zán (eltolások és forgatások valamilyen előírt kombinációja) és a gerjesztésen
(amplitúdó és fázis) keresem azokat az értékeket, amik minimalizálják fA és f0
különbségét. Algebrai átalakítások után megmutatom, hogy az optimalizált vál-
tozók száma kettővel csökkenthető (fázis és amplitúdó). Ezek után a módszert
rekurzívan alkalmazom az előző lépés eredményére, ami a célkarakterisztika és
az eddig elhelyezett elemek terének különbsége.

Ezután bevezetek egy alternatív algoritmust (lásd a mellékelt Algoritmust),
ami megengedi az antennák számának (I ) előírását. Az I +1-edik lépésben egy
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új antenna elhelyezése helyett áthelyezzük az első antennát, és újra kiszámol-
juk az optimális gerjesztését. Ezt addig folytatjuk, amíg el nem érünk egy adott
iterációszámot, vagy elérjük a kívánt pontosságot.

Algoritmus: Az fA célkarakterisztika szintézise adott I antennaszámra.
Az algoritmus vagy a G . generáció elhelyezéséig, vagy δn <∆ eléréséig
fut.

(A2.1) Új elemek elhelyezése i = I -ig

(A2.2) g = 1; fS =∑I
j=1 c j fE (x j )

while g <G do

(A2.3) i = 0; g ++
while i < I (or δn ≥∆) do

(A2.4) i ++
(A2.5) fS = fS − ci fE (xi )

(A2.6)
[
xi

]=
x

〈
fE (x), fA − fS

〉
(A2.7) ci =

〈
fE (xi ), fA − fS

〉
(A2.8) fS = fS + ci fE (xi )

(A2.9) n = I g + i ; δn = ∥∥fA − fS
∥∥

Az algoritmust tovább bővítem, hogy lehetséges legyen több célkarakterisz-
tika szimultán szintézise ugyanazzal a geometriai elrendezéssel; ebben az eset-
ben az egyes hibanégyzetek összegét minimalizáljuk. Ez felhasználható pl. a
sugárzás bizonyos irányba történő irányítására vagy a nyalábszélesség változta-
tására.

Illusztrációképp az eljárást 8 cirkulárisan polarizált sugárzási karakterisztika
szimultán szintézisén tesztelem, 32 félhullámhosszú dipólusantenna felhaszná-
lásával. A célkarakterisztikák az alábbi módón adom meg

fA,+(`,ϑ,ϕ) = NA sin3`ϑcos10` φ

2
(ϑ̂+ jφ̂), (6)

fA,−(`,ϑ,ϕ) = NA sin3`ϑcos10` φ

2
(ϑ̂− jφ̂), (7)

ahol ϑ̂ és φ̂ jelölik az egységvektorokat a poláris és azimutális irányokban, míg
NA a normalizációs faktor. A karakterisztikákat ` = 2,3,4,5 értékekkel adom
meg.

A 8. ábrán látható az algoritmus konvergenciájának sebessége, míg a 9. áb-
rán a cél- és szintetizált karakterisztikák.
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8. ábra. A szintetizált karakterisztikák (fS ) és a célkarakterisztika (fA,+) közti el-
térés négyzete (δ2

n , n = I g + i ), ` = 2,3,4,5 esetén. Az i = 32. lépés után a már
elhelyezett antennákat generációnként egyszer áthelyezzük. A generációkat fehér
és szürke sávok jelzik a grafikonon.
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9. ábra. Az fS szintetizált sugárzási karakterisztikák ϑ komponens (szaggatott)
valós és a ϕ komponens (pontozott) képzetes része, ` = 2 értékre az első és ` = 5-
re a második oszlopokban, ϑ = π/2 (első sor) és ϕ = 0 (második sor) síkok által
definiált metszetekben ábrázolva. A finoman pontozott vékony vonal jelöli az
fA célkarakterisztikát, ami megegyezik a ϑ- és ϕ komponensekre. A grafikonok
normalizálva vannak az `= 5 esetén adódó tartozó maximális értékre.
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Összegzés

3. Tézis: Implementáltam egy iteratív antennasor-szintézis algoritmust és igazol-
tam konvergenciáját; továbbá kiterjesztettem az algoritmust egyrészt adott elem-
számú sorok szintézisére a már elhelyezett elemek áthelyezésével, másrészt több
célkaraketisztika szimultán szintézisére.

• Dr. Kracek ötlete alapján lefektetem egy iteratív antennasor-
karakterisztika szintézis alapjait. A módszer alkalmazható tetszőleges
elemi antennára és sugárzási célkaraktersztikára. Az algoritmus alap-
ja az elemi antennák iteratív elhelyezése az antennák eltolásával és
forgatásával.

• Bebizonyítom, hogy a szintetizált sugárzási karakterisztika konvergál a
célkarakterisztika legjobb becsléséhez egy adott Hilbert-téren definiált
norma szerint.

• Kiterjesztem az algoritmust a már elhelyezett antennák áthelyezésére és
több célkarakterisztika egy antennasor-geometria általi szimultán szinté-
zisére.

• Végül a módszer illusztrálása céljából megtervezek egy antennasort, ami
több cirkulárisan polarizált sugárzási karakterisztika generálására képes.
Az algoritmus képes ezt a viszonylag bonyolult optimalizációs feladatot
elfogadható pontossággal végrehajtani.

A kutatás folytatásának egyik lehetősége a módszer numerikus implemen-
tációjának fejlesztése, pl. hatékony optimalizációs algoritmusok [18] ill. inter-
polációs eljárások [19] integrálásával. Ezen lépések véleményem szerint javít-
hatnak a módszer pontosságán és sebességén.

Egy másik lehetséges kiterjesztés a létrehozott nyaláb irányítása, mely meg-
valósítható a többszörös célkarakterisztika-szintézis alkalmazásával (a célka-
rakterisztikáknak a különböző irányokba irányított sugárzásnak való megfelel-
tetésével).

A témában megjelent publikációim: [C6], [J4]

Tézisekhez szorosan nem kapcsolódó publikációim: [C7],[C8], [J5]
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