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РЕФЕРАТ 

Звіт про магістерську дисертацію: 103 с., 37 рис., 4 табл., 2 додатки, 25 

джерел. 

Об’єкт дослідження — пристрої на основі електромагнітних 

кристалів. 

Мета роботи — дослідження алгоритму синтезу фільтра на основі 

електромагнітних кристалів. 

Метод дослідження — імпедансний метод та моделювання в САПР 

апаратури НВЧ. 

На сьогодні найвищу ефективність для використання в фільтрах НВЧ 

діапазону (на основі мікросмужкових ліній) мають тривимірні 

неоднорідності. Також вони дозволяють зробити пристрої фільтрації більш 

компактними за рахунок поєднання в одній неоднорідності кількох 

еквівалентних схемних елементів фільтра–прототипа. На даний момент не 

існує строгого вирішення задачі синтез ні для окремих неоднорідностей ні, 

тим більше, для пристроїв на їх основі. 

В результаті виконання роботи виконано адаптацію імпедансного 

підходу для виконання синтезу фільтра на основі електромагнітного 

кристалу. Проведено моделювання, що підтверджує адекватність 

алгоритму. 

Зроблено прогнозні припущення що до напрямків подальшого 

підвищення ефективності неоднорідностей. 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ КРИСТАЛ, МІКРОСМУЖКОВА ЛІНІЯ, 

ІМПЕДАНСНА МОДЕЛЬ, НЕОДНОРІДНОСТІ ЛІНІЙ ПЕРЕДАЧІ. 
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Statement of master's thesis: 103 p., 37 fig., 4 tab., 2 applications, 25 

sources. 

The object of study - devices based on electromagnetic crystals. 

Purpose - to study the synthesis filter algorithm based on electromagnetic 

crystals. 

Research method - impedance method and CAD modeling of microwave 

equipment. 

Today the highest efficiency filters for use in the microwave range (based 

on microstrip lines) with three-dimensional heterogeneity. They also can make 

the device more compact filtration through a combination of heterogeneity in 

one of several equivalent circuit elements prototype filter. Currently there are no 

strict solution synthesis problem for either individual or irregularities, especially 

for devices based on them. 

As a result of work performed impedance adaptation suited to the synthesis 

filter based on electromagnetic crystal. The simulation, which confirms the 

adequacy of the algorithm. 

Made forecasted assumption that the directions of further improving the 

efficiency of irregularities. 

ELECTROMAGNETIC CRYSTAL, MICROSTRIP LINE IMPEDANCE 

MODEL, LINE HETEROGENEITIES TRANSMISSION.  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ВДТ — відеодисплейний термінал 

ЕК — електромагнітний кристал 

ЕПТ — електронно–променева трубка 

ЕС — електродинамічна система 

НС — надзвичайна ситуація 

ПЕОМ — персональна електронно–обчислювальна машина 

ПК — персональний комп’ютер 

ПУЕ — правила улаштування електроустановок 

РФ — режекторний фільтр 

СФ — смуговий фільтр 

ФК — фотонний кристал 

ФВЧ — фільтр верхніх частот 

ФНЧ — фільтр нижніх частот 
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ВСТУП 

З кожним роком зберігається тенденція до збільшення об’ємів 

передавання інформації в каналах зв’язку. Відповідно збільшуються 

вимоги до систем прийому і передавання інформації, а саме — до 

високочастотних трактів апаратури. Для неспотвореного передавання 

сигналів необхідно забезпечити ширшу смугу прозорості, меншу 

нерівномірність АЧХ та більшу лінійність ФЧХ, якомога вище значення 

прямокутності АЧХ (більше затухання при фіксованому розстроюванні), 

менший час групової затримки. На ряду з функціональними вимогами до 

апаратури підвищуються й інші, наприклад — масо–габаритні. Виникають 

ситуації, коли традиційні рішення в області НВЧ–компонентів не можуть 

задовольнити вимог ТЗ. 

У зв’язку з цим все більше росте попит на пристрої на основі 

електродинамічних систем (ЕС) нового типу. Такі системи як правило не 

мають на даний момент чіткого і точного алгоритму синтезу. Це пов’язано 

з тим, що ці системи мають складну тривимірну структуру і не піддаються 

розбиттю на елементарні еквівалентні блоки, відносно яких можна 

вирішити задачі вже відомими методами, наприклад за допомогою теорії 

багатополюсників НВЧ. 

В даній роботі запропоновано алгоритм синтезу фільтра на основі 

неоднорідностей нового типу — електромагнітних кристалів. Ці, у 

загальному випадку, тривимірні неоднорідності мають кращі параметри 

частотної селективності у порівнянні з традиційними неоднорідностями. 

Але, разом з тим, вимагають нового, принципово іншого, підходу до 

синтезу та аналізу пристроїв, побудований на основі цих неоднорідностей. 

В третьому розділі наведено приклад синтезу такої структури і аналіз її 

частотних характеристик. 
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1 ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КРИСТАЛИ ТА ПРИСТРОЇ 

ФІЛЬТРАЦІЇ НА ЇХ ОСНОВІ 

В даному розділі виконано короткий огляд проблематики 

моделювання ЕК. Розглянуто адекватність моделі фотонного кристалу на 

основі ЕК. Обґрунтовано вибір типу електродинамічної системи, а саме 

МСЛ в якості бази для моделювання ЕК. Проведено огляд основних типів 

неоднорідностей, що можуть бути виконані в ЕК на основі МСЛ. 

1.1 Електромагнітні кристали (ЕК) як новий різновид 

мікросмужкових ліній 

Інтенсивний розвиток мікро– та наноелектроніки зумовив появу 

наприкінці ХХ століття нового виду періодичних структур — 

електромагнітних кристалів. ЕК — це періодична структура з 

неоднорідностями розміщеними вздовж напрямку розповсюдження 

електромагнітної хвилі. Розмір неоднорідностей сягає порядка довжини 

хвилі в даній структурі. ЕК можна еквівалентно представити системою 

зв’язаних резонаторів. Відповідно — такі структури мають певні дозволені 

та заборонені зони. 

Першочергово ЕК використовувались як моделі фотонних кристалів. 

Існує декілька визначень терміну «фотонний кристал» (ФК) згідно [1] — 

це матеріал, структура якого характеризується періодичною зміною 

показника заломлення в просторових напрямах. Згідно іншого джерела [2] 

— зустрічається розширене визначення фотонних кристалів — 

«фотонними кристалами прийнято називати середовища, у яких 

діелектрична проникність періодично змінюється у просторі з періодом, 

що допускає бреггівську дифракцію світла». Ще в одній праці [3] 

зустрічається визначення фотонних кристалів в іншій формі – «вже більше 

10 років на слуху" структури з фотонної забороненої зоною ", які отримали 

коротку назву фотонні кристали (photonic crystals)». Ще один варіант 

означення подано в [4]: фотонні кристали — просторово–періодичні 
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твердотільні структури, діелектрична проникність яких промодульована з 

періодом, сумірним з довжиною хвилі світла. 

ФК, завдяки періодичному зміни коефіцієнта заломлення, дозволяють 

отримати дозволені і заборонені зони для енергій фотонів, аналогічно 

напівпровідниковим матеріалам, в яких спостерігаються дозволені і 

заборонені зони для енергій носіїв заряду [5]. Практично, це означає що 

якщо на фотонний кристал падає фотон, що володіє енергією (довжиною 

хвилі, частотою), яка відповідає забороненій зоні даного ФК, то він не 

може поширюватися в фотонному кристалі і відбивається назад. І навпаки, 

це означає що якщо на ФК падає фотон, що володіє енергією (довжиною 

хвилі, частотою), яка відповідає дозволеної зоні даного ФК, то він може 

поширюватися в ФК. Іншими словами, ФК виконує функцію оптичного 

фільтра, і саме його властивостями обумовлені, наприклад, яскраві, 

барвисті кольори опалу — природного ФК. 

З загальної точки зору ФК є надгратами — середовищем, в якому 

штучно створено додаткове поле з періодом, на порядки перевищує період 

основний решітки. Для фотонів таке поле отримують періодичною зміною 

коефіцієнта заломлення середовища — в одному, двох або трьох вимірах 

(1D–, 2D–, 3D–фотонні структури відповідно). Якщо період оптичних 

надграт порівняємо з довжиною електромагнітної хвилі, то поведінка 

фотонів кардинально відрізняється від їх поведінки в решітці звичайного 

кристала, вузли якого знаходяться один від одного на відстані, на багато 

меншій довжини хвилі світла. Тому такі грати і отримали особливу 

назву — фотонні кристали. 

Створюючи точкові дефекти (або резонансні порожнини) в такому 

кристалі, можна захопити фотони в "пастки" забороненої зони 

(локалізувати фотони в порожнинах дефекту), а потім певним чином 

використовувати. Частотний діапазон та інші параметри такої порожнини 

можна задавати досить просто. Регулярні структури інтегральних 

оптичних хвилеводів (або діелектричних стрижнів) з круглим, 
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прямокутним або шестигранним перерізом дозволяє формувати 

діелектричну (оптичну) і навіть гібридну (діелектрично–металеву) 

кристалічні структури, які мають дивовижні властивості. Приклади 

пристроїв на основі ФК зображено на (рис. 1.1). 

 

 

а)  

б) 

 

в)  

г) 

Рисунок 1.1 — Приклади пристроїв на основі ФК: а) частотний 

фільтр, б) 90° згин хвилеводу, в) channel–drop фільтр; г) подільник 

потужності 

Проте виготовлення навіть одномірних ФК вимагає унікального 

обладнання і обходиться надто дорого. Тому попередні теоретичні та 

експериментальні дослідження властивостей ФК доцільно проводити на 

"масивних» (не плівкових) аналогах, працюють на частотах значно нижче 

оптичних, наприклад, в НВЧ–діапазоні. Зокрема, дослідження частотних 
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залежностей пропущеної і відбитої потужності при варіюванні кількості та 

параметрів шарів в структурі часто проводять на хвилеводах, що містять 

різні нерегулярності у вигляді діелектричних або металевих штирів, 

сходинок і т.д., а також застосовуються спеціальні гофровані хвилеводи. 

[6] 

В діапазоні НВЧ найбільш достовірною моделлю фотонного кристалу 

є мікросмужкова лінія передачі з ступінчатою зміною ширини смужкового 

провідника. Така структура моделює шари фотонного кристалу з 

почерговою зміною показника заломлення. 

Згодом ЕК стали застосовувати і окремо. Наприклад як базові 

елементи частотно–вибірних пристроїв радіодіапазону. Такі пристрої стали 

новим різновидом МСЛ, оскільки на відміну від вже відомих структур 

мали неоднорідності як у смужковому шарі так і в шарі заземлення, а іноді 

і в шарі діелектричної підложки. 

В фільтруючих структурах на основі ЕК також технологічно можливо 

реалізувати високі значення перепадів хвильового опору, що забезпечує 

високе значення прямокутності АЧХ. 

Однією з концептуальних частин будь–якого ФК в складі пристроїв 

обробки сигналів є наявність дефектів. Саме наявність дефектів в ФК 

створює умови проходження для одних хвиль і умови загасання для інших. 

Оскільки для моделювання фотонних кристалів за допомогою ЕК 

необхідно створити адекватні моделі неоднорідностей, розглянемо їх 

більш докладно. Будь–яка неоднорідність в фотонному кристалі 

називається дефектом ФК. У таких областях часто зосереджується 

електромагнітне поле, що використовується в мікрорезонаторах і 

хвилеводах побудованих на основі ФК. Приклади елементарних 

неоднорідностей в ФК подано на (рис. 1.2). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1.2 — Елементарні неоднорідності ФК 

Для проходження променя формується лінійний дефект структури 

(наприклад, забирається один ряд стрижнів). Для повороту променя на 90 

градусів формують два лінійних дефекти, з’єднаних під прямим кутом. 

Фізично це зводиться до видалення ряду стрижнів на передбачуваному 

шляху проходження променя: в періодичній двовимірній структурі 

створюють прямокутний канал, виходу випромінювання з якого 

перешкоджає заборонена зона. 

Теоретично проходженню променя перешкоджає відбиття, однак 

фактично ефективність передачі може бути близька до 100%. Радіус 

повороту має порядок 2а, (де а – період решітки), що менше довжини хвилі 

променя. Такий поворот можна розглядати як явище, аналогічне 

одномірному резонансному тунельному ефекту в квантовій механіці. 

Створюючи точкові дефекти (або резонансні порожнини) в кристалі, 

можна захопити фотони в "пастки" забороненої зони (локалізувати фотони 

в порожнинах дефекту) і, відповідно, на їх основі можна створити пристрої 

зберігання і обробки інформації нового типу. Резонансна порожнина діє 

таким чином. Біле світло, яке увійшло з торця хвилеводу, поширюється 

вздовж нього. Хвиля з резонансною частотою захоплюється між двома 

центральними отворами (завдяки сформованій в структурі забороненій 
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зоні) і багаторазово відбивається між цими отворами (внутрішнє 

віддзеркалення завдяки дзеркальному ефекту в резонансній порожнині). 

Оптичні коливання на резонансній частоті посилюються за рахунок 

енергії, що надходить від світла аналогічно тому, як це відбувається, 

наприклад, у оптичних підсилювачах Фабрі–П’еро. Інші ж спектральні 

компоненти експоненційно згасають (через забороненої зони). При 

достатньому посилення світло резонансної частоти виривається з 

резонансної порожнини і виходить з торця хвилеводу. Конструкція 

аналогічна зарядженому провіднику, оточеному з усіх боків діелектриком. 

Однак захоплення випромінювання в фотонних кристалах є 

принципово новим явищем, так як відбувається без процесу 

багаторазового поглинання і емісії фотонів. Ці явища просто неможливі 

завдяки певним співвідношенням між параметрами фотонних та 

електронних енергетичних зон. Тому перенесення випромінювання при 

його локалізації в фотонному кристалі носить упорядкований характер, 

істотно відрізняючись від відомого раніше хаотичного руху в газовому 

середовищі. В подальшому буде розглянуто неоднорідності в ЕК, які є 

еквівалентними моделями неоднорідностей в фотонних кристалах. 

Відомо, що виготовлення навіть одновимірних фотонних кристалів – 

досить трудомісткий і дорогий процес [7]. У зв'язку з цим на стадії 

розробки будь–якого пристрою процес оптимізації конструкції можна 

здешевити, замінивши її масивним (не плівковим) аналогом, працюючим в 

НВЧ–діапазоні. Такі дослідження дозволяють отримати важливі 

рекомендації з виготовлення реальних фотонних структур для роботи в 

оптичному діапазоні. Нижче, на (рис. 1.3) , показані етапи реалізації ФК 

для створення пристроїв на їх основі у видимому діапазоні 

електромагнітних хвиль. На першому етапі розробку і проектування ФК 

доцільно провести на моделях НВЧ діапазону. Отримавши необхідні 

рекомендації та виконавши перерахунок відповідних параметрів, можна 
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перейти безпосередньо до виготовленню самого пристрою, що працює у 

видимому діапазоні. 

 

Рисунок 1.3 — Етапи реалізації моделювання ФК за допомогою 

електромагнітних кристалів 

У цій роботі для моделювання частотно–селективних пристроїв на 

основі ЕК використана мікросмужкова модель, яка відрізняється 

простотою, технологічністю у виготовленні, а також, за своєю природою 

вона ближче до реальної шаруватої структурі одновимірного ФК, ніж 

хвильове аналоги, що додає цінності, в контексті розгляду пристроїв на 

основі ЕК — як прототипів оптичних пристроїв на основі ФК. Останній 

факт обумовлений тим, що в мікросмужкових лініях передачі основними 

розповсюджуваними модами коливань є квазіпоперечні хвилі, структура 

високочастотних полів яких практично не відрізняється від структури 

полів поперечних хвиль, що поширюються в ФК (рис. 2.2). В хвилеводах 

же, наприклад, поширюються або E–, або H–хвилі, що мають, відповідно 

або електричну, або магнітну складову високочастотних полів уздовж 

напрямку поширення. Д.
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Рисунок 1.4 — Структура полів поперечних електромагнітних хвиль у 

одномірному ФК (а) і НВЧ–полів квазіпоперечних хвиль в перетині 

нерегулярної мікросмужкової лінії (б). 

У зв'язку з тим, що мікросмужкова лінія (МСЛ) передачі є лінією 

відкритого типу, частина НВЧ потужності поширюється в підложці, між 

смужковим провідником і екраном, а частина потужності — в повітрі 

поблизу смужкового провідника. В результаті, швидкість електромагнітної 

хвилі в МСЛ визначається як значенням діелектричної проникності 

підложки, так і діелектричною проникністю повітря. Тому швидкість 

розповсюдження і, відповідно, довжина електромагнітної хвилі в МСЛ 

визначаються так званою ефективною діелектричною проникністю εеф, яку 

можна обчислити, знаючи основні конструктивні параметри лінії: ширину 

смужкового провідника w, товщину підкладки h і її відносну діелектричну 

проникність ε [8]: 
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Формула (1.1) справедлива при нульовій товщині смужкового 

провідника і лише в квазістатичній області частот, коли поперечні розміри 

МСЛ w і h набагато менше довжини електромагнітної хвилі, яка 

розповсюджується в ній. 

Важливою характеристикою регулярної мікросмужкової лінії 

являється хвильовий опір, величину якого також необхідно враховувати в 

нерегулярній структурі моделі при проектуванні одновимірних пристроїв 

на основі ЕК. Різниця хвильових опорів двох суміжних резонаторів в 

мікросмужковій структурі визначає співвідношення потужності, що 

пройшла до відбитої потужності електромагнітної хвилі на межі розділу 

між ними і, отже, величину їх зв'язки один з одним. Хвильовий опір МПЛ є 

частотно–залежною функцією, проте в області квазістатичного 

наближення цією залежністю можна знехтувати. Як і ефективна 

діелектрична проникність, хвильовий опір залежить від основних 

параметрів МПЛ і в квазістатичній області частот може бути з прийнятною 

точністю обчислений [8] за формулою: 
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Тут хвильовий опір виражено в Омах. Похибка формули (
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 1.2), яка 

використовується в даній роботі, в діапазоні 0,05<w/h<20 складає 

менше 1%. 

Для зручності і швидкості розрахунку значень хвильового опору Z і 

ефективної діелектричної проникності εеф в математичному пакеті 

MATLAB була написана програма, текст якої наведено в додатку 

дисертації. 

Наступним кроком — виконаємо класифікаціє неоднорідностей, які 

використовуються в ЕК. В моделях ФК ці неоднорідності виконують роль 

дефектів кристала, які було описано раніше. В частотно–селективних 

пристроях же роль цих елементів таж сама, що і в традиційних фільтрах 

НВЧ. А саме — створення умов відбиття хвиль певної (доволі широкої) 

смуги частот, з подальшим узгодженням у вже більш вузькій смузі. 

Типовими неоднорідностями якими моделюють ЕК є: неоднорідності 

на основі варіації ширини смужкового провідника та на основі ємнісних 

зазорів в МСЛ (МСЛ–неоднорідності); DMS–структури (Defected 

Microstrip Structure); DGS–структури (Defected Ground Structure); 

комбіновані неоднорідності. 

Розглянемо типові неоднорідності в ЕК на основі МСЛ. 

1) МСЛ–неоднорідності 

Даний тип неоднорідності є класичним підходом у проектуванні 

фільтрів НВЧ на МСЛ. Цей варіант неоднорідностей також 

найбільш технологічний. Недоліком МСЛ–неоднорідностей на 

основі варіації ширини смужкового провідника є те, що діапазон 

Д.
 Ю

. О
ніщ
ен
ко

, К
іВР
А 

20
15



17 

зміни хвильових опорів (обумовлений технологічними 

обмеженнями) сягає близько 20…150 Ом, а при застосуванні 

неоднорідностей на основі ємнісних зазорів в смужковому 

провіднику різко зростають габарити структур. Наступні типи 

неоднорідностей можуть забезпечити діапазон зміни Z в більш 

широкому інтервалі. 

2) DMS–структури 

Дані структури утворено неоднорідностями в смужковому 

провіднику. Ці неоднорідності створюють контури струму в 

смужковому провіднику. 

 

Рисунок 1.5 — Типові неоднорідності в DMS–структурі 

3) DGS–структури 

DGS – структури неоднорідності утворено шляхом витравлювання 

певного візерунку в шарі заземлення МСЛ. В загальному випадку 

неоднорідності розташовано симетрично відносно осі поширення 

ЕМХ, а з’єднані між собою вони тонким перешийком. Загальний 

вигляд DGS та типові неоднорідності зображено на (рис. 1.6) 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1.6 — Елементарна неоднорідність в DGS структурі (а) та 

типові малюнки витравлювання в DGS (б) 

4) Комбіновані неоднорідності 

Даний тип неоднорідності є різновидом DGS в якій крім шару 

заземлення вилучається й матеріал діелектричної підложки. Як 

показано в [7] такий підхід дозволяє ще більше знизити εеф та 

розширити діапазон зміни Z. 

 

 

Рисунок 1.7 — Приклад комбінованої неоднорідності 

Із всіх перерахованих структур методика аналітичного розрахунку 

існує, поки що, тільки для МСЛ–неоднорідностей. Це пов’язано з тим, що 
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більш складні (тривимірні, 3D) неоднорідності потребують врахування 

більш складних ефектів ніж у МСЛ–неоднорідностях. На даному етапі 

однією з методик розрахунку структур з неоднорідностями складної 

конфігурації (DMS, DGS) є тривимірне моделювання в графічних САПР 

(Autodesk Invertor, CATIA, Solidworks) та подальший розрахунок 

параметрів в середовищах електромагнітного аналізу (HFSS, FEKO, 

Microwave Office, CST Microwave Studio). Потім, згідно розрахованих 

характеристик (наприклад S–параметрів), проводять еквівалентну заміну 

неоднорідностей на L–, C–ланки і подальший розрахунок зводиться до 

класичних задач теорії кіл. 

1.2 Пристрої фільтрації на основі ЕК 

1.2.1 Фільтри нижніх частот 

Розглянемо приклади реалізації ФНЧ за допомогою моделей ЕК в 

МСЛ. В якості фільтра нижніх частот на основі ЕК може бути 

використаний варіант МСЛ–неоднорідності. Наприклад структура з 

плавною зміною ширини смужкового провідника, такою що окремі 

неоднорідності мають форму круга. 

Ще одним варіантом побудови фільтру на основі моделей ЕК є 

застосування, так званих, комбінованих неоднорідностей. Наприклад в [8] 

запропоновано так звану L–неоднорідність. 

 

Рисунок 1.8 — Структура фільтру на основі ЕК:1 – смужковий провідник, 

2 – L–неоднорідність 

Її застосування дозволяє збільшити рівень загасання в смузі 

подавлення фільтру. 
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Загалом реалізація низькочастотних фільтрів на ЕК не набула 

широкого розповсюдження. Це пов’язано з тим, що реалізація таких 

фільтрів в діапазоні НВЧ взагалі проблематична. Оскільки реальні 

електродинамічні системи мають паразитні смуги пропускання 

характеристики яких важко, або і зовсім неможливо аналітично 

розрахувати. 

1.2.2 Смугові фільтри 

Існує кілька методик розрахунку такого типу фільтрів. Одна з них 

базується на розрахунку еквівалентної схеми послідовно увімкнених 

резонансних контурів з подальшим перерахунком параметрів контурів в 

конструктивні параметри електродинамічної системи. 

Даний підхід, як показано в [3] можна, з деякими змінами, застосувати 

і для побудови смугових фільтрів на базі ЕК. Так у вказаній роботі 

розраховано смуговий фільтр елементарною ланкою якого є ступінчата 

неоднорідність. 

 

Рисунок 1.9 — Семирезонаторний СФ на основі ступінчатих 

неоднорідностей 
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Такий фільтр має смугу прозорості в області нижніх частот, а 

функціональні характеристики його, як СФ забезпечуються одною з 

побічних резонансний смуг. 

Варто звернути увагу на реалізацію СФ на основі DGS [4]. Хоч така 

реалізація не має на сьогоднішній день формалізованого математичного 

апарату, проте вона є перспективною, оскільки створені на базі DGS 

селективні пристрої мають доволі якісні показники рівнів загасання в смузі 

подавлення. 

1.2.3 Режекторні фільтри 

На сьогоднішній день не існує методики розрахунку типових 

режекторних фільтрів на основі DGS, DMS та МСЛнеоднорідностей. Але 

існують прийоми, що дозволяють створити умови смуги подавлення в 

певному вузькому діапазоні частот. Так, наприклад, в [5] показано, що при 

розділенні масиву витравлених отворів (DGS–неоднорідностей) у МСЛ на 

два масиви створює в середині смуги пропускання фільтра вузьку смугу 

подавлення.  

 

 

а) 

 

 

б) 
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Рисунок 1.10 — Приклад фільтру на основі DGSнеоднорідностей 

а) смуговий фільтр, б) смуговий фільтр з вузькою смугою подавлення 

всередині смуги прозорості 

 

1.3 Методи синтезу та аналізу ЕК 

На сьогодні існує декілька методів синтезу ЕК. Всі вони базуються на 

вже відомих методах розрахунку пасивних чотириполюсників НВЧ–

діапазону таких як метод характеристичних параметрів та метод 

розрахунку по робочим характеристикам. Ці та інші методи базуються на 

загальній теорії зв’язаних резонаторів. Розглянемо їх докладніше. 

1.3.1 Методи синтезу 

Метод характеристичних параметрів має багато спільного з 

хвильовим методом, який, зазвичай, використовується при розгляді ліній 

передачі. Так, для однорідної лінії передачі хвильовий опір лінії також 

буде її характеристичним опором, і якщо γt — коефіцієнт розповсюдження 

на одиницю довжини, то γtl — буде характеристичною сталою передачі для 

лінії довжиною l. Проте терміни характеристичний опір і характеристична 

стала передачі мають значно більш загальне значення, ніж їх визначено 

для однорідної лінії передачі. 

Розглянемо чотириполюсник, який для загальності візьмемо 

несиметричним з різними опорами зі сторони клем 1 і 2. На рис. 1.11 

показаний випадок нескінченної ланки із таких однакових 

чотириполюсників, при чому їх однойменні полюси з’єднані разом. 

Оскільки ланка з чотириполюсників прямує до нескінченності в обидва 

боки, то з права і з ліва від з’єднання полюсів 1 буде опір ZI1, тоді як для 

полюсів 2 — опір ZI2. Опори ZI1 та ZI2, показані на рисунку, являються 

характеристичними опорами зі сторони полюсів 1 і 2 для даних 

чотириполюсників. 
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1 2 12 1 2 12

← ∞ 

ZI2 ZI1 ZI2

← ∞ 

 

Рисунок 1.11 — Ланка чотириполюсників нескінченної протяжності 

Для несиметричного чотириполюсника вони, за звичай не дорівнюють 

один одному. 

Спосіб, яким з’єднано чотириполюсники в нескінченну ланку, 

забезпечує умову рівності опорів з ліва і з права від з’єднань полюсів і, 

відповідно, в місці з’єднання завжди відсутні які б то не було відбиті хвилі. 

Таким чином, з хвильової точки зору, всі чотириполюсники на рис. 1.11 

повністю узгоджені. Якщо по цьому колу хвиля розповсюджується вправо, 

то вона буде загасати у відповідності з функцією передачі кожного 

чотириполюсника, але проходити від одного до іншого без відбиття. 

Характеристичний опір ZI1 та ZI2 являються опорами нескінченної ланки 

чотириполюсників і тому слід очікувати, що їх математичне подання також 

буде відрізнятись від раціональних функцій опору для скінченного числа 

чотириполюсників із зосередженими параметрами. Для фільтрів із 

зосередженими параметрами характеристики опору зазвичай являються 

ірраціональними функціями; у випадку фільтрів НВЧ, які побудовано на 

відрізках лінії передачі, характеристичний опір буде і ірраціональною і 

трансцендентною функцією. 

Вираз для характеристичного опору легко отримати, використовуючи 

позначення на схемі (рис. 1.12). Д.
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1 2 12 ZL

Zin

 

Рисунок 1.12 — Ілюстрація до виводу формули характеристичного 

опору ZI1 

Якщо задатися таким ZL, що дорівнює ZI1, то вхідний опір Zin зі 

сторони лівих полюсів буде також дорівнювати ZI1. Потім, якщо відомі 

узагальнені параметри A, B, C, D для лівого чотириполюсника, то 

припускаючи, що коло взаємне, можна за допомогою виразу [

 

(1 2 ' ') (2 ' ')

(2 ' ') (1 2 ' ')

A B B C A B

C D C D B C

   
   

      1.3] вирахувати узагальнені 

параметри As, Bs, Cs, Ds для двох чотириполюсників, з’єднаних, як показано 

на рисунку. 
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A B B C A B
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      1.3 

Тоді: 
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A Z B
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 1.4 

Вважаючи, що Zin = ZL = ZI1, отримаємо: 

 
1I

AB
Z

CD


 1.5 

Аналогічним шляхом можна отримати вираз для ZI2 

 
2I

DB
Z

CA


 1.6 

На показана схема з генератором, внутрішній опір якого дорівнює 

характеристичному опору чотириполюсника зі сторони полюсів 1, а опір 
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вихідного навантаження дорівнює характеристичному опору зі сторони 

полюсів 2. 

ZI2

ZI1

ZI1

ZI2

1 2
Eg

I1

→ 

I2
'

→ 

E
1

E
2

 

Рисунок 1.13 — Чотириполюсник з навантаженнями, узгодженими по 

характеристичним опорам 

При такому узгодженні навантажень з характеристичними опорами 

можна показати, що: 
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або 
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 1.8 

де 

 ln( )i AD BC       1.9 

γ — характеристична стала розповсюдження; 

α — характеристичне затухання в неперах; 

β — характеристична фаза в радіанах. Д.
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Відмітимо, що завдяки коефіцієнту 2

1

I

I

Z

Z
 в рівнянні  

1 2

2 1

I

I

E Z
e

E Z



 1.8 γ не залежить від відносного рівня опорів на входах 1 і 2. Вираз 

 

1 2

2 1

I

I

E Z
e

E Z



 1.8 також можна переписати як: 

 

1 1

'

1 2

ln
E I

i
E I

    

  

де 

1 2
1 2

1 2

; '
I I

E E
I I

Z Z
   показані на рис. 1.13. 

Слід зауважити, що характеристична стала розповсюдження визначає 

передачу через лінію згідно виразів ( 

1 1

2 2

I

I

E Z
e

E Z

 

 1.7)

 

1 2

2 1

I

I

E Z
e

E Z



 1.8) ln( )i AD BC       1.9) тільки 

в тому випадку, коли навантаження узгоджені з характеристичними 

опорами (як в розглянутому прикладі). 

Перейдемо до розгляду методу синтезу за робочими 

характеристиками і порівняємо його з вже розглянутим методом 

характеристичних параметрів. 

Характеристичний опір і характеристична стала розповсюдження 

ланки фільтра були визначені в припущенні, що фільтр являє собою коло із 

нескінченного числа однакових ланок. У випадку кола без втрат, 

складеного зі скінченного числа ланок з чисто активними навантаженнями, 

характеристичні опори будуть узгоджені тільки на окремих частотах. У 

зв’язку з цим мають місце ефекти відбиття, які приводять до значного 
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загасання в смузі пропускання і різкому спотворенню характеристик на 

границях смуги подавлення. 

Існують методи розрахунку кінцевих ланок, котрі значно зменшують 

відбиття в фільтрах, розрахованих за характеристичними параметрами. 

Але ці методи не дають можливості точно визначити, які максимальні 

втрати на відбиття будуть в смузі пропускання. Таким чином, хоч метод 

характеристичних параметрів порівняно простий, він потребує високого 

рівня практичних навиків і пов’язаний з тривалим процесом 

підстроювання. Це важливо, якщо фільтр повинен працювати з малими 

втратами і в жорстко визначеній смузі частот. Розрахунок фільтрів за 

робочими характеристиками зазвичай починається з визначення функції 

передачі, наприклад, через коефіцієнт передачі t, як функції комплексної 

частоти p. Після цього за допомогою різноманітних розкладів функції 

вхідного опору в ланцюгові або елементарні дроби визначаються елементи 

кола. Отримане таким чином коло буде мати передаточну функцію, задану 

на початку розрахунку. Тим самим виключається яка б то не було 

невизначеність і необхідність в експериментальному підстроюванні. 

Характеристичні параметри в цих методах розрахунку не 

використовуються, а вплив навантаження враховується ще на початку при 

визначенні функції передачі. 

Очевидно, що одні й ті самі фільтри нижніх частот розраховані за 

робочими параметрами і за характеристичним опором, абсолютно однакові 

за своєю структурою. Проте для забезпечення заданої характеристики 

значення елементів фільтра, розрахованого за робочими параметрами, 

будуть де що відрізнятись. 

При проектуванні фільтрів дуже часто зустрічаються чебишівська і 

максимально плоска функції передачі. Пристрої з такими 

характеристиками розглянуто в другому розділі данної роботи. 

При проектуванні НВЧфільтрів за допомогою фільтрів прототипів 

нижніх частотна зосереджених елементах доводиться вводити деякі 
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наближення. Незважаючи на це метод забезпечує доволі хорошу точність 

розрахунку в межах значної частини частотного діапазону. Разом з тим він 

не містить елементу припущень, який властивий класичному методу 

розрахунку за характеристичними параметрами. 

1.3.2 Методи аналізу 

У сучасних САПР реалізуються різні математичні методи. Серед них 

можна відзначити прямі методи вирішення граничних задач, такі як FEM 

(«Finite Element Method» — метод скінченних елементів (МСЕ)) і метод 

FDTD («Finite Difference Time Domain» — метод скінченних різниць в 

часовій області (СРЧО)). Характерною і найбільш привабливою їх рисою є 

універсальність, тобто можливість аналізувати практично будь–яку 

структуру. Причому різні фізичні задачі, як то задачі електростатики, 

дифузії, теплообміну, можуть вирішуватись одним і тим же розв’язувачем 

за умови, що диференційні рівняння, які описують ці процеси 

відрізняються лише константами. Платою за універсальність є великі 

витрати комп’ютерних ресурсів. З точки зору користувача найбільш 

істотним недоліком є великий час необхідне для аналізу НВЧ структур. 

Причина цього обумовлена дискретизацією простору, що лежить в основі 

FEM і FDTD. Кількість елементів розбиття визначає розмірність 

розв’язуваної задачі і у випадку FEM і FDTD воно є максимально 

можливим з усіх відомих методів. 

Альтернативним напрямком у вирішенні задач електродинаміки є 

непрямі методи. Серед них слід відзначити метод моментів (MoM — 

«Method of Moments»). Відмінність його від згаданих вище підходів 

полягає в тому, що чисельне визначення поля ґрунтується на аналітичному 

вирішенні деякої ключової задачі, а саме задачі про збурення структури 

елементарним джерелом струму. Таке рішення в математиці отримало 

назва функції Гріна. MoM виявляється ефективним, якщо функція Гріна 

може бути записана аналітично в простій формі. В цьому випадку 
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дискретизації піддається вже не простір, а лише поверхню, що сильно 

знижує розмірність задачі. На жаль, функція Гріна може бути досить 

просто знайдена лише для обмеженого числа структур. До них можна 

віднести площинні структури і вільний простір. 

З цієї причини саме для таких структур були розроблені САПР на 

основі MoM. Даний метод використовується в наступних системах: 

Microwave Office, ADS, FEKO. 

Висновки: пристрої на основі ЕК можуть бути застосовані в багатьох 

напрямках обробки сигналів і інтенсивно досліджуються з метою 

підвищення їх ефективності. Фільтри на основі ЕК–неоднорідностей є 

більш складними ніж фільтри на основі класичних, одномірних 

неоднорідностей. Синтез таких фільтрів, у більшості випадків, має 

емпіричний характер. Це пов’язано з тим, що не задача збурення 

неоднорідностей складної конфігурації електромагнітними хвилями є 

вкрай важкою та на даний момент не має строгого вирішення. 
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2 СИНТЕЗ ЧАСТОТНО–ВИБІРНИХ ПРИСТРОЇВ НВЧ 

ДІАПАЗОНУ 

В даному розділі проведено аналіз основних типів неоднорідностей в 

ЕК. Приведено алгоритм синтезу ЕК за яким і створювалися тривимірні 

моделі. Виконано екстраполяцію та апроксимацію отриманих в CST MWS 

даних. 

2.1 Класичний синтез пристроїв на основі мікросмужкових 

ліній 

Традиційним підходом в проектуванні ФНЧ НВЧ діапазону в 

мікросмужковому виконанні є фільтри зі ступінчатою варіацією 

смужкового провідника або з розімкнутими (ХХ) чи короткозамкнутими 

(КЗ) шлейфами. 

Відносно простий спосіб реалізувати низьких частот фільтри на 

мікросмужкові або смужковій лінії передачі є використання послідовного 

чергування ділянок лінії з дуже високим і дуже низьким характеристичним 

опором. Такі фільтри, як правило, називають фільтрами із ступінчатою 

зміною імпедансу. Вони користуються популярністю, тому що легші 

проектувати і займають менше місця, ніж аналогічні ФНЧ реалізовані за 

допомогою шлейфів. 

Однак, через ряд наближень, такі фільтри мають гірші електричні 

характеристики ніж шлейфові. Область застосування таких фільтрів доволі 

вузька. В основному це задачі, де не ставляться високі вимоги до крутості 

АЧХ та рівня придушення поза смугою прозорості (наприклад: фільтрація 

побічних частотних складових змішувача). 

Почнемо з того, що знайдемо приблизні еквівалентні схеми для 

коротких ліній передачі з високим і низьким рівнем характеристичного 

опору. 
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Використовуючи теорію характеристичних параметрів, що була 

описана в розділі 1, визначимо значення характеристичних імпедансів 

чотириполюсників: 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 2.14 — Орієнтовні еквівалентні схеми коротких ліній 

передачі: а)-еквівалентна Тсхема ділянки МСЛ з βl<<π/2; б)-еквівалентна 

схема для малих значень βl і великих значень Z0; в)- еквівалентна схема 

для малих значень βl і малих значень Z0. 
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 2.11 

Послідовно увімкнені ділянки з βl<π/2 мають додатній знак 

реактивності (індуктивність), в той час як паралельні ділянки (шунти) — 

від’ємний (ємності). Таким чином у нас є еквівалентні схеми, що зображені 

на рис. 2.14, де: Д.
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 2.12 

Для лінії з малою фазовою довжиною (βl<π/4) і високим 

характеристичним опором справедливе припущення: 
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X Z l
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 2.13 

В свою чергу для лінії з малою фазовою довжиною і низьким 

характеристичним опором можна застосувати наступне наближення: 

 
0

0X

B Y l  2.14 

Послідовно увімкнені індуктивності ФНЧ прототипа можуть бути 

замінені ділянками МСЛ з високим опором (Z=Zh), а шунтуючі 

конденсатори можуть бути замінені ділянками з низьким опором (Z=Zl). 

Співвідношення Zh/Zl має бути якомога більшим, тому значення Zh та Zl 

задають як можна більшим та меншим, в межах технологічної можливості 

виготовлення. Об’єднуючи (2.13) і (2.14) та провівши масштабування за 

методикою, описаною в [13] отримаємо співвідношення для розрахунку 

довжин секцій: 
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 2.15 

Приклад розрахунку фільтру за даною методикою наведено в розділі 3. 

Інший метод синтезу ФНЧ НВЧ–діапазону — побудова фільтру на 

коротко замкнених та розімкнених на кінцях відрізках лінії передачі. Ідея 

такого синтезу наступна: перетворення 
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 2.16 

Дає відображення ω на площині Ω, яка повторюється з періодом 

2
ф

l

v


 . Це перетворення було введене Річардсом (Richards) [14] для 

реалізації LC–кіл на КЗ та ХХ шлейфах. 

Таким чином на площині Ω опір індуктивності можна записати як: 

 ( )LjX j L jL tg l     2.17 

а провідність конденсатора: 

 ( )CjB j C jC tg l     2.18 

Вирази ( ( )LjX j L jL tg l     2.17, ( )CjB j C jC tg l   

 2.18) показують, що індуктивність L може буті еквівалентно замінена 

короткозамкненим шлейфом довжиною βl з характеристичним імпедансом 

L. Аналогічно конденсатор може бути еквівалентно замінено на 

розімкнений шлейф довжиною βl з характеристичним імпедансом 1/C. 

Одиниці виміру опору вважаються нормованими. Частота зрізу фільтра-

прототипа дорівнює 1. Для перходу до іншої частоти в фільтрі отриманому 

перетворенням Річардса слід показати, що: 

 1 ( )tg l    2.19 

що дає довжину шлейфа рівною l=λ/8, де λ — довжина хвилі на 

частоті зрізу фільтра. На частоті ω0=2ωc вже матимемо довжину лінії λ/4 і 

отримаємо полюс затухання. В околі частоти ωc імпеданс шлейфів вже не 

буде відповідати імпедансу зосереджених елементів і відгук на цих 

частотах буде відрізнятися від відгуку в фільтрі–прототипі. Крім того 

частотний відгук кола побудованого на шлейфах буде періодичним з 

періодом по частоті рівним 4ωс. 

Підхід перетворення Річардса дозволяє замінити зосереджені 

індуктивності та ємності на КЗ та ХХ шлейфи, як показано на рис. 2.15. 
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Оскільки електричні довжини відрізків ліній однакові, то такі лінії ще 

називають пропорційними. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.15 — Перетворення Річардса: а)–індуктивність в КЗ-шлейф; 

б)–ємність в ХХ-шлейф. 

Чотири тотожності Курода (Kurod) (рис. 2.16) використовують 

надлишкові ділянки лінії передачі для досягнення більш технологічної 

реалізації НВЧ фільтра. Ці тотожності побудовано на таких операціях як: 

 фізичне розділення шлейфів лінії передачі 

 перетворення КЗ шлейфів в ХХ і навпаки 

 заміна «незручних» значень опору на фізично реалізовні 

 

= 

 

 а)  

 

= 

 

 б)  

 

= 

 

 в)  
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 г)  

Рисунок 2.16 — Чотири тотожності Курода для проектування фільтрів 

на шлейфах 

Розглянуті два методи дозволяють розрахувати фільтри, які 

покривають діапазон від одиниць до десятків ГГц. Такі фільтри — одні з 

найпростіших з точки зору виготовлення. Навіть КЗ шлейфи формуються в 

таких виробах в єдиному технологічному циклі. 

До недоліків таких фільтрів слід віднести неможливість роботи з 

сигналами великої потужності, наявність випромінювання. 

2.2 Синтез ЕК із застосуванням імпедансного підходу 

Термін «імпедансний підхід» було вперше запропоновано в роботі 

[15] для вирішення «бар’єрних» задач квантової механіки. Так, як ЕК є 

моделями фотонних кристалів, то дана теорія може бути покладена в 

основу моделювання структур з ЕК. Оскільки фотон (як і електрон) є 

квантовою часткою з відповідними, характерними їй, законами 

розповсюдження. Традиційні методи вирішення «бар’єрних» задач із 

сшиванням розв’язків в областях з різним потенціалом потребують доволі 

громіздких перетворень, що, відповідно, збільшує вимоги до програмно–

апаратних засобів моделювання. В [16], [17] запропонована концепція 

імпедансу для квантово–механічної хвилі. Цій моделі притаманний 

важливий фізичний зміст: маючи широку загальність, як модель що 

базується на понятті імпедансу, дозволяє використати апарат теорії ліній 

передачі і спростити розв’язок. 

Імпеданс є узагальненим показником хвильового процесу. Імпеданс 

(від лат. «impedio»  перешкоджаю) характеризує реакцію середовища на 
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хвильове збурення. В радіотехніці розвинені імпедансні моделі для 

електромагнітних хвиль. В оптиці базовими моделями є моделі резонатора 

та багатошарового фільтра. Радіотехнічні та оптичні моделі застосовні для 

хвиль іншої природи в різних технічних областях, наприклад для 

квантово–механічних задач наноелектроніки. Фізико-технічні принципи 

електроніки і мікроелектроніки базуються на керуванні дрейфовим рухом 

електронів у кристалічних ґратах твердого тіла, а наноелектроніки  на 

керуванні тунелюванням електронних хвиль крізь бар’єрні структури. 

2.2.1 Особливості імпедансного підходу до проектування ЕК 

На сьогоднішній день широко розвинена теорія моделювання 

структур з ЕК за допомогою імпедансного підходу. Оскільки, як було 

сказано раніше, найбільш підходящою електродинамічної системою для 

моделювання ЕК є МСЛ, то і розгляд особливостей підходу будемо 

проводити на даній моделі. Для означення границь застосування підходу 

слід згадати, як саме визначено вхідний опір довгої лінії (ДЛ) (рис. 2.17). 

z=-l

u(z=-l)

i(z=-l)

z=0

Zн
Z0, β 

1

1

 

Рисунок 2.17 — Ілюстрація до виводу формули вхідного опору довгої 

лінії 

Вхідний опір ДЛ — це такий опір, яким можна замінити Zн з відрізком 

лінії довжиною l, щоб розподіл хвиль в лінії не змінився. 
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Розглянемо ДЛ без втрат (рис. 2.17) з навантаженням Zн, яке у 

загальному випадку є комплексним. Напруга та струм у такій лінії в 

перерізі 1–1 можна виразити як суперпозицію прямої та відбитої хвилі: 
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       2.20 

де: 0

L
Z

C
  — хвильовий опір середовища, L [Гн/м], C [Ф/м] — погонна 

індуктивність та ємність. Очевидно, що: 
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2.21 

Помноживши чисельник і знаменник (2.21) на 
2

2 j
 та застосувавши 

формули Ейлера отримаємо: 
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 2.22 

Даний вираз є ключовим у визначенні характеристик проходження та 

відбиття. Знаючи Zвх (2.22) можна розрахувати комплексний коефіцієнт 

відбиття в площині 1–1: 
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 2.23 

В [18] показано, що формулу (2.22) можна застосувати в тому числі і 

на таких складних неоднорідностях як DGS–, DMS– та МСЛ–

неоднорідності. 
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Також буде доцільним в даному підрозділі розглянути особливості 

ЕС, на основі якої в подальшому будуть побудовані моделі ЕК — 

мікросмужкову лінію передачі. 

Лінії передачі такого типу та пристрої на їх основі об'єднує технологія 

виготовлення, яку часто називають технологією друкованих схем НВЧ. 

Одним із загальних структурних ознак смужкових пристроїв є наявність 

тонких металевих провідників. 

 

Рисунок 2.18 — Схематичне зображення несиметричної МСЛ 

Термін «тонкий провідник» означає виконання нерівностей: t<<w, h; 

t<<λ; t>>δ. Перші дві нерівності показують, що товщина провідника є 

малим параметром по відношенню до інших геометричних розмірів і 

довжині хвилі. Третя нерівність вказує на те, що, незважаючи на малу 

товщину, провідник слід розглядати як металевий габаритний об’єкт, 

товщина якого істотно більше глибини проникнення поля в метал. Тобто в 

даному випадку теорія плівок не є актуальною. 

Наявність тонких провідників з гострими крайками призводить до 

того, що поле в околиці гострої кромки має вкрай неоднорідну структуру. 

Важливо також, що залежність поля від параметрів структури, наприклад 

від товщини провідника, його провідності і ряду інших, відрізняється 

нестійкістю. При цьому навіть невеликі зміни цих параметрів можуть 

призводити до великих змін полів поблизу гострих кромок. Особливо це 

відноситься до втрат в смужкових провідниках, які визначають загасання 

МСЛ. 

Наявність великих градієнтів зміни електромагнітного поля сильно 

ускладнює електродинамічний аналіз смужкових структур. При цьому 
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якщо розрахунок структур з ідеальними провідниками на сьогоднішньому 

етапі можна вважати достатньо достовірним, то аналіз втрат досі являє 

серйозну проблему, що вимагає від користувача САПР розуміння того, як 

програма розраховує втрати. 

Іншою важливою ознакою смужкової ліній передачі є наявність у них, 

як мінімум, двох провідників. Завдяки цьому дані ЕС можуть 

функціонувати на низьких частотах аж до постійного струму. З цієї 

причини МСЛ на перших етапах їх розвитку розглядали в рамках теорії 

довгих ліній, а смужкові елементи аналізували як з’єднання ліній передачі 

з різними характеристичними опорами. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.19 — Смужкові елементи та їх еквівалентні схеми 

На рис. 2.19 наведені характерні приклади топологій смужкових 

елементів і їх еквівалентних схем у вигляді з’єднань ліній передачі. На 

рис. 2.19 (а) показаний стрибок ширини смужкового провідника, який 

моделюється двома лініями передачі з характеристичними опорами Zc1,2. 

Аналогічна модель використовується для Т–подібного з’єднання МСЛ. 

Такі моделі задовільно працюють на порівняно низьких частотах. З 

підвищенням частоти еквівалентні схеми вимагають уточнення, яке 

реалізується введенням реактивних елементів: індуктивностей і ємностей. 

Розрахунок реактивних елементів потребує вирішення електродинамічної 
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задачі. У 50-60-ті роки, коли техніка смужкових ліній інтенсивно 

розвивалася, строге чисельний розв’язок таких задач був неможливо. З цієї 

причини був запропонований досить простий метод аналізу смужкових 

елементів, названий за ім’ям його автора методом Олінера. Слід зазначити, 

що ідея А. Олінера, незважаючи на те, що вона ґрунтувалася майже 

виключно на фізичній інтуїції автора, виявилася найвищою мірою 

продуктивною і дозволила вирішити проблему моделювання смужкових 

елементів на прийнятному для інженерів рівні 

Основна ідея методу Олінера полягає в заміні смужкової структури 

еквівалентної хвилеводною структурою, для якої розв’язок граничної 

задачі або вже відомо, або його досить легко отримати. З плином часу 

з’явився набір елементарних смужкових структур та їх моделей. З цих 

елементарних структур розробник може будувати складні пристрої, аналіз 

якого ведеться вже не електродинамічними методами, а більш простими 

методами теорії кіл НВЧ. 

Таким чином, виникли бібліотеки базових смужкових елементів і їх 

моделей, які увійшли в САПР РЕА НВЧ. В англомовній літературі 

підпрограми, що реалізують підхід до проектування смужкових пристроїв, 

заснований на їх декомпозиції на елементарні блоки, отримали назву 

Schematic. Ця назва, очевидно, підкреслює, що в рамках даного підходу 

складний пристрій розглядається як деяка схема, складена з стандартних 

елементів за аналогією з низькочастотної принциповою схемою. 

Слід сказати, що незважаючи на широке впровадження строгих 

електродинамічних підходів, моделі побудовані на основі методу Олінера 

досі використовуються в САПР, зокрема, в таких системах як Microwave 

Office і ADS. Така популярність цього методу обумовлена ефективністю 

математичних моделей, які виходять з його допомогою. По швидкодії вони 

на багато порядків перевершують чисельні методи електродинаміки. З 

іншого боку, ці моделі безумовно наближені. Тому дуже важливо 

правильно оцінити межі їх коректного використання. 
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Таким чином, підводячи підсумок сказаному вище, ми можемо 

відзначити наступні моменти, які виділяють смужкові пристрої: 

Складна структура поля поблизу кромки смужкового провідника; 

Особливості аналізу втрат в структурах з гострими крайками; 

Наявність ефективних наближених методів розрахунку смужкових 

структур. 

2.2.2 Неоднорідності ЕК та їх параметри 

Аналіз неоднорідностей є задачею значно складнішою, ніж аналіз 

звичайної електродинамічної системи, якою є ЕК. Принципово можна 

спробувати вирішити строгу задачу методами теорії поля, наклавши 

відповідні граничні умови. Однак при цьому виникають додаткові 

труднощі. Складним граничним умовам не можна задовольнити, 

розглядаючи тільки один тип хвилі. Як приклад можна привести збурення 

штиря в прямокутному хвилеводі. Поле поблизу штиря представляє 

складну картину суперпозиції безлічі хвиль. Частина цих хвиль в 

загальному випадку може поширюватися по хвилеводу, а всі інші 

загасають поблизу штиря. Тому навіть у тому випадку, якщо 

поширюватися в ЕС може тільки хвиля одного типу, для вирішення 

завдання необхідно врахувати всі затухаючі поля вищих типів хвиль. 

У математичному відношенні опис неоднорідностей виявляється 

складною задачею. Довести її до кінця вдається тільки в деяких найбільш 

простих випадках. Наприклад, досить вказати, що досі не отримано суворе 

вирішення для часто вживаної неоднорідності — витравленого отвору в 

шарі заземлення МСЛ. Ця складність не завжди виправдана з практичної 

точки зору. Річ в тім, що основний інтерес представляє не структура поля в 

збуреній області, а властивості неоднорідності по відношенню до дальньої 

зони, де загасаючими вищими типами хвиль можна знехтувати. Суворе 

рішення рівнянь поля дає більше відомостей про неоднорідність, ніж 
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потрібно для більшості інженерних розрахунків. Складність розв’язуваної 

завдання за рахунок цього різко зростає. 

Є й інша можливість визначення неоднорідностей в ЕК. Однорідний 

ЕК розглядають як лінію передачі, на зразок звичайної двопровідної лінії. 

Неоднорідності в ЕК апроксимують зосередженими реактивними і 

активними опорами, включеними в цю лінію. Вся трактування 

неоднорідностей в ЕК виражається в звичних і зручних поняттях теорії 

довгих ліній і ланцюгів з зосередженими параметрами. Просте механічне 

перенесення законів звичайних ланцюгів і довгих ліній на системи з 

істотно розподіленими параметрами, якими є хвилеводи, виправдано бути 

не може. Не можна шукати по одним зовнішніми ознаками якісь 

«індуктивності», «ємності» і «активні опори» в МСЛ. Говорячи про 

еквівалентні схеми ЕК, мають на увазі не проведення зовнішніх аналогій. 

Мова може йти тільки про знаходження спільних співвідношень, 

властивих як ЕК, так і звичайним довгим лініях. При цьому ні в якому разі 

не повинні забуватися інші властивості ЕК, що відрізняють їх від 

звичайних пасивних кіл. 

Глибоку внутрішню схожість між звичайними довгими лініями і ЕК 

можна помітити при порівнянні основних теоретичних співвідношень, що 

характеризують ці два класи передавальних ліній. Справді, струм  і 

напруга в двопровідній довгій лінії без втрат, що характеризується 

погонною індуктивністю L0 і погонною ємністю С0, визначаються 

телеграфними рівняннями [19] 

 
0

0

dU j L dz I

d I j C dz U





 

 

    

    
 2.24 

де z – координата перерізу в якому розглядається хвильовий процес. 

Звідси: 
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Вирішення рівнянь 2.25 можна подати у вигляді: 
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фазову швидкість можна визначити виходячи із умови 

t kz const   , тоді: 

 
0 0

1
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k L С


 

  2.27 

Таким чином можна бачити, що хвильові рівняння відносно векторів 

E та H абсолютно аналогічні рівнянням (2.25) відносно напруги та струму 

з тією лиш різницею, що в хвильових рівняннях наявні похідні другого 

порядку по всіх трьох координатах. Аналогічно можна показати схожість 

рівнянь прямої та відбитої хвилі, а також фазової швидкості. 

Таким чином, існує схожість між основними параметрами, що 

використовуються в теорії довгих ліній і в теорії поля. Напрузі U і струму I 

відповідають напруженості Е і Н. Розподіленій ємності С0 і розподіленій 

індуктивності L0 відповідають діелектрична і магнітна проникності — εε0, 

μμ0 

Істотною обставиною, що відрізняє ЕК від звичайної довгої лінії, є 

наявність багатьох типів хвиль. Проте становище значно спрощується, 

якщо по хвилеводу на робочій частоті може поширюватися хвиля тільки 

одного типу. У цьому випадку розгляд будь якої неоднорідності можна 

вести таким чином. На неоднорідність падає хвиля, розповсюджується 

вздовж сигнального провідника зліва направо. У будь-якій точці, що 
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знаходиться лівіше неоднорідності на достатній відстані від неї, можуть 

існувати тільки дві хвилі: пряма хвиля і хвиля того ж типу, що 

розповсюджується в системі у зворотному напрямку. 

Наявність цієї хвилі можна тлумачити, як результат відбиття прямої 

хвилі від неоднорідності. Що стосується ділянки лінії правіше 

неоднорідності, то там може поширюватися тільки одна хвиля, що 

розповсюджується направо. Іншими неоднорідностями тут можна 

знехтувати, поклавши, наприклад, що ЕК в обидві сторони має 

нескінченну протяжність. 

Розглянута картина справедлива для далекої зони, де полями вищих 

типів хвиль можна знехтувати. Вплив неоднорідності може бути, таким 

чином, еквівалентним включенню в звичайну довгу лінію деякого 

чотириполюсника. Цей чотириполюсник можна представити таким, що 

складається з зосереджених елементів і розглядати його як еквівалентну 

схеми неоднорідності. 

Такий підхід не може дати відповіді на питання про структуру та 

інтенсивності полів безпосередньо в ближній зоні. Подібність між 

реальною неоднорідністю і її еквівалентною схемою існує тільки відносно 

амплітуд і фаз прямої, відбитої і пройшовшої хвиль далеко від 

неоднорідності. Тим не менше, для розрахунку складного тракту, що 

містить кілька неоднорідностей, подання кожної неоднорідності у вигляді 

еквівалентного ланцюга із зосередженими параметрами є вельми плідним 

підходом. Еквівалентна схема дозволяє, наприклад, абсолютно точно 

розрахувати проходження енергії по тракту із структурою ЕК, якщо відомі 

параметри всіх неоднорідностей, наявних в тракті. 

Параметри еквівалентного чотириполюсника можна визначити двома 

способами: шляхом експерименту і шляхом безпосереднього вирішення 

рівнянь поля. Раніше (в 50–60 рр. минулого століття), коли НВЧ-структури 

на основі МСЛ тільки з’являлися найчастіше віддавали перевагу першому 

з методів, як найбільш доступним. Це було пов’язано з тим, що без 
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чисельних методів розв’язку диференційних рівнянь математичне рішення 

було відомо лише для небагатьох найпростіших неоднорідностей. В наш 

же час, навпаки, найдоступнішим є другий метод. Оскільки існує широкий 

спектр програмних продуктів (комерційних і безкоштовних) які, для 

структур на основу МСЛ, дають доволі прийнятні (з точки зору інженерної 

практики) результати. 

В даному пункті пропонується розглянути типові неоднорідності в ЕК 

класифікація яких була виконана в розділі 1. В роботі [18], [10] 

приводяться приклади пристроїв на основі таких неоднорідностей. В даній 

же роботі пропонується дослідити вплив зміни характерних габаритних 

параметрів неоднорідностей на форму частотних характеристик. 

Створення тривимірних моделей неоднорідностей та моделювання їх 

проводились в програмному середовищі CST Suite Microwave Studio. 

Але перш ніж переходити до порівняння неоднорідностей та їх 

характеристик означимо параметри та інструменти моделювання, 

проведемо валідацію методів та перевіримо взаємну відповідність 

результатів на вже відомому прикладі. 

 

Рисунок 2.20 — Основні типи МСЛ–неоднорідностей в ЕК Д.
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Таким прикладом може служити звичайний відрізок МСЛ, а в якості 

характерного розміру, вплив якого на характеристики структури будемо 

досліджувати, оберемо ширину смужкового провідника w. 

Для порівняння адекватності створених тривимірних моделей і 

коректності встановлених параметрів моделювання проведемо  

порівняння отриманих в CST MWS характеристик з характеристиками, 

отриманими при моделюванні такої ж структури в програмному 

середовищі MATLAB (RF Toolbox) та характеристиками, отриманими при 

безпосередньому розрахунку виходячи з формул (2.22). Для зручності 

розрахунок вхідного опору за формулою (2.22) було реалізовано в m–

функції, відповідний програмний код наведено у додатках. 

Параметри структури для моделювання (перевірки адекватності 

моделей): 

 Частотний діапазон: 0,1 – 5 ГГц; 

 Матеріал провідника: мідь (в CST MWS – Copper(annealed)); 

 Провідність металу: 5,8·10
7
 СМ/М; 

 Матеріал діелектрика: Rogers RO3010 (lossy); 

 Тангенс кута діелектричних втрат: 0,0023 (на частоті 10 ГГц); 

 Відносна діелектрична проникність: 10.2 

 Габаритні розміри структури: 20х30 мм; 

 Товщина металізації (t): 50 мкм; 

 Товщина шару діелектрика (h): 1.28 мм; 

 Ширина смужкового провідника (w): 2.5 мм (варіація в межах 

моделювання: 1,5–3,5, 3точки) 

Методика сіткового розбиття та встановлення портів виконана 

згідно [20]. Створена тривимірна модель зображена на рис. 2.21. Д.
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Рисунок 2.21 — Тривимірна модель ділянки МСЛ 

В результаті моделювання отримано ряд характеристик. Оскільки 

однією з основних характеристик є характеристика прямого проходження 

(S21) пропонується виконувати порівняння саме за нею рис. 2.22. 

 

Рисунок 2.22 — Частотна характеристика коефіцієнта прямого 

проходження S21 
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Порівняємо отримані характеристики з аналогічними, отриманими в 

програмному середовищі MATLAB (рис. 2.23): 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.23 — Частотні характеристики (S21) відрізка МСЛ при зміні 

ширини смужкового провідника: а) розраховані за допомогою RF toolbox, 

б) розраховані за формулою 2.22 
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Невеликі розбіжності (рис. 2.23 а і рис. 2.23 б) характеристик, 

отриманих в MATLAB можна пояснити тим, що формула (2.22) не 

враховує втрат в лінії, а RF Toolbox — враховує. Що до розбіжностей 

результатів моделювання в CST MWS та MATLAB то їх можна пояснити 

тим, що в цих системах принципово різний підхід до моделювання. В CST 

MWS це чисельні методи, а саме FDTD. Такий підхід дозволяє врахувати 

втрати на випромінювання, розсіювання, вплив неузгодженості хвильових 

опорів. В системі ж MATLAB моделювання проходить на рівні 

еквівалентних схем за законами теорії кіл. 

Тепер можна перейти безпосередньо до розгляду неоднорідностей на 

їх параметрів. Елементарною неоднорідністю, притаманною ЕК є близька 

до традиційної варіація ширини смужкового провідника (рис. 2.24). Але на 

відміну від класичної методики ряд авторів [12], [18], [9] пропонує 

застосовувати методику плавної зміни ширини провідника. Така методика 

перегукується зі створенням плавних (експоненційних) переходів у, 

наприклад, четверть хвильовому трансформаторі. Найпростішою з таких 

неоднорідностей є неоднорідність у формі круга. Очевидно, що така 

неоднорідність має низький хвильовий опір і є еквівалентом конденсатора. 

Наступна неоднорідність є більш складною. В ній до неоднорідності в 

сигнальному провіднику додається неоднорідність в шарі заземлення 

МСЛ — отвір з витравленою металізацією та частково видаленим 

діелектриком (рис. 2.25). Як вказано в [9] таке технічне рішення дозволяє 

збільшити значення ефективної діелектричної проникності, що в свою 

чергу дозволяє збільшити діапазон хвильових опорів, доступних для 

технологічної реалізації в ЕК. Д.
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.24 — Тривимірна модель неоднорідності (а) та її частотні 

характеристики (S21) при зміні діаметра неоднорідності 

В якості третьої неоднорідності можна обрати неоднорідність 

аналогічну попередній, але в якій додатково металізовано порожнину, 

утворену при видаленні металізації і частини шару діелектрика. Даний тип 

неоднорідності було запропоновано в [21]. Така неоднорідність є більш 

ефективною, ніж попередні за рахунок локального зменшення товщини 

діелектрика. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.25 — Тривимірна модель неоднорідності (а) та її частотні 

характеристики (S21) при зміні діаметра неоднорідності в сигнальному 

провіднику та діаметру отвору в підложці 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.26 — Тривимірна модель неоднорідності (а) та її частотні 

характеристики (S21) (б) при зміні діаметра неоднорідності в сигнальному 

провіднику та діаметру металізованого отвору в підложці 

Для останнього типу неоднорідності, як для найбільш складної, як в 

конструктивно технологічному відношенні так і в відношенні 

моделювання в підпункті 2.3 даного розділу проведено апроксимацію 

характеристик в залежності від характерного розміру. 

Як видно з проведеного аналізу — найбільш ефективною є остання 

неоднорідність. Крутість характеристики можна збільшити шляхом 

каскадного включення кількох таких неоднорідностей, а правильний підбір 
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відстані між неоднорідностями забезпечить ще й розширення смуги 

прозорості. 

2.2.3 Алгоритм синтезу ЕК 

Як вже було сказано, ЕК не є традиційною ланкою НВЧ апаратури, а 

методи теорії НВЧ кіл для ЕК мають чіткі обмеження, які слід знати і 

враховувати при моделюванні. Тим не менш апарат НВЧ кіл дозволяє 

вирішити деякі окремі задачі аналізу та синтезу. 

В [19] вказано, що імпеданс в ЕК, згідно моделі Кроніга–Пенні має 

залежність (рис. 2.27 б) 

Для практичних застосувань значний інтерес становить зниження 

частот смуги подавлення при заданих габаритах ЕК. Таке зниження 

забезпечує ЕК, утворена високо- і низькоімпедансними неоднорідностями, 

що чергуються. Позначимо ці неоднорідності і індекси їх параметрів 

буквами h і l (high- і low-impedance). Хвильові імпеданси h- і l-

неоднорідностей відповідають умові Zh>Z0>Zl. Для забезпечення 

максимальної ефективності слід отримати якомога більший перепад 

 

Рисунок 2.27 — Потенціальна або імпедансна залежність для кристала 

і КС: кристал і однофазна КС (a), d  період, 1 і 2  відбиті хвилі;  

двофазна КС (б). 
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імпедансів, тобто відношення h

l

Z

Z
 має бути максимальним. В МСЛ, у 

зв’язку з технологічними обмеженнями це відношення може досягати 

6…10. 

Визначивши параметри неоднорідностей слід розмістити їх в 

структурі уздовж напрямку розповсюдження електромагнітної хвилі з 

періодом, що дорівнює λ/2. Можливе також увімкнення і через 

чверть-хвильові відрізки. Але в такому випадку, необхідно щоб 

еквівалентні схеми неоднорідностей (паралельний і послідовний контури) 

чергувались між собою. На резонансній частоті такої структури маємо 

резонансне тунелювання (коефіцієнт проходження T = 1). При відстройці 

від цієї частоти спостерігається поступове загасання сигналу при переході 

в смуго загородження. 

Оскільки такий метод синтезу є доволі емпіричним можуть 

знадобитись додаткові уточнення параметрів, таких як ε, εеф, vф. Такі данні 

можна отримати двома способами: або експериментальним макетуванням 

або за результатами тривимірного чисельного аналізу. 

Наступним кроком проводиться моделювання для приблизного 

визначення частотних характеристик структури. В подальшому, за 

необхідності, проводять ітераційну корекцію параметрів для досягнення 

фізичної реалізованості та технологічності конструкції. 

2.3 Апроксимація частотних характеристик як функції 

характерного розміру неоднорідності 

В даному підпункті розглянемо на прикладі неоднорідності (рис. 2.26) 

залежність частотних характеристик від діаметра неоднорідності. 

Вихідними даними для аналізу є сімейство характеристик, отриманих в 

CST MWS. Ці дані імпортуються в програмне середовище MATLAB, де 

виконується двовимірна апроксимація даної залежності. За допомогою 

доповнення Curve Fitting Toolbox також можна оцінити похибки 

апроксимації. 
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Для початку створимо m–файл для імпорту даних: 

function [FrequencyGHz,RealPart,ImagPart] = importfile(filename,... 
          startRow, endRow) 
if nargin<=2 
 startRow = 2; 
 endRow = inf; 
end 
formatSpec = '%*175s%25f%25f%f%[^\n\r]'; 
fileID = fopen(filename,'r'); 
%%  
textscan(fileID, '%[^\n\r]', startRow(1)-1, 'ReturnOnError', false); 
dataArray = textscan(fileID, formatSpec, endRow(1)-startRow(1)+1,... 
 'Delimiter', '', 'WhiteSpace', '', 'EmptyValue' ,NaN,... 
 'ReturnOnError', false); 
for block=2:length(startRow) 
 frewind(fileID); 
 textscan(fileID, '%[^\n\r]', startRow(block)-1,... 
   'ReturnOnError', false); 
 dataArrayBlock = textscan(fileID, formatSpec,... 
  endRow(block)-startRow(block)+1, 'Delimiter', '',... 
  'WhiteSpace', '', 'EmptyValue' ,NaN,'ReturnOnError', false); 
 for col=1:length(dataArray) 
  dataArray{col} = [dataArray{col};dataArrayBlock{col}]; 
 end 
end 
fclose(fileID); 
FrequencyGHz = dataArray{:, 1}; 
RealPart = dataArray{:, 2}; 
ImagPart = dataArray{:, 3}; 

Даний файл дозволяє зчитувати інформацію про характеристики 

структури отриману з CST MWS. Далі необхідно створити m–файл для 

екстраполяції частотних характеристик (а саме S21) при зміні діаметру 

неоднорідності: 

load el_C.mat 
freq_cst = freq_cst(1:5001); 
mag = abs(S21_RealPart+1j*S21_ImagPart); 
mag = reshape(mag, 5001, 6); 
mag = mag(:,1:2:end); 
d = (7:0.5:8)'; 
freq_i = freq_cst; 
d_i = (3:.5:12)'; 
mag_i = interp2(freq_cst',d,mag',freq_i',d_i, 'spline'); 

  
% plot(freq_cst, 20*log10(mag)); grid on 
surf(freq_cst', d, 20*log10(mag')) 
xlabel('\it f \rm , ГГц'); 
ylabel('d, мм'); 
zlabel('|S_{21}|, дБ'); 
view([30, 30]) 
shading interp 
figure 
surfc(freq_i', d_i, 20*log10(mag_i)) 
xlabel('\it f \rm , ГГц'); 
ylabel('d, мм'); 
zlabel('|S_{21}|, дБ'); 
view([30, 30]) 
shading interp 
colormap jet 
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Результат роботи програми подано на рис. 2.28. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.28 — Коефіцієнт прямого проходження як функція двох 

змінних: частоти та діаметра неоднорідності а) поверхня функції; б) графік 

ізоліній 
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Альтернативним підходом є використання CF Toolbox. Дане 

доповнення пакету MATLAB дозволяє в інтерактивному режимі провести, 

наприклад, поліноміальну апроксимацію отриманих в CST MWS даних і 

отримати значення коефіцієнтів поліномів. Вікно із зображенням 

інтерфейсу програми та прикладом обробки даних отриманих в CST MWS 

подано на рис. 2.29. 

 

Рисунок 2.29 — Інтерфейс підпрограми CF Toolbox з прикладом 

обробки даних отриманих в CDT MWS 

Висновки: за результатами моделювання можна зробити висновок, що 

запропоновані варіанти неоднорідностей є потенційно більш ефективними 

ніж раніше відомі аналоги. Ефективність неоднорідностей прямо пов’язана 

з розмірністю неоднорідності. Так найбільш ефективними є тривимірні 

неоднорідності, утворені комбінацією неоднорідностей на металізованій 

поверхні, в діелектричній основі та на сигнальній поверхні. За 

результатами екстраполяції можна зробити висновок, що характерний 

розмір діаметру неоднорідності для проаналізованої структури має 

оптимум в околі точки d=10,5 мм. 
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3 СИНТЕЗ ЕК 

Перш за все слід зауважити, що задача синтезу ЕК в широкому 

діапазоні частот є дуже багатогранною задачею. Це пов’язано з тим, що в 

різних частотних діапазонах по різному проявляються ті чи інші ефекти 

взаємодії електромагнітного поля з неоднорідностями ЕК. Але в області 

застосування МСЛ (сотні МГц – десятки ГГц) на сьогоднішній день існує 

ряд методик синтезу [23], [18], [10], що дозволяють в цілому проводити 

синтез таких пристроїв з точністю, достатньою для інженерних задач. 

В даному розділі буде проведено тестовий синтез двох типів фільтрів 

НВЧ: зі ступінчатою зміною імпедансу та ЕК–фільтр. 

3.1 Синтез фільтра нижніх частот на основі ЕК 

3.1.1 Синтез ФНЧ за класичною методикою 

В даному пункті розглянемо синтез фільтра зі ступінчатою зміною 

ширини смужкового провідника. Для прикладу задамось наступними 

значеннями: fc = 2,5 ГГц, fL = 4 ГГц, Ldb = 20 дБ, Z0 = 50 Ом, Zh = 120 Ом, Zl 

= 20 Ом, d = 1,58 мм, t = 50 мкм, апроксимація АЧХ: функція Чебишева 1–

го роду. 

Першочергово необхідно розрахувати необхідний порядок фільтра 

виходячи із співвідношення 

4
1 1 0,6

2,5

L

c

f

f
     

Далі за таблицями приведеними в [1] знаходимо значення елементів 

прототипу. Потім згідно формул (1) послідовно увімкнені індуктивності та 

шунтуючі ємності перетворюємо в вузькі та широкі ділянки МСЛ. 
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Слід зауважити, що формули (3.28) дійсні лише у випадку, коли 

βl<π/4. В даному випадку ця умова виконується. Потім розраховують 

значення ширину кожної з ділянок смужкового провідника виходячи із 

співвідношень і заданої величини d. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.30 — Тривимірна візуальна модель створеного ФНЧ 3–го 

порядку (а) та його частотні характеристики. 
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      3.29 

Наступний крок — розрахунок ефективної діелектричної проникності 

(εеф) та фазової швидкості (PV) для кожної ділянки МСЛ згідно формул 

(2,3). 
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З розрахованої фазової швидкості та маючи значення βl за формулою 

(4) розраховуємо довжини відрізків МСЛ. 
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 3.32 

Тепер маємо всі необхідні дані для побудови геометрії фільтра. 

Створену 3D модель фільтра зображено на (рис. 3.30). Фільтр відповідає 

заданим параметрам. Крім того спостерігається полюс першого порядку 

характеристики відбиття на частоті 670 МГц. 

3.1.2 Еквівалентна схема фільтру на ЕК 

Для реалізації фільтру на ЕК необхідно виконати еквівалентну заміну 

широких і вузьких ділянок смужкового провідника ЕК–неоднорідностями. 

Для цього: широкі ділянки смужкового провідника замінимо 

неоднорідністю (рис. 2.26 а), а вузькі — 50–омнимими відрізками лінії. 

Відповідний імпеданс вузьких ділянок можна компенсувати збільшивши 

відстань між неоднорідностями. Всі технологічні параметри МСЛ 

залишаються без змін. Отриманий фільтр на основі ЕК та його частотні 

характеристики зображено на рис. 3.31. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.31 — Проекційні види 3D–моделі фільтра на основі ЕК (а) 

та його частотні характеристики (б) 

Порівняємо результати моделювання обох фільтрів (рис. 3.32): 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.32 — Порівняння частотних характеристик традиційного 

мікросмужкового фільтра та такого ж фільтра на основі ЕК: а) коефіцієнт 

відбиття (S11), б) коефіцієнт прямого проходження (S21) 
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Як бачимо, характеристика фільтру на основі ЕК більш рівномірна. 

Затухання на заданій частоті відстроювання має меншу похибку. 

Порівняємо параметри фільтрів більш докладно. 

3.2 Аналіз тестових сигналів 

Як вже було сказано, одним із основних розв’язувачів в системі CST 

MWS є метод скінченних різниць в часовій області. Невід’ємною 

особливістю методу є використання вхідних («зондуючих») сигналів, 

оскільки метод працює розглядаючи аналізовану систему як «чорну 

скриньку». На вхід системи подаються тестові широкосмугові сигнали і по 

відгуку на різних портах можна отримати інформацію про частотні 

характеристики аналізованого пристрою. 

Але на практиці часто виникає необхідність дослідження 

проходження сигналів, більш складних ніж ті, що запропоновано в 

стандартній бібліотеці. Наприклад для аналізу ефективності роботи 

фільтра на ЕК можна використати модельний сигнал, що складається з 

кількох частотних компонент та широкосмугового шуму. Синтез такого 

сигналу можна провести в середовищі MATLAB, відповідний програмний 

код наведено нижче. 

clc; close all; clear; 

fs = 50; % GHz 

L = 1024; 

t = (0:L-1)/fs; % ns 

y = cos(2*pi*1*t)+cos(2*pi*1.56*t)+0.25*randn(1, L); 

plot(t, y); grid on 

dlmwrite('signal.txt', [t*1e-9; y]', 'delimiter', '\t') 

Сигнал являє собою суму двох синусоїдальних складових 

(1 та 1.56 ГГц) та білого гаусівського шуму (μ=0, σ=0,25). Такий крок в 

симуляції роботи ЕК–фільтру дає інформативну картину сигналів, що 

існують на входах та виходах структури. Однак при цьому зводиться на 

нівець інформативність частотних характеристик. Така обставина виникає 
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тому, що джерелом для розрахунку частотних характеристик в методі 

FDTD якраз і є сигнали на портах. В ході алгоритму даного методу, на 

одному з останніх етапів, над вхідними та вихідними сигналами 

виконується перетворення Фур’є. Це перетворення і є засобом переходу 

від часового до частотного подання.  

 

Рисунок 3.33 — Вхідний (суцільна лінія) та вихідний (штрихова лінія) 

сигнали ЕК–фільтра 

Принциповим є те, що якщо ми хочемо отримати точні частотні 

характеристики, то вхідні сигнали мають перекривати весь досліджуваний 

діапазон частот і при цьому спектри цих сигналів мають бути 

рівномірними в тій таки смузі. 

На рис. 3.33 зображено вхідний сигнал, синтезований в MATLAB та 

відповідний вихідний сигнал. Добре видно, що на вихід фільтра сигнал 

частотою 1 ГГц проходить (з невеликими спотвореннями), інші ж 

компоненти — не проходять. Складові завади повертаються до генератора 

відбитою хвилею (рис. 3.34). 
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Рисунок 3.34 — Вхідний сигнал (суцільна лінія) та сигнал відбитої 

хвилі (штрихова лінія) 

Окрім вже сказаного рис. 3.34 ілюструє один з недоліків ЕК-фільтрів. 

Він полягаю в тому, що вся відбита хвиля не поглинається фільтром і ніде 

не розсіюється, а повертається на вхід генератора. Це є загальною 

проблемою не диссепативних фільтрів. Вирішенням цього може бути 

увімкнення між генератором і фільтром вентиля. 

3.3 Фазочастотні характеристики та характеристики 

групового часу затримки 

Склалося так, що публікаціях на тему пристроїв на основі ЕК перевага 

віддається аналізу АЧХ, незважаючи на те, що ФЧХ є для фільтра 

параметром не менш важливим. Виходячи з ФЧХ за формулою (3.33) 

 g

d
D

d




   3.33 

можна визначити груповий час затримки (ГЧЗ). ГЧЗ — це параметр, 

який показує часову затримку розповсюдження хвильового пакета. Однією 

з основних вимог, які ставляться до частотних характеристик фільтру на 
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ряду з параметрами АЧХ (крутизна, нерівномірність в смузі прозорості) є 

лінійність ФЧХ і, як наслідок, постійний не залежно від частоти ГЧЗ. Ця 

вимога виникає тому, що незважаючи на рівномірність АЧХ в смузі 

прозорості фільтра, якщо ФЧХ його в цій смузі нелінійна, можлива 

ситуація, коли різні частотні складові приходять на вихід фільтра 

неодночасно. Що часто призводить до зміни форми сигналу і з точки зору 

передавання інформації такий сигнал вже не є інформативним. 

У зв’язку з цим необхідно перевірити ФЧХ синтезованого фільтра на 

наявність нелінійності та розрахувати ГЧЗ. Оскільки система CST MWS, 

де виконувалося моделювання ЕК–фільтру не розраховує ГЧЗ його сожна 

розрахувати самостійно імпортувавши дані про фазову характеристику в 

середовище MATLAB. Відповідний програмний код та результати 

виконання програми (рис. 3.35) наведено нижче: 

clc; close all; clear; 

data = sparameters('Filter_EK_1_1.s2p'); 

freq = data.Frequencies; 

S21 = squeeze(data.Parameters(2,1,:)); 

GD = [0; diff(phase(S21))./diff(freq)]; 

[hA, h1, h2] = plotyy(freq/1e9, 20*log10(abs(S21)),... 

 freq/1e9, phase(S21)); 

grid on 

set(h2, 'LineStyle', '--') 

xlim(hA(1), [0 2]) 

xlim(hA(2), [0 2]) 

ylim(hA(1), 'auto') 

ylim(hA(2), 'auto') 

set(hA(1), 'YTick', fliplr(0:-3:-200),... 

 'YTickLabel', num2cell(fliplr(0:-3:-200))) 

set(hA(2), 'YTick', fliplr(0:-1:-720),... 

 'YTickLabel', num2cell(fliplr(0:-1:-720))) 

set(hA(1), 'Box', 'off') 

hXL(1) = xlabel('\it f \rm , ГГц'); 

hYL(1) = ylabel(hA(1), '|S_{21}|, дБ'); 

hYL(2) = ylabel(hA(2), '\angle S_{21}, \circ'); 

legend('АЧХ', 'ФЧХ') 

 

%% 

clear h1 h2 hA 

figure 

[hA, h1, h2] = plotyy(freq/1e9, phase(S21),... 

 freq/1e9, GD/1e-9); 

grid on 

set(h1, 'LineStyle', '--') 
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xlim(hA(1), [0 2]) 

xlim(hA(2), [0 2]) 

ylim(hA(1), 'auto') 

ylim(hA(2), 'auto') 

set(hA(1), 'YTick', fliplr(0:-1:-720),... 

 'YTickLabel', num2cell(fliplr(0:-1:-720))) 

set(hA(2), 'YTick', fliplr(0:-1:-720),... 

 'YTickLabel', num2cell(fliplr(0:-1:-720))) 

set(hA(1), 'Box', 'off') 

hXL(1) = xlabel('\it f \rm , ГГц'); 

hYL(1) = ylabel(hA(1), '\angle S_{21}, \circ'); 

hYL(2) = ylabel(hA(2), 'ГЧЗ S_{21}, нс'); 

legend('ФЧХ', 'ГЧЗ') 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.35 — Частотні характеристики ЕК фільтра: а) АЧХ та ФЧХ 

б) ФЧХ та ГЧЗ 

Нелінійність ФЧХ в першу чергу викликана використанням 

Чебишівської функції апроксимації. Пульсації в усій смузі частот 

викликані особливостями роботи часового розв’язувача. 

Висновки: результати моделювання показали, що фільтр на основі ЕК 

має більшу ефективність. А саме при еквівалентних габаритних розмірах 

забезпечує вищу крутість АЧХ. Моделювання в часовій області показало, 
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що ЕК–фільтр має прийнятне значення сталої часу (~ 0,5 нс) та високі 

частотно–селективні параметри. Аналіз ФЧХ та ГЧЗ показав, що вихідний 

сигнал при проходженні через ЕК–фільтр може суттєво змінити форму. Це 

явище унеможливлює використання такого фільтра в системах 

передавання інформації, але в системах, де цільовим є передавання 

потужності застосування їх цілком можливе. 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Враховуючи той факт, що виконання даної дипломної роботи 

потребує використання засобів комп’ютерної техніки , то в цьому розділі 

буде доцільним розглянути питання, що пов’язані з забезпеченням 

безпечних та комфортних умов праці при використанні засобів 

обчислювальної техніки.  

В першу чергу, передбачається, з урахуванням вимог ДСанПіН 

3.3.2.007 та ДНАОП 0.00–1.31–99, визначити потенційно небезпечні і 

шкідливі фактори, що виникають при експлуатації ВДТ ПЕОМ, вплив цих 

факторів на користувачів ВДТ, розглянути принципи їх нормування, а 

також передбачити можливі комплексні заходи щодо запобігання 

шкідливого впливу цих факторів на людину. Запропоновані відповідні 

технічні рішення та організаційні заходи з безпеки гігієни праці та 

виробничої санітарії. Також розроблені необхідні заходи з безпеки в НС. 

4.1 Визначення основних потенційно небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів, що мають місце при 

виконанні НДР 

При виконанні цієї роботи, основними шкідливими та небезпечними 

виробничими факторами, які пов’язані з використанням ВДТ ПЕОМ є 

наступні фактори: 

- електромагнітне та рентгенівське випромінювання ВДТ; 

- можливість ураження електричним струмом; 

- механічні шуми, які пов’язані з роботою принтера і 

вентиляційної системи комп’ютера; 

- значна напруга зорових органів і пов’язане з цим 

перевто3млення користувача ПЕОМ; 
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- значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності 

профілактики і медичного контролю, може викликати 

професійні захворювання, 

- тривале перебування в одному й тому ж самому положенні 

сидячи, що викликає застійні явища в організмі людини; 

- електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

- наявність іонізуючого рентгенівське випромінювання (НРВ); 

- випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, 

інфрачервоне і випромінювання видимого діапазону); 

- електростатичне поле; 

- відблиски на екрані монітора. 

4.2 Технічні рішення та оргінізаційні заходи з безпеки і гігієни 

праці та виробничої санітарії 

4.2.1 Вимоги щодо організації робочих точок 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я професійна 

діяльність користувача ПК маже в окремих випадках приводити до 

порушення функцій зорових аналізаторів, кістково–м’язової системи 

(примусова поза) і порушень, зв’язаних зі стресовими ситуаціями і 

нервово–емоційною напругою при роботі. 

Комп’ютерна техніка, яка встановлена в приміщенні лабораторії, є 

сучасною технікою, виконаною з урахуванням багатьох вимог охорони 

праці. Зокрема, ВДТ ПЕОМ мають тип LR/NI. Тип (Low Radiation) має 

низький рівень випромінювання екрана монітора, а тип NI (Non – 

Interlaced) має порядкове розгорнення, що сприяє меншому стомленню 

очей при роботі з відео монітором. 

ВДТ ПЕОМ є пристроєм для візуального зображення інформації, 

збереженої електронним засобом. Він складається з дисплейного екрана, 

системного блока обробки виведеної інформації, і клавіатури. 
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ВДТ ПЕОМ є джерелом як електромагнітних випромінювань (м’якого 

рентгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного та радіочастотного 

діапазону) так і електростатичного поля. 

Класифікація ВДТ стосовно до проблеми їхнього впливу на 

здоров'я базується головним чином на конструктивних особливостях і 

визначених параметрах самого дисплея (наприклад, можливість одержання 

багатокольорового, позитивного, негативного зображення). 

Найбільш широко поширені ВДТ з електронно–променевими 

трубками (ЕПТ), хоча використовуються також ВДТ з рідино 

кристалічними дисплеями, менше поширені ВДТ із плазменими і 

електролюмінісцентними дисплеями. Розглянемо ВДТ на основі ЕПТ. 

Принципи дії і конструкція ЕПТ однакові і не залежать від того, чи 

застосовуються вони в телевізорах, ВДТ або інших пристроях. 

Проаналізуємо основні потенційно шкідливі і небезпечні виробничі 

чинники, що виникають у процесі експлуатації ВДТ на основі ЕПТ. 

Випромінювання НВЧ діапазону, ультрафіолетове, НРВ іонізують 

повітря, змінюють його хімічний склад (у робочій зоні утворяться О3, NO, 

Н3О, НС2 і ін.). Робота ЕОМ супроводжується виділенням надлишкового 

тепла, що призводить до порушення параметрів мікроклімату в робочій 

зоні. 

Тривала робота за комп'ютером при неправильному, з фізіологічної 

точки зору, положенні тіла може викликати в організмі людини такі види 

захворювань, як сколіоз – дугоподібне викривлення хребта, чи 

остеохондроз – дистрофічний процес у кістковій та хрящовій тканині. 

Частіше всього користувачі комп’ютерної техніки скаржаться на біль у 

руках, плечових суглобах, шиї, у верхній частині ніг та у спині. Основні 

симптоми захворювань, що пов’язані з постійним інтенсивним 

використанням клавіатури, це больові відчуття у суглобах та м'язах кистей 

рук, оніміння та дуже повільна рухливість пальців, судоми м'язів кистей 

рук, поява ниючого болю в ділянках зап'ястка. 
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Наприклад, в США швидкими темпами розвивається такий вид 

комп'ютерного захворювання, як „Repetitive Strain Injury” – хронічне 

розтягнення м'язів травматичного характеру, скорочено — КSІ. За даними 

Національного інституту охорони праці і профілактики професійних 

захворювань (NIOSH) КSІ належить до професійних захворювань, що 

найбільш часто зустрічаються в США. Ця тенденція до зростання кількості 

користувачів комп'ютерів, які потерпають від цього захворювання, має 

місце не тільки в США, а і в інших розвинутих країнах світу. 

Саме праця за клавіатурою потребує найбільш інтенсивної динамічної 

роботи кістково–м’язового апарату кистей рук і одночасно статичного 

напруження м'язів передпліччя і плеча. Виконання однотипних, фізично 

неважких рухів кистей, що здаються зовсім необтяжливими для людини, 

можуть призвести навіть до функціональних змін в її організмі, при цьому 

розвиватися вони можуть непомітно протягом кількох років. 

Виникненню захворювань кістково–м'язового апарату кистей рук 

сприяє неправильне положення тіла щодо клавіатури, значне відхилення 

ліктів від тулуба нераціональне взаємне спрямування передпліччя та 

кистей рук. На рис. 4.36 наведено неправильне та правильне положення 

кисті та передпліччя стосовно клавіатури. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.36 — Положення кисті та передпліччя стосовно клавіатури: 

а)-неправильне; б)-правильне 

Слід зауважити, що не тільки робота за клавіатурою призводить до 

виникнення порушень у кістково–м'язовому апараті рук. Як вже було 
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сказано вище, використання в роботі такого пристрою як „миша”, також 

несприятливо впливає на організм користувача комп'ютерної техніки. 

Маніпулюючи „мишею” людина здійснює велику кількість дрібних 

однотипних рухів, що призводить до постійного навантаження на кисть 

руки, передпліччя та плече. Все це обумовлює появу неприємних, а згодом 

і болісних відчуттів у ділянці зап'ястка, у ліктьовому і особливо плечовому 

суглобах. 

На рис. 4.37 показано правильне та неправильне положення кисті та 

передпліччя при роботі з пристроєм типу „миша”. 

Таким чином, можна констатувати, що основне перенапруження 

опорно–рухової системи людини при роботі з комп’ютерною технікою 

спричиняється, в першу чергу, багатогодинною напруженою роботою в 

одноманітному положенні сидячи, а значить і обмеженою загальною 

руховою активністю (гіподинамією), а також однотипними інтенсивними 

циклічними навантаженнями, які мають місце при роботі з клавіатурою та 

з пристроєм типу "миша". 

 

а)                                       б) 

 

Рисунок 4.37 — Положення кисті та передпліччя при роботі з 

пристроєм типу „миша”: а – неправильне; б – правильне 

Крім того, праця користувачів персональних комп'ютерів 

супроводжується активізацією уваги й інших вищих психічних функцій, а 

також може супроводитися порушеннями режиму праці і відпочинку. 

4.2.2 Електробезпека 

Все наявне в лабораторії електроустаткування можна віднести до I 

(системні блоки) та II (ВДТ) класів щодо електрозахисту 
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(ГОСТ12.2.007.0–75). Вимірювальні прилади мають 0І клас за 

електрозахистом. 

Приміщення лабораторії по рівню небезпеки поразки людей 

електричним струмом згідно ОНТП 24–86 та ПБЕ можна віднести, до 

помешкань без підвищеної небезпеки, тому що: 

 відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

 матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

 температура повітря не досягає значень, більших 35 °С; 

 відсутня можливість одночасного доторку людини до з'єднаних із 

землею металоконструкцій будівлі, технологічних апаратів, механізмів і 

т.п., з одного боку, і до металевих корпусів електроустаткування – з іншого 

боку; 

 відсутні хімічно агресивні середовища. 

Електромережа трьохфазна з глухо заземленою нейтраллю, із 

зануленням і повторним заземленням нульового проводу відповідно до 

вимог ПБЕ та ПУЕ. Мережа обладнана автоматом струмового захисту, 

розрахованого на струм 10А. Час спрацювання автомату 0,1с. 

Для того, щоб не допустити ураження людини електричним 

струмом при виникненні аварійних ситуацій необхідно заземлити все 

обладнання, що працює від мережі 220В, 50Гц. Опір нульового проводу 

повинен бути таким, щоб при замиканні на корпус або нульовий провід 

виникав струм короткого замикання, сила якого повинна перевищувати в 

1,4 рази номінальний струм спрацювання автомата струмового захисту 

(при струмі короткого замикання менше 100А). 

/30 Т
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I
кз R R Z

ф


 

, 

де Uф – напруга фази мережі, 

R0 – опір нульового дроту на ділянці від фазного трансформатора 

до розетки “Вхід мережі” (~3 Ом), 
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Rф – опір фазного дроту на тій же ділянці (~3 Ом). 

/3ТZ  – еквівалентний опір транзистора (0.12 Ом) 
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Таким чином струм короткого замикання при виникненні аварійної 

ситуації в 3,55 рази перевищує номінальний струм спрацювання автомата, 

що задовольняє встановленим нормам. 

Опір заземлюючих пристроїв не перевищує значень встановлених 

ГОСТ12.1.030–81. 

Виконано всі необхідні заходи щодо електробезпеки відповідно до 

ГОСТ12.3.019–80 та ПУЕ. Додаткових заходів по електробезпеці 

впроваджувати не потрібно. 

4.2.3  Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону 

ВДТ на основі ЕПТ є джерелом випромінювань і полів 

різноманітних частот. Основними джерелами є блоки кадрової і рядкової 

розгортки, відрізок високовольтного проводу й анод. Ця напруга від блока 

розгортки до анода трубки передається за допомогою неекранованого 

відрізка високовольтного проводу, розташованого на зворотній стороні 

кінескопа. З однієї сторони він через обмотку автотрансформатора 

заземлений на корпус, а з іншої сторони живить анод ЕПТ. Тому його 

можна уявити в якості коротко заземленого штиря без ємності на кінці, 

тобто як антену, що випромінює. Випромінювання від анода ЕПТ, діаграма 

спрямованості якого має головний максимум, перпендикулярний до 

площини екрана кінескопа, безпосередньо спрямоване на людину, що 

працює на ВДТ. 

Припустимі норми для напруженості електричного поля на відстані 

1 м від екрана зазначені в ГОСТ12.1.006–84 і приведені в таблиці 1. 
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Відповідно до паспортних даних використовуємих в робочому 

приміщенні ВДТ рівні їх ЕМВ відповідають вимогам "Тимчасовим 

санітарним нормам для В.Ц." №4559–88 і ГОСТ12.1.006–84 і не мають 

загрози для користувача. 

Таблиця 4.1 

Частота 

Гранично припустимі 

Напруженість електричного поля, В/м Щільність потоку енергії, Вт/м
2
 

0.3–3 МГц 15 — 

3–30 МГц 10 — 

30–300 МГц 3 — 

300–3000 МГц — 0.1 

3–30 ГГц — 0.1 

4.2.4 Побічне рентгенівське випромінювання ВДТ 

Джерелом НРВ у ВДТ є ЕПТ, у якій відбувається бомбардування 

люмінофора і матеріалу екрана електронами. Вихід НРВ за межі колби має 

місце при анодніфй напрузі 10 к і більш. При напрузі 5–60 к генерується 

«м'яке» (довгохвильове) рентгенівське випромінювання. Ефективна енергія 

НРВ залежить від анодної напруги і матеріалу колби ЕПТ. Люмінофори, 

використовувані в ЕПТ, перетворять підведену електронним пучком 

енергію в такі види випромінювань: випромінювання видимого спектру 

(довжини хвиль  =400–760 нм); інфрачервоне випромінювання 

(   =760 нм-1 мм ); ультрафіолетове випромінювання ( =400-315 нм); 

рентгенівське випромінювання ( =1–0,001 нм). Дослідження показали, що 

потік квантів рентгенівського випромінювання ЕПТ майже симетричний 

відносно осі кінескопа і спрямований перпендикулярно до поверхні 

екрана. Потужність експозиційної дози Х НРВ при відхиленні від осі 
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трубки на 27–30
0
 складає 50%. Прошарок скла товщиною 5–8 мм (така 

товщина екрана ЕПТ) значно послабляє потужність експозиційної дози 

НРВ, особливо якщо до складу скла введені атоми важких елементів. 

Відповідно до ГОСТ12.2.006–87 ("Апаратура радіоелектронна 

побутова. Вимоги безпеки. Методи випробувань.") потужність 

експозиційної дози рентгенівського випромінювання побутової апаратури 

в будь–якій точці на відстані 5 см від будь–якої її зовнішньої поверхні не 

повинна перевищувати 100 мкР/год. 

Розрахунок побычного рентгенівського випромінювання монітора. Це 

випромінювання виникає при роботі електровакуумних приладів при 

анодній напрузі більш 5 кВ. У моніторі SAMSUNG 550b, 

використовуваному на робочому місці, анодна напруга складає 25 кВ, 

тобто генерується "м'яке" (довгохвильове) рентгенівське випромінювання. 

Потужність експозиційної дози НРВ для товстих анодів (коли його 

товщина дорівнює не менше 5 довжин пробігу в речовині, тобто в якій 

електрони цілком гальмуються, що відповідає використовуваному 

терміналу) визначаються з «Санітарних норм роботи з джерелами НРВ» і 

ГОСТ12.2.006–87 – для відео контролюючих пристроїв на відстані 5 см від 

корпуса апарату на стороні зверненої до оператора не вище 27.8 нР/с (0.1 

мР/год). 

Розрахуємо потужність експозиційної дози НРВ від ЕПТ по 

формулі (як для «масивних» анодів): 

24114.0
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де 10
7 
– еквівалент 1 Вт, ерг/с; 

К1=310
–6

 – коефіцієнт пропорційності, що характеризує 

можливість гальмування електронів в електричному полі ядра; 

К2=1 – при U = const; 

Uа=25 – анодна напруга, кВ; 

Iа=0.3 – анодний струм, мА; 
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Zеф – ефективний порядковий номер речовини анода (люмінофора): 
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i
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де: аі– число атомів речовини з порядковим номером Zi у складній 

речовині. У середньому для люмінофорів, застосовуваних у моніторах, 

Zеф=30; 

=10
–9

 – коефіцієнт поглинання випромінювання в повітрі, 

залежить від енергії квантів, см
–1

; 

0.114 – енергетичний еквівалент рентгена, ерг/см
3
; 

N = 50 – ослаблення випромінювання колбою ЕПТ; 

r = 5 – відстань від анода ЕПТ до аналізованої точки робочого 

простору, см. 

Підставивши значення, визначаємо, що потужність експозиційної 

дози НРВ для монітора SAMSUNG 550b складає 3.77 нР/с, що набагато 

менше припустимої. 

4.2.5 Оптичне випромінювання монітору 

Як вказувалося раніше, енергія електронного пучка за допомогою 

люмінофора перетвориться в тому числі й у випромінювання оптичного 

діапазону, що містить іонізуюче ультрафіолетове (УФВ), видимого 

діапазону й інфрачервоне (ІЧВ) випромінювання. 

УФВ залежить від використовуваного складу люмінофору й в 

основному пов'язано з зелено–блакитними видами люмінофору, а не з 

жовто–жовтогарячими. Інтенсивність випромінювання видимого діапазону 

400–700 нм залежить від відстані. Яскравість випромінювання від екрана 

залежить від типу ЕПТ і анодної напруги. 

Відповідно до НРБ–76/87 визначається нормування іонізуючого 

випромінювання. Щільність потоку УФВ в області А не повинна 

перевищувати значень, зазначених у Таблиця 4.2, а ІЧВ—Таблиця 4.3. 
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Таблиця 4.2 

 Область 

випромінюв

ання 

Діапазон довжин хвиль, 

нм 

Припустима щільність потоку, 

Вт/м
2
 

А 400 – 315 10 

В 315 – 280 0,01 

С 280 – 200 0,001 

Таблиця 4.3 

Джерело 

випромінювання 

Опромінення поверхні 

тіла людини, % 

Припустима щільність 

потоку ІЧВ,Вт/м
2
 

Нагріта поверхня >50 35 

 25... 50 70 

 <25 100 

 

Для застосовуваних ВДТ фактичне значення щільності потоку УФВ 

і ближнього ІЧВ по паспортним даним істотно нижче чинних норм 

відповідно до (Санітарних норм мікроклімату і виробничих помешкань 

№4559-88 ) і не мають загрози для користувача.  

4.2.6 Електростатичне поле 

Джерелом електростатичного поля є напруга, підведена до аноду 

ЕПТ, що для різних типів кінескопів лежить у межах 6–30 кВ. На ЕПТ 

накопичується електростатичний заряд. Розмір цих зарядів залежить від 

таких чинників: 

 потенціалу розгону для прискорення руху електронів у напрямку до 

кінескопу; 

 накопичення заряджених часток на поверхні кінескопу (який буде 

зменшувати результуюче поле); 

 вологості повітря. 
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На відстані 0.1–0.5 м від екрана напруженість електричного поля 

слабко залежить від відстані і її можна вважати постійної, далі вона 

зменшується обернено пропорційно відстані, а на великих відстанях – 

обернено пропорційно квадрату відстані. Максимальна напруженість 

поля знаходиться у самої поверхні екрана. 

 Для учнів і студентів, відповідно до “Тимчасової санітарної норми і 

правила устрою устаткування, утримання і режиму роботи на ЕОМ і ВДТ у 

кабінетах обчислювальної техніки і дисплейних класів усіх типів середніх 

навчальних закладів” № 5146–89, напруженість електростатичного поля 

при роботі на ВДТ повинна бути не більш 15 кВ/м, що й забезпечується у 

використаному ВДТ. 

4.2.7 Повітря робочої зони 

 Під час роботи ВДТ при наявності радіовипромінювань високих 

частот, сильних електричних полів, а також НРВ в повітрі закритих 

помешкань створюється підвищене утримання позитивних і негативних 

легких іонів. 

Експериментально встановлено, що аероіони є найбільш чутливим 

фізичним індикатором забруднення повітря, а головне – роблять 

безпосередній вплив на здоров'я людини. Негативні іони діють цілюще на 

організм, підвищуючи його опір, у той час як позитивні іони гальмують 

життєдіяльність організму і сприяють розвитку психічних захворювань. 

Кількість легких аероіонів повинно відповідати вимогам 

«Санітарно–гігієнічних норм припустимих рівнів іонізації повітря 

виробничих і суспільних помешкань» №2152–80, що представлені в 

таблиці 4. 

В залежності від типів ВДТ, застосовуваних у них 

електроізоляційних матеріалів, режиму роботи, очищення повітря, яке 

подається, а також від кількості операторів в ОЦ, відбуваються виділення й 
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утворення різноманітних газів і парів, що призводить до зміни хімічного і 

кількісного складу повітря. 

Повітря, що надходить у помешкання ОЦ, повинне бути очищене 

від забруднень, у тому числі від пилюки і мікроорганізмів. Загальна 

кількість колоній у 1 м
3
 повітря в помешканнях з ПЕОМ відповідно 

вимогам санітарних норм не повинно перевищувати 1000. Патогенної 

мікрофлори не повинно бути. 

Таблиця 4.4 

Рівні 
Кількість іонів у 1 см

3
 повітря 

позитивних, n
+ 

негативних, n
–
 

Коефіцієнт 

полярності,  

Мінімально 

необхідний 
400 600 –0. 2 

Оптимальний 1000 – 3000 3000 – 5000 – 0.67... 0 

Максимально 

припустимий 
50000 50000 –0. 05... +0.05 

В усіх помешканнях з ПЕОМ параметри мікроклімату повинні 

відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042–99 і дотримуватися оптимальні норми: 

 у холодні періоди року температура повітря, швидкість його 

прямування і відносна вологість повітря повинні відповідно 

складати: 22–24°С, 0,1м/с, 60–40%; температура повітря може 

коливатися в межах від 21 до 25°С при зберіганні інших параметрів 

мікроклімату в зазначених вище межах; 

 у теплі періоди року температура повітря, його рухливість і відносна 

вологість, повинні відповідно складати: 23–25 °С, 0,1–0,2м/с, 60–

40%; температура повітря може коливатися від 22 до 26 °С при 

зберіганні інших параметрів мікроклімату в зазначених вище межах. 
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4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в НС регламентується ПЛАС(ДНАОП 0.00-4.33-99). 

Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних рішень та 

організація заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу при 

виникненні НС, а також вирішення питань з пожежної безпеки. 

4.3.1 Вимоги до систем оповіщення персоналу у разі виникнення 

надзвичайної ситуації 

Розміри зон оповіщування, черговість оповіщування та час початку 

оповіщування людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов 

забезпечення безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення 

НС.  

Оповіщування про НС та управління евакуацією людей здійснюється 

одним з наступних способів або їх комбінацією:  

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі 

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309;  

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації. 

Кількість оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні 

забезпечувати необхідну чутність у всіх місцях постійного чи тимчасового 

перебування людей. 

У місцях, де є небезпека механічного ушкодження оповіщувачів, 

повинен бути забезпечений їх захист, що не порушує працездатності 
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оповіщувачів. Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у 

виробничих приміщеннях повинно виключати можливість концентрації та 

нерівномірного розподілу звуку.  

Оповіщувачі повинні підключатися до мережі без роз'ємних пристроїв 

і не мати регуляторів гучності. Сигнали оповіщення про пожежу повинні 

відрізнятися від сигналів іншого призначення. Комунікації системи 

оповіщення людей про пожежу можуть проектуватися суміщеними з 

радіотрансляційної мережею будівлі. 

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання 

мереж оповіщення приймаються згідно з вимогами до систем пожежної 

сигналізації за ДБН В.2.5-13-98 (ДБН В.2.5-56-2010)"Інженерне 

обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд".  

Управління системою оповіщення слід передбачати з приміщення 

пожежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення. 

Вимоги до такого приміщення приймаються за аналогією з вимогами до 

приміщень чергового персоналу з ДБН В.2.5-56-2010. 

4.3.2  Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення НС (пожежі) 

У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх помітив, повинен: 

– негайно повідомити про це Державну пожежну охорону за 

телефоном 101, вказати при цьому адресу кількість поверхів, місце 

виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

– повідомити про пожежу керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

– організувати оповіщення людей про пожежу; 

– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

– вжити заходів щодо гасіння пожежі з використанням наявних 

вогнегасників та інших засобів пожежогасіння. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про 

виникнення пожежі, повинні : 

Д.
 Ю

. О
ніщ
ен
ко

, К
іВР
А 

20
15



85 

– перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону; 

– вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

– у разі загрози життю людей негайно організувати іх евакуацію та іх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не 

беруть участь у ліквідації пожежі; 

– перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; 

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у гасінні пожежі; 

– організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, 

надати їм допомогу у локалізації та ліквідації пожежі. 

Після прибуття на пожежу підрозділів Державної пожежної охорони 

повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де 

виникла пожежа. 

4.3.3 План евакуації при НС 

У науково-дослідній лабораторії є план евакуації у випадку 

виникнення НС. Максимальна віддаленість робочих місць від 

евакуаційних виходів і ширина евакуаційних проходів відповідає вимогам 

СНиП 2.04.09-85.  
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Час евакуації відповідає вимогам СНиП 2.01.02-85. Відсутній 

запасний евакуаційний вихід, що є головним недоліком з точки зору 

безпечної евакуації людей і це питання потребує доопрацювання. 

4.3.4 Пожежна безпека 

Відповідно до НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП24-86) робоче приміщення 

лабораторії відноситься до категорії В по вибухопожежній небезпеці. 

Відповідно до ПУЕ-87 та ДНАОП 0.00-1.32-01 клас робочих зон 

приміщення лабораторії по пожежонебезпеці - П-IIа. Можливими 

причинами пожежі в приміщенні є несправність електроустаткування,  

коротке  замикання  проводки, і порушення протипожежного режиму 

(використання побутових нагрівальних приладів, паління). 

У зв’язку з цим, відповідно до вимог ПБЕ та ПУЕ, необхідно 

передбачити наступні заходи. 

постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

застосування автоматичних установок пожежної сигналізації; 

організація за допомогою технічних засобів, включаючи автоматичні, 

своєчасного оповіщення та евакуації людей. 

контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

заборонено паління в приміщенні; 

неприпустимість знаходження у приміщенні горючих і 

вибухонебезпечних речовин; 

допуск до роботи осіб, які в установленому порядку пройшли 

навчання, інструктаж і перевірку знань з пожежної безпеки. 

Для гасіння пожежі в робочому приміщені лабораторії (клас пожежі 

„Е”- наявність електрообладнання під напругою) використовуються 

вогнегасники ОП-1 –– “Момент” (2 шт.). Додатково в коридорі 

розташовані вогнегасники ОХП-10. Також на сходовій клітці 

розташований пожежний кран. Така кількість первинних засобів 

пожежогасіння відповідає вимогам ДСТУЗБ 75-98 та ISO3941-77, якими 
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передбачене обов’язкова наявність двох вогнегасників до 100 м
2
 площі 

підлоги для приміщення типу конструкторське бюро. 

Згідно вимог ДБН В.2.5-13-98 робоче приміщення лабораторії 

необхідно оснастити системою автоматичної пожежної сигналізації. 

Будинок має два евакуаційних виходів: через головний хід і 

додатковий евакуаційний вихід. Шляхи евакуації відповідають 

установленим нормам. Двері відкриваються назовні. Коридор веде до двох 

сходових кліток, одна з яких виходить безпосередньо на вулицю, а друга 

має вихід на вулицю через вестибюль і головний вхід. Сходова клітка 

виконана з не пальних матеріалів. Сходи мають природне бічне освітлення 

і штучне евакуаційне освітлення. Сходові площадки ширше коридорів. Усі 

співробітники ознайомлені з планом евакуації. 

Дотримано усі вимоги СНиП 2.09.02-85 по вогнестійкості будинку і 

ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень назовні. Значення 

основних параметрів шляхів евакуації приведені в табл.4.5. 

Табл.4.5. Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне значення Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 0,8 м Не менше 0,8 м 

Ширина проходу для евакуації Більше 1,5 м Не менше 1 м 

Ширина коридору 2 м Не менше 2 м 

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходового маршу 1,2 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 

У приміщенні є план евакуації. Мінімальний час евакуації в разі 

виникнення пожежі відповідає вимогам СНиП 2.01.02-85, а максимальне 

видалення робочих місць від евакуаційних виходів вимогам СНиП 2.09.02-

85. 
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У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці 

відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004 “Правила пожежної безпеки в 

Україні”. 
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ВИСНОВКИ 

В цілому огляд проблематики питання синтезу структур зі складними 

тривимірними неоднорідностями показав необхідність використання 

принципово нових підходів у синтезі частотно–вибірних пристроїв НВЧ 

діапазону. Це пов’язано насамперед з тим, що при введенні 

неоднорідності, яка має варіації по всіх трьох напрямках багато задач 

теорії поля перестають зводитися до двомірних. Виходів з даної ситуації 

може бути кілька. Перший — використання гіпотетичних підходів та 

чисельних методів розв’язку з подальшим уточненням за допомогою 

емпіричних формул. Негативна сторона такого підходу в тому, що при 

чисельному моделюванні втрачається наочний зв’язок параметрів 

структури з її характеристиками. Другий — еквівалентне подання 

неоднорідностей у вигляді «чорних скриньок» із притаманними їм 

характеристиками (наприклад, значеннями хвильового імпедансу і 

ефективної діелектричної проникності). Моделювання неоднорідностей 

показало можливість такого підходу та його зручність в контексті підбору 

параметрів неоднорідності під необхідні частотні характеристики. Також 

проведене моделювання виявило необхідність вирішення задачі 

відшукання оптимальних параметрів неоднорідностей. 

Запропонований варіант синтезу фільтрів на основі 

ЕК-неоднорідностей базується на поєднанні імпедансного підходу та 

результатах моделювання і макетування окремих неоднорідностей та 

пристроїв на основі ЕК. В цілому таких підхід показав непогані 

результати. Порівняння отриманих характеристик з характеристиками 

еквівалентних класичних НВЧ фільтрів показало адекватність підходу і в 

черговий раз підтвердило значно більшу ефективність неоднорідностей 

нового типу у порівнянні із вже відомими. 

Подальший розвиток тематики синтезу пристроїв на основі ЕК 

вбачається в розв’язанні задач оптимізації для кожної окремої 
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неоднорідності, пошуку нових конфігурацій ЕК–структур, 

випробовуванню пристроїв на основі ЕК в складі приймально–

передавальних трактів. 
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Підстава для виконання роботи 

Підставою для виконання науково-дослідної роботи (НДР) є завдання 

на магістерську дисертацію (МД) видане кафедрою радіо конструювання 

та виробництва радіоапаратури та затверджене наказом №______ від 

«____»_____________20__р. 

Терміни виконання: 

початок «__» _________ 2013 року,  

кінець  «__» _________ 2015 року. 

1. Мета, призначення і актуальність МД 

Актуальність. З кожним роком зростає кількість абонентів 

телекомунікаційних мереж, що призводить до ущільнення частотного 

ресурсу та незворотного розвитку апаратури телекомунікації в напрямку 

підвищення робочих частот. 

Електромагнітні кристали (ЕК) є новим різновидом електромагнітних 

неоднорідностей. Ці структури спочатку слугували моделями фотонних 

кристалів в радіодіапазоні. Пізніше ж — ЕК стали застосовувати і як 

самостійні пристрої для роботи в діапазоні НВЧ. 

На сьогоднішній день ЕК слугують частиною принципово нової 

елементної бази апаратури телекомунікації (та і в цілому апаратури НВЧ 

діапазону). Ці структури дозволяють збільшити ефективність апаратури 

(наприклад, прямокутність частотних характеристик фільтрів) та зменшити 

масогабаритні показники. 

Але невирішеним залишається питання розробки методики синтезу 

частотно-вибіркових пристроїв на базі ЕК. Це пов’язано з тим, що ЕК — 

це, в більшості випадків, тривимірні неоднорідності в лініях передачі, для 

яких задачу синтезу та аналізу важко вирішити аналітично. Тому виникає 

необхідність моделювання за допомогою числових методів. 

Метою МД є розробка алгоритму синтезу частотно-вибірних 

пристроїв на основі ЕК. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

 аналіз технічних вимог 

 синтез фільтра-прототипа 

 розбиття фільтра-прототипа на секції 

 Параметричний аналіз частотних характеристик ЕК 

 підбір еквівалентної неоднорідності на ЕК для кожної секції 

Призначення. Покращення масогабаритних показників апаратури 

НВЧ діапазону, а також збільшення ефективності пристроїв при 

збереженні їх габаритів. 

2. Вихідні дані для проведення НДР 

На кафедрі радіоконструювання протягом останніх років проводяться 

наукові дослідження ЕК: розроблено засади узагальненого підходу до 

аналізу ЕК на основі імпеданстного методу моделювання їх взаємодії із 

зовнішнішніми полями; розроблено конструкції високо- та 

низькоімпедансних неоднорідностей, що складають основу ЕК; розроблено 

рекомендації щодо проектування ЕК із застосування сучасних САПР. 

Основні публікації: 

1. Нелин Е. А. Импедансная модель для «баръерных» задач 

квантовой механики // Успехи физических наук — 2007. — Т.177, №3. — 

С. 307–313. 

2. Назарько А. И., Тимофеева Ю. Ф., Нелин Е. А., Попсуй В. И. 

Повышение зонной избирательности электромагнитных кристаллов // 

Технология конструирования электронной аппаратуры — 2009 — №6. — 

С. 38–41. 

3. Назарько А. І. Частотно-вибірні пристрої на основі 

електромагнітних кристалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби 

телекомунікацій» / Назарько Анатолій Іванович ; Національний технічний 
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університет України «Київський політехнічний інститут». — Київ, 2012. — 

25 с.: іл., табл. 

4. Адаменко Ю. Ф. Пристрої фільтрації на основі аподизованих 

електромагнітних кристалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби 

телекомунікацій» / Адаменко Юлія Федорівна ; Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут». — Київ, 2014. — 

25 с.: іл., табл. 

3. Виконавці НДР 

Виконавець — магістрант гр. РІ–31м Онищенко Дмитро Юрійович. 

Науковий керівник — к.н.т. доц. Адаменко Юлія Федорівна (керівник 

затверджений наказом № ________ від «___» _____________ 20__ р.) 

4. Вимоги до виконання НДР 

Матеріали і розробки за темою мають бути виконані на 

достатньому науковому рівні та придатні для практичного використання 

у науково-технічній галузі, у тому числі в сфері НВЧ техніки, а також в 

навчальному процесі. 

4.1 Основні технічні вимоги:  

 частотний діапазон, ширина смуги; 

 тип фільтру; 

4.2 Якісні і кількісні показники, які мають бути досягнуті у процесі 

виконання НДР; 

 діапазон частот; 

 рівні затухання; 

 крутість АЧХ 

 нерівномірність АЧХ 
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Етапи НДР і терміни їх виконання 

Шифр 

етапів 

Назва етапів 

виконуваного завдання 

Термін виконання Чим закінчується 

етап 

  початок кінець  

01 Аналіз літературних 

джерел за напрямком 

досліджень 

1 вересня 

2013 р. 

30 червня 

2014 р. 

Звіт магістра,  

1-а публікація 

Розділ 1 МД 

02 Теоретичні дослідження, 

розробка математичної 

моделі 

1 вересня 

2014 р. 

31 січня 

2015 р. 

Звіт магістра,  

2-а публікації 

Розділ 2 МД 

03 Комп’ютерне 

моделювання 

2 лютого 

2015 р. 

30 квітня 

2015 р. 

Звіт магістра 

04 Представлення 

результатів МД 

1 травня 

2015 р. 

15 червня 

2015 р. 

Магістерська 

дисертація 

05 Захист МД 15 червня 

2015 

30 червня 

2015 

 

5. Очікувані результати та порядок реалізації НДР 

В процесі виконання даної МД мають бути одержані наступні 

результати: 

 Розробити математичну модель фільтра (фільтрів) на основі ЕК (в 

програмному середовищі MATLAB); 

 Розробити методику синтезу частотно-вибірних структур на основі 

ЕК; 

 Провести комп’ютерне моделювання різних типів ЕК-

неоднорідностей в програмному середовищі CST Microwave Studio. 

 Провести комп’ютерне моделювання ЕК-фільтрів в програмному 

середовищі CST Microwave Studio. 
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6. Матеріали, які подають під час закінчення НДР та її етапів 

По закінченню етапів роботи подаються звіти за індивідуальним 

планом згідно до змісту МД та термінів їх виконання. По закінченню 

роботи подається: 

 магістерська дисертація; 

 математичні моделі в середовищах MATLAB та 

CST Microwave Studio; 

 2 публікації у вигляді статей чи тезисів конференції; 

 презентація роботи (не менше 17 слайдів). 

7. Орієнтовний зміст МД 

Вступ 

Аналіз технічного завдання 

Розділ 1 Електромагнітні кристали та пристрої фільтрації на їх основі. 

1.1 ЕК як новий різновид мікросмужкових ліній 

1.2 Пристрої фільтрації на основі ЕК 

1.2.1 Фільтри нижніх частот 

1.2.2 Смугові фільтри 

1.2.3 Режекторні фільтри 

1.2.4 Резонансні фільтри 

1.3  Методи синтезу та аналізу ЕК 

Висновки за розділом 1 

Розділ 2 Синтез частотно-вибірних пристроїв НВЧ діапазону 

2.1 Класичний синтез пристроїв на основі мікросмужкових ліній 

2.2 Синтезу ЕК із застосуванням імпедансного підходу 

2.2.1 Особливості імпедансного підходу до проектування ЕК 

2.2.2 Неоднорідності ЕК та їх параметри 

2.2.3 Алгоритм синтезу ЕК 

2.3 Тестовий розрахунок конструкції ЕК за заданими частотними 

характеристиками  
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Висновки за розділом 2 

Розділ 3 Синтез ЕК 

3.1 Синтез фільтра нижніх частот на основі ЕК 

3.2 Синтез смугового фільтра на основі ЕК 

3.3 Синтез резонансного фільтра на основі ЕК 

Висновки за розділом 3 

Висновки 

Перелік посилань 

Додаток А. Технічне завдання 

Додаток Б. Лістинг програми синтезу ЕК в середовищі MATLAB. 

8. Порядок приймання НДР та її етапів 

Періодичне обговорення проміжних результатів МД на консультаціях 

з науковим керівником; 

Періодичне обговорення проміжних результатів МД на засіданні 

кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури; 

Затвердження теми дисертації наказом ректора НТУУ «КПІ»; 

Подання звітів за індивідуальним планом; 

Публічний захист магістерської дисертації в ДЕК. 

9. Вимоги до розроблення документації 

Перелік документів, які необхідно використовувати під час 

розроблення МД: 

1. ДСТУ 3973 – 2000 Система розроблення та поставлення продукції 

на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні по-

ложення. 

2. ДСТУ 3008 – 95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення. 

3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання» Методичні рекомендації з 

впровадження. 
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Відповідальний виконавець МД   

студент гр. РІ-31м  Онищенко Д. Ю. 
(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (прізвище, ініціали) 
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ДОДАТОК Б. ЛІСТИНГ ПРОГРАМИ СИНТЕЗУ ЕК В 

СЕРЕДОВИЩІ MATLAB 

Основна програма: 

clc; close all; clear; 
%% Вхідні данні 
addpath([cd '\functions']) 
c = physconst('LightSpeed'); 
% Частота зрізу та частота гарантованого затухання 
f0 = 0.88e9; fL = 2e9; 
Rs = 25; % дБ 
% w0 = 2*pi*f0; 
% n = 6; 
eps_r = 10.2; 
Z0 = 50; 
Zh = 120; 
Zl = 20; 
d = 1.58; % товщиwна діелектрика 
t = 50e-6; % товщина металізації 
lambda_g = c/(f0*sqrt(eps_r)); 
choice = questdlg('Виберіть АЧХ прототипу', 'Вибір прототипу', ... 
 'Максимально плоска', 'Чебишевська', 'ШО?!',... 
 'Максимально плоска'); 
switch choice 
 case 'Максимально плоска' 
  Rp = 3; % дБ 
  [n, w0] = buttord(2*pi*f0, 2*pi*fL, Rp, Rs, 's'); 
  g = LPprototype('butter', n); 
 case 'Чебишевська' 
  Rp = 1.5; % дБ 
  [n, w0] = cheb1ord(2*pi*f0, 2*pi*fL, Rp, Rs, 's'); 
  g = LPprototype('cheby1', n, 1); 
 case 'ШО?!' 
  return 
end 
%% Розрахунок параметрів фільтра 
if mod(n,2)==0 
 Zi = [Zl; Zh]*ones(1, floor(n/2)); Zi = Zi(:); 
else 
 Zi = [Zl; Zh]*ones(1, floor(n/2)); 
 Zi = Zi(:); Zi(end+1) = Zl; 
end 
wd_r = zeros(1, length(g)-1); 
betaL = zeros(1, length(g)-1); 
betaL(1:2:end) = g(1:2:end-1)*Zl/Z0; 
betaL(2:2:end) = g(2:2:end-1)*Z0/Zh; 
A = Zi/60 * sqrt((eps_r+1)/2) + ((eps_r-1)/(eps_r+1)) * (0.23+0.11/eps_r); 
B = 377*pi./(2*Zi*(sqrt(eps_r))); 
% Розрахунок співвідношення w/d 
wd_r(1:2:end) = 2/pi*(B(1:2:end)-1-log(2*B(1:2:end)-1) + ... 
 (eps_r-1)/(2*eps_r) * (log(B(1:2:end)-1)+0.39-0.61/eps_r)); 
wd_r(2:2:end) = 8*exp(A(2:2:end-1))./(exp(2*A(2:2:end-1))-2); 
% Розрахунок ширини провідника 
W0 = wd_r*d; 
% ширина полоска для 50-омных участков 
b = 377*pi./(2*Z0*(sqrt(eps_r))); 
wd_r_z0 = 2/pi*(b-1-log(2*b-1) + ... 
 (eps_r-1)/(2*eps_r) * (log(b-1)+0.39-0.61/eps_r)); 
w_z0 = d*wd_r_z0; 
% ефективна діелектрична проникність 
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eps_e0 = (eps_r+1)/2+(eps_r-1)/2*1./sqrt(1+12*d./W0); 
% фазова швидкість 
pv = c./sqrt(eps_e0); 
% довжини відрізків 
L0 = betaL.*pv./w0; 
% 
W = [w_z0 W0 w_z0]; 
L = [lambda_g/4 L0 lambda_g/4]; 
eps_e_z0 = (eps_r+1)/2+(eps_r-1)/2*1./sqrt(1+12*d./w_z0); 
eps_e = [eps_e_z0 eps_e0 eps_e_z0]; 
%% Створення структури для аналізу в RF toolbox 
tx = cell(1, n); 
for k = 1:n 
 %  tx{k} = rfckt.microstrip('Thickness', t, 'Height', d, 'Width', 

W0(k),... 
 %  'EpsilonR', eps_r, 'LineLength', L0(k)); 
 tx{k} = rfckt.microstrip('Thickness', t, 'Height', d, 'Width', W0(k),... 
  'EpsilonR', eps_e0(k), 'LineLength', L0(k)); 
end 

  
h = rfckt.cascade('Ckts', tx); 
%% Частотний аналіз 
fmin = 0.1e9; fmax = 2e9; 
freq = linspace(fmin, fmax, 4001); 
analyze(h, freq); 
sparams = h.AnalyzedResult.S_Parameters; 
tf = s2tf(sparams); 
fit = rationalfit(freq, tf, -90); 
widerFreqs = linspace(fmin, fmax, 20001); 
resp = freqresp(fit, widerFreqs); 
%% Аналітичний розрахунок коєфіціента відбиття 
Zin = getZin(Zi, L0, Z0, eps_e0, freq); 
Gamma = (Zin-Z0)./(Zin+Z0); 
%% Побудова графіків 
figure 
plot(freq/1e9, 20*log10(abs(tf)),... 
 widerFreqs/1e9, 20*log10(abs(resp)), '--',... 
 freq/1e9, 10*log10(1-abs(Gamma)),... 
 'LineWidth', 2) 
legend({'toolbox', 'аппроксимация','аналитически'}, 'location', 'best') 
xlim([fmin fmax]/1e9) 
hXL = xlabel('f, ГГц'); 
hYL = ylabel('|K(f)|'); 
title(['Порядок фільтру = ' num2str(n) ', тип АЧХ - ' choice]) 
set([hXL,hYL], 'FontSize', 14, 'FontName', 'Times New Roman',... 
 'FontAngle', 'italic', 'FontWeight', 'bold') 
grid on 

 

Підпрограма розрахунку вхідного опору: 

function Zin = getZin(Zi, len, Zload, epsilon_ef, freq) 

% Функція розрахунку вхідного опору Zin каскадно увімкнених 

% ділянок МСЛ. 

% Z0 - вектор хвильових опорів ділянок, Ом 

% len - довжини ділянок, м 

% Zload - опір навантаження, Ом 

% freq - вектор частот, на которых нужно рассчитать Zin, Гц 

c = physconst('LightSpeed'); 
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% lambda = c./freq; 

lambda = c./(sqrt(epsilon_ef')*freq); 

beta = 2*pi./lambda; 

for k = 1:length(Zi) 

 Zin = Zi(k)*(Zload+1j*Zi(k)*tan(beta(k,:)*len(k)))./... 

   (Zi(k)+1j*Zload.*tan(beta(k,:)*len(k))); 

%  disp(Zload) 

 Zload = Zin; 

end 

 

Підпрограма розрахунку параметрів МСЛ: 

function [eps_ef, Z] = getMSLparams(varargin) 
% Функція розрахунку ефективної діелектричної проникності и хвильового 
% опору відрізка мікросмужкової лінії передачі. 
if nargin == 3 
 w = varargin{1}; 
 h = varargin{2}; 
 epsilon = varargin{3}; 
elseif nargin == 4 
 w = varargin{1}; 
 h = varargin{2}; 
 eps_ef_H = varargin{3}; 
 eps_ef_L = varargin{4}; 
end 
if any(size(w)~=size(h)) && ~isscalar(h) && ~isscalar(w) 
 return 
elseif isscalar(w) 
 w = w*ones(size(h)); 
elseif isscalar(h) 
 h = h*ones(size(w)); 
end 
ii = w>=h; 
w1 = w(ii==1); w2 = w(ii==0); 
h1 = h(ii==1); h2 = h(ii==0); 

  
if nargin == 3 
 kH = 1./sqrt(1+(12*h1./w1)); 
 eps_ef_H = (epsilon + 1)/2 + kH.*(epsilon - 1)/2; 
end 
ZH = 120*pi./((1.393 + w1./h1 + 0.667*log(w1./h1+1.444)).*sqrt(eps_ef_H)); 

  
if nargin == 3 
 kL = 1./sqrt(1+(12*h2./w2)) + 0.04*(1-w2./h2).^2; 
 eps_ef_L = (epsilon + 1)/2 + kL.*(epsilon - 1)/2; 
end 
ZL = 60./sqrt(eps_ef_L).*log(8*h2./w2 + w2./(4*h2)); 
Z(ii==1) = ZH; Z(ii==0) = ZL; 
eps_ef(ii==1) = eps_ef_H; eps_ef(ii==0) = eps_ef_L; 
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