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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сьогодення вимагає створення і 

застосування новітніх технологій. Все більш широкого використання набувають 

вироби на основі діелектричних матеріалів, до яких висуваються високі вимоги 

щодо відповідності міжнародним стандартам. Зростаюча увага щодо питань 

створення нових радіолокаційних засобів та модернізації існуючих 

радіолокаційних станцій (РЛС), визначення нових стратегічних концепцій, що 

лежать в основі програм провідних держав світу, стрімкий розвиток техніки, в 

першу чергу авіаційної, створюють передумови підвищення вимог до рівня 

можливостей РЛС. 

На сучасному етапі розвитку радіоелектронних засобів зв'язку має місце 

інтенсивне освоєння надвисокочастотного (НВЧ) діапазону електромагнітних 

коливань. Створення нових типів приймально-передавальних вузлів для 

формування і перетворення сигналів є найважливішим технічним завданням, яке 

полягає у розробці генераторів, що мають низький рівень шумів вихідного 

сигналу та імпульсних генераторів з підвищеною вихідною потужністю. Їхнє 

застосування в приймально-передавальних пристроях радіорелейних ліній (РРЛ), 

РЛС та системах супутникового зв’язку НВЧ діапазону в якості вихідних 

генераторів та гетеродинів дасть змогу збільшити дальність дії РЛС, значення 

інтервалу в РРЛ та покращити габаритно-вагові характеристики радіоелектронних 

пристроїв, зменшити їх енергоспоживання. 

Один з перспективних напрямків, пов’язаний із застосуванням діелектричних 

елементів, дає змогу вирішити поставлену задачу, а також забезпечити просте 

конструктивне поєднання з активними і пасивними елементами гібридних 

інтегральних схем. 

Таким чином, актуальність теми визначається необхідністю поліпшення  

параметрів та характеристик систем супутникового та РРЛ зв’язку, а також РЛС, 

за одночасного зменшення ваги, габаритів, енергоспоживання приймально-

передавальних пристроїв і забезпечення їхньої високої надійності. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

виконана в Державному університеті телекомунікацій (ДУТ) у межах виконання 

науково-дослідних робіт (НДР), а саме «Розробка надвисокошвидкісної 

бездротової мережі backhaul з гігабітними каналами з можливістю використання 

неліцензійного терагерцового діапазону» №01164004698 від 25.02.2016. Вибраний 

напрям наукових досліджень пов'язаний з тематикою НДР, що проводилися в 

ТОВ «НТЦ Енергозв’язок» та науково-дослідному інституті “Оріон”. Проведено 

випробування в науково-дослідному інституті “Оріон”. 

Дисертаційна робота спрямована на розв’язання задач із створення 

радіотехнічних пристроїв НВЧ електроніки і результати використовуються в 

навчальному процесі ДУТ. Є акти впровадження. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є покращення 

радіотехнічних характеристик НВЧ генераторів: гетеродина на діоді Ганна з 

низьким рівнем шумів, малогабаритного імпульсного генератора з підвищеною 

потужністю. 
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Для розв’язання науково-технічної задачі необхідно вирішити наукові 

завдання, а саме: 

- провести аналіз перспективних шляхів покращення характеристик НВЧ 

генератора; 

- розробити методику ввімкнення високодобротного об’ємного та 

діелектричного резонатора в схему твердотільного НВЧ генератора; 

- розробити рекомендації щодо удосконалення схемної побудови 

твердотільного НВЧ генератора шляхом ввімкнення додаткового резонатора або 

активного елемента; 

- дати оцінку ефективності функціонування НВЧ генератора з діелектричною 

резонансною системою – екранованим діелектричним резонатором на 

лейкосапфірі. 

Об’єкт дослідження – процес генерації НВЧ сигналів з використанням 

діелектричних резонаторів. 

Предмет  дослідження – методи та засоби покращення характеристик 

твердотільних генераторних систем. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених наукових завдань 

використовувався сучасний математичний апарат теорії генераторів – метод 

дослідження, заснований на взаємодії слабозалежного від частоти активного 

елемента та частотно-залежного навантаження. Для аналізу характеристик 

синхронізованого імпульсного генератора пропонується метод зображуючих 

функцій.  

Якісний аналіз гармонічних складових та шумових сигналів у твердотільному 

дводіодному генераторі проведено методом фазової площини з нелінійним 

перетворенням змінних функцій. Характеристики діелектричних резонаторів 

досліджуються методом розв’язування граничних задач власних коливань у 

діелектричному резонаторі. 

Крім того з метою перевірки теоретичних результатів застосовувались 

експериментальні методики дослідження як на базі серійних вимірювальних 

приладів, так і з використанням створених в ході роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведеного 

дисертаційного дослідження здобувачем отримано такі нові наукові результати: 

1. Вперше на основі комплексної оцінки параметрів екранованого сферичного 

резонатора обґрунтовано можливість збудження НВЧ коливань в генераторі. 

2. Запропоновано схемне рішення побудови НВЧ генератора шляхом 

ввімкнення діелектричного резонатора на основі лейкосапфіра. 

3. Набув подальшого розвитку методичний апарат покращення характеристик 

радіотехнічних пристроїв на основі використання в їхній конструкції додаткових 

високодобротних резонаторів. 

4. Вперше аналітично розраховано, що послідовне ввімкнення в імпульсний 

НВЧ генератор ідентичного діода дає змогу отримати вдвічі більшу вихідну 

потужність, що експериментально підтверджено. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному: 

- оцінено характеристики твердотільних НВЧ генераторів у режимі мінімізації 

вихідних шумів; 
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- розроблено принципову схему ввімкнення діелектричного резонатора в 

схему твердотільного НВЧ генератора; 

- запропоновано рекомендації щодо технічної реалізації НВЧ генератора з 

діелектричним резонатором; 

- розроблено принципову схему малогабаритного імпульсного дводіодного 

генератора на ЛПД, що дає змогу реалізувати вдвічі більшу вихідну потужність, 

ніж у генераторі з одним діодом; 

- розраховано шумові характеристики сигналу НВЧ генератора на двох діодах 

Ганна з високодобротним діелектричним резонатором зі зменшеними вихідними 

шумами; 

- розроблено методику вимірювання магнітодіелектричних параметрів 

матеріалів в НВЧ діапазоні; 

- розроблено та практично перевірено в роботі експериментальну установку 

для проведення вимірювань параметрів матеріалів модифікованою хвилеводною 

методикою; 

- запропоновано методику вимірювання добротності діелектричних 

резонаторів. 

Результати розробок підтверджені актами впроваджень. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати дисертації 

отримані здобувачем особисто, опубліковано в [1, 2] – проведено розрахунок 

чутливості схеми для вимірювання амплітуди коливань кварцового резонатора; 

проведено дослідження роботи ЛПД в схемі генератора зі стабілізацією за 

частотою об’ємним резонатором, розраховано параметри стабілізованого 

генератора. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особисто дисертанту 

належать: [4, 5] – запропоновано нову методику вимірювання параметрів 

діелектричних матеріалів, обробку результатів вимірювань зведено до рішення 

числовими методами; [7] – запропоновано на основі аналізу вихідного сигналу 

дводіодного генератора довести до опису спектра генераторів амплітудні та 

частотні шуми; [8] – проведено розрахунки вихідних параметрів та показано 

умови максимального використання потужності синхронізованого імпульсного 

генератора; [12] – запропоновано конструкцію ГДГ з екранованим діелектричним 

резонатором на лейкосапфірі; [14] – наведено еквівалентну схему 

малогабаритного гетеродина та розраховано параметри схеми ввімкнення 

прохідного резонатора – коефіцієнта стабілізації та коефіцієнта корисної дії. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на науково-технічних конференціях: 

V Міжнародній науковій конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в 

інфокомунікаціях та освіті», 06-09 жовтня 2009 року, Київ; VI Міжнародній 

науковій конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та 

освіті», 05-06 листопада 2009 року, Київ; VII Міжнародній науковій конференції 

«Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті», 25-26 

листопада 2010 року, Харків; ІХ Міжнародна наукова конференція ДУІКТ 

«Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті», 22-23 

листопада 2012 року, м. Київ; ХІV Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Проблеми та перспективи розвитку науки», том 1, Чернівці, 25-26 жовтня 

2014 р.; ІІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації» 

Тези доповідей 11-13 грудня 2014 року, м. Київ; Міжнародній науково-технічній 

конференції «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології», 17-20 

листопада 2015 року, м. Київ. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, у тому 

числі: 6 − у фахових наукових журналах, 8  у збірниках праць конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Дисертація викладена на 162  

сторінках, містить 73 рисунки і 7 таблиць. Список використаних джерел містить 

118 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі проведено оцінку сучасного стану завдань щодо покращення 

характеристик НВЧ генераторів, обґрунтовано актуальність теми дисертаційної 

роботи, зв’язок між проведеними дослідженнями та науковими темами. 

Сформульовано мету і задачі дослідження. Визначено наукову новизну та 

практичну значимість отриманих результатів. 

У першому розділі проведено оцінку перспективних напрямків поліпшення 

шумових характеристик твердотільних генераторів НВЧ. Одним з таких 

напрямків є зменшення рівня частотних шумів НВЧ генераторів на діоді Ганна. 

Наведено визначення флуктуаційних характеристик вихідного сигналу НВЧ 

генераторів, а саме флуктуацій частоти і амплітуди, а також означення рівня 

амплітудно-модульованого (АМ) та частотно-модульованого (ЧМ) шуму. 

Проведено порівняльний аналіз флуктуаційних характеристик різних 

конструкцій твердотільних НВЧ генераторів. Встановлено, що є різні підходи до 

зниження рівня частотних шумів. 

Традиційний засіб пониження частотних шумів – підвищення добротності 

резонансної системи генератора, тобто підвищення накопиченої енергії при збігу 

з реактивною складовою енергії в спільному елементі, яка легко піддається 

зовнішньому впливу, має обмежене застосування. 

Використання способу компенсації реактивної складової провідності 

активного елемента, забезпечать підвищення стабільності частоти генератора й 

суттєво знизить рівень вихідних шумів. 

Крім того, в першому розділі  розглянуто існуючі конструкції коливальних 

систем на базі діелектричних резонаторів. З’ясовано відсутність інженерної 

методики розрахунку їх характеристик, доцільність поліпшення параметрів 

зазначених систем та розробки нових методик настроювання на фіксовану частоту 

сигналу. 

Таким чином, у роботі ставиться наукова задача мінімізації потужності 

частотних шумів вихідного сигналу при максимізації відношення сигнал/шум у 

діапазоні  генерації сигналу: 

 

min
max


PcшN . 
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Ця задача може бути розв’язана на основі розробки та впровадження 

комплексної методики покращення характеристик НВЧ генератора шляхом 

застосування діелектричного резонатора в його конструкції. 
У другому розділі досліджено питання розробки високостабільних по частоті 

генераторів НВЧ з низьким рівнем частотних шумів та імпульсних НВЧ 

генераторів з підвищеною потужністю, вузьким спектром частот вихідного 

сигналу, що випромінюється. 

Порівняно різні варіанти схем ввімкнення зовнішнього високодобротного 

резонатора в схемі генератора. Проаналізовано фіксуючі здібності схем у 

порівняні з коефіцієнтом корисної дії, що впливають на вихідну потужність 

генератора. 

Для зниження рівня гармонічних складових з одночасним зменшенням шумів 

дводіодного генератора, стабілізованого високодобротним резонатором, 

проведено якісний аналіз гармонічних складових і шумових сигналів дводіодних 

твердотільних генераторів на об’ємних резонаторах. Для цього коливальна 

система другого порядку досліджувалась методом фазової площини з нелінійним 

перетворенням змінних. 

Аналіз кінцевих рівнянь дослідження дає змогу зробити наступні якісні 

висновки: 

1) дисперсія амплітуди зменшується зі зростанням величини стійкості 

граничного циклу, тобто чим більша стійкість, тим менші шуми; 

2) зустрічно-послідовне ввімкнення діодів дає змогу наблизитись до нуля 

амплітуди парних високих гармонік спектра; 

3) рівень впливу власних флуктуацій активного елемента зменшується при 

збільшенні величини стійкості граничного циклу. 

Проведено експеримент на дводіодному генераторі, побудованому на 

циліндричному резонаторі Н011 трисантиметрового діапазону. Діоди Ганна 

ввімкнені послідовно-зустрічно. 

Вимірювання частотних шумів підтвердили результати аналізу. На рис. 1 і 2 

представлено значення вихідної потужності (мВт) та значення рівня шумів 

(дБ/Гц) дводіодного генератора з зустрічно-включеними діодами в діапазоні 

хвиль f = 8 ГГц, а  Δf = 50 МГц (D1, D2 – відповідні діодні характеристики, ΣD – 

сумарні діодні характеристики). 
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Рис. 1. Залежність вихідної потужності від 

частоти для ввімкнення діодів окремо та разом 

Рис. 2. Залежність рівня ЧМ шумів від частоти 

для ввімкнення діодів окремо та разом 
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На основі зазначеної методики дослідження генераторів проведено 

порівняння основних характеристик одноконтурних схем стабілізації, в якій 

використовується затягування частоти генератора (на активному двополюснику) 

зовнішнім високодобротним резонатором у припущенні, що генератор працює в 

одночастотному режимі. 

Розглянуто типові схеми з різним підключенням зовнішнього резонатора: 

схема з прохідним резонатором; схеми з реактивно-відбиваючим резонатором. 

Вперше, виходячи з представлення взаємодії активного елемента з 

відбиваючим навантаженням в лінії зв’язку, удосконалено такий підхід до аналізу 

еквівалентної схеми генератора, коли параметри діода з урахуванням впливу 

корпусу і елементів кріплення перераховуються до хвилеводного перетину. 

Проаналізовано схему генератора з реактивно-відбиваючим резонатором, 

наведена конструкція такого генератора на рис. 3. 

 

P-p

l

а

а
Вихід

 
 

Рис. 3. Конструкція генератора з реактивно-відбиваючим резонатором 

 

Графічний аналіз взаємодії резонатора і активного елемента визначає, що 

стабільний режим виконується при l=/4. 

Для порівняння схем стабілізації вводяться вже зазначена нормована 

фіксуюча здатність S і коефіцієнт корисної дії. Характерним параметром, що 

враховує ці два параметри спільно, є параметр (с + S) у порівнянні з 1. 

Конструкція з прохідним резонатором у вихідному хвилеводі схематично 

зображена на рис. 4. 

 

P-p

l2l1

Вихід

а

а

 
 

Рис. 4. Конструкція з прохідним резонатором у вихідному хвилеводі 

 

Характерною особливістю схеми (рис. 4) є наявність двох елементів зв’язку: 

зв’язок 1 стабілізуючого резонатора з навантаженням gн і зв’язок 2 

стабілізуючого резонатора з діодом, що визначено при заданому gн навантаженні, 

приведеного до діода g = gн+g0; gн  і g0 – провідність навантаження і власна 

провідність стабілізуючого резонатора, приведені до хвильового опору діодної 

камери. 

 



 7 

Аналіз схеми доцільно виконати при відстані між поршнем і діодом l1, коли 

реактивність діода компенсується поршнем. При цьому ввімкнення резонатора 

можна розглядати його як на паралельному резонансі nl2  , так і на 

послідовному ( 2l2  ). При відсутності втрат у поршні коефіцієнт 

використання навантаженого стабілізуючого резонатора завжди становить Sн=1: 
 

0

Q
.

Q

н

н

S

S
       (1) 

 

ККД схеми 

 

0 0

Q
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Q

н н
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g g
   


.      (2) 

 

Враховуючи, що при відсутності втрат у поршні  S=Sн(Qн/Q0)=Qн/Q0, видно, 

що в цій схемі виконується умова S+ с =1. 

Проаналізовано характеристики генератора з реактивно-відбиваючим 

резонатором та навантаженням для придушення паразитних коливань (рис. 5). 

Зазвичай у цьому випадку підключають до вузької стінки перетину 

хвилеводу на відстані l=/2, де l - відстань між резонатором та активним 

елементом. При типових характеристиках активного елемента стійкий режим  

встановлюється при відстані l/=0,5. 

Визначено, що схема працює з діодами, у яких Gд Gн. Велику практичну 

зацікавленість представляє, коли Yа=1 -  відповідне навантаження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Конструкція генератора з реактивно-відбиваючим резонатором та 

навантаженням для придушення паразитних коливань 

 

Привабливість схеми - відсутність паразитних коливань, що дає змогу 

забезпечити стійку роботу генератора при наявності дестабілізуючих факторів. 

Застосування діодів з провідністю д в кожній зі схем визначено порівнянням  з 

провідністю схеми Gн. Це обумовлює застосування в кожній схемі діодів з 

відповідною провідністю. 

У схемі з прохідним резонатором застосовують діоди, у яких GдGн. Втрати 

потужності в цій схемі функціонально пов’язані з S і помітно зростають при 

збільшенні коефіцієнта стабілізації. 

P-p

а

lНавантаження 

 Вихід
а
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Ця схема може забезпечити необхідну умову 0 <S <1 при будь-якому 

значенні провідності д; що дає змогу отримати потрібні коефіцієнти стабілізації 

при роботі діода в режимі максимальної потужності. 

Схема реактивно-відбиваюча (стабілітрон) забезпечує високі S при малих 

втратах потужності. Y схеми може зростати при збільшенні коефіцієнта 

використання контура S, причому можна отримати (с+S)> 1. Тому схема може 

працювати тільки з діодами, у яких GдGн. 

Однак при введенні трансформатора імпедансу між діодом і навантаженням 

цей недолік усунено. 

У схемі генератора з навантаженням втрати на стабілізацію дещо більші, ніж 

у реактивно–відбиваючого генератора, хоча в ній можливо (с+S)> 1. Ця схема 

стійка по відношенню до «паразитних» типів коливань. 

Проведено дослідження малогабаритного гетеродина восьми міліметрового 

діапазону, стабілізованого високо добротним резонатором. 

На відміну від інших схем, де діод ввімкнено в прямокутний хвилевод, у 

цьому випадку його ввімкнення виконано в коаксіальну лінію. Стабілізуючий 

резонатор включений між діодом і узгоджений навантаженням. Центральний 

провідник коаксіальної лінії є струмоведучим елементом для живлення діода. 

Конструкція гетеродина представлена рис. 6. 

Характерною особливістю цієї схеми є наявність двох зв’язків резонатора - з 

вихідним хвилеводом β1 і діодною камерою - β2. Зв’язок β2 визначає навантажену 

добротність резонатора Qн. 

Резонатор у цій схемі можна представити паралельним контуром, включеним 

на чверть-хвилевий відстані від активного елемента. Після відповідних 

розрахунків доведено, що при будь-якому зв’язку діодної секції з резонатором має 

виконуватися умова 1с S   . 

 

1

2

3

4

 
 

Рис. 6. Конструкція гетеродина: 1- коаксіальна камера з діодом і поглиначем; 2 – 

циліндричний  на типі коливань Н011; 3 – вихідний отвір; 4 – вихідний фланець 

хвилеводний 7,22,0 з гвинтом, що регулює вихідну потужність 
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Представлена розробка генератора НВЧ з підвищеною потужністю, вузьким 

спектром частот. Підвищення потужності здійснене за рахунок використання двох 

лавинно-пролітних діодів, що працюють в синхронному режимі φ. 

Вперше проведена розробка імпульсного синхронного імпульсного 

генератора НВЧ на двох ідентичних ЛПД (ввімкнених через циркулятор), 

стабілізованого по частоті високодобротним резонатором. Вона включає 

розрахунки як імпульсного генератора (стабілізованого об’ємним резонатором), 

підключеного за схемою стабілітрона, так і стабілізованого імпульсного 

генератора з підвищеною потужністю на двох ЛПД за схемою відбиваючого типу. 

Структурна схема такого генератора представлена на рис. 7. 

Еквівалентна схема задаючого генератора представлена на рисунку 8. Вона 

виконана з резонатором, включеним за діодною камерою (за схемою 

стабілітрона), де С1д, L5д, rд є елементами еквівалентної схеми ЛПД. 

 

ЗГ ФЦ ФВ

СГ

 
 

Рис. 7.  Структурна схема стабілізованого імпульсного генератора з 

підвищеною потужністю на двох ЛПД: ЗГ – генератор, який задає частоту 

вихідного сигналу; СГ – синхронізований вихідний генератор; ФЦ – феритовий 

циркулятор; ФВ - феритовий вентиль 

 

У конструкції застосовується узгоджувальний трансформатор з коефіцієнтом 

трансформації n, який враховує установку діода по відношенню до центру хвиль 

вводу: 

 

n = cosec
2
(πd/а),     (3) 

 

де d – діаметр штиря, а – розмір широкої стінки хвилеводу. 

φ
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Рис. 8. Еквівалентна схема задаючого генератора 
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де елементи корпусного діода генератора: С1д - ємність корпусу; L5д - 

індуктивність діодного контакту; rд - негативний опір діода. Інші елементи 

конструкції генератора: Zв - навантаження (хвилевід), JВs - неоднорідність на 

виході генератора, raп - втрати в хвилеводі, L4д - індуктивність штиря живлення 

діода, Zрез – опір резонатора. 

Для вказаної структурної схеми визначена умова стаціонарного режиму 

роботи генератора на робочій частоті, отримано вираз для фіксуючої здатності 

генератора і вираз для коефіцієнта стабілізації, визначено вираз для вихідної 

потужності генератора і показано, що в оптимальному режимі потужність 

приблизно дорівнює подвоєній потужності одного діода. Результати 

експерименту підтвердили розрахунки (рис. 9). 

 без стабілізації по частоті 
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f = 50D

 зі стабілізацією по частоті 

резонатором 

f = 5D

0
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Рис. 9. Спектр вихідного сигналу генератора 

 

Вихідна потужність в імпульсі 20 Вт на частоті 35 ГГц при тривалості 

імпульсу 300 нс. 

У малогабаритних хвилеводно-діелектричних резонаторах (ХДР) з відносно 

невисокими значеннями  (216) величина власної добротності Q0 визначається 

втратами як в діелектрику, так і в металі. Для зменшення втрат у металі, 

обумовлених струмами, що протікають у стінках, необхідно віддалити метал від 

діелектрика, тобто дещо збільшити розміри резонатора за умови відсутності 

резонансних явищ у металевому об’ємі. Таким чином, високодобротні ХДР 

можуть бути виконані на основі лейкосапфірової сфери, що поміщена в металевий 

екран (резонатор). 

Представлено розрахунки добротності резонатора для коливання типу Н101 

при різних значеннях відношення b/a діаметрів металевого екрану b та сапфірової 

сфери a. 

Зроблено спробу використання такого резонатора в якості стабілізуючого за 

частою в генераторі на діоді Ганна. З урахуванням результатів розрахунків 

власних параметрів діелектричної сфери в металевому екрані (в припущенні, що 

діелектрик - ізотропний), а також вимог, що пред’являються до розрідженості 

спектра, був розглянутий тип коливань Н101 в такій структурі. 



 11 

Власна добротність резонатора з врахуванням втрат у діелектрику і 

металевих стінках може бути визначена із співвідношення втрат:  

 

1/Q0=1/Qд+1/Qм,      (4) 

 

де 1/Qд - втрати в діелектрику; 1/Qм - в металі. Проведені розрахунки в 

припущенні відсутності втрат у діелектрику підтверджують зростання Q0 при 

збільшенні співвідношення в/а в порівнянні з Q – добротністю порожнього 

еквівалентного резонатора, збудженого на тій же частоті і виготовленого з 

матеріалу з тією ж питомою провідністю. 

Так, для діелектричного матеріалу з =10 відношення добротностей Q0/Q = 5 

при в/а=3. 

Характерно, що крім зростання добротності, суттєво покращуються масо-

габаритні характеристики резонатора, так як для розглянутого випадку діаметр 

складового резонатора зменшується в 1,5 разу, а його обсягу майже в 4 рази. 

Враховуючи результати розрахунків щодо добротності екранованого 

діелектричного резонатора, її оцінка може бути визначена за допомогою методики 

вимірювання добротностей діелектричних резонаторів для хвилевих гіроскопів, 

що наведено у третьому розділі. 

Приведено шумові характеристики ГДГ, які стабілізовано за частотою щойно 

розглянутим резонатором, що включений як прохідний. 

Виміряні показники частотних шумів генератора у порівнянні з генератором, 

стабілізованим об’ємним циліндричним резонатором на типі коливань Н011 на тій 

же частоті, мають рівні частотних шумів на 5-7 дБ менше в смузі поблизу несучої. 

У третьому розділі запропоновано методику проведення експерименту щодо 

вимірювання магнітодіелектричних параметрів матеріалів у НВЧ діапазоні. 

Розроблено схему установки та проведено вимірювання зазначених 

параметрів. 

Розраховано та експериментально проведено вимірювання чутливості 

приладів для оцінювання добротності діелектричного резонатора. 

Запропоновано методику вимірювання добротності діелектричного 

резонатора, яка перевірена на експериментальній установці. Використовується 

метод з постійною напругою поляризації. 

Методика вимірювання магнітодіелектричних параметрів матеріалів у НВЧ 

діапазоні базується на хвилеводному методі вимірювання параметрів короткого 

замкнення і холостого ходу хвилеводної системи. В ній розташовано зразок 

досліджуваного матеріалу при двох положеннях замкненого поршня. Методика 

(l1=0 та l2=λ/4) модифікована таким чином, що проводиться, де l1 , l2  - 

вимірювання при декількох різних значеннях відстані між поршнем та зразком, 

параметри якого вимірюються (рис. 10). 
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Рис. 10. Поздовжній розріз хвилеводної вимірювальної лінії із зразком 

матеріалу і коротко-замикаючим поршнем 
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де  N – кількість вимірювань; 
nSZ 2 - розрахований за формулою довгої лінії 

вхідний опір в перерізі S2; 
nSZ 2

 - вхідний опір у перерізі S2,  що розрахований за 

результатами вимірювання. Це перевизначена система рівнянь. Така модифікація 

дає змогу підвищити точність вимірювання і усунути неоднозначність його 

результатів. 

Виміряно коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ) та відстань Δl від перерізу, що 

еквівалентний навантаженню, до перерізу мінімуму (рис. 10). В результаті 

вимірювань отримані дані, які дають змогу розрахувати комплексний коефіцієнт  
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відбиття та опір навантаження в перерізі хвилеводу з наближенням до генератора. 

Запропоновано методику вимірювання добротності кварцових або 

сапфірових резонаторів, яку перевірено на розробленій експериментальній 

установці. В ній використовується метод з постійною напругою поляризації. 

Проведені аналітичні розрахунки схеми дозволяють оптимізувати її параметри з 

точки зору найкращого відношення сигнал/шум. 

Така методика може використовуватися для виготовлення діелектричних 

резонаторів, оскільки необхідно заздалегідь контролювати параметри матеріалу 

для резонатора, наприклад, для твердотільних хвильових гіроскопів. 

Розроблена методика зняття сигналів з резонатора, що коливається, без 

металевого покриття та визначені принципи побудови електричної схеми обробки 

сигналів. Особливості та труднощі такої задачі - вкрай малі значення сигналів, що 

підсилюються, великі шуми та завади. Запропоновано зняття сигналів за 

допомогою ємнісного датчика малих механічних коливань при постійній напрузі 

поляризації. 

При створенні твердотільних НВЧ генераторів з екранованим діелектричним 

резонатором важливо попередньо виміряти добротність діелектричної сфери (до 

приміщення його в об’ємний резонатор). Вимірювання добротності проводиться 

шляхом збудження механічних коливань сфери, наприклад, електростатичним 

розгойдуванням, і потім вимірюється час, протягом якого спостерігаються 

коливання. 

Для вимірювання амплітуди коливань у роботі пропонується 

використовувати ємнісний датчик, що має дві обкладки, які лежать в одній 

площині. При коливаннях резонатора змінюється відстань між діелектриком 

конденсатора (резонатором) і обкладками, що призводить до зміни ємності 

конденсатора і до зміни напруги на виході датчика. 

Проведено оцінку величини ємності між електродами датчика і отримано 

нерівність для розрахунку найменшого зміщення діелектричного резонатора, яка 

виявлена схемою. Розрахунки показують, що порядок величини зсуву, який 

виявлений, дорівнює 10
-6

 мм. Проведено експериментальну перевірку 

запропонованої методики, яка показала можливість його застосування для 

вимірювання добротності резонаторів - гіроскопів. 

Зроблено висновок, що запропонована методика може використовуватися 

для вимірювання добротності резонаторів на етапі їх виготовлення. 

Теоретично та експериментально доведено, що можна вимірювати 

добротність резонатора (без нанесеного металевого шару на етапі їх 

виготовлення) для контролю якості матеріалів, з яких виготовляють резонатори 

(наприклад, для твердотільних хвильових гіроскопів). 

Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів забезпечується 

використанням сучасних математичних методів розрахунків; відповідністю 

теоретичних розрахунків і результатів проведених у роботі експериментальних 

досліджень. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота присвячена рішенню комплексу питань, що мають 

наукове та практичне значення щодо покращення характеристик генераторів НВЧ.  

Створення нових типів радіорелейних, радіолокаційних, супутникових 

систем передачі потребує покращення параметрів та характеристик, таких як 

збільшення дальності дії РЛС і величини інтервалу радіорелейних ліній (РРЛ), 

підвищення надійності та зменшення габаритно-вагових характеристик і 

енергоспоживання. 

На основі комп’ютерного моделювання, теоретичних розрахунків та 

експериментальних досліджень отримано результати, що дають змогу вирішити 

конкретне науково-технічне завдання, які має важливе значення для галузі 

технічних наук, а саме: задачу суттєвого поліпшення характеристик таких 

пристроїв НВЧ, як генератори на діодах Ганна та оцінки добротності 

діелектричних резонаторів. 

У результаті проведеного дисертаційного дослідження отримано такі нові 

наукові результати, а саме: 

1. Вперше на основі комплексної оцінки параметрів екранованого сферичного 

резонатора обґрунтовано можливість збудження НВЧ коливань у генераторі. 

2. Запропоновано схемне рішення побудови НВЧ генератора шляхом 

ввімкнення діелектричного резонатора на основі лейкосапфіра. 

3. Набув подальшого розвитку методичний апарат покращення характеристик 

радіотехнічних пристроїв на основі використання в їхній конструкції додаткових 

високодобротних резонаторів. 

4. Вперше аналітично розраховано, що послідовне ввімкнення в імпульсний 

НВЧ генератор ідентичного діода дає змогу отримати вдвічі збільшену вихідну 

потужність, що експериментально підтверджено. 

В процесі розв’язання поставлених задач отримано нові практичні результати: 

- проведено аналіз перспективних напрямків покращення характеристик НВЧ 

генератора; 

- оцінено характеристики твердотільних НВЧ генераторів у режимі мінімізації 

вихідних шумів; 

- розроблено принципову схему ввімкнення діелектричного резонатора в 

схему твердотільного НВЧ генератора; 

- запропоновано рекомендації щодо технічної реалізації НВЧ генератора з 

діелектричним резонатором; 

- розроблено принципову схему малогабаритного імпульсного дводіодного 

генератора на ЛПД, що дозволяє реалізувати вдвічі більшу вихідну потужність, ніж 

у генераторі з одним діодом; 

- розраховано шумові характеристики сигналу НВЧ генератора на двох діодах 

Ганна з високодобротним резонатором зі зменшеними вихідними шумами; 

- розроблено методику вимірювання магнітодіелектричних параметрів 

матеріалів у НВЧ діапазоні. 

- запропоновано методику вимірювання добротності діелектричних 

резонаторів. 
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Отримані в ході виконання експерименту результати дають змогу 

стверджувати, що мета наукового дослідження досягнута, а отримані результати 

мають практичну цінність. 
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АНОТАЦІЯ 

Зенів І.О. Методика покращення характеристик твердотільних 

надвисокочастотних генераторних систем. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ, 2016 р. 

Дисертація присвячена розробці нових конструкцій генераторів НВЧ таких, 

що мають поліпшені параметри та включають в себе діелектричні елементи, або 

допускають їх використання. 

Актуальною є проблема зниження рівня шумів твердотільних генераторів 

НВЧ діапазону. З цією метою проводяться роботи в напрямку підвищення 

добротності коливальних систем таких генераторів. Одним із шляхів підвищення 

добротності є застосування додаткових високодобротних резонаторів в 

генераторній системі. 

Застосування діелектричних резонаторів, в яких практично відсутні складові 

втрат в металі в тому числі застосування екранованих діелектричних резонаторів 

на лейкосапфірі. При цьому важливим моментом є застосування в якості 

матеріалу для цих резонаторів діелектричних матеріалів, що характеризуються 

невисокими діелектричними втратами. З цією метою удосконалено методику 

вимірювання параметрів діелектричних матеріалів. Наступним напрямком, який 

використовується для зниження рівня вихідних шумів генераторів НВЧ є 

компенсація нелінійної провідності нелінійних елементів шляхом ввімкнення 

додаткового ідентичного генераторного діода послідовно-зустрічно. 

З точки зору  підвищення якості приймально-передаючої системи 

актуальною є проблема підвищення вихідної потужності генераторів в 

передаючій системі. Одним з шляхів  рішення  цієї задачі є збільшення  

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625101
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потужності генераторів з ввімкненням додаткового ідентичного діода, що працює 

в режимі синхронізації. 

Таким чином, робота присвячена покращенню характеристик режимів роботи 

твердотільних НВЧ генераторів в частині зниження шумів і підвищення 

потужності вихідного сигналу. 

Ключові слова: генерування, генератор, діод Ганна, діелектричний 

резонатор, вихідні шуми, частотні характеристики, добротність. 
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сверхвысокочастотных генераторных систем. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.12.13 - радиотехнические устройства и средства 

телекоммуникаций. Государственный университет телекоммуникаций, г. Киев, 

2016 р. 

Диссертация посвящена разработке новых конструкций генераторов СВЧ, 

имеющих улучшенные параметры, и включают в себя диэлектрические элементы 

или допускают их использование. 

Актуальной является проблема снижения уровня шумов твердотельных 

генераторов СВЧ диапазона. С этой целью проводятся работы в направлении 

повышения добротности колебательных систем таких генераторов. Одним из 

путей повышения добротности является применение дополнительных 

высокодобротных резонаторов в генераторной системе. 

Применение диэлектрических резонаторов, в которых практически 

отсутствуют составляющие потерь в металле, в том числе применение 

экранированных диэлектрических резонаторов на лейкосапфире. При этом 

важным моментом является применение в качестве материала для этих 

резонаторов диэлектрических материалов, характеризующимся невысокими 

энергетическими потерями. С этой целью усовершенствована методика 

измерения параметров диэлектрических материалов. Следующим направлением, 

используемым для снижения уровня выходных шумов генераторов СВЧ является 

компенсация нелинейной проводимости нелинейных элементов путем включения 

дополнительного идентичного генераторного диода последовательно-встречно. 

С точки зрения повышения качества приемо-передающей системы 

актуальной является проблема повышения выходной мощности генераторов в 

передающей системе. Одним из путей решения этой задачи является повышение 

мощности генераторов с включением дополнительного идентичного диода, 

работающего в режиме синхронизации. 

Таким образом, работа посвящена улучшению характеристик режимов 

работы твердотельных СВЧ генераторов в части снижения шумов и повышения 

мощности выходного сигнала. 

Ключевые слова: генерирование, генератор, диод Ганна, диэлектрический 

резонатор, выходные шумы, частотные характеристики, добротность. 
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ANNOTATION 

Zeniv I.O. Methods of improving the performance of solid-state microwave 

generator systems. – Manuscript. 

The thesis submitted in fulfilment of the PhD in technical sciences in specialty 

05.12.13 – radio engineering devices and telecommunication means. – State University 

of Telecommunications, Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to the development of new designs of VHF generator systems 

with improved parameters that include dielectric elements or allow their application. 

A topical problem is how to decrease the noise level of solid-state VHF generator 

systems. For this purpose we have been working to increase the quality factor of 

oscillatory systems for such generators. One of the ways to improve the quality factor is 

the inclusion of additional high-Q resonators into the generating system.  

The application of dielectric resonators which practically have no losses in the 

metal components, including the application of shielded leuco sapphire dielectric 

resonators. Thereby, the important point is the application of dielectric materials, 

characterized by low dielectric losses, for these resonators as material. For this purpose 

methods of measuring the parameters of dielectric materials have been improved. The 

next option used to reduce output noise level of VHF generator systems is to 

compensate the nonlinear conduction of nonlinear elements by including additional 

identical generator diode series-opposing. 

With a view of transceiver system quality improvement there is a topical problem 

of increasing the output power of generators in the transmission system. One of the 

ways to solve this problem is to increase the power of generators with an additional 

identical diode operating in synchronization mode. 

Thus, the work is devoted to the improvement of the characteristics and operation 

mode of solid-state VHF generators in terms of reducing output noise and increasing the 

power output. 

Keywords: generating, generator, Gunn’s diode, dielectric resonator, the output 

noise, frequency response, quality factor. 


