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Фазообертачі поділяють на дві великі групи — аналогові, які плавно 

змінюють фазу від 0 до 360
о
 на виході, і дискретні, які змінюють фазу від 0 

до 360
о
 дискретно з заданим кроком [1]. Фаза на виході фазообертача за-

лежить від значення магнітної проникності ферита. Для аналогових фазоо-

бертачів магнітну проникність фериту знаходять  за відомими формула-

ми [2] для залежності магнітної проникності від магнітного поля, отрима-

ної для однодоменної структури намагніченого до насичення ферита. Для 

дискретних фазообертачів з пам’яттю магнітна проникність залежить від 

величини залишкової намагніченості ферита. В роботі [3] досліджувалась 

магнітна проникність не намагніченого ферита для хвилеводних фазообер-

тачів. 

Існують резонаторні, хвилеводні, гібридні, оптичні та інші методи до-

слідження магнітної проникності [4–8]. Як правило, вони дозволяють 

отримати результат на одній частоті. Перехід на іншу частоту потребує пе-

реналаштовування вимірювального стенду. Нами проведено дослідження 

ефективної магнітної проникності мікрострічкової лінії на феритовій не-

намаеніченій підкладинці в широкій смузі частот за одну установку. 

Довжина l відрізка мікрострічкової лінії (МСЛ) кратна цілому числу 

напівхвиль λ/2: 

 𝑙 =
  

 
,       де  𝑛 = 1, 2,  (1) 

𝜆 = 𝑣 /𝑓   

де 𝑣  — фазова швидкість хвилі, 𝑓   — резонансна частота. 

Таким чином, відрізок довгої лінії як резонансна система має нескін-

ченне число власних видів коливань різних частот, що відповідають різним 

значенням n. Кожне власне коливання збуджується відповідною резонанс-

ною частотою. Фазова швидкість електромагнітної хвилі в МСЛ: 

 𝑣 =
 

√ е  е 
, (2) 

де   — швидкість світла,  е   — ефективна магнітна проникність,  е   — 

ефективна діелектрична проникність.  

Для вузької стрічки      1⁄    е  знаходять за формулою [9]: 
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де w — ширина стрічки, h — висота підкладинки. 

Підставивши рівняння (2) в (1), отримаємо значення ефективної магні-

тної проникності: 

  е  = (
  

     √ е  
)
 

         (3) 

Експериментально досліджувався мікрострічковий резонатор на фери-

товій підкладинці, який схематично зображений на рис. 1. 

Ширина стрічки w = 0,6 мм, довжина 

l=51 мм, висота підкладки h = 1 мм,  еле-

ктрична проникність вибраного фериту із 

залізо-ітрієвого гранату ε=14. 

Резонансні частоти спостерігались на 

екрані панорамних вимірювачів КСВН 

типів Р2-54, Я2Р-75 за стандартною ме-

тодикою. Номер резонансу знаходили за 

допомогою зонду по числу стоячих 

напівхвиль вздовж мікрострічкового ре-

зонатора: 𝑓 = 4,876 ГГц, 𝑓 = 5,826 ГГц, 𝑓 = 7, 46 ГГц, 𝑓 = 8,336 ГГц, 

𝑓 = 9,17 ГГц, 𝑓 = 1 ,295    , 𝑓 = 11,411    , 𝑓  = 12,378    . 

З формули (3) знаходимо залежність  е   від частоти (рис.2 ): 

 
Рисунок 2 

Висновок 
За допомогою мікрострічкового резонатора, довжиною l, можна вимі-

рювати залежність дійсної частини  ефективної магнітної проникності за 

одну установку в широкій смузі частот. 

При зменшені частоти  е  зменшується  при наближенні до частоти 

природного феромагнітного резонансу в не намагніченому фериті. 
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Анотація 

Розглянуто експериментальний метод дослідження ефективної магнітної проник-

ності. Представлені графіки залежності  е  від резонансної частоти. При зменшенні ча-

стоти ефективна магнітна проникність зменшується  при наближенні до частоти при-

родного феромагнітного резонансу в не намагніченому фериті. 

Аннотация 

Рассматривается экспериментальный метод исследования эффективной магнитной 

проницаемости. Представлены графики зависимости  е  от резонансной частоты. При 

уменьшении частоты эффективная магнитная проницаемость уменьшается при при-

ближении к частоте естественного ферромагнитного резонанса в не намагниченном 

феррите. 

Abstract 

The experimental method for studying the effective magnetic permeability.     are 

graphs of the resonance frequency. As the frequency decreases the effective permeability 

decreases when approaching the natural frequency of the ferromagnetic resonance in a 

magnetized ferrite not. 
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ефективна діелектрична проникність; фазообертач. 

 


