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bleskov na základe informácií o náraste elektrického náboja vodných kvapiek, ktoré sú získané meraním charakteristík rozptýleného EM žiarenia. Zmena týchto charakteristík súvisí so samotným elektrickým nábojom, ktorý
kvapky získavajú. S cieľom normalizovať optické charakteristiky, ako aj koncentrácie kvapiek je potrebné merania
realizovať na dvoch vhodne zvolených vlnových dĺžkach.
Vlnové dĺžky sa dajú kombinovať, čo umožňuje použitie
dvoch a viacerých vlnových dĺžok.
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S K 288616 B6

Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka oblasti aplikovanej meteorológie, hlavne využitia informácií o stave elektrického náboja vodných kvapiek na indikáciu ohrozenia bleskom v priemyselných aplikáciách.
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Pri predpovediach elektromagnetických výbojov počas búrok sa dajú v súčasnosti použiť metódy analyzujúce elektrický potenciál. Tieto metódy najčastejšie využívajú technológie založené na vyhodnocovaní radarových a teplotných údajov. Jedna z metód využívajúcich systém radaru pracuje napríklad na princípe koherentnej a nekoherentnej korelácie paralelne a priečne polarizovaných radarových echo -signálov. Elektrický
náboj spôsobuje, že prijatý signál môže závisieť od tvaru kvapiek a tento sa môže meniť v dôsledku iných
faktorov, ako je napr. strih vetra. Miera nesférickosti kvapiek môže byť odhadnutá na základe analýzy korelačného koeficienta a následne tak môže byť indikovaný potenciálny výskyt bleskov.
Iné patenty, ktoré súvisia s detekciami bleskov, sú:
U.S. Patent 4,792,806, Lightning position and tracking method
U.S. Patent 5,140,523, Neural network for predicting lightning
U.S. Patent 5,621,410, Remote prediction of lightning hazards
U.S. Patent 6,405,134, Method and apparatus for predicting lightning threats based on radar and temperature
data
U.S. Patent 6,586,920, Lightning detector
U.S. Patent 6,828,911, Lightning detection and prediction alarm device
U.S. Patent 7,069,258, Weather prediction method for forecasting selected events
U.S. Patent 4,792,806, Lightning position and tracking method
Ďalšie riešenia zamerané na identifikáciu ohrozenia bleskom:
US2011090111 A1 20110421
Riešenie funguje na základe rozoznávania a klasifikácie tvarov hydrometeorov z polarimetrických radarových meraní – používajú sa signály s odlišnou polarizáciou.
JPH09329672 A 19971222
V riešení podľa tohto patentu sa využíva vertikálne a horizontálne polarizované vlnenie a na základe ich
zmeny v prijatom radarovom echu sa usudzuje na tvar častíc a z toho na pravdepodobnosť búrok.
EP0186402 A2 19860702
Toto riešenie využíva anténu na detekciu E- a H-zložiek elektrického a magnetického poľa a rozsah búrkovej aktivity sa vyhodnocuje ako funkcia magnetického poľa na dvoch frekvenciách.
Nedostatky doteraz známych riešení spočívajú v tom, že sú do značnej mie ry závislé od externých faktorov, ako sú napríklad strih vetra, ktorý má vplyv na morfológiu častíc a môže tak ovplyvniť interpretáciu meraných dát. Nesprávna interpretácia meraných dát môže viesť k falošnej indikácii potenciálneho nebezpečenstva výboja, teda blesku, a tým zbytočne spôsobiť veľké ekonomické straty , napr. pri prevádzke letísk.
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Vynález podľa navrhovaného riešenia predstavuje spôsob monitorovania zvýšeného rizika bleskov na základe informácií o náraste elektrického náboja vodných kvapiek, ktoré sú získané meraním charakteristík
rozptýleného elektromagnetického (EM) žiarenia. Zmena týchto charakteristík súvisí so samotným elektrickým nábojom (ktorý kvapky získavajú) a nie s deformáciou kvapiek, čím sa do značnej miery riešia nedostatky doteraz známych riešení. Na účely normalizácie optických charakteristík, ako aj koncentrácie kvapiek
treba merania realizovať na dvoch vhodne zvolených vlnových dĺžkach. Vhodné vlnové dĺžky možno ľubovoľne kombinovať, čo v sebe implicitne zahŕňa možnosť použitia dvoch a viacerých vlnových dĺžok.
Spôsob indikácie ohrozenia bleskom je založený na tom, že informácie o elektrickom náboji vodných
kvapiek sú získavané meraním signálu spätného rozptylu elektromagnetického žiarenia na dvoch vlnových
dĺžkach. Operačný rozsah vlnových dĺžok je 1 až 50 mm, rozmer monitorovaných častíc je minimálne o dva
rády menší. Na zariadení na identifikovanie ohrozenia bleskom sú nastavené prahové hodnoty, potom sú monitorované a porovnávané dva signály na dvoch rôznych vlnových dĺžkach. Ak pomer týchto dvoch signálov
zostáva konštantný, ide o situáciu bez rizika ohrozenia bleskom. Ak sa zvýši pomer týchto dvoch signálov
minimálne o 10 %, tak situácia je vyhodnotená ako riziková z hľadiska ohrozenia bleskom.
Prahová hodnota prístroja na identifikovanie ohrozenia bleskom je nastavená tak, že sa vyberú ľubovoľné
dve vlnové dĺžky z rozsahu 1 mm až 50 mm a z tabuliek sa zistia komplexné indexy lomu kvapiek na oboch
vlnových dĺžkach. Následne je vypočítaný teoretický odstup medzi signálom bez elektrického náboja a signá-
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lom s elektrickým nábojom. Ak je odstup (N) menší ako 10 %, tak sa musia zvoliť iné vlnové dĺžky. Ak je
odstup N väčší ako 10 %, tak zvolené vlnové dĺžky sú použiteľné pre dané zariadenie a prítomnosť elektricky
nabitých kvapiek bude indikovaná odstupom signálov na úrovni minimálne 0,75N.
Vhodné vlnové dĺžky možno ľubovoľne kombinovať, čo v sebe implicitne zah ŕňa možnosť použitia
dvoch a viacerých vlnových dĺžok.
Zariadenie, ktoré slúži na indikáciu ohrozenia bles kom podľa tohto vynálezu, sa skladá z vysielača, prijímača, riadiacej jednotky, počítačového systému a jednotky na uskladnenie dát. V počítačovom systéme, ktorý je dátovo obojsmerne prepojený s riadiacou jednotkou a s jednotkou na uskladnenie dát, sú sprac ované dáta a vykonávané výpočty, pričom výstupnou informáciou z počítačového systému je vygenerovanie a odoslanie signálu s upozornením na riziko blesku.
Vysielač vysiela na dvoch rôznych vlnových dĺžkach, vlna je vysielaná smerom k oblaku, v ktorom dochádza k rozptylu na jednotlivých kvapkách, rozptýlené vlny sa šíria všetkými smermi a vlny, ktoré smerujú
naspäť k vysielaču, sú detegované prijímačom nachádzajúcim sa blízko vysielača. Zložky signálu sú oddelené použitím elektronického obvodu alebo počítačov ým programom. Po získaní intenzity signálov na oboch
vlnových dĺžkach je pomer týchto signálov vyhodnotený počítačovým systémom: ak pri monitorovaní tohto
pomeru dôjde k zaregistrovaniu zmeny s hodnotou minimálne 0,75N, zmena bude interpretovaná riadiacou
jednotkou ako hroziace riziko bleskov, a riadiacou jednotkou bude automaticky vygenerovaný a odoslaný
signál s upozornením na riziko blesku.
S nárastom elektrického náboja vodných kvapiek v atmosfére narastá aj pravdepodobnosť výskytu bleskov. Ako bolo ukázané v prácach [J. Klačka and M. Kocifaj, “Scattering of electromagnetic waves by charged spheres and some physical consequences,” J. Quantitative Spectrosc. and Radiative Transfer 106,170183 (2007) a J. Klačka and M. Kocifaj, “On the scattering of electromagnetic waves by a charged sphere,”
Progress In Electromagnetics Research, Vol. 109, 17-35 (2010)], elektrický náboj ovplyvňuje aj optické charakteristiky svetla a iného elektromagnetického (EM) žiarenia.
Nedávno publikovaná teoretická práca [J. Klačka and M. Kocifaj, “Scattering of electromagnetic waves
by charged spheres and some physical consequences,” J. Quantitative Spectrosc. and Radiative Transfer 106,
170-183 (2007)] ukázala, že elektrický náboj na kvapkách môže ovplyvniť charakteristiky rozptýlen ého EM
signálu. Zmeny tohto signálu súvisia s niekoľkými parametrami. V prvom rade, výrazné zmeny vo vlastnostiach signálu možno očakávať len pri kvapkách, ktoré sú oveľa menšie, ako je vlnová dĺžka dopadajúceho
žiarenia. Taktiež materiálové vlastnosti kvapiek sú veľmi dôležité. Kvapky s vlastnosťami blížiacimi sa dielektrikám majú väčší vplyv na EM žiarenie než tie, ktoré majú metalické vlastnosti.
Obrázok 1 ukazuje pomer účinnosti spätného rozptylu pre nabitú sférickú kvapku Qbk(c) v porovnaní
s nenabitou kvapkou Qbk a to v závislosti od veľkostného parametra
x = 2πa/λ,
kde a je polomer vodnej kvapky a λ je vlnová dĺžka dopadajúceho žiarenia.
Krivky sú zobrazené pre dve rôzne vlnové dĺžky, pri ktorých majú vodné kvapky rôzne indexy lomu.
Rôzne hodnoty náboja sú tiež uvážené. Z kriviek je evidentné, že rozptýlený EM signál je v prevažnej miere
ovplyvnený práve elektrickým nábojom. V prípade veľkých kvapiek sa pomer účinností spätného rozptylu
rovná jednej – teda je zhodný s asymptotickým priebehom, kedy sa nepozoruje žiadny vplyv náboja na rozptyl. Je však zrejmé, že hodnoty parametra x, pre ktoré možno pozorovať závislosť spätného rozptylu od
elektrického náboja, sú ovplyvnené samotným množstvom elektrického náboja. Oblasť, v ktorej sa účinok
náboja stáva „viditeľným“, sa nazýva prechodovou oblasťou. Pre spojité krivky na obrázku 1 je táto prechodová oblasť pozorovaná v rozsahu x ~ 0,002 až 0,01.
Na zvýraznenie zmien v priebehu spätného rozptylu s a použije hrubá a tenká čiara. Poloha prechodovej
oblasti závisí od komplexného indexu lomu kvapiek a tiež od vlnovej dĺžky dopadajúceho žiarenia. V prípade
menšieho indexu lomu a dielektrických vlastností kvapiek sa prechodová oblasť presúva smerom k väčším
hodnotám parametra x.
Podľa Pruppachera a Kletta [H. R. Pruppacher, J. D. Klett, Microphysics of Clouds and Precipitation,
Kluwer Academic Publishers, ISBN 0-7923-4409-X, pp. 930] je možné na vodnú kvapku umiestniť 1 až 108
elementárnych elektrických nábojov, v závislosti od veľkosti kvapky. Čím je kvapka väčšia, tým väčší môže
byť náboj. Tento fakt treba brať do úvahy pri výpočtoch rozptylu žiarenia na nabitých kvapkách.
Obrázok 2 ukazuje veľkosť náboja ako funkciu polomeru kvapky. V prípade výbojov (bleskov) sa môžu
očakávať podobné množstvá náboja.
Výpočty účinnosti spätného rozptylu sú prezentované na obrázku 3, pričom bol zohľadnený priebeh hodnôt elektrického náboja podľa obrázka 2. Polomer častíc sa menil v rozsahu od 0,01 do 100 mikrometrov a
výpočty boli realizované pre tri vlnové dĺžky. Tieto tri diskrétne vlnové dĺžky boli zvolené tak, aby index
lomu kvapiek vzrastal s rastúcou vlnovou dĺžkou. Pri najmenšej vlnovej dĺžke majú častice skôr dielektrické
vlastnosti, a práve vtedy možno pri malých nabitých kvapkách pozorovať najväčšie zmeny v účinnosti spätného rozptylu. Pri najväčšej vlnovej dĺžke sú tieto zmeny najmenšie a častice majú skôr metalickejšie vlastnosti.
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Nech A(a;λ 1 : λ 2 ) je pomer účinností spätného rozptylu nabitých a nenabitých kvapiek na dvoch vlnových
dĺžkach:
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Premenná a použitá v uvedenom vzťahu reprezentuje polomer kvapky. Keď sa analyzuje pomer A(a;λ1 :
λ2 ) ako funkcia polomeru kvapky, tak možno nájsť prechodovú oblasť, ktorá oddeľuje prvú časť závislú od
elektrického náboja s hodnotami A > 1 od druhej časti s hodnotami A takmer nerozlíšiteľnými od jednotky.
Záujem je o prvú oblasť a uvedený pomer sa označí ako A(λ1 : λ 2 ).
A(λ 1 : λ2 ) A(a < 5μm;λ1 : λ2 )
Intenzita spätného rozptylu meraná detektorom je v podstate superpozíciou intenzít rozptýleného žiarenia
generovaného všetkými kvapkami viditeľnými v zornom poli prístroja.
V aproximácii prvého rádu rozptylu je intenzita detegovaného žiarenia pre obe spomínané vlnové dĺžky
určená elementárnym rozptylom na kvapkách, teda napr. celková intenzita je
I(λ) = ∑Ii (λ),

15

i

kde Ii , je intenzita spätného rozptylu na i-tej kvapke. Keďže kvapky sú omnoho menšie ako vlnová dĺžka, tak
rozptyl na nenabitých kvapkách môže byť opísaný Rayleighovou aproximá ciou rozptylu:

20

kde I0 je intenzita dopadajúceho žiarenia, a pre i-tu kvapku sa definuje: xi parameter veľkosti, a i polomer, mi
komplexný index lomu, ri vzdialenosť od detektora a Qbk,i účinnosť spätného rozptylu. Zopakuje sa, že parameter veľkosti je definovaný ako xi = 2πa i /λ, kde λ je vlnová dĺžka dopadajúceho žiarenia.
Meraním intenzít spätného rozptylu na dvoch vlnových dĺžkach sa vie vypočítať hodnotu pomeru

25

čo je konštanta, nezávislá od počtu a veľkosti kvapiek, keďže tieto sú omnoho menšie ako vlnová dĺžka. Keď
sú kvapky nabité, tak tento pomer bude

Ak sa uvažuje oblak kvapiek, ktorých polomer zodpovedá prvej oblasti s A>1, tak sa vedia vybrať práve
také vlnové dĺžky, pre ktoré je typická malá alebo žiadna závislosť od

30

35

a tak sa dostáva

Tento výsledok má nasledujúci význam: meraním signálov spätného rozptylu EM žiarenia na dvoch vlnových dĺžkach bolo zistené, že pomer týchto dvoch signálov zostáva pri bežnom vodnom oblaku konštantný, a to bez ohľadu na veľkosť alebo počet kvapiek. Ale od okamihu, v ktorom začne dochádzať k nabíjaniu
kvapiek, až po okamih, v ktorom hrozí potenciálne riziko blesku, vzrastie pomer signálov rozptýleného žiarenia úmerne faktoru A(λ 1 : λ2 ).
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Obrázok 1: Pomer účinností spätného rozptylu pri nabitých a neutrálnych kvapkách ako funkcia parametra veľkosti x.
Obrázok 2: Závislosť veľkosti elektrického náboja kvapky od jej polomeru. Podľa práce Pruppacher a
Klett [3].
Obrázok 3: Pomer účinností spätného rozptylu pre nabité a nenabité kvapky ako funkcia ich polomeru.
Obrázok 4: A(a; 1 mm : 5 mm) ako funkcia polomeru kvapky.
Obrázok 5: Možná konfigurácia zariadenia: jednoduchá konfigurácia zariadenia s vysielačom a prijímačom umiestnenými na tom istom mieste.
Obrázok 6: Príklad realizácie zariadenia pre 2 frekvencie (f1 a f2 ).
Obrázok 7: Príklad realizácie pre mikrovlnný generátor, v ktorom prepínanie medzi operačnými frekvenciami f1 a f2 je riadené kontrolérom.
Obrázok 8: Príklad realizácie pre riešenie s cirkulátorom.
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Príklady uskutočnenia vynálezu
20

25

30

35

Technológia opísaná v podstate vynálezu sa realizuje v praxi p rostredníctvom zariadenia, ktoré meria intenzitu spätného rozptylu na dvoch vlnových dĺžkach. Na obrázku 4 je pre prípad λ 1 = 1 mm a λ2 = 5 mm vypočítaný pomer A(1 mm : 5 mm) ako funkcia polomeru kvapky. Tento pomer je zhruba 1,6 pre častice s polomerom menším ako cca 5 μm. Prechodovú oblasť možno pozorovať pri časticiach s polomermi 5 – 10 μm.
Pri väčších častíc sa hodnota funkcie A asymptoticky blíži k 1. V prvej oblasti s polomermi kvapiek menšími
ako ~5 μm je nárast pomeru signálov približne 60 %.
Príklad 1
Jednoduchá konfigurácia zariadenia s vysielačom 1 a prijímačom 2 umiestnenými na tom istom mieste je
znázornená na obrázku 5. Vysielač 1 produkuje EM žiarenie dvoch frekvencií (alebo vlnových dĺžok) a generované žiarenie je smerované k oblaku vodných kvapiek. Zariadenie môže byť konštruované ako radar, pri
ktorom je zdroj EM žiarenia nasmerovaný k oblakom. Pri tradičnej konfigurácii sú vysielač 1 a prijímač 2
jednoduché zariadenia (parabola) alebo to môžu byť oddelené zariadenia. Vlna bude vysielaná smerom k oblaku, v ktorom dochádza k rozptylu na jednotlivých kvapkách. Rozptýlené vlny sa šíria všetkými smermi.
Tie, ktoré smerujú naspäť k vysielaču 1, sú označované ako vlny spätného rozptylu a môžu byť deteg ované
prijímačom 2 nachádzajúcim sa blízko vysielača 1. Detegovaný signál je superpozíciou zložiek rozptýleného
žiarenia pre obe vlnové dĺžky.
Časť žiarenia rozptýleného na kvapkách smeruje späť a je registrovaná prijímačom 2. Jednotlivé zložky
intenzít pre obe vlnové dĺžky sú rozpoznateľné počítačovým systémom 4. Pomer týchto intenzít je monitorovaný riadiacou jednotkou 3. Dáta sú uskladnené v jednotke 5 na uskladnenie dát.
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Príklad 2
Druhá možnosť spočíva vo využití viacerých detektorov, z ktorých každý je naladený tak, aby zbieral len
signál určitej frekvencie.
Na obrázku 6 je príklad realizácie pre 2 frekvencie (f1 a f2 ), kde dva generátory, mikrovlnný generátor 6 a
mikrovlnný generátor 7 generujú mikrovlnné žiarenia λ 1 = 1 mm a λ2 = 5 mm. Signály sú privedené na ožarovač 8 a ožarovač 9 a žiarenie je následne emitované do atmosféry pomocou parabolického reflektora 10.
Príklad 3
Iný prístup treba zvoliť v prípade, že vysielač pracuje v pulznom režime. Vtedy je vhodné generovať a
prijímať signál len jednej frekvencie a následne prepnúť zariadenie do druhého frekvenčného módu, a potom
celý proces cyklicky opakovať. Prijímač bude spracovávať obdĺžnikový signál, pričom frekvencia bude zodpovedať frekvencii vysielača. Bez ohľadu na to, ako budú získané intenzity signálov na oboch vlnových dĺžkach, bude pomer týchto signálov daný podielom oboch zložiek. Ak pri monitorovaní tohto pomeru, A(λ1 :
λ 2 ), dôjde k zaregistrovaniu výraznej zmeny, tak táto bude interpretovaná ako dôsledok elektrického náboja
v oblakoch a teda aj ako potenciálne riziko bleskov. Na obrázku 7 je znázornená realizácia pre mikrovlnný
generátor 14, v ktorom prepínanie medzi operačnými frekvenciami f1 a f2 je riadené kontrolérom 11.
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Príklad 4
Na obrázku 8 je znázornené riešenie s cirkulátorom 13, ktorý prepúšťa signál len v istom smere, a tak
umožňuje jednak doviesť signál na ožarovač 8 (AF1) a odviesť detegovaný signál z atmosféry na detektor 12.
Prechod z MW zdroja – generátora 14 na detektor 12 je nemožný.
5

Priemyselná využiteľnosť

10

Blesky sú zvlášť nebezpečné pri pristávaní a vzlietaní lietadiel, kde môžu spôsobiť stratu výkonu alebo
úplne znefunkčniť prístroje lietadla a spôsobiť leteckú katastrofu. Aby sa tomu predišlo, radšej sa v prípade
nebezpečenstva výskytu bleskov zvolí v praxi cesta uzatvorenia letiska. Znefunkčnenie letísk je však finančne veľmi náročné, a preto je pre každé letisko ekonomicky výhodné mať zariadenie na presnú indikáciu výskytu nebezpečných bleskov.
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P A T EN T O V É
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NÁROKY

1. Spôsob indikácie ohrozenia bleskom, pri ktorom sú informácie o elektrickom náboji vodných kvapiek
získané meraním signálu spätného rozptylu elektromagnetického žiarenia, na zariadení na indikáciu ohrozenia bleskom sú nastavené prahové hodnoty, potom sú sledované a porovnávané dva signály, pričom ak pomer
týchto dvoch signálov zostáva konštantný, situácia sa vyhodnotí ako bez rizika ohrozenia bleskom, a ak pomer týchto dvoch signálov stúpne nad prahovú hodnotu, situácia sa vyhodnotí ako riziko ohrozenia bleskom,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že informácie o elektrickom náboji kvapiek sa získajú meraním signálu
spätného rozptylu elektromagnetického žiarenia na dvoch vlnových dĺžkach vytvárajúc tým dva signály, ktoré sú účinnosťou spätného rozptylu nabitých a nenabitých častíc vo forme kvapiek, odvodenou z intenzity
spätného rozptylu na dvoch vlnových dĺžkach, kde operačný rozsah vlnových dĺžok je od 1 do 50 mm, rozmer sledovaných častíc je minimálne o dva rády menší a dva signály sú monitorované a porovnávané pri
dvoch rôznych vlnových dĺžkach, pričom ak sa pomer týchto dvoch signálov zvýši minimálne o 10 %, situácia sa vyhodnotí ako riziko ohrozenia bleskom.
2. Spôsob indikácie ohrozenia bleskom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prahová
hodnota zariadenia na indikáciu ohrozenia bleskom je nastavená tak, že sú vybrané dve ľubovoľné vlnové
dĺžky z rozsahu od 1 mm do 50 mm, z tabuliek sú určené komplexné indexy lomu kvapiek na oboch vlnových dĺžkach, následne je vypočítaný teoretický odstup medzi signálom bez elektrického náboja a signálom
s elektrickým nábojom, a ak je teoretický odstup N menší ako 10 %, tak sa musia zvoliť iné vlnové dĺžky, ak
je teoretický odstup N väčší ako 10 %, zvolené vlnové dĺžky sú použiteľné pre dané zariadenie, a prítomnosť
elektricky nabitých kvapiek bude indikovaná odstupom signálov n a úrovni minimálne 0,75 N.
3. Spôsob indikácie ohrozenia bleskom podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zvolené vlnové dĺžky sú kombinované a sú použité dve vlnové dĺžky alebo viac vlnových dĺžok.
4. Zariadenie na indikáciu ohrozenia bleskom, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje vysielač
(1), prijímač (2), riadiacu jednotku (3), počítačový systém (4) a jednotku (5) na uskladnenie dát, pričom počítačový systém (4) je dátovo obojsmerne prepojený s riadiacou jednotkou (3) a s jednotkou (5) na uskladnenie
dát, a počítačový systém (4) je nakonfigurovaný na spracovanie dát a vykonávanie výpočtov podľa spôsobu
na základe nárokov 1 – 3.
5. Zariadenie na indikáciu hrozby blesku podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ďalej
obsahuje niekoľko samostatných prijímačov (2), z ktorých každý je naladený na príjem signálu len jednej
špecifickej frekvencie.
6. Zariadenie na indikáciu hrozby blesku podľa nárokov 4 alebo 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,
že zariadenie ďalej obsahuje mikrovlnný generátor (14) pracujúci v pulznom režime na ge nerovanie a prijímanie signálu iba jednej frekvencie a mikrovlnný generátor (14) je nakonfigurovaný na následné prepnutie
do druhého frekvenčného režimu a následné cyklické opakovanie tohto procesu.
7. Zariadenie na indikáciu hrozieb bleskom podľa jedného z nárokov 4 až 6, v y z n a č u j ú c e s a
t ý m , že zariadenie obsahuje cirkulátor (13) nakonfigurovaný na použitie medzi mikrovlnným generátorom (14) a detektorom (12), pričom je cirkulátor (13) ďalej nakonfigurovaný na uvoľnenie signálu iba v určitom smere, pričom prepojenie mikrovlnného generátora (14) na detektor (12) je zamedzené.
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