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Tézisek és a tézisekhez kapcsolódó

publikációk összefoglalása

I. tézis – Az analitikus szélessávú illesztési módszerek

vizsgálata és nehézségeinek kiküszöbölése

Bevezetés

A mikrohullámú távközlés tématerületén egy örökzöld probléma a mikrohullámú
eszközök impedancia illesztése. Ezen területen belül is kifejezetten fontosak
és kihívást jelentenek a szélessávú illesztési feladatok és megoldások, illetve
a komplex impedanciák illesztése. Többféle analitikus eljárás ismert amelyek
különféle illesztési feladatok megoldására alkalmasak. Azonban a teljesen általános,
szélessávú, komplex impedancia illesztési feladat analitikus megoldása rendkívül
bonyolult. Ezért egy-egy analitikus illesztési eljárás csak szigorú peremfeltételek
mellett alkalmazható. Egy ilyen analitikus illesztési eljárás a H. W. Bode és
R. M. Fano által kidolgozott ún. Bode–Fano illesztési módszer. Ennél az előírt
peremfeltételek a következőek: tisztán valós egységnyi értékű generátor impedancia,
egy-reaktanciásként modellezhető (pl. párhuzamos R-C) lezáró impedancia. Az
analitikus szélessávú illesztési módszerek közül a Bode–Fano szintézis feladat
megoldásaként egy alul-áteresztő prototípus illesztő hálózat adódik, egységnyi
értékű, tisztán valós generátor impedanciával. Mivel az illesztési feladatok
túlnyomórészt sáváteresztő jellegű hálózatok szintézisével foglalkoznak, így az
alul-áteresztő prototípus sáváteresztő transzformációjára van szükség. Ezen a
ponton az illesztőhálózat tervezőjének két lehetősége adódik a hálózat fizikai
megvalósításának tekintetében: koncentrált paraméteres elemekből felépített vagy
elosztott paraméterű (tápvonalas) hálózati realizáció. Elosztott paraméterű hálózati
realizációk közül az illesztendő impedancia jellegének alapján választhatjuk a
párhuzamos tápvonalcsonkos illesztési megoldást, vagy a csatolt-vonalas realizációt.
Koncentrált paraméterű elemekből felépített hálózatok esetén a hálózatot alkotó
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reaktáns elemeket párhuzamos, vagy sorba kapcsolt L-C elemekkel szükséges
helyettesíteni. Elosztott paraméterű elemekkel megvalósított hálózatokban általában
a sáváteresztő hálózatok szintéziséhez impedancia, vagy admittancia invertereket kell
alkalmaznunk. Az impedancia és admittancia inverterek azért szükségesek, mert
Bode és Fano által kidolgozott illesztési eljárás során a generátor impedanciája
előírt (egységnyi, tisztán valós) és nem az eredeti feladat specifikációjának
megfelelő. Ezek alkalmazásai megoldják a sáváteresztő transzformációt és egyúttal
a generátor impedanciájának szabad megválasztásának problémáját is. Az
inverterszintézis feladatok megoldásának folyamán fény derült egy olyan problémára,
ami a realizálhatóság kérdése és ennek feltételei ebben a konkrét illesztési
eljárásban. Észrevettem, hogy bizonyos bemeneti inverterparaméterek esetén a végső
sáváteresztő hálózat nem eredményez realizálható illesztőhálózatot. Ez a probléma
felmerül mind az impedancia, mind az admittancia inverter szintézis esetében.
A célom az volt, hogy felkutassam, hogy milyen bemeneti paraméterek esetén
kapunk nem realizálható hálózatot, majd ezeket az eredményeket felhasználva
adjak egy olyan bemeneti paraméter szabályrendszert, amit alkalmazva mindig
realizálható hálózatot kapunk eredményül. Ezt a szabályrendszert felhasználva
lehetőség nyílik egy algoritmikus illesztőhálózat keresési megoldásra is, amely
mindössze néhány bemeneti paraméter megadásával képes szolgáltatni egy olyan
hálózatot, ami realizálható, és megfelel az előírásoknak. Egy ilyen algoritmus
felépítését és implementációját részletesen ismertetem a doktori értekezésem első
részében. A javasolt illesztést megvalósító algoritmus nagymértékben segíti az
illesztési feladat hatékony megoldását. Ahelyett, hogy kézzel kellene egyenként
valamennyi megoldást megvizsgálni, mind illesztési minőség, mind realizálhatósági
szempontból, az én megoldásommal mindössze a bemeneti paraméterek skáláját kell
beállítanunk. Így realizálható, és megfelelő illesztőhálózatot kaphatunk, amennyiben
létezik ilyen az adott bemeneti paraméterskála mellett.

I/1. altézis – Feltételek az admittancia inverter alapú

illesztőhálózatok realizációjára, rövidre-zárt tápvonalcsonkos

illesztőhálózatok esetén

Ahhoz, hogy mindig realizálható illesztőhálózatot kapjunk eredményül (nem
komplex, és nem negatív impedancia értékek), szükséges betartani azokat
a paraméter előírásokat, amelyeket részletesen bemutattam a disszertációban.
Elsőként, ha a d paraméterre igaz, hogy: d > δ

2
, akkor ebben az esetben biztos,

hogy valamennyi illesztőhálózati impedancia érték pozitív és tisztán valós lesz [4, 5,
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1]. Ahhoz, hogy a negatív impedancia értékeket is elkerüljük, a következőknek kell
teljesülni.

1. Amennyiben Y2,3 tisztán valós, Y2,3 > 0 minden további feltétel nélkül.

2. Amennyiben dp < 1, ekkor Y2 > 0 minden további feltétel nélkül. Azonban, ha
dp > 1 akkor Y2 > 0 akkor és csak akkor, ha a szükséges feltétel teljesül, ami:

U <
U

2 dp
+ 2

(dp − 1)

dp
J2,3, ahol U = RL tan (Θ1)

δ

k21,2
. (1)

3. Y3 > 0 elégséges feltétele a következő:

dp
δ

k21,2
<

RL

δ DRg
. (2)

I/2. altézis – Feltételek az impedancia inverter alapú

illesztőhálózatok realizációjára, csatolt-tápvonalcsonkos

illesztőhálózatok esetén

Ahhoz, hogy tisztán valós forrásimpedanciához sikeresen illesszük a lezárást ebben
az esetben is elő kell írni szabályokat, amelyek megakadályozzák a nem realizálható
illesztőhálózatok szintézisét. A disszertációban bemutatott levezetés alapján, ha
d > δ

2
, ekkor valamennyi illesztőhálózati impedancia érték tisztán valós. Ez az

eredmény összhangban van az admittancia inverteres megoldással is. A negatív
illesztőhálózati impedancia értékek elkerüléséhez itt összetettebb feltételrendszert
szükséges vizsgálni.

1.
(
Za

0−even

)
2,3 > 0 feltétel nélkül teljesül minden dp > 0 értékre.

2.
(
Za

0−odd

)
2,3 > 0 esetében három alesetre kell bontani a kérdést:

• Ha 0 < dp ≤ 1, akkor
(
Za

0−even

)
2,3 > 0.

• Ha dp > 1 és U > K2,3 akkor
(
Za

0−even

)
2,3 > 0, ahol U = RL tan (Θ1)

δ
k21,2

.

• Ha dp > 1 és U < K2,3 és 1 < dp <
U−2K2,3
2 (U−K2,3)

akkor
(
Za

0−even

)
2,3 > 0.

3.
(
Zb

0−even

)
2,3 > 0 feltétel nélkül teljesül minden dp > 0 értékre.

4.
(
Zb

0−odd

)
2,3 > 0, ha

(
Zb

0−even

)
2,3 > 2K2,3.
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I/3. altézis - Iteratív algoritmus a Bode–Fano eljárást

alkalmazó admittancia inverter alapú illesztőhálózatok

automatizált szintéziséhez, felhasználva a realizációs

előírásokat

A hosszadalmas, többszöri próbálkozásos illesztőhálózati szintézis elkerülésére
bemutattam egy olyan iteratív algoritmust, amely hatékonyan szűri ki az összes
olyan megoldást, amely nem realizálható hálózatot eredményezne (felhasználva
a realizációs követelményeket) [1]. Enélkül az előzetes szűrés nélkül, a
paraméterkombinációk iterációja során számos olyan számítást kellene végrehajtani,
amely végeredményben nem használható, a realizálhatatlan illesztőhálózat miatt. A
javasolt algoritmust MATLAB környezetben implementáltam, és alkalmaztam egy
soros R-L lezárás illesztésére, demonstrációs céllal. A javasolt illesztési algoritmusom
segítségével nincs szükség az eddig használt próbálkozásos, ún. trial-and-error típusú
illesztési a Bode–Fano eljárást alkalmazó illesztési feladatok esetén. Az iteratív
algoritmus megtalálja a célt teljesítő, realizálható illesztőhálózatot, amennyiben az
létezik az adott bemeneti paraméterkombinációk mellett.

I/4. altézis – Kis méretű on-chip antennák tulajdonságainak

javítása alternatív megközelítéssel

Kis méretű antennák illesztése esetén nem lehetséges az illesztőhálózat integrálása
az antenna mellé, a hely szűke miatt. Emiatt természetesen a Bode–Fano eljárás
sem alkalmazható. Leggyakrabban ezen kis méretű antennák sugárzását ún.
booster antennák segítségével javítják, azonban ezzel jelentősen megnő az antenna
által elfoglalt térfogat. Ezen altézisemben arra fókuszáltam, hogy olyan módon
változtassam az eredeti on-chip antenna struktúráját, hogy booster struktúra
nélkül is javuljon az antenna teljesítménye. Ezt egy speciális kerámiastruktúrába
beágyazott 3 dimenziós spirál alakzattal alakítottam ki. Megmutattam, hogy ez
a megoldás alkalmas a kis méretű antennák illesztettségének javítására, illetve az
antennák kisugárzott teljesítményének javítására is [2].
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II. Tézis – Alternatív zajcsökkentési megoldás

a járművek közti látható fényes kommunikáció

minőségének javításához

Bevezetés

Az elmúlt néhány évben a látható fényes kommunikáció (Visible Light
Communication, VLC) komoly térhódításba kezdett. Egyrészről a félvezető alapú
látható fényű világítótestek (lézerek, fénykibocsájtó diódák (LED)) elterjedésével,
másrészt mivel az 5G hálózati előirányzatokban is szerepel a látható fényes
kommunikáció, mint a rádiós kommunikációs rendszer alternatívája. A VLC
technológiát egyre több helyen kezdték kísérleti jelleggel alkalmazni például vízalatti
alkalmazásokban, vagy járművek közti kommunikációban [6]. A járművek közti
kommunikációban a VLC megoldást elősegítette, hogy egyre több modern autóban
többszegmenses adaptív LED-es fényforrásokat alkalmaznak. Disszertációmban
azt kutattam, hogy miként lehetne javítani a járművek közti VLC alapú
kommunikáció zavarérzékenységét külső zajokkal szemben, speciális adó-vevő
struktúrával. Kutatásomban javasoltam egy speciális 2x2-es differenciális, térben
szétosztott VLC adó-vevő struktúrát [7]. Elsőként mérési eredményekkel igazoltam,
hogy a járművek közti szabadtéri látható fényes csatorna jelentős mértékű, ún. közös
módusú zavart tartalmaz. Ez ellen hatékonyan védekezhetünk az általam javasolt
differenciális vevőstruktúrával. Ezek után szimulációs eredményekkel igazoltam,
hogy az általam javasolt 2x2-es adó-vevő elrendezés alkalmas a közös módusú zavarok
csökkentésére. Végül a szimulációs eredményeket laboratóriumi mérésekkel is
alátámasztottam. Ezen kutatási eredményeket publikáltam nemzetközi konferencián
[7] és lektorált folyóiratban is [3]. Kiemelkedően jó átviteli eredményeket értem el a
javasolt megoldásommal, amikor a közös módusú zavar teljesítménye összemérhető
volt a hasznos jel szintjével.

II./1. altézis – Közös módusú zavarok a VLC alapú járművek

közti kommunikációs csatornán

Igazoltam, hogy a járművek közti látható fényes kommunikációs csatorna közös
módusú zavarokkal terhelt, amelyek az esti időszakban főként a közvilágítás
hatása miatt lépnek fel. Azonban két térben elválasztott látható fényes vevő
jelét egymásból kivonva (differenciáját képezve) lehetőség nyílik a közös módusú
zavarok csökkentésére. Ezt alátámasztottam valós városi környezetben végrehajtott
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mérésekkel. A méréseim igazolták, hogy a differenciális vevőstruktúra segítségével
jelentősen csökkent a közös módusú zavar amplitudója (akár 50%-os csökkenés
is észrevehető volt). Ezzel igazoltam, hogy a differenciális vevő-struktúra alapú
zajcsökkentési eljárás hatékonyan alkalmazható járművek közti látható fényes
kommunikációban.

II./2. altézis – Közös módusú zavarok csökkentésének

szimulációs vizsgálata járművek közti látható fényes

kommunikáció esetén

Létrehoztam egy matematikai modellt, amely segítségével összehasonlítható a
gyakran alkalmazott 2x2 közös módusú adó-vevő (2x2 C-SD) az általam javasolt
2x2 differenciális adó-vevő (2x2 D-SD) struktúrával. Részletesen tanulmányoztam és
összehasonlítottam a 2x2 C-SD és a 2x2 D-SD típusú struktúrát egy általam készített
MATLAB környezetben implementált szimulációs környezetben. Többféle zajtípus,
illetve csatornák közti áthallás esetén is megvizsgáltam a szimulációs környezetben
a 2x2 D-SD és a 2x2 C-SD zajcsökkentő teljesítményét. Megmutattam a javasolt
2x2 D-SD megoldás legfontosabb előnyeit, hátrányait és alkalmazhatósági határait
a szimulációs eredmények segítségével. Szimulációs eredményekkel validáltam a
közös módusú zavarkomponensek csillapításának képességét a javasolt új 2x2
D-SD módszer esetére. Szimulációval igazoltam, hogy a 2x2 D-SD megoldás akkor
működik jó hatásfokkal, ha a közös módusú zavar közel egyenlő amplitudóval
befolyásolja két vevőt. Illetve megmutattam, hogy akkor érdemesebb a 2x2 D-SD
módszert alkalmazni, ha zavarkomponensek nagyságrendileg a hasznos jel jelszint
tartományába esnek. Rávilágítottam, hogy amennyiben a két adó jele közt áthallás
lép fel a vevő oldalon, például nagy adó-vevő távolságok esetén, abban az esetben
érdemesebb lehet a 2x2 C-SD megoldást választani. Szimulációban megmutattam,
hogy a csatornák közti térbeli áthallás jelentős negatív hatással van az átvitelre a
differenciális megoldás esetén.

II./3. altézis – A javasolt 2x2 D-SD látható fényes adó-vevő

struktúrával megvalósított járművek közti kommunikációs

rendszer mérési eredményei laboratóriumi környezetben

Laboratóriumi mérésekkel összehasonlítottam a 2x2 D-SD VLC megoldásomat
a konvencionális 2x2 C-SD megoldással többféle adó-vevő távolság, és közös
módusú zavar esetén. A mérési eredmények alátámasztották a korábban ismertetett
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szimulációs eredményeket. Kis adó-vevő távolságok esetén a 2x2 D-SD megoldás
hatékonyan csökkentette a közös módusú zavarokat, és jobb eredményeket ért
el bithibaarányt tekintve, mint a konvencionális (2x2 C-SD) megoldás. Olyan
esetekben, amikor a közös módusú zavar amplitudója összemérhető volt a hasznos
jellel, a 2x2 D-SD jobban teljesített, mint a 2x2 C-SD. Megmértem, hogy nagyobb
távolságok esetén jelentős problémát okoz az adó-vevők közti áthallás a differenciális
megoldás esetén. Adtam egy megoldási javaslatot ezen áthallás csökkentésére,
aminek hatékonyságát mérésekkel igazoltam. Az áthallás csökkentésével jelentősen
megmutatkozott a 2x2 D-SD közös módusú zajcsökkentő hatása, még nagyobb
adó-vevő távolságokon is.
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