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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація на тему «Антенна система  ультраширокосмуго-

вого пеленгатора» складається з 5 розділів і має обсяг 122 сторінок,  40 таблиць, 

132 ілюстрації та 1 додаток. 

Ключові слова: антена, антенна система, пеленгатор, спіраль. 

Актуальність теми: розробка нової компактної  антенної системи пеленга-

тора, яка працює у діапазоні частот від 1.5 до 20 ГГц. 

Мета дослідження: створення моделі ультраширокосмугової антенної сис-

теми, що працює в діапазоні від 1.5 до 20 ГГц. 

Задачі дослідження: оптимізація параметрів антени та геометрії її опромі-

нювачів для створення компактної антенної системи. 

Об’єкт дослідження:  антенна система ультраширокосмугового пеленга-

тора. 

Предмет дослідження: електродинамічні характеристики випромінювання 

досліджуваної антени. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

- розроблена нова конфігурація антенної системи пеленгатора; 

- оптимізовано геометрію опромінювачів. 
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ABSTRACT 

The Master's thesis on " Antenna system of ultra-wideband direction finder" 

consists of 5 sections and has a volume of 122 pages, 40 tables, 132 illustrations and 1 

appendix. 

Keywords: antenna, antenna system, direction finder, spiral. 

Topicality: development of a new compact antenna system of the pelleteer, which 

operates in the frequency range from 1.5 to 20 GHz. 

Purpose of the study: to create a model of an ultra-wideband antenna system 

operating in the range from 1.5 to 20 GHz. 

Research objectives: optimization of antenna parameters and geometry of its 

irradiators to create a compact antenna system. 

Object of study: ultra-wideband antenna system. 

Subject of study: Electrodynamic characteristics of radiation of the antenna 

under study. 

Scientific novelty of the obtained results: 

- a new configuration of the antenna system of the direction finder has been 

developed; 

- the geometry of the irradiators is optimized. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ДС – діаграма спрямованості; 

ЕМВ – електромагнітне випромінювання; 

КСХН – коефіцієнт стоячої хвилі за напругою; 

НВЧ – надвисокі частоти; 

ОС – осьове співвідношення; 

ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина; 

УВЧ – ультрависокі частоти; 

ГПЕ – густина потоку ЕМВ; 
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ВСТУП 

Актуальність теми. В наш час навіть в мирну епоху велика кількість країн 

веде гонку озброєнь. Велика частина з таких розробок припадає на радіотехно-

логії, адже при веденні воєнних дій широко використовуються методи та при-

строї радіоборотьби, локації, пеленгації та інше. В цьому списку не останнє місце 

займає пеленгація – знаходження напрямку на об’єкт випромінювання. При не-

обхідності виявлення об’єкту на великій площі можливого розміщення, найчас-

тіше, використовують мобільну пеленгацію, тобто пеленгацію з використанням 

рухомих об’єктів, на борту яких знаходяться спеціальні системи. Однією з скла-

дових такої системи є антенна система, до якої висуваються жорсткі вимоги по 

масі та габаритам. 

Опис. В рамках даної роботи планується дослідити ультраширокосмугову 

спіральну антену, а також антенну систему, що складається з трьох таких антен. 

Для розрахунку характеристик антени та антенної системи було використано 

програмний пакет CST Microwave Studio. В роботі було вирішено наступні за-

вдання: 

1. Огляд конструктивних особливостей побудови широкосмугових спіраль-

них антен, аналіз їх параметрів та характеристик; 

2. Дослідження та оптимізація геометрії плоского спірального випроміню-

вача.; 

3. Створення моделі та оптимізація характеристик компактної спіральної 

антени.  

4. Створення електродинамічної моделі антенної системи пеленгатора та 

розрахунок її характеристик. 

Об’єктом дослідження  є антенна система ультраширокосмугового пелен-

гатора, що працює в широкому діапазоні частот. 

Предметом дослідження є електродинамічні характеристики випроміню-

вання досліджуваної антени. 

Мета дослідження: створення моделі ультраширокосмугової антенної сис-

теми, що працює в діапазоні від 1.5 до 20 ГГц. 
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Наукова новизна отриманих результатів: 

- розроблена нова конфігурація антенної системи пеленгатора; 

- оптимізовано геометрію опромінювачів. 

Практична цінність – розроблено модель ультраширокосмугової антенної 

системи пеленгатора, що працює в діапазоні частот від 1.5 до 20 ГГц. 

Особичтий внесок здобувача. Особистий внесок автора полягає в форму-

лювання мети і задач дослідження,  проведенні ком’ютерних моделювань, ана-

лізі конструкції та фізичних процесів , що протікають в спіральних антенах, ана-

лізі математичних моделей та конструкції фазового пеленгатора, оптимізації ге-

ометрії випромінювачів системи та створення моделі антенної системи 

Публікації 

Матеріали магістерської дисертації пройшли публічну перевірку шляхом 

публікації однієї тези на міжнародній науково-технічній конференції. 

Тези наукових конференцій: 

Ультраширокосмугова комбінована спіральна антена / Хомрач О.Г. // Во-

сьма міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, 

апарати та системи» м. Київ, «КПІ імені Сікорського», – 2019р. 
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1. ОГЛЯД АНАЛОГІВ 

1.1. Малогабаритна спіральна антена діапазону УВЧ [1] 

Дана антена розроблялась для станції радіотехнічного контроля і працює в 

діапазоні частот 0.3-1.2 ГГц. 

Конструкція антени 

При використанні планарної спіралі, що працює на частоті 0.3 ГГц, її окру-

жність повинна бути приблизно рівною з довжиною хвилі на даній частоті (не 

менше 1000 мм), тому було прийнято рішення застосувати комбінований варіант 

антени (діелектрична напівсфера з плоскою спіраллю). Напівсферична частина 

антени, виконана на діелектричному корпусі (�=4.2), формує діаграми направле-

ності в області нижніх частот, в той час як планарна спіраль дозволяє реалізувати 

нормальні діаграми направленості в області верхніх частот. Цей тип конструкції 

виграє в розмірі, але виникає інша проблема – значний рівень задніх пелюсток. 

Антена в цілому представляє собою обрізану напівсферу діаметром 133 мм 

(
��нижня = 0.133) з металевою основою, що переходить в плоску спіраль. Вершина 

напівсферичного корпусу зрізається і замість неї встановлюється плоска спіраль. 

Відповідні витки планарної і напівсферичної спіралі контактно з’єднуються . Для 

формування однонаправленої діаграми і зменшення рівня задніх пелюсток ан-

тена встановлюється на металевому екрані. При цьому застосовується поглина-

ючий матеріал на основі тонкого (6.3 мм) феритового поглинача типу C-RAMFT 

фірми «Cuming Microwave» (США) або матеріал Francosorb F006 товщиною 6 

мм. фірми  «Frankonia» (Німеччина). Поглинаючий матеріал розміщується  між 

діелектричним корпусом антени і металевою основою. Ці матеріали мають дуже 

низький коефіцієнт відбиття на робочих частотах антени (рис. 1.1.1), що дозволяє 

забезпечити впевнений прийом сигналу в необхідному секторі кутів. Збудження 

випромінюючої структури виконується за допомогою коаксіального узгоджую-

чого симетруючого трансформатора. 
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Рис. 1.1.1. – Коефіцієнт відбиття поглинаючих матеріалів. 

 

Рис. 1.1.2.а – Конструкція антени в програмному пакеті моделювання 

 

Рис. 1.1.2.б – Конструкція антени 
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На (рис. 1.1.2.б) зображено конструкцію антени де 1 – узгоджувальний си-

метруючий трансформатор, 2 – напівсферичний корпус, 3 – плоска спіральна 

плата, 4 – напівсферична спіраль, 5 – радіопоглинаючий матеріал, 6 металевий 

екран трансформатора, 7 – металева основа антени, 8 – НВЧ роз’єм тип IX по 

ГОСТ РВ 51914-2002. 

В результаті розробки були отримані наступні радіотехнічні характеристики 

антени: 

Таблиця 1.1.1. 

- Діапазон частот, ГГц 0.3 – 1.2 

- КСХН, не більше  3 

- Ширина ДН, град  

на нижніх частотах 95 

на верхніх частотах  90 

- Поляризація еліптична 

- Коефіцієнт еліптично-

сті, не менше 

0.4 

- Коефіцієнт підсилення 

в мінімумі еліпса поля-

ризації 

 

0.05 – 0.8 

- Маса, кг 1.43 

- Діаметр антени, мм 133 

- Висота антени, мм 105 

- Хвильовий опір, Ом 50 

- Робоча температура -60°…+120° 
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Коефіцієнт підсилення антени 

 

Рис. 1.1.3. – Залежність коефіцієнта підсилення від частоти. 

Коефіцієнт стоячої хвилі за напругою 

 

Рис. 1.1.4. – Залежність КСХН від частоти 

Коефіцієнт еліптичності 

 

Рис. 1.1.5. – Залежність коефіцієнта еліптичності від частоти. 

 

 



13 

 

1.2. Мініатюрна ультраширокосмугова спіральна антена [2] 

Рис. 1.2.1. – Модель складової спіральної 

антени 

 

Рис. 1.2.2. – Перетин розділеної спіральної 

антени 

Даний аналог показує як можна зменшити розміри антени. Ця конструкція 

поєднує в собі кілька видів спіралей: арифметичну спіраль та еквіангулярну спі-

раль. 

1) Плоска спіраль 

Секція плоскої спіральної антени складається з двох основних форм: а саме 

арифметичної спіральної антени та еквіангулярної (рівномірної) спіральної ан-

тени. Радіус арифметичної спіралі  рівномірно збільшується разом з кутом , рів-

няння кривої:  = � � �� 

де  � – початковий радіус, � – швидкість розширення спіралі, � – кут, виражений 

в радіанах. Область, в якій окружність спіралі дорівнює довжині хвилі, – це го-

ловна площа випромінювання. 

Рівняння кривої еквіангулярної(рівномірної) спіралі: 

 = ��������� 
Де �  – початковий радіус, a – швидкість розширення спіралі, �� –початко-

вий кут, виражений в радіанах.  Коли довжина спіралі більша за довжину хвилі, 

то еквіангулярна( рівномірна) спіральна антена буде мати незалежні від частоти 

характеристики. 
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Зазвичай зовнішній периметр спіралі – це довжина хвилі відповідна нижній 

частоті. Найчастіше на платформі георадара апертура антени суворо обмежена і 

тому складно їй надати достатньо місця. Ця конструкція збільшує випроміню-

вану електричну довжину шляхом навантаження синусоїдального малюнку на 

зовнішню спіральну лінію. Ця структура може покращити ефект випроміню-

вання на низькій частоті і зменшити апертуру антени. 

Рівняння спіральної лінії з навантаженою синусоїдальною хвилею:  = ����� � ���� − ��� � ��� sin#$�� − ���% 
Де �� – кінцевий кут еквіангулярної спіралі, �� – кут з якого починається 

синусоїда, ��� і $ є амплітудою і частотою синусоїди відповідно. 

2) Відбиваюча порожнина (екран) 

Спіральна антена має нормальну двонаправлену діаграму спрямованості, і 

для отримання однонаправленого випромінювання, як правило,  екран викорис-

товується для видалення неочікуваного випромінювання. Плоский екран, зазви-

чай, використовується в якості відбивача, а відстань від опромінювача складає 

близько 
�хв(  . Інший метод використовує поглинаючі матеріали для зменшення 

ефекту резонансу, але при цьому втрачається 3 дБ підсилення. Розроблена антена 

обладнана особливим екраном, показаним на (рис. 1.2.2). Відстань від плоскої 

антени до верхньої частини  екрану складає близько четверті довжини хвилі най-

вищої частоти, і дно екрану знаходиться на відстані 60 мм. від планарної антени. 

3) Розширена спіраль 

Особливий екран змінює планарну структуру в тривимірну структуру за ра-

хунок чого ми можемо використати сторони циліндра. В цій конструкції спіраль 

з двох плечей простягається від кінця плоскої структури, яка збільшує ефектив-

ність низькочастотного випромінювання антени. 

Рівняння розширеної спіралі в полярних координатах: ) =  ∙ sin � + =  ∙ cos � . = p � 



15 

 

де  – радіус спіралі і p – крок спіралі. 

4) Широкосмугове узгодження (плата антени) 

Вхідний опір розробленої антени 106 Ом. Для цієї антени було розроблено 

перехід на 50-тиомний коаксіальний кабель. 

 

Рис. 1.2.3. – Геометрія спроектованого переходу (плати). 

Геометричні параметри антени. 

Розроблена спіральна антена була виготовлена на підкладці Rogers RT / 

Duroid 6010 з товщиною підкладки 0.508 мм і з використанням технології літог-

рафії. Діелектрична проникність рівна 9.8, а діаметр підкладки складає 60 мм. 

Оптимізовані параметри антени наступні: � еквіангулярної спіралі дорівнює 0.7 

мм, швидкість розширення обох спіралей � складає 0.22. Амплітуда синусоїди ��� рівна 1 мм. частота хвилі $ дорівнює 30, крок спіралі p рівний 57.6, розши-

рена спіраль рівна 0.96 кола. 

В результаті роботи була розроблена антена, що працює в діапазоні частот 

від 1 до 18 ГГц та має наступні характеристики: 
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Рис. 1.2.4. – Залежність коефіцієнта 
підсилення від частоти 

 

Рис. 1.2.5. – Коефіцієнт еліптичності антени 

 

. 

 

Рис. 1.2.7. – Діаграми спрямованості антени на частотах 1, 10 та 18 ГГц в E – площині та H – 

площині. 

 

 

Рис. 1.2.6. – КСХН в діапазоні частот від 0.7 до 18 ГГц. 
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 1.3. Низькопрофільна ультраширокосмугова спіральна антена [3] 

Особливістю антени є індивідуально спроектована ультраширокосмугова 

гібридна порожнина, що працює в діапазоні частот 2-18 ГГц і складається з маг-

нітних і діелектричних матеріалів. Дана порожнина має глибину 0.625 дюйма. 

Конфігурація спіралі 

Антена була змодельована і виготовлена з використан-

ням наступних параметрів: внутрішній радіус �=0.015 

дюйма, зовнішній радіус �=1.2 дюйма, число витків N=27 і 

константа пропорційності спіралі �0=0.007  радіан. 

Конфігурація антени з найкращими характеристиками 

В результаті численних моделювань було досягнуто 

конфігурації, що має найоптимальніші характеристики. 

Для арифметичної  спіралі 2-18 ГГц мінімальна товщина 

композитного вузла 0.476 дюйма ( поглинач MAGRAM з металевою підкладкою 

0.098 дюйма,  середній шар LS-10055 товщиною 0.125 дюйма і передній шар AN-

74 товщиною 0.0253 дюйма) і відстань між антеною та поглинаючими шарами 

0.148 дюйма. 

Результати 

 

Рис. 1.3.1. –  Дво-

плечева арифме-

тична спіральна 

антена 

 

Рис. 1.3.2. –  Результати вимірювання та моделювання діаграми спрямовано-

сті на частоті 2 ГГц. 
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Рис. 1.3.3. –  Результати вимірювання та моделювання діаграми спрямованості 

на частоті 6 ГГц. 

 

Рис. 1.3.4. –  Результати вимірювання та моделювання діаграми спрямованості 

на частоті 10 ГГц. 

 

Рис. 1.3.5. –  Результати вимірювання та моделювання діаграми спрямованості 

на частоті 14 ГГц. 
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Рис. 1.3.6. –  Результати вимірювання та моделювання діаграми спрямованості 

на частоті 18 ГГц. 

 

Рис. 1.3.7. –  Результати вимірювання та моделювання осьо-

вого коефіцієнта в смузі частот 

 

Рис. 1.3.8. –  Графік залежності зворотних втрат від частоти 
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1.4. Компактна планарна спіральна антена від 1 до 18 ГГц для інтерфе-

рометра та визначення напрямку. [4] 

Дана антена розроблялась для інтерферометру та пристроїв визначення на-

прямку. 

Зазвичай більшість систем використовують  компактні антени діаметром  2 

дюйма (50.8 мм.)  для перекриття від 2 до 18 ГГц. Якщо така антена маштабується 

для роботи починаючи з 1 ГГц, то діаметр збільшується вдвічі. Для антени інте-

рферометра це занадто великі розміри. Максимально допустимий діаметр такої 

антени 65 мм.  

Конструкція 

Плоска спіральна антена складається з трьох основних деталей – задня по-

рожнина (екран), двоплечевий спіральний випромінювач і плата узгодження. 

На рис. 1.4.1 показано креслення завершеної антени. Циліндрична порож-

нина основи представляє 

собою комбіновані з сот і 

фериту поглиначі, функ-

цією яких є зменшення і 

усунення зворотнього 

випромінювання від по-

верхні спіралі. Внутрі-

шні відбиття від основи 

порожнини (екрану) по-

гіршує осьове співвідно-

шення антени. Зовнішні «вуха» в основі антенної порожнини (екрану) призна-

чені для обертання фази встановленої антени. Механічні  обертання спіральної 

антени, на певний кут, призводять до рівномірного зсуву фази на один і той же 

кут по всій смузі частот антени. Це важлива властивість спіральних антен вико-

ристовується при вирівнюванні фази в інтерферометрі визначення напрямку. 

Маса антени 140 грамів. 

 

Рис. 1.4.1. –  Контурне креслення компактної спіральної ан-

тени від 1 до 18 ГГц. 
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Для досягнення  компактного розміру антени не можна використовувати са-

модоповнюючу арифметичну спіраль , яка  ростуте у вигляді  = � � ��, де   – 

радіус спіралі,   � – початковий радіус, �– швидкість розширення спіралі, � – 

кут, виражений в радіанах. Нинішня конструкція використовує самодоповню-

ючу повільно-хвильову (зигзагоподібну) спіральну архітектуру. Двоплечева спі-

раль починається як звичайна арифметична спіраль, в якій повільно вводяться 

зигзаги в міру зрозтання зовнішнього діаметру. Така спіраль щільніше намотана, 

ніж вказана раніше. Дана спіраль витравлюється на підкладці висотою 0.254 мм 

і діелектричною проникністю � = 2.2. 

Компенсаційна узгоджувальна плата використовується для живлення ан-

тени. Спіральний випромінювач самодостатній; для антени у вільному просторі 

це дає реальний опір 603 Ом. Коефіцієнт заповнення підкладки і наявність пог-

линача зменшують опір, приблизно, до 160 Ом. Для вхідного роз’му з опором 50 

Ом, узгоджувальна плата повинна виконувати значні перетворення імпедансу 

для досягнення хорошого КСХН. Ціллю розробки плати було досягнення коефі-

цієнта відбиття -14 дБ. 

Результати вимірювань 

 

Рис. 1.4.2. –  Виміряні значення коефіціє-

нта підсилення антени в діапазоні частот 

від 1 до 18 ГГц. для вертикальної і горизо-

нтальної поляризацій  

 

Рис. 1.4.3. –  Виміряне осьове співвідно-

шення в діапазоні частот від 1 до 18 ГГц. 

під кутом до 80° 
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Антенна система з компактних планарних спіральних антен 

На (рис. 1.4.5) пока-

зано конструкцію антенної 

системи інтерферометра, 

що складається з чотирьох 

однакових спіральних ан-

тен. 

Антенна система має 

ширину 134 мм., довжину 

383 мм. та висоту 24.3 мм. 

Маса даної збірки складає 

1.3 кг. 

 

 

Рис. 1.4.4. –  Осьове співвідношення на частотах 

1 (синім) та 18 (червоним) ГГц. 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 1.4.5. –  Антенна система інтерферометра: (а) вигляд 

ззаду, (б) вигляд спереду, що показує захисний корпус 
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1.5. Ультраширокосмугова плоска спіральна антена з інтегрованою узго-

джувальною платою на основі рідкокристалічного  полімеру. [5] 

Дана антена працює в діапазоні частот від 1 до 8 ГГц. 

Конструкція 

Виготовлена спіральна антена показана на (рис. 1.5.1). Підкладка даної ан-

тени виготовлена з тришарової структури. Вона складається з двох шарів рідко-

кристалічного полімеру та одного шару паперу. Два спіральних плеча друку-

ються струменевим принтером на верхньому шарі рідкокристалічного полімеру. 

На нижній шар рідкокристалічного полімеру друкується ще одна спіраль, 

централізовано розташована під першим плечем, утворюючи «еквівалент мікро-

смужкової лінії живлення». Між двома шарами рідкокристалічного полімеру то-

вщиною 0.13 мм. розташовується паперова підкладка товщиною 0.23 мм. 

Фотопапір викори-

стовується для механіч-

ної підтримки, а також 

для збільшення тов-

щини підкладки без 

зміни діелектричної 

проникності, оскільки 

рідкокристалічний полі-

мер, як і фотопапір ма-

ють схожу діелектричну 

проникність (� = 3�. Більш товста підкладка необхідна, щоб зробити розміри уз-

годжувальної плати такими, які б забезпечували необхідну величину 4�. Харак-

теристичний опір (4�) мікросмужкової лінії живлення варіюється від 50 Ом., в 

точці подачі, до 130 Ом. в центрі спіралі. Їх тангенс втрат ( tan 7 ) складає 0.025 

для рідкокристалічної структури і 0.07 для паперу. Для склеювання трьох підк-

ладок використовується невелика кількість клей-спрея, котрий не сильно змінює 

діалектричну проникність. 

 (а) (б) 

Рис. 1.5.1. –  Виготовлена антена: (а) передня частина, (б) за-

дня частина 
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Початковий радіус  (при 8 = 0) спіралі 9 втановлюється рівний 8 мм., а кі-

нцевий радіус (при 8 = 33) встановлюється рівним 32 мм. Кожна з двох однако-

вих плечей спіралі визначаються двома лініями, які описуються наступними рі-

вняннями: :��8� = 9��; :9�8� = 9���;��� 
де  :� і :9 зовнішній і внутрішні радіуси спіралі, 8 – кутове положення, 9 – по-

чатковий радіус, � – крок розширення спіральних плечей. Для виготовлення спі-

ралі були використані наступні параметри: � = 0.1471, 9 = 8 мм. та  � = 3 2⁄ .  

Більш вузькі кінці двох плечей розширюються в дві спільні вершини криво-

лінійних ортогональних трикутника, для підтримання самовнюючої форми спі-

ралі. 

Результати вимірювань 

 

Рис. 1.5.2. –  Результати вимірювань та моделювання коефіцієнта відбиття в діапазоні 

частот від 1 до 8 ГГц. 

 



25 

 

1.6. Ультраширокосмугова спіральна антена з однонаправленим випромі-

нюванням [6] 

Даний аналог поєднує в своїй конструкції два види спіралі: еквіангулярну 

та Архімедову спіралі. Антена працює в діапазоні частот від 5 до 20 ГГц. 

Конструкція 

Запропонована двопле-

чева друкована спіральна ан-

тена розроблена поєднанням 

еквіангулярної спіралі з спі-

раллю Архімеда і зображена на 

рис. 1.6.1. Антена розміщена на 

підкладці Rogers RT/duroid 

S880 (� = 2.2) з товщиною 

0.762 мм і підкріплена круглою 

алюмінієвою площиною зазем-

лення діаметром 50 мм. 

Рівняння, якими опису-

ються два плеча еквіангулярної 

спіралі: :� = :���� 

 

Рис. 2.5.3. –  Діаграми спрямованості в XZ і YZ площинах на частотах (а) 2 ГГц., (б) 3 

ГГц., (с) 6 ГГц. 

 

Рис. 1.6.1. –  Ультраширокосмугова спіральна ан-

тена, що живиться експоненційно-конічною узго-

джувальною платою, з металевим екраном, розміще-

ним на одній стороні плати. Діаметр антени 50 мм., а 

висота 23 мм. 
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:� = :���@��A�B
 

де :� та :� радіус-вектори, � – швидкість розширення спіралі. 

Параметри еквіангулярної спіралі наступні: :� = 0.5 мм., � = 0.22, �~#0,43%. 
Радіус Архімедової спіралі збільшується разом з кутом � рівномірно, рів-

няння кривої:  = � � �� 

де  – радіус-вектор, � – швидкість розширення спіралі, W представляє ширину 

Архімедової спіралі. 

Параметри Архімедової спіралі наступні: � = 6.5  мм., � = 0.64, �~#0,83%, 
W= 1 мм. 

Для того щоб реалізу-

вати однонаправлене випро-

мінювання та покращити під-

силення антени, використо-

вується  відбиваюча плас-

тина, що розміщена під підк-

ладкою плоскої спіралі. Між 

підкладкою спіралі і пластиною (екраном) знаходиться поглинаючий матеріал – 

тефлон, з діелектричною приникністю � = 2.2. Відстань між відбивною пласти-

ною і антеною складає 23 мм. У порівнянні з відбивною порожниною відбиваюча 

пластина не має металевої бічної стінки, яка може впливати на електричні хара-

ктеристики антени по зовнішньому краю спіралі. Крім того, така конструкція 

зменшує осьовий розмір антени. Такий вид антени традиційно називається мік-

росмужковою спіральною антеною, тому що форма металевої смуги її плеча ана-

логічний мікросмужковим лініям передачі, але їх механізм випромінювання не 

такий як у традиційної мікросмужкової антени. 

 

 

 

 

Рис. 1.6.2. –  Геометрія узгоджувальної плати 
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Результати моделювань 

 

Рис. 2.6.3. –  Порівняння результатів моделю-

вань КСХН складеної спіральної антени та 

традиційних спіральних антен 

 

Рис. 2.6.4. –  Порівняння результатів моде-

лювань осьового коефіцієнта складеної спіраль-

ної антени та  традиційних спіральних антен 

 

 

Рис. 2.6.5. –  Результати моделювання коефіцієнта підсилення в діапазоні час-

тот від 4 до 20 ГГц 
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 (а) (б)  

 

 (в) (г) 

 

(д) 

Рис. 1.6.6. –  Діаграми спрямованості антени в площинах XZ та YZ на частотах: (а) 4 

ГГц., (б) 8 ГГц., (в) 12 ГГц., (г) 16 ГГц. та (д)  20 ГГц. 
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2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

В даному розділі будуть описані теоретичні, математичні та фізичні ос-

нови пеленгації , а також фізичні процеси, що відбуваються при роботі спіраль-

них антен. 

2.1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНТЕНИ 

2.1.1. Види спіралей [7] 

Існує два основні види плоских спіралей: Архімедова (арифметична) спі-

раль та логарифмічна спіраль. 

Архімедова спіраль 

Рівняння Архімедової спіралі в пара-

метричній формі: +�G� = �G cos G  )�G� = �G sin G  .�G� = 0  

де, � – коефіцієнт розширення спіралі, G – 

змінний параметр, що характеризує дов-

жину спіралі. 

 

Логарифмічна спіраль 

Рівняння логарифмічної спіралі в па-

раметричній формі: +�G� = ���H cos G  )�G� = ���H sin G  .�G� = 0  

де, � – коефіцієнт розширення спіралі, G – 

змінний параметр, що характеризує дов-

жину спіралі. 

В даній роботі використовується не 

лише планарна спіраль, а й конічна, тому розглянемо і її. 

 

Рис. 2.1.1.1. –  Зображення Архіме-

дової (арифметичної) спіралі 

 

Рис. 2.1.1.2. –  Зображення логариф-

мічної спіралі 
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Конічна спіраль 

Рівняння конічної спіралі в параметрич-

ній формі: +�G� = �G cos G  )�G� = �G sin G  .�G� = �G  

де, � – коефіцієнт розширення спіралі в гори-

зонтальній площині, � – коефіцієнт розши-

рення спіралі в вертикальній площині,G – 

змінний параметр, що характеризує довжину 

спіралі. 
 

 

2.1.2. Теорія струмів [8] 

Проведемо наближене пояснення механізму випромінювання двоплечевої 

арифметичної спіралі. Така спіраль розглядається як двоплечева лінія передачі, 

яка за рахунок геометричної форми переходить в випромінюючу структуру. Ві-

домо, що двоплечева лінія при достатньо близькому розміщенню провідників ви-

промінює дуже мало. Це пояснюється тим , що  струми, які протікають по про-

відникам лінії, завжди зсунуті по фазі на 1800 , так що їх випромінювання взає-

мно компенсується. 

 

Рис. 2.1.2.1. – Побудова кругової і прямокутної арифметичної спіралі 

 
Рис. 2.1.1.3. – Зображення коніч-

ної спіралі 
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Нехай двоплечева лінія скручена в вигляді спіралі (рис. 2.3,а) а точки P i Q 

на різних провідниках лінії, рівновіддалені (вздовж провідників) від відповідних 

кінців спіралей А і В, діаметрально протилежні і лежать на одному колі з центром 

в точці О. Звідси бачимо, що різниця відстаней від точок P і P’( розташованій 

поряд з точкою P на одному радіусі, але на іншому провіднику спіралі) вздовж 

спіралі до точок А та В точно дорівнює довжині дуги Q P’. Якщо відстань між 

провідниками спіралі ∆r‹‹r, то Q P’≈πr. Ця різниця довжин провідників не зале-

жить від числа витків, якщо спіраль намотана рівномірно. Аналогічно і для спі-

ралі квадратної форми(фіг.2,б). В цьому випадку різниця довжин від двох точок 

P і P’ близька до 4d( d -  відстань по перпендикуляру  від центра спіралі до сто-

рони витка , на якому лежить точка P) незалежно від числа витків  спіралі, при 

умові, що відстань між провідниками спіралі ∆d‹‹d і постійна для всіх витків. 

Периметри витків , на яких знаходяться P і P’, приблизно рівні 8d . 

Розглянемо ще раз, чому дорівнюють: 

1) різниця довжин вздовж провідників спіралі до точок P і P’; 

2) периметр витка, на якому знаходиться точка P. 

Для прямокутної спіралі перша величина складає 4d, друга - 8d або при I =�J , 
�� і K відповідно. При такому фазуванні полів, що випромінюються протилеж-

ними сторонами квадрату, така, що вони складаються синфазно в напрямку нор-

малі до площини спіралі. Крім того, поля двох суміжних сторін квадрата рівні по 

величина але зсунуті по фазі на 900, так  що повне поле випромінювання спіралі 

має кругову поляризацію в напрямку нормалі до її площини. Для кругової спіралі 

з рівномірною намоткою в точці, що знаходиться на відстані r від центру спіралі, 

перша величина рівна πr, друга- 2πr або при  = ��A складає 
�� і λ відповідно. 

Якщо в спіралі існує біжуча хвиля струму і вітки спіралі на клемах А і В 

збуджуються в протифазі, то різниця фаз струмів в довільному перерізі PP’ дво-

плечевої лінії рівна π. 
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Таким чином, сусідні елементи струму на провідниках двопровідної  спі-

ралі, з самого початку протифазні, при   = ��A стають синфазними, а їх випромі-

нювання – максимальним. Крім того, синфазними є і струми в точках, розміще-

них діаметрально протилежно відносно центру О. 

Таким чином в спіралі випромінюють, в основному, витки, розміщені у ме-

жах кола, середній периметр якого рівний λ. Саме через це спіральна антена є 

принципово широкосмуговою; необхідно лише, щоб її радіус був достатній для 

забезпечення півхвильового набігу фази. Через те, що периметр випромінюю-

чого витка у всьому робочому діапазоні спіралі рівний λ , ширина діаграми спря-

мованості залишається при цьому постійною. Активна складова вхідного опору 

спіралей з відносно щільною намоткою складає близько 100 ом. 

2.1.3. Вищі типи випромінювання 

Випромінювання витка з периметром λ називається режимом випроміню-

вання першого типу. На наступних витках різниця фаз струмів продовжує зрос-

тати. Якщо спіраль безкінечна, то струми виявляться в протифазі на витках з пе-

риметром 2λ і знову будуть синфазними на витках з периметром 3λ. Витки дов-

жиною 2λ не випромінюють через протифазу суміжних елементів  на витках спі-

ралі. Витки довжиною 3λ можуть випромінювати, породжуючи режим випромі-

нювання третього типу. Звідси слідує, що при протифазному збудженні спіралі 

випромінюють лише непарні типи. 

 

Рис. 2.1.3.1. – Збудження спіралі в режимі випромінювання другого типу 

Якщо ж антена збуджується синфазно, то вздовж спіралі зсув фаз між стру-

мами в витках буде також зростати і при периметрі витка, що рівний λ, струми 
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будуть протифазними, тобто не будуть випромінювати. На витках з периметром 

2λ струми будуть знову синфазними; випромінювання цих витків відповідає ре-

жиму другого типу. Діаграма випромінювання цих струмів має мінімум в на-

прямі осі і максимум – в площині спіралі. Так як діаметр спіралі при цьому рів-

ний  всього 
��A , то пелюстки діаграми в площині осі спіралі доволі широкі. Таким 

чином, при синфазному збудженні можливе випромінювання парних типів. 

2.1.4. Теорія поля 

Діаграма спрямованості швидко стає частотно-незалежною в антенах, що 

близькі по формі до самодоповнюючих структур. Зазвичай, коли довжина хвилі 

менше довжини витка, діаграма спрямованості практично частотно-незалежна. 

Таким чином, необхідний мінімальний радіус складає дуже малу частину хвилі, 

наприклад для коефіцієнта розширення на один оберт L,  рівний 4 і мінімальний 

радіус становить близько  �(. Самодоповнююча структура є оптимальною з точки 

зору зручності виміру діаграми спрямованості, так як ДС такої структури симет-

ричною по осі. Ця симетрія зберігається навіть для L = 7; при менш швидкому 

розширенні симетрія пкращується. Слід відмітити, що зміна ДС зазвичай має ві-

дхилення від симетричної форми відносно осі. Виміряна діаграма спрямованості 

для L < 7 добре апроксимується двома однаковими сферами, які дотичні в пло-

щині антени в точці збудження. 

Іншими словами, амплітуда поля змінюється, приблизно, як NO08, де  8 – кут 

між перпендикуляром до площини антени і напрямком спостереження. Поле ви-

промінювання рівне нулю у всіх напрямках, зайнятих безкінечною антеною. 

Більш швидке розширення призводить до виродження: діаграма стає несиметри-

чною і поступово розпадається на велику кількість пелюсток. 

Для самодоповнюючих  структур при  L < 7 у рамках точності вимірювань 

кругова поляризація спостерігається не тільки на осі, але навіть під кутом  70° 

від осі. 
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Рис. 2.1.4.1 – Конфігурація поля для декількох гармонік, при 8 = 0 

Напрям обертання вектора E співпадає з напрямом розширення спіралі. Таким 

чином, напрямок обертання буде одним і тим же по обидві сторони від деяких 

фіксованих осей і протилежним відносно напрямку поширення. Колова поляри-

зація у всіх напрямках має таке ж важливе значення, як і частотна незалежність. 

Колова поляризація поля пов’язана з симетрією ДС. Покажемо, що зміна поля, в 

залежності від кута � може бути виражена рядом Фур’є Е = R ST�9T�UTV�U                                                     (2.1.4.1) 

Всі члени ряду, за виключенням членів з W = ±1 повинні давати нульове поле на 

осі θ=0; в протилежному випадку значення Е на цій осі буде невизначеним( рис. 

2.5). Таким чином, якщо амплітуда Е� не залежить від � і не рівна нулю при θ=0 

, то тільки один член ряду  не рівний нулю і має індекс W = 1 або  W = −1. Тому, 

виражаючи поле в координатах 8 і �, отримаємо: S;��� = �±]�S;�0�                                                  (2.1.4.2) 

Додаток самодоповнюючої структури виконується її поворотом на кут  
A�. Поле 

Н додаткової антени , з точністю до постійного коефіцієнту рівне полю Е першої 

антени. Таким чином: S;��� = 4�^; @� � A�B � через самодоповнюваність�, 

S;��� = −S� @� � A�B �властивість поля випромінювання�,          S; = ±kS� ��� �відповідно до рівняння 2.1.4.2�  (2.1.4.3) 
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Із цих формул видно, що поле Е має колову поляризацію. Вибір правильного 

знаку в формулі (2.3) диктується виходячи із розуміння типу поляризації. Вво-

дячи миттєве значення поля l⃗, отримаємо: l⃗ = n���]oS�                                                      (2.1.4.4) 

З рівняння (2.1) S = 8pS� � �qS� = �±k8p � �q�S�                        (2.1.4.5) 

де 8p і �q – одиничні орти. l⃗ =≈ ±8p sin $G � �q cos $G                                 (2.1.4.6) 

Таким чином, верхній знак свідчить про лівостороннє обертання навколо зовні-

шнього радіального напрямку. Розглядаючи поле в області . > 0, зовнішній ра-

діальний напрямок можна прийняти за вісь .. Таким чином, � < 0  дає �]�, а � >0 дає ��]�. Тому самодоповнююча антена, в якої величини |S;| і uS�u незалежні 
від �, створює поле кругової поляризації. 

2.2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕЛЕНГАЦІЮ 

Пеленгація – визначення напрямку від спостерігача на джерело радіовипро-

мінювання. 

Основними методами пеленгації є амплітудний та фазовий. В даній роботі 

розробляється антенна система саме для фазового методу тому його розглянемо 

детально. 

2.2.1. Фазовий пеленгатор для пеленгації в одній площині. [9] 

Найпростіший фазовий пеленгатор містить дві однакові антени, які розне-

сені в просторі на відому відстань l, а також пристрій для підсилення прийнятих 

сигналів та виміру різниці фаз між ними. 
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П – приймальний прист-

рій з обмеженням амплітуд 

сигналів, що приймаються; 

Ф – фазометр 

 

 

 

 

 

 

Приймальні пристрої фа-

зових пеленгаторів мають ряд особливостей,  виходячи з того, що внесені ними 

фазові зсуви повинні бути однаковими при вимірюванні частоти вхідних сигна-

лів в робочому діапазоні, амплітуди в межах, що визначаються  зміною відстані 

до джерела випромінювання і його потужності, а також при кліматичних та ме-

ханічних впливах. В багатьох випадках використовуються спеціальні схеми для 

переносу вимірюваної різниці фаз на суворо фіксовану частоту з метою змен-

шення інструментальних помилок фазометрів. 

Припустимо, що відстань від пеленгатора до джерела сигналу набагато бі-

льше, ніж база v. Тоді падаючу на антенну систему хвилю можна вважати плас-

кою. Затримка сигналу, що надходить на антену А1, відносно сигналу, що надхо-

дить на антену А2, виражається формулою 

wз = v ∙ cos �xN ,                                                                  �2.2.1.1. �  
де wз – затримка сигналу, N – швидкість поширення радіохвилі, �x – кут приходу 

хвилі, відрахований відносно осі + на якій розташовані фазові центри антен А1, 

А2. 

Рис. 1.2.1.1. –  Структурна схема  найпростішого 

фазового пеленгатора 
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Рис. 1.2.1.1. –  Геометрія співвідношення на площині 

Фазовий зсув сигналів, що відповідає затримці wз, визначається формулою 

Ф = 23 ∙ vK cos �x  ,                                                            �2.2.1.2. � 

де, Ф – фазовий зсув в радіанах, K – довжина хвилі. 

Найчастіше зручно кут надходження хвилі � відраховувати не від коорди-

натної осі +, а від нормалі до неї. Із минулого виразу видно, що 

� = �N0zW ФK23v                                                                    �2.2.1.3� 

Як і будь-яка вимірювальна система фазовий пеленгатор характеризується 

точністю і роздільною здатністю. В  даному матеріалі під роздільною здатністю 

будемо розуміти мінімальний кут між джерелами сигналу, при якому кожен з 

них може бути запеленгований окремо. Найпростіший фазовий пеленгатор не 

має кутової роздільною здатності. 

Джерелами похибок визначення пеленга � є наступні фактори: 

- неідеальність середовища поширення хвилі; 

- відбиття радіохвиль від підстильної поверхні і місцевих предметів; 

- дифракція радіохвиль на нерівностях земної поверхні; 

- неідентичність приймально – підсилювальних трактів від антен до фазо-

метрів і наявність, в результаті цього, неврахованих фазових зсувів; 

- внутрішні шуми апаратури і організовані зовнішні завади; 
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- неідеальність фазовимірюючої апаратури. 

2.2.2. Алгоритм поступового розкриття неоднозначності. 

Припустимо, що помилка фазових зсувів відсутня. На базі v� відбувається 

однозначний підрахунок 

�� = 23 v�K sin � 

Повна різниця фаз на неоднозначній базі v�  

Ф� = �� � 23{� = 23 v�K sin �. 
Тут |��| ≤ 3, {� – число повних періодів різниці фаз  Ф�, втрачених при ви-

мірюваннях. 

Із виразів для �� і Ф� знаходимо 

{� = 123 }�� v�v� − ��~. 
Так як реально різниці фаз �� і �� вимірюються з помилками, права частина 

цього виразу не є цілим числом. Тому {� визначають , округляючі  її до найбли-

жчого цілого числа. Визначивши {� можна таким же способом знайти {�, тобто 

{9 = 〈 123 }�9�� v9v9�� − �9~〉,                                          �2.2.2.1� 

Де 〈… 〉 - операція округлення до найближчого цілого числа. 

Пристрій, який реалізує даний алгоритм для двобазового пеленгатора, може 

бути виконано по схемі (рис. 2.2.2.1) як на дискретних, так і на аналогових еле-

ментах. 

Подібні пристрої використовуються у багатобазових пеленгаторах, що реа-

лізують «метод уточнень» (рис. 2.2.2.2). 

На схемі Ф9 – фазометр, УУН – пристрої усунення неоднозначності, кожне 

з яких може бути виконано по схемі (рис. 2.2.2.2) Приймальні пристрої не пока-

зані. Обчислювач видає оцінку пеленга �∗ відповідно до формули (2.2.1.3), де Ф = Фп – повна різниця фаз на найбільшій базі пеленгатора vT. Сукупність антен 

пеленгатора створює лінійну антенну решітку. 
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Рис. 2.2.2.1. – Пристрій послідовного усунення неоднозначності. 

 

Рис. 2.2.2.1. – Структурна схема пеленгатора, що працює по «методу уточнень» 

Якість усунення  неоднозначності характеризується ймовірністю того, що 

вона усунена правильно,  тобто розраховане значення { відповідає мінімальній 

похибці пеленгування. З (2.2.2.1) слідує, що при переході від бази v9�� до v9 умова 

правильного визначення {  полягає в тому, щоб розміщений в квадратних дужках 

вираз відрізнявся від істиного цілочисельного значення не більше ніж на 0.5. 

Представимо виміряні різниці фаз у вигляді �9 = ��9 � 79 ,                                                                  �2.2.2.2� 

де ��9 – різниця фаз точно відповідна куту приходу хвилі; 79  –  похибка 

вимірюван. 

Тоді на основі (1.4) умова правильного   усування неоднозначності запи-

шеться у вигляді 
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|�9| ≤ 0.5,                                                                           �2.2.2.3� 

де  

�9 = 123 }79�� v9v9�� − 79 ~.                                              �2.2.2.4� 

Для з’ясування фізичного сенсу  співвідношення (1.2.2.3) запишемо його у 

вигляді 

� 79�� K23v9�� − 79 K23v9� < K2v9 .                                                    �2.2.2.5� 

Так як 
�� ��A�� – похибка вимірювання направляючого конуса � на i – й базі, а  

��� 
– сектор однозначності на тій же базі, умова правильного усунення в тому, що 

різниця похибок на «грубій» базі v9�� і «точній» базі v9 не перевищує половину 

сектора однозначності по «точній» базі. Якщо ж  
������ ≫ 1, кутова похибка на «то-

чній»  базі в лівій частині (1.8) невелика порівняно з похибкою пеленгування  на 

«грубій» базі. 

Умова правильного усунення неоднозначності в W – базовому пеленгаторі 

описується сукупністю (W − 1) нерівностей (1.2.2.3), де z = 2, 3, … , W. В відповід-

ності  з цією умовою ймовірність  правильного усунення неоднозначності можна 

вирахувати за формулою 

�� = � …�.�
��.� � �T���)�, … , )T  � I)� … I)T

�.�
��.�  ,                    �2.2.2.6� 

де �T���)�, … , )T  � – густина розподілу ймовірності випадкових величин �9 
(1.7) 

Випадкові величини �9 , �9±� корельовані між собою навіть в тому випадку, 

якщо фазові похибки 79  незалежні. Тому в загальному випадку �� не рівна добу-

тку ймовірностей правильного усунення неоднозначності при переході від z-ї 
бази до �z � 1�-ї,  z = 1, 2, … , W − 1. Дійсно, нехай 79 – незалежні випадкові вели-

чини з нульовими середніми і рівними дисперсіями ���. Тоді дисперсії випадко-

вих величин �9 рівні 
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�� 9� = ���.�23�� �1 � } v9v9��~��,                                      �2.2.2.7� 

а коефіцієнт кореляції 
9,�9��� = − ����1 � } v9v9��~�� �1 � } v9v9��~����

��
              �2.2.2.8� 

Звідси випливає, що кореляція дійсно має місце, але при великому відно-

шенні баз 
������ вона стає несуттєвою. 

Особливістю пеленгатора побудованого по схемі (рис. 2.2.2.1), є те, що точ-

ність пеленгування визначається найбільшою базою, а всі інші служать тільки 

для визначення сектору однозначності. 

1.2.3. Компенсаційні методи вимірювання кута зсуву фаз.[10] 

В фазометрії широке розповсюдження отримали фазометри з послідовним 

пошуком максимуму функції правдоподібності, які сформували клас компенса-

ційних фазометрів. Загальна структурна схема фазометра даного типу (рис. 

2.2.3.1) містить фазовий дискримінатор, фазообертач, призначений для встанов-

лення нуля (ФВу), і градуйований фазообертач (ФВг). В режимі калібровки на 

обидва  входи фазометра подається один сигнал і за допомогою ФВу  встанов-

люється  нуль фазометра при нульовому відліку ФВг . В режимі вимірювання 

фази при фіксованому  положенні Фву фазовий дискримінатор встановлюється в 

нульове положення фазообертачем ФВг, по якому здійснюється відлік фази. 
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Рис. 2.2.3.1. –  Загальна структурна схема компенсаційного ЦФ 

Довгий час компенсаційні фазометри виконувались лише аналоговому варі-

анті і до появи цифрових фазометрів виконувались, в основному, для високото-

чних вимірювань фазових зсувів. Крім того, вони завдяки високій перешкодос-

тійкості знайшли широке застосування в фазових системах, працюючих на одній 

або декількох дискретних частотах. Реалізація фазометрів цього класу в широ-

кому діапазоні обмежена складністю побудови діапазонних фазообертачів. По-

дальший розвиток компенсаційні фазометри отримали с введенням цифрових 

елементів. В широко розповсюджених в наш час цифрових компенсаційних фа-

зометрах застосовуються цифрові фазообертачі на основі трігерних дільників ча-

стоти. Як відомо, ділення частоти обумовлює неоднозначність установки фазо-

вого зсуву, який, якщо не передбачені заходи по синхронізації, приймає довільне 

з дискретних значень �9 = z23 �⁄ , де                    z = 0, 1, … , � − 1. Керуючи 

таким фазообертачем, можна встановлювати будь-яке із значень �9. 
Структурна схема одного з найпростіших компенсаційних фазометрів при-

ведена на (рис. 2.2.3.2). На вхід дільників частоти ДЧ, виконуючих  функцію фа-

зообертачів, надходять імпульси від генератора Г, котрий синхронізований од-

ним з сигналів. Частота проходження імпульсів генератора L� = �  ⁄ , де   – ча-

стота вхідних сигналів. Фазовий зсув послідовностей з виходів ДЧ  керується 

сигналами фазових дискримінаторів, виконуючих функції перемножувачів. В за-

лежності від  знака ФС сигналів, які надходять на входи ФД, відбувається  або 
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додавання імпульсів до послідовності, що надходить на входи ДЧ від генератора, 

або виключення імпульсів. Індикацію виміряного фазового зсуву виробляє циф-

ровий індикатор (ЦИ) зчитуванням коду першого ДЧ при нульовому коді дру-

гого ДЧ. 

 

Рис. 2.2.3.2. –  .Структурна схема компенсаційного ЦФ. 

Складова похибка, обумовлена дискретним характером фазометра, відпові-

дає ∆�° = 360 �⁄ . Для забезпечення заданих ∆� необхідно, щоб � ≥ 360 ∆�°⁄ . 

Дана умова приводить до обмеження частотного диапазона вимірюваного сиг-

налу. Верхня частота повинна відповідати   < L� �⁄ . Діапазон робочих частот 

компенсаційного цифрового фазометра близько кількох кілогерц. 

2.2.4. Перший варіант реалізації ортогональого методу вимірювання 

кута зсуву фаз. 

Розглянемо варіант реалізації ортогонального методу вимірювання кута 

зсуву фаз з використанням перемноження сигналів в аналоговій формі. 

Представимо початкові сигнали у вигляді гармонічних функцій +��G� = �� sin� $�G � ���;                                         �2.2.4.1� +��G� = �� sin� $�G � ���;                                         �2.2.4.2� 

В подальшому будемо вважати, що частоти початкових сигналів рівні $� = $� = $.                                                                 �2.2.4.3� 

Умова оптимальності для сигналів +��G� та +��G� 
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� +��G��� cos�$G � ��IG ¤і
� = 0.                                 �2.2.4.4� 

де ¥і – час інтегрування. 

Запишемо кореляційні інтеграли �¦  та  �§ для сигналів +��G� та +��G� 

�¦ = � +��G��� cos�$G�IG ;   �§ =¤і
� � +��G��� sin�$G�IG .               �2.2.4.5� ¤і

�  

В кореляційних інтегралах (2.2.4.5) добуток можна замінити на різницю 

квадратів, використовуючи для цього наступні вирази � ∙ � = �� − ¨�                                                              �2.2.4.6� � = � � ¨                                                                        �2.2.4.7� � = � − ¨                                                                        �2.2.4.8� 
� = � � �2                                                                        �2.2.4.9� 
¨ = � − �2                                                                      �1.2.4.10� 

В результаті отримаємо: 

�¦ = � +��G��� cos�$G�IG = � �ª(��G� − ª���G�� IG ;                        �1.2.4.11�¤і
�

¤і
�  

�§ = � +��G��� sin�$G�IG =  � �ª���G� − ª���G�� IG ;                        �1.2.4.12�¤і
�

¤і
�  

� = �NG« �¦�§ = ¬ +��G��� cos�$G�IG¤і�¬ +��G��� sin�$G�IG¤і� = ¬ �ª(��G� − ª���G�� IG¤і�¬ �ª���G� − ª���G�� IG¤і�  .        �1.2.4.13� 

Запишемо 

� = �NG« ¬ +��G��� sin�$G�IG¤і�¬ +��G��� cos�$G�IG¤і� = ¬ +��G�¤і� +��G�IG¬ +��G�¤і� +� �G�IG. 
В подальшому +� �G� – сигнал, спряжений з +��G�, +� �G� – сигнал, спряжений 

з +��G�. Сигнал спряжений  з +� �G� буде інверсним і буде позначатись +��G�. 

Звідси +��G� ∙ +��G� = ª(��G� − ª���G� , 

ª(�G� = +��G� � +��G�2 ,                                                 �2.2.4.14� 
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ª��G� = +��G� − +��G�2 ,                                                 �2.2.4.15� 

+��G� ∙ +� �G� = ª���G� − ª���G�,  
ª��G� = +��G� � +� �G�2 ,                                                 �2.2.4.16� 

ª��G� = +��G� − +� �G�2 ,                                                 21.2.4.17� 

Тоді  

� ª(��G� =¤і
� � �+��G� � +��G�2 �� IG = 14¤і

� � ®+��G� � +��G�¯�IG,¤і
�           �2.2.4.18� 

� ª���G� =¤і
� � �+��G� − +��G�2 �� IG = 14¤і

� � �+��G� − +��G���IG,¤і
�           �2.2.4.19� 

� ª���G� =¤і
� � �+��G� � +��G�2 �� IG = 14¤і

� � ®+��G� � +� �G�¯�IG,¤і
�           �2.2.4.20� 

� ª���G� =¤і
� � �+��G� − +� �G�2 �� IG = 14¤і

� � ®+� �G� − +� �G�¯�IG,¤і
�           �2.2.4.21� 

� = �NG« 14 ¬ ®+��G� � +��G�¯�IG − 14 ¬ �+��G� − +��G���IG ¤і�  ¤і�14 ¬ ®+��G� � +� �G�¯�IG − 14 ¬ ®+� �G� � +� �G�¯�IG ¤і�  ¤і� .                 �2.2.4.22� 

Функціональна схема фазометра, що реалізує цей алгоритм (рис. 2.2.4.1), мі-

стить пристрої зсуву фази на 90° , суматори, інтегратори і обчислювач. Ця схема 

реалізується в НВЧ діапазоні за допомогою таких пристроїв як направлений від-

галужувач (НВ), синфазний дільник потужності сигналу (СД) і квадратичний ам-

плітудний детектор.     
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Рис. 2.2.4.1. – Функціональна схема ортогонального фазометра НВЧ діапазону 

Таким чином, для побудови оптимального швидкодіючого фазометра НВЧ 

діапазону пропонується використовувати розроблений алгоритм, що реалізує ор-

тогональний метод вимірювання фази. Операції додавання та множення викону-

ються в аналоговій формі, далі сигнали перетворюються в цифрову форму за до-

помогою АЦП с наступним виконанням арифметичних та тригонометричних 

операцій в цифровому вигляді. Пропонований спосіб реалізації такого фазометра 

дозволяє зняти обмеження  для верхньої частоти робочого діапазону, основаного 

на швидкодії цифрової елементної бази. Верхня частота для такого фазометра 

буде обмежуватись тільки частотними характеристиками НВЧ пристроїв  анало-

гової частини фазометра, а швидкодія цифрової елементної бази буде накладати 

обмеження лише на мінімальний час вимірювання. 

2.2.5. Другий варіант реалізації ортогональого методу вимірювання 

кута зсуву фаз 

Даний варіант реалізації ортогонального методу вимірювання кута зсуву 

фаз має таку ж математичну модель, як і вище вказаний, проте реалізовує її по 

іншому. 

Ортогональний фазометр НВЧ діапазону складається з таких НВЧ пристроїв 

як синфазний дільник СД, направлений розгалужувач НР, квадратурний амплі-

тудний детектор Д (2.2.5.1). Виходи амплітудних детекторів з’єднані з цифровим 
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обчислювальним пристроєм (ЦОП), який здійснює оцифровку сигналу і розра-

хунок значення кута різниці фаз. СД виконує операцію розгалуження сигналу на 

два з мінімальними втратами і спотвореннями, НР також як і СД виконує розга-

луження сигналу, але при цьому на виходах НР один сигнал зсунутий по фазі 

відносно іншого на 90°. Таким чином, НР реалізовує перетворення Гільберта. 

Крім того, НР виконує сумування сигналу. Квадратурний амплітудний детектор 

виділяє квадрат обвідної амплітуди вхідного сигналу. Всі перетворення, які від-

буваються з сигналами в НВЧ пристроях фазометра, впливають на амплітуду си-

гналів. Це пов’язано з втратами потужності в мікросмужкових лініях НВЧ при-

строїв. 

 

Рис. 2.2.5.1. –  Структурна схема фазометра 

В (2.2.4.22) видно, що сигнали що надходять входи детекторів формуються 

з п’яти сигналів +��G� = �� sin�$�G � ���,  +�° �G� = �� sin�$G � �� � 3 2⁄ �, +��G� = �� sin�$�G � ���,  +�° �G� = �� sin�$G � �� � 3 2⁄ �,  +�±±±�G� = �� sin�$G ��� � 3�, два з яких представляють собою початкові сигнали, а три сигнали отри-

мані шляхом перетворення початкових сигналів. Реалізація таких сигналів в НВЧ 

діапазоні невідворотно відбувається зі зміною амплітуд. Таким чином, амплітуди 

сигналів у виразі (2.2.4.22) будуть різними: +��G� = ��� sin�$�G � ���,  +�° �G� =��� sin�$G � �� � 3 2⁄ �,  +��G� = ��� sin�$�G � ���,  +�° �G� = ��� sin�$G � �� �3 2⁄ �,  +�±±±�G� = ��� sin�$G � �� � 3�. Значення амплітуд ���, ���, ���, ���, ��� 

можна визначити через коефіцієнти передачі за напругою для СД і НР. У СД 
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один вхід і два виходи. Коефіцієнти передачі  сигналу по обом виходам однакові. 

У НР коефіцієнти передачі для різних виходів будуть відрізнятись. 

Навіть якщо прийняти рівними амплітуди вхідних сигналів +��G� та +��G�, 

то через несиметричності їх перетворень для отримання інверсних і спряжених 

сигналів функція тангенса у виразі (1.33) буде спотворена, що приведе до похи-

бки виміру фази, при цьому різниця амплітуд вхідних сигналів також призведе 

до аналогічної похибки. Характер спотворень амплітуд сигналів в високочастот-

ній частині фазометра визначається амплітудними характеристиками його еле-

ментів. 

Направлений розгалужувач 

Реалізація НР у вигляді мосту Ланге до-

зволяє забезпечити мінімальний розкид ви-

хідних характеристик в широкому частот-

ному діапазоні. На схематичному зобра-

женні виводи 1 і 2 є входами, а виводи 3 і 4 

виходами. 

 {� – коефіцієнт передачі між зв‘язаними 

виходами {� – коефіцієнт передачі між розв’язаними 

виходами 

Рис. 1.2.5.3. –  Розраховані амплітудно-час-

тотні характеристики НР 

 

Рис. 1.2.5.4. –  Розрахована похибка перетво-

рення Гільберта в НР 

 

 

 

Рис. 1.2.5.2. –  Зображення мосту Ла-

нге 
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Синфазний дільник потужності 

В фазометрі дільник виконує функцію розділення вхідного ВЧ сигналу на 

два синфазних вихідних сигнали. Він складається з трьох ланок, кожна з яких 

включає дві мікросмужкові лінії однакової електричної довжини і один резистор 

зв’язки (рис. 2.2.5.5). В цьому випадку вхідний сигнал ділиться на два сигнали з 

однаковою фазою та амплітудою. 

 

Рис. 2.2.5.5. –  Зображення синфазного дільника потужності 

 

Рис. 2.2.5.6. –  Коефіцієнт передачі за напругою в СД 
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Квадратурний амплітудний детектор 

Ключовим елементом схеми детек-

торної секції (рис. 2.2.5.7) є детектор-

ний НВЧ діод. Він знаходиться у відк-

ритому стані завдяки постійній напрузі 

живлення від джерела V. Конденсатор 

C2 служить для розв’язки керуючої на-

пруги і коливань високої частоти. Для 

НВЧ коливань котушка індуктивності 

L1 є нездоланним бар’єром, а конденсатор C2 навпаки провідником. Тому НВЧ 

коливання не доходять до джерела керуючої напруги і не порушують його ро-

боту. 

Напруга джерела V підбирається таким чином, щоб робоча точка діода зна-

ходилась на квадратичній ділянці воль-амперної характеристики діода. 

Цифровий обчислювальний пристрій 

ЦОП фазометра реалізовує такі функції, як оцифровка сигналів ФД, обчис-

лення функції �NG«. Так як процес розрахунку даної функції не важкий, то мо-

жна обійтись без мікроконтролера і використовувати в якості обчислювального 

пристрою постіний запам’ятовуючий пристрій (ПЗП) з записаними на нього зна-

ченнями функції �NG«.  

Пристрій обробки вираховує значення кута зсуву фаз в три етапи: розраху-

нок різниці квадратів амплітуд )( − )� і )� − )�; обчислення функції �NG«, об-

числення кута зсуву фаз. 

Значення функції �NG« розраховується за формулою �NG« = �NG« )( − )�)� − )� 

Фактична різниця )( − )� представляє собою sin �, а різниця )� − )� cos �. 

Знаючи знаки sin � та cos � можна визначити квадрант, в якому знаходиться кут 

зсуву фаз �. 

 

Рис. 2.2.5.7. –  Схема квадратурного амплі-

тудного детектора 
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Пристрій обробки (рис. 2.2.5.8) містить 

аналоговий віднімаючий пристрій на операцій-

них підсилювачах, який формує сигнали ²���� 

і ²����, пропорційні різницям )( − )� та )� −)�, які потім оцифровуються двома АЦП і далі 

в мікросхемі ПЗП розраховується значення �. 

Оцифровані сигнали ²�° ��� і ²���� надходять 

на адресні входи ПЗП. 

Для забезпечення похибки дискретизації 

в межах 1° розрядність АЦП повинна бути не 

менше 6, розрядність ПЗУ не менше 7. Такий спосіб реалізації обчислювача фу-

нкції �NG« дозволяє суттєво скоротити об’єм апаратної частини фазометра і за-

безпечує високу швидкодію ЦОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.5.8. –  Структурна схема 

ЦОП 
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3. ЧИСЕЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

3.1. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТИПУ СПІРАЛІ НА ХАРАКТЕРИС-

ТИКИ АНТЕНИ 

На початку дослідження оберемо вид спіралі, який будемо використовувати 

в планарній частині антени. Як відомо є  два основні види плоскої спіралі – це 

Архімедова (арифметична) та логарифмічна спіраль. Їх рівняння описані в роз-

ділі 2.1 

Діаметр обох спіралей рівний 30 мм.  

N – кількість витків спіралі. 

Логарифмічна спіраль ( N=3.882, a=0.18) 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.1.1. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 4, 7, 12 та 17 ГГц: 
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Рис. 3.1.2. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.1.1 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 2.05 117.4 

7 4.06 83.8 

12 5.68 67.4 

17 5.05 72.2 

Архімедова спіраль (N=12, a=0.21) 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.1.3. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 
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Діаграми спрямованості на частотах  4, 7, 12 та 17 ГГц: 

 

  

Рис. 3.1.4. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.1.2 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 2.83 96.5 

7 3.77 79.4 

12 5.24 67.9 

17 5 68.6 

Порівняння характеристик спіралей: 

Таблиця 3.1.3 

Частота, 

ГГц 

Архімедова спіраль Логарифмічна спіраль 

Кп  , дБ Ширина головної 

пелюстки на рівні 

3 дБ, град 

Кп  , дБ Ширина головної 

пелюстки на рівні 

3 дБ, град 
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4 2.83 96.5 2.05 117.4 

7 3.77 79.4 4.06 83.8 

12 5.24 67.9 5.68 67.4 

17 5 68.6 5.05 72.2 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.1.5. – Порівняння графіків залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

З наведених вище даних можна сказати, що більш ефективною, в нашому 

випадку, є Архімедова спіраль. Оскільки при використанні антени в пеленгації, 

необхідно забезпечити лінійність графіка коефіцієнта відбиття. Також на низь-

ких частотах  вона має меншу ширину головної пелюстки на рівні 3 дБ. на нижніх 

частотах 

3.2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОВЩИНИ СПІРАЛІ НА ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ АНТЕНИ. 

В даному пункті описано дослідження  впливу товщини спіралі (h) на хара-

ктеристики антени при сталій ширині спіралі(w), яка буде рівною 0.4 мм. 

В цьому і наступних дослідженнях a=0.28, N=8  

h=0.05 мм 

Коефіцієнт відбиття: 
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Рис. 3.2.1. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах  4, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

 

   

Рис. 3.2.2. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.2.1 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 3.07 101 

7 4.2 81.8 
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11 5.59 70.1 

15 5.89 67.2 

 19  5.47 71 

h=0.1 мм 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.2.3. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах  4, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

 

   

Рис. 3.2.4. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 
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Таблиця 3.2.2 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 3.18 100.8 

7 4.31 81.5 

11 5.7 69.4 

15 5.98 67.8 

  19   5.52  70.8 

h=0.4 мм 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.2.5. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах  4, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 
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Рис. 3.2.6. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.2.3 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 3.41 100.4 

7 4.5 80.9 

11 5.89 66.2 

15 6.05 70.3 

19 5.4 71.6 

Порівняння характеристик спіралей: 

Таблиця 3.2.4 

 

Частота,  

ГГц 

h=0.05 мм h=0.1 мм h=0.4 мм 

Кп  , дБ Ширина голо-

вної пелюстки 

на рівні 3 дБ, 

град 

Кп  , дБ Ширина голо-

вної пелюстки 

на рівні 3 дБ, 

град 

Кп  , дБ Ширина голо-

вної пелюстки 

на рівні 3 дБ, 

град 

4 3.07 101 3.18 100.8 3.41 100.4 

7 4.2 81.8 4.31 81.5 4.5 80.9 

11 5.59 70.1 5.7 69.4 5.89 66.2 

15 5.89 67.2 5.98 67.8 6.05 70.3 

19  5.47 71   5.52  70.8   5.4   71.6 
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Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.2.7. – Порівняння графіків залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

З наведених вище даних можна сказати, що найкращі характеристики має 

спіраль товщиною 0.05 мм. Це видно по графіку коефіцієнта відбиття, оскільки 

в спіралі даної товщини він має найбільш лінійну форму та найнижчий рівень 

флуктуацій, з усіх представлених варіантів.  

3.3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАТЕРІАЛУ ПІДКЛАДКИ ТА ЙОГО 

ТОВЩИНИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНИ 

В даному пункті буде досліджуватись вплив підкладок Duroid 5880 (тов-

щина 0.508 та 1.575 мм) та  Rogers 4350(товщина 0.508 та 1.524 мм ) на характе-

ристики антени. Товщина спіралі h=0.05 мм., ширина спіралі w=0.4 мм. 

Duroid 0.508 мм 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.3.1. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 
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Діаграми спрямованості на частотах  4, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

 

   

Рис. 3.3.2. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.3.1 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 3.44 98.3 

7 4.5 80.2 

11 5.87 66 

15 6.14 60.8 

  19   5.61   74.7 

Rogers 0.508 мм 

Коефіцієнт відбиття: 
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Рис. 3.3.3. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах  4, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

 

   

Рис. 3.3.4. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.3.2 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 3.38 93.8 

7 4.52 80.3 
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11 5.91 63.6 

15 6.07 69.1 

  19   5.29 61.7 

Duroid 1.575 мм 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.3.5. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти  

Діаграми спрямованості на частотах  4, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

 

   

Рис. 3.3.6. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 
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Таблиця 3.3.3 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 3.43 93 

7 4.61 81.4 

11 5.94 65.1 

15 6.14 69.6 

  19   5.62 93.4 

Rogers 1.524 мм 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.3.7. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах  4, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 
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Рис. 3.3.8. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.3.4 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 3.26 113.9 

7 4.49 85.9 

11 5.81 83.8 

15 6 59.6 

  19 4.85 97.8 

Порівняння характеристик антен: 

Таблиця 3.3.5 

 

Частота,  

ГГц 

Duroid 0.508 мм Duroid 1.575 мм 

Кп  , дБ Ширина головної пе-

люстки на рівні 3 дБ, 

град 

Кп  , дБ Ширина головної пе-

люстки на рівні 3 дБ, 

град 

4 3.27 98.3 3.43 93 

7 4.41 80.2 4.61 81.4 

11 5.77 66 5.94 65.1 

15 6.01 60.8 6.14 69.6 

19   5.43   74.7   5.62 93.4 

 Rogers 0.508 мм Rogers 1.524 мм 
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4 3.36 93.8 3.26 113.9 

7 4.5 80.3 4.49 85.9 

11 5.86 63.6 5.81 83.8 

15 5.98 69.1 6 59.6 

19   5.15 61.7 4.85 97.8 

Порівняння графіків коефіцієнта відбиття: 

 

Рис. 3.3.9. – Порівняння графіків залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

З наведених вище даних видно, що найбільш ефективним матеріалом підк-

ладки є Duroid товщиною 0.508 мм, оскільки його графік коефіцієнта відбиття 

має найнижчий рівень флуктуацій. 

3.4. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШИРИНИ СПІРАЛІ НА ХАРАКТЕРИС-

ТИКИ АНТЕНИ 

В даному дослідженні буде змінюватись ширина спіралі (w): 0.4, 0.45, 0.5 

мм. Висота спіралі рівна 0.05 мм. 

w= 0.4 мм. 

Коефіцієнт відбиття: 
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Рис. 3.4.1. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах  4, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

 

   

Рис. 3.4.2. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.4.1 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 3.44 98.3 

7 4.5 80.2 

11 5.87 66 
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15 6.14 60.8 

  19   5.61   74.7 

w=0.45 мм. 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.4.3. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах  4, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

   

  

Рис. 3.4.4. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.4.2 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 3.36 98 
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7 4.47 79.9 

11 5.82 65.3 

15 6.04 59.7 

  19   5.44   75.9 

w=0.5 мм. 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.4.5. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах  4, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

   

  

Рис. 3.4.6. – Діаграми спрямованості антени на частотах 4, 7, 11, 15, 19 ГГц 
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Таблиця 3.4.3 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта під-

силення ( Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

4 3.43 97.7 

7 4.52 79.5 

11 5.84 64.4 

15 6.05 58.4 

  19   5.4   78.2 

Порівняння характеристик антени: 

Таблиця 3.4.4 

 

Частота,  

ГГц 

w=0.4 мм w=0.45 мм w=0.5 мм 

Кп  , дБ Ширина голо-

вної пелюстки 

на рівні 3 дБ, 

град 

Кп  , дБ Ширина голо-

вної пелюстки 

на рівні 3 дБ, 

град 

Кп  , дБ Ширина голо-

вної пелюстки 

на рівні 3 дБ, 

град 

4 3.44 98.3 3.36 98 3.43 97.7 

7 4.5 80.2 4.47 79.9 4.52 79.5 

11 5.87 66 5.82 65.3 5.84 64.4 

15 6.14 60.8 6.04 59.7 6.05 58.4 

19   5.61   74.7   5.44   75.9   5.4   78.2 
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Порівняння графіків коефіцієнта відбиття: 

 

Рис. 3.4.7. – Порівняння графіків залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

По результатам проведеного дослідження видно, що варіанти з товщиною 

спіралі (w) 0.4 та 0.45 мм. мають схожі результати, а також мають рівень флук-

туацій нижчій, ніж у варіанта з товщиною спіралі 0.5 мм.  

Отримані характеристики не відповідають необхідним, а саме діапазону ро-

бочих частот, тому потрібно збільшити діаметр антени. В наступних досліджен-

нях діаметр антени буде рівний 40 мм. 

Ком'ютерне дослідження буде проводитись з такими початковими даними: 

D=40 мм.(діаметр підкладки), h=0.05 мм.(товщина спіралі ), w=0.4 мм.(ширина 

спіралі), N=11 (кількість витків), a=0.28 (коефіцієнт розширення спіралі). 

Результати: 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.4.7. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 
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Діаграми спрямованості на частотах 3, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

 

Рис. 3.4.8. – Діаграми спрямованості антени на частотах 3, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.4.5 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

3 3.5 93.4 

7 5.53 65.1 

11 6.09 64.4 

15 5.23 66.6 

  19   5.05   60.8 

Як можна побачити по результатам комп'ютерного дослідження, діапазон 

робочих частот значно розширився, але при цьому коефіцієнт відбиття має ви-

щий рівень флуктуацій у всьому діапазоні частот. Для отримання оптимального 

( з точки зору лінійності) коефіцієнта відбиття проведемо ще раз порівняння ха-

рактеристик антени з різною шириною спіралі, але вже при діаметрі антени 40 

мм. 
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w=0.45 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.4.9. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 3, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

 

 

Рис. 3.4.10. – Діаграми спрямованості антени на частотах 3, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.4.6 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

3 3.5 91.9 

7 5.5 64 
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11 6.05 56.2 

15 5.08 64.2 

  19   4.94   59.8 

w=0.5 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.4.11. – Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 3, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

 

 

Рис. 3.4.12. – Діаграми спрямованості антени на частотах 3, 7, 11, 15, 19 ГГц 
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Таблиця 3.4.7 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

3 3.46 91 

7 5.44 62.9 

11 5.96 54.4 

15 4.86 60.9 

  19   4.72   58.8 

Порівняння графіків коефіцієнта відбиття: 

 

Рис. 3.4.13. – Порівняння графіків залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Порівняння характеристик антен 

Таблиця 3.4.8 

 

Частота,  

ГГц 

w=0.4 мм w=0.45 мм w=0.5 мм 

Кп  , дБ Ширина голо-

вної пелюстки 

на рівні 3 дБ, 

град 

Кп  , дБ Ширина голо-

вної пелюстки 

на рівні 3 дБ, 

град 

Кп  , дБ Ширина голо-

вної пелюстки 

на рівні 3 дБ, 

град 

3 3.5 93.4 3.5 91.9 3.46 91 

7 5.53 65.1 5.5 64 5.44 62.9 

11 6.09 64.4 6.05 56.2 5.96 54.4 
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15 5.23 66.6 5.08 64.2 4.86 60.9 

19   5.05   60.8   4.94   59.8   4.72   58.8 

З наведених результатів видно, що при збільшенні ширини спіралі зменшу-

ється кількість провалів та їх величина на графіку коефіцієнта відбиття. Але да-

ний параметр збільшувати можна до певного рівня (в даному випадку 0.5 мм), 

оскільки виникають конструктивні труднощі з виготовленням такої антени. Та-

кож, при збільшенні ширини спіралі, зменшується ширина діаграми спрямовано-

сті антени на рівні 3 дБ. Тож оптимальним варіантом, на даному етапі проекту-

вання є антена з шириною спіралі 0.5 мм. 

3.5. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКРАНУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АН-

ТЕНИ 

В [11] вже було досліджено вплив різних видів екранів на характеристики 

антени. В результаті чого найефективнішим варіантом виявився конусоподібний 

екран. Найкращі характеристики антени були досягнуті при куті нахилу екрану ´ ≈ 60°  (рис. 3.5.1). 

В даному дослідженні  буде 

спостерігатись вплив екрану на ха-

рактеристики антени при  його роз-

міщенні на різних відстанях від під-

кладки . 

Досліджуваний екран матиме 

комбіновану форму (рис. 3.5.2). 

Його основу складає конус, плоска 

частина використовується для того, щоб охопити більшу частину заднього ви-

промінювання. При використанні лише конусоподібної частини її діаметр необ-

хідно було б збільшити, що в свою чергу збільшило висоту екрану. 

 

Рис. 3.5.1. –  Геометрична форма екрану 

досліджуваного в [11] 
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Рис. 3.5.2. –  Зображення екрану в програмному пакеті CST Microwave Studio 

Відсань 3 мм 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.5.3. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 3, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 
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Рис. 3.5.4. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 3, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.5.1 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

3 7.62 65.7 

7 6.37 61.1 

11 7.1 110.1 

15 8.56 89.4 

  19   8.58   26.1 

Відстань 4 мм 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.5.5. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 
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Діаграми спрямованості на частотах 3, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

   

 

Рис. 3.5.6. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 3, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.5.2 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

3 7.56 67.2 

7 7.12 57.7 

11 8.35 99 

15 8.37 90.8 

19  8.65   74.9 
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Відстань 5 мм 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.5.7. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 3, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

   

 

Рис. 3.5.8. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 3, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.5.3 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

3 7.5 69 

7 7.62 56.6 
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11 9.06 44.4 

15 8.1 93.8 

  19   8.58   72.3 

Відстань 6 мм 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.5.9. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 3, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

   

 

Рис. 3.5.10. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 3, 7, 11, 15, 19 ГГц 
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Таблиця 3.5.4 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

3 7.43 70.7 

7 7.93 56.7 

11 9.45 41.6 

15 8.6 32.2 

  19   8.12   23.3 

Порівняння графіків коефіцієнта відбиття: 

 

Рис. 3.5.11. –  Порівняння графіків залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

 

Рис. 3.5.12. –  Збільшені графіки залежності коефіцієнта відбиття від частоти 
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Порівняння характеристик антен: 

Таблиця 3.5.5 

 

Частота,  

ГГц 

Відстань 3 мм Відстань 4 мм 

Кп  , дБ Ширина головної пе-

люстки на рівні 3 дБ, 

град 

Кп  , дБ Ширина головної пе-

люстки на рівні 3 дБ, 

град 

3 7.62 65.7 7.56 67.2 

7 6.37 61.1 7.12 57.7 

11 7.1 110.1 8.35 99 

15 8.56 89.4 8.37 90.8 

19   8.58   26.1   8.65   74.9 

 Відстань 5 мм Відстань 6 мм 

3 7.5 69 7.43 70.7 

7 7.62 56.6 7.93 56.7 

11 9.06 44.4 9.45 41.6 

15 8.1 93.8 8.6 32.2 

19   8.58   72.3   8.12   23.3 

Як видно, по отриманим даним, при розміщенні екрану на відстані 4 мм від 

підкладки спостерігаються найменші провали коефіцієнта відбиття, а також най-

менші перепади коефіцієнта підсилення та ширини головної пелюстки серед всіх 

досліджуваних варіантів.  
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3.6. ДОСЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ ДІЕЛЕКТРИКА НА ХАРАКТЕРИС-

ТИКИ АНТЕНИ 

Антена, що проектується в даній роботі матиме комбіновану конструкцію, 

а точніше її випромінюючими елементами будуть спіралі двох видів: арифмети-

чна та конічна. Для виготовлення конічної спіралі необхідний діелектрик, на 

якому саме вона й буде виготовлена. 

Тому в цьому дослідженні буде показано як зміняться характеристики ан-

тени при додаванні до конструкції діелектрика. 

     

Рис. 3.6.1. –  Зображення досліджуваних моделей антени до та під час дослідження в 

програмному пакеті CST Microwave Studio 

Результати: 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.6.2. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 
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Діаграми спрямованості на частотах 3, 7, 11, 15 та 19 ГГц: 

 

 

Рис. 3.6.3. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 3, 7, 11, 15, 19 ГГц 

Таблиця 3.6.1 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

3 6.48 72.8 

7 8.1 48.5 

11 9.98 36.8 

15 9.46 28.7 

  19   8.4   34.7 

З отриманих результатів видно, що при додаванні до конструкції діелект-

рика значно підвищився рівень флуктуацій на графіку коефіцієнта відбиття. При 

цьому зросли значення коефіцієнта підсилення в діапазоні частот від 7 до 19 ГГц, 

але також значно зменшилась ширина діаграми спрямованості на рівні 3 дБ. 
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3.7. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНІЧНОЇ СПІРАЛІ НА ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ АНТЕНИ 

На даному етапі проектування буде досліджуватись вплив конічної спіралі 

на характеристики антени при різних значеннях коефіцієнта розширення спіралі �  в площині Oz. Коефіцієнт розширення конічної спіралі с буде змінювать разом 

з � для підлаштування форми спіралі до форми діелектрика. 

В даному дослідженні кількість витків планарної Архімедової спіралі 

N=11.28. Початкова та кінцеві фази конічної спіралі визначаються як �п = 23W� �к = 23W� 

де, W� та W� – кількість витків конічної спіралі µ = ¶. ·, W� =47.1, W�=51.2, с=0.08 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.7.1. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 1.5, 7, 11, 15 та 20 ГГц: 
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Рис. 3.7.2. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 1.5, 7, 11, 15, 20 ГГц 

Таблиця 3.7.1 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

1.5 -3.77 74.5 

7 7.66 41.6 

11 9.79 32 

15 9.01 26.5 

  20   9.68   32.1 µ = ¸, W� =16.84, W�=20.5, с =0.198 

Коефіцієнт відбиття 

 

Рис. 3.7.3. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 
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Діаграми спрямованості на частотах 1.5, 7, 11, 15 та 20 ГГц: 

   

 

Рис. 3.7.4. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 1.5, 7, 11, 15, 20 ГГц 

Таблиця 3.7.2 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

1.5 -0.276 83.5 

7 7.74 41 

11 9.92 31.6 

15 9.14 26.6 

  20   10   27.5 
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µ = ¸. ¹, W� =11.06, W�=13.5, с =0.302 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.7.5. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 1.5, 7, 11, 15 та 20 ГГц: 

   

 

Рис. 3.7.6. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 1.5, 7, 11, 15, 20 ГГц 

Таблиця 3.7.3 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

1.5 0.738 88.9 

7 7.64 41 
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11 9.92 32.3 

15 9.2 30.4 

  20   10.1   33.4 

µ = º, W� =8.27, W�=10, с =0.404 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.7.7. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 1.5, 7, 11, 15 та 20 ГГц: 

   

 

Рис. 3.7.8. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 1.5, 7, 11, 15, 20 ГГц 
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Таблиця 3.7.4 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

1.5 -0.181 100 

7 7.89 41 

11 9.94 34.1 

15 8.59 42.1 

  20   9.96   34.4 

Порівняння графіків коефіцієнта відбиття: 

 

Рис. 3.7.9. –  Порівняння графіків залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

 

Рис. 3.7.10. –  Збільшені графіки залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Порівняння характеристик антен 
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Таблиця 3.7.5 

 

Частота,  

ГГц 

µ = ¶. · µ = ¸ 

Кп  , дБ Ширина головної пе-

люстки на рівні 3 дБ, 

град 

Кп  , дБ Ширина головної пе-

люстки на рівні 3 дБ, 

град 

1.5 -3.77 74.5 -0.276 83.5 

7 7.66 41.6 7.74 41 

11 9.79 32 9.92 31.6 

15 9.01 26.5 9.14 26.6 

19   9.68   32.1   10   27.5 

 µ = ¸. ¹ µ = º 

1.5 0.738 88.9 -0.181 100 

7 7.64 41 7.89 41 

11 9.92 32.3 9.94 34.1 

15 9.2 30.4 8.59 42.1 

20   10.1   33.4   9.96   34.4 

Найоптимальнішим варіантом з вище приведених результатів є третій варі-

ант (� = 1.5), оскільки його графік коефіцієнти відбиття має найменші провали, 

коефіцієнт підсилення на нижніх частотах значно більший, ніж в інших варіантів 

та більша ширина головної пелюстки ніж у варіантів � = 1 та � = 0.4 
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3.8. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛИВУ ПЛОСКОЇ ЧАСТИНИ ЕКРАНУ НА ХА-

РАКТЕРИСТИКИ АНТЕНИ 

В цьому дослідженні порівняємо характеристики антени при використанні 

плоскої частині екрану діаметром D (зовнішнім) 50 та 60 мм. Внутрішній діа-

метр рівний 36 мм. 

D=50 мм 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.8.1. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 1.5, 3, 5, 7, 9, 12, 15 та 20 ГГц: 
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Рис. 3.8.2. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 1.5, 3, 5, 7, 9, 12, 15 та 20 ГГц 

Таблиця 3.8.1 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

1.5 1.5 87.8 

3 6.6 73.6 

5 4.53 119.8 

7 8.15 42.2 

  9   6.31  26.5 

12   10.3  37.9 

15  10  27.6 

20   9.51  33.7 

D=60 мм 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.8.3. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 1.5, 3, 5, 7, 9, 12, 15 та 20 ГГц: 
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Рис. 3.8.4. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 1.5, 3, 5, 7, 9, 12, 15 та 20 ГГц 

Таблиця 3.8.2 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

1.5 -0.536 85 

3 7.05 76.3 

5 4.52 134.1 

7 9.8 41.9 

  9   7.6  22.6 

12   10.2  34.5 

15  12  23.8 

20   9.08  36.7 
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Порівняння графіків коефіцієнта відбиття: 

 

Рис. 3.8.5. –  Порівняння графіків залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Порівняння характеристик антен 

Таблиця 3.8.3 

 

Частота,  

ГГц 

D=50 мм D=60 мм Кп  , дБ Ширина головної пе-

люстки на рівні 3 дБ, 

град 

Кп  , дБ Ширина головної пе-

люстки на рівні 3 дБ, 

град 

1.5 1.5 87.8 -0.536 85 

3 6.6 73.6 7.05 76.3 

5 4.53 119.8 4.52 134.1 

7 8.15 42.2 9.8 41.9 

  9   6.31  26.5   7.6  22.6 

12   10.3  37.9   10.2  34.5 

15  10  27.6  12  23.8 

20   9.51  33.7   9.08  36.7 

Варіант антени з плоскою частиною екрану зовнішнім радіусом 50 мм ви-

явився більш ефективним, ніж з радіусом 60 мм, оскільки має нижчій рівень флу-

ктуацій, вищій рівень коефіцієнта підсилення на нижній частоті, а також кращі 

діаграми спрямованості у всьому діапазоні частот. 



97 

 

3.9. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЗИСТОРІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АНТЕНИ 

В даному дослідженні буде спостерігатись вплив двох 50-тиомних резисто-

рів на характеристики антени. Резистори приєднані до кінців спіралі, з одного 

боку і до екрану, з іншого. 

Оскільки дана антена працює на правій коловій поляризації і це останнє 

дослідження з одиничним елементом антенної системи, то всі дані будуть при-

ведені саме для правої колової поляризації 

Коефіцієнт відбиття: 

 

Рис. 3.9.1. –  Графік залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

Діаграми спрямованості на частотах 1.5, 4, 7, 11, 15, 20 ГГц 

  

   

Рис. 3.9.2. –  Діаграми спрямованості антени на частотах 1.5, 4, 7, 11, 15 та 20 ГГц 
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Таблиця 3.8.3 

Частота( f ), ГГЦ Значення коефіцієнта 

підсилення (Кп  ), дБ 

Ширина головної пелюстки 

на рівні 3 дБ, град 

1.5 1.25 82 

4 6.59 85.4 

7 8.38 42.1 

11 10.7 33.9 

  15   10.4   27.1 

  20   9.54   31.7 

Порівняємо отримані результати з антеною без резисторів 

Порівняння графіків коефіцієнта відбиття: 

 

Рис. 3.9.3. –  Порівняння графіків залежності коефіцієнта відбиття від частоти 

 

Рис. 3.9.4. –  Збільшені графіки залежності коефіцієнта відбиття від частоти 
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Порівняння графіків коефіцієнта підсилення: 

 

Рис. 3.9.5. –  Порівняння графіків залежності коефіцієнта підсилення від частоти 

З отриманих даних видно, що графіки коефіцієнта підсилення приблизно 

однакові, а  графік коефіцієнта відбиття без резистора має нижчий рівень флук-

туацій та провалів, ніж графік моделі, де він використовувався. Тому можна зро-

бити висновок, що конструкція без резисторів є більш ефективною. 

3.10. ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННОЇ СИСТЕМИ 

В даному дослідженні буде показано характеристики антенної системи, яка 

складається з трьох антен, що розміщені на відстані 55 мм  70 мм. 

 

Рис. 3.10.1. –  Зображення антенної системи  в програмному пакеті CST Microwave Sudio 

Приведемо  амплітудні та частотні характеристики антени при різних поля-

ризаціях та при різних кутах падіння електромагнітної хвилі.  

Лінійна поляризація: 
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Рис. 3.10.2. –  Амлітудна характеристика антенної системи при куту падіння електрома-

гнітної хвилі  0˚ 

 

Рис. 3.10.3. –  Амлітудна характеристика антенної системи при куту падіння електрома-

гнітної хвилі  20˚ 

 

Рис. 3.10.4. –  Амлітудна характеристика антенної системи при куту падіння електрома-

гнітної хвилі  50˚ 
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Рис. 3.10.5. –  Фазова характеристика антенної системи при куту падіння електромагні-

тної хвилі  0˚ 

 

Рис. 3.10.6. –  Фазова характеристика антенної системи при куту падіння електромагні-

тної хвилі  20˚ 

 

Рис. 3.10.7. –  Фазова характеристика антенної системи при куту падіння електромагні-

тної хвилі  50˚ 
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Права колова поляризація: 

 

Рис. 3.10.8. –  Амлітудна характеристика антенної системи при куту падіння електрома-

гнітної хвилі  0˚ 

 

Рис. 3.10.9. –  Амлітудна характеристика антенної системи при куту падіння електрома-

гнітної хвилі  20˚ 

 

Рис. 3.10.10. –  Амлітудна характеристика антенної системи при куту падіння електро-

магнітної хвилі  50˚ 
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Рис. 3.10.11. –  Фазова характеристика антенної системи при куту падіння електромаг-

нітної хвилі  0˚ 

 

Рис. 3.10.12.  – Фазова характеристика антенної системи при куту падіння електромаг-

нітної хвилі  20˚ 

 

Рис. 3.10.13. –  Фазова характеристика антенної системи при куту падіння електромаг-

нітної хвилі  50˚ 
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З вище приведених характеристик видно, що амплітуди сигналу при коловій 

поляризації є значно вищими ніж при лінійній. Різниця амплітуд , у всьому діа-

пазоні частот,  при лінійній поляризації – не більше ніж 0.18 ∙ 10�� (кут 0˚),  0.29 ∙ 10�� (кут 20˚) та  0.23 ∙ 10��  (кут 50˚)  , при коловій –  не більше ніж    0.45 ∙ 10�� (кут 0˚), 0.52 ∙ 10��  (кут 20˚) та  0.182 ∙ 10�� (кут 50˚). Також при 

збільшенні кута падіння електромагнітної хвилі значно збільшується різниця фаз 

падаючого сигналу. 

Далі приведемо графіки коефіцієнта відбиття та ДС трьох антен антенної 

системи. 

Коефіцієнт відбиття антен: 

 

Рис. 3.10.14. –  Графіки коефіцієнта відбиття антенної системи 

Графіки узгодження антен між входами та виходами: 

 

Рис. 3.10.15. –  Графіки узгодження антен між входами та виходами: 
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Діаграми спрямованості антенної системи: 
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Антена 1 

 

20 ГГц 

Антена 2 

 

 

Антена 3 

Рис. 3.10.16. –  Діаграми спрямованості антенної системи 
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ  

СИТУАЦІЯХ 

При виконанні даної роботи пов’язаної з розробкою антенної системи ульт-

раширокосмугового пеленгатора використовується комп'ютер для розрахунку її 

характеристик. Оскільки завданням на дипломну роботу передбачено проекту-

вання спіральної антени, то передусім необхідно розробити заходи щодо захисту 

від електромагнітного випромінювання (ЕМВ). Крім того слід проаналізувати і 

інші небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають при проектуванні 

і експлуатації даної антенноъ системи, а також розглянути методи і способи за-

хисту від дії шкідливих факторів. 

4.1 Визначення потенційно небезпечних i шкiдливих виробничих чин-

никiв. 

До основних шкідливих і небезпечних факторів, що впливають на умови 

праці, відносяться: 

1. ЕМВ радіочастотного діапазону (ДСНіП № 239-96) 

2. Недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості виробничих 

приміщень повинні відповідати нормам, зазначеним у ДБН 2.5-28-2018) 

3. Небезпека ураження електричним струмом. 

4. Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини показників 

мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні відповідати нормам, зазначе-

ним у ДСН 3.3.6.042-99). 

4.2 Технічні рішення та організаційні  заходи з безпеки і гігієни праці та 

виробничого санітарії 

Магістерська робота виконувалась і оформлювалась у робочій кімнаті, яка 

знаходиться у приміщенні НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» на радіотехніч-

ному факультеті кафедри ТОР, вул. Політехнічна 12, корпус №17. Лабораторія 

знаходиться на п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі. Шкідливі речовини в 

приміщені лабораторії відсутні. Склад повітряного середовища в нормі. У робо-
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чій кімнаті також знаходитися комп’ютер з монітором,  різні прилади для настро-

ювання і контролю  параметрів, а також меблі. Покриття підлоги керамічна пли-

тка, стіни заклеєні шпалерою. 

Приведемо основні геометричні розміри даного приміщення :  

Довжина   a = 6 м. 

ширина     b = 5 м. 

висота       h = 2.8 м. 

В лабораторії буде знаходиться три інженери. Виходячи зі значень a, b, h, 

розрахуємо значення площі та об'єму приміщення:  S�  =  a ∙  b = 7 ∙ 5 = 35 м�- площа приміщення  Sп =  7.75 м2 - загальна площа столів і шаф  S = S� − Sп = 27. 25 м2 

 V = S ∙ h = 27.25 ∙ 2.8 = 76.3 м� 

Результати обчислень площі та об'єму приміщення, що приходиться на од-

ного службовця приведені в таблиці 5.2.1. 

Таблиця 4.2.1 

Параметр      Норматив Існуючі 

Площа, S не менше 6 кв. м. 9.08 м2 

Об'єм, V не менше 20 куб. м. 25.43 м3 

Аналізуючи умови праці в приміщенні, помітимо що обсяг приміщення, 

який приходиться на одну людину і корисна площа більше нормативного зна-

чення відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми 

роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних 

машин» та «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час  ро-

боти з екранними пристроями» зареєстровані в Міністерстві юстиції України 

25.04.2018 за №508/31960. 

4.2.1 Електробезпека  

Граничне допустимі значення струмів і напруги дотику при нормальному і 

аварійному режимах роботи електрообладнання відповідають ПУЕ-2017. 
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Приміщення лабораторії відноситься до приміщень без підвищеної небез-

пеки ураження електричним струмом, оскільки відносна вологість повітря не пе-

ревищує 75%, матеріал підлоги - неструмопровідний, температура повітря не пе-

ревищує 35°С, відсутні хімічно агресивні середовища, а також, можливість од-

ночасного дотику до металевих частин електричного обладнання з одного боку, 

та до заземлених металоконструкцій будівель з іншого боку. 

Живлення електроустановок,  комп’юторів і контрольно-вимірювальної 

апаратури проводиться від трифазного ланцюга змінної напруги з глухо заземле-

ною нейтраллю, зануленням і повторним заземленням нульового проводу відпо-

відно до вимог ПУЕ. Є пристрій максимального струмового захисту, що дозволяє 

здійснити відключення напруги живлення мережі при аварійному режимі роботи 

обладнання. 

В приміщенні знаходяться електричні пристрої, які відповідно до ПУЕ-2017 

відносяться до II класу.   

Таким чином в додаткових заходах по забезпеченню електробезпеки нема 

необхідності 

4.2.2 Електромагнітне випромінювання НВЧ 

Переконаємося в тому, що електромагнітне випромінювання в науково-до-

слідницькій лабораторії не перевищує нормативи ДСНіП №476. 

Розрахуємо фактичне значення густини потоку енергії на робочому місці 

працівника, якщо це робоче місце знаходиться на відстані 3 метра від спроекто-

ваної антени. 

ГПЕфакт = ��43� 

де,  � = 10 мВт  – потужність генератора, що використовується при випроміню-

ванні, � = 10 дб – максимальний коефіцієнт підсилення антени,  = 3м – 

відстань від антени до робочого місця. 

Допустима густина потоку енергії не повинна перевищувати ГПЕдоп ≤10 Вт м�Â  
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ГПЕфакт = ��43� = 10�� ∙ 104 ∙ 3.14 ∙ 3� = 0.88 мВт м�Â  

Отже, ГПЕдоп ≪ ГПЕфакт 

4.2.3  Мікроклімат робочої зони 

Для аналізу мікроклімату приміщення, у якому знаходиться ПЕОМ, скори-

стаємося ДСН 3.3.6.042-99, що встановлює такі параметри мікроклімату як тем-

пература, вологість і рухливість повітря в залежності від ваги виконуваних робіт, 

часу року. 

Роботу, виконувану в розглянутому приміщенні можна віднести до категорії 

1а, тому що вона виконується сидячи і не вимагає фізичних зусиль. Енергови-

трати організму людини при такому виді робіт складають до 120 ккал/г. 

Джерелом теплового випромінювання є радіатор центрального опалення, 

що складається із семи секцій. 

Нормовані значення параметрів мікроклімату згідно ДСН 3.3.6.042-99 опти-

мальні і припустимі норми температури, відносної вологості і швидкості руху 

повітря в робочій зоні виробничих приміщень представлені в таблиці 5.3.1. 

Табл. 4.2.3.1 

Період 

року 

Температура 

повітря, С 

Вологість 

повітря, % 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

оптима-

льна 

допусти-

ма 
оптимальна допустима 

оптималь-

на 

допусти-

ма 

холодний 22-24 21-25 40-60 
Не більше 

75 
0.1 

не бі-

льше 0.1 

теплий 23-25 22-28 40-60 

75 при 

24’С і ни-

жче 

0.1 0.1-0.2 

присутні 22-24 55 0.1 

Параметри мікроклімату підтримуються за допомогою систем кондиціону-

вання. 
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4.2.4 Освітлення робочої зони 

Освітлення на робочих місцях в лабораторії при проведені робіт високої то-

чності (3 - категорія зорових робіт) повністю відповідають вимогам ДБНВ 2.5-

28-2006. У деяких випадках існує необхідність проводити роботи найвищої точ-

ності (І категорія зорових робіт), що вимагає використання комбінованого шту-

чного освітлення, таким чином використовуємо спільно із загальним місцеве 

освітлення. 

Розрахунок місцевого освітлення 

На робочому місці необхідно забезпечити освітленість Енорм = 750 Лк, за-

гальне освітлення забезпечує 340 Лк, тому місцеве повинне складати Еміс =Енорм − Езаг = 750 − 340 = 410 Лк. Застосуємо джерело місцевого освітлення 

МЛ 2x80, тоді освітленість, що забезпечується місцевим світильником  визна-

чимо по формулі: 

Е = W ∙ Фл ∙ Æ ∙ Ç ∙ È1000 ∙ Éз  

де Éз = 1.5 - коефіцієнт запасу; W = 2 - число ламп в світильнику; Фл = 3660 Лм - світловий потік лампи ЛД80; Ç = 1.2 - коефіцієнт, що враховує збільшення освітленості від 

навколишніх предметів; Æ = 95 - умовна освітленість по графіку; È = 1 - враховує кут нахилу робочої лампи; 

Е = 2 ∙ 3660 ∙ 95 ∙ 1.2 ∙ 11000 ∙ 1.5 = 556.32 

Комбіноване освітлення з джерелом МЛ-2х80 забезпечить необхідну освіт-

леність на робочому місці монтажника. 
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4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях (БНС) регламентується ПЛАС. Од-

ними з основних складових ПЛАС є розробка технічних та організаційних рі-

шень щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу лабораторії у надзвичайних 

ситуаціях, а також визначення основних заходів з пожежної безпеки. 

4.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної си-

туації 

У разі виникнення надзвичайної ситуації (НС) працівник, який її  помітив, 

повинен: 

– негайно повідомити про це засобами зв’язку органи ДСНС, вказати при 

цьому адресу кількість поверхів, місце виникнення НС, наявність людей, а та-

кож своє прізвище; 

– повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону підп-

риємства; 

– організувати оповіщення людей про НС; 

– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

– вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних  

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виник-

нення НС, повинні : 

– перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

– вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

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

тування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть уч-

асть у ліквідації наслідків НС; 

–  перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть уч-

асть у ліквідації наслідків НС; 
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–  організувати зустріч підрозділів ДСНС, надати їм допомогу у локаліза-

ції та ліквідації НС. 

Після прибуття на пожежу підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений  

безперешкодний доступ їх до місця, де виникла  НС. 

4.3.2 Вимоги до організації ефективної роботи систем оповіщення 

персоналу у разі виникнення небезпечної ситуації 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО ви-

значається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2016 "Захист від пожежі. По-

жежна безпека об'єктів будівництва".  

При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх необхідно 

поділяти на зони оповіщування з урахуванням об'ємно-планувальних рішень 

будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, а також 

з урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН 

В.1.1-7-2016.  

Розміри зон оповіщування, черговість оповіщування та час початку опо-

віщування людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпе-

чення безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС.  

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним 

з наступних способів або їх комбінацією:  

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

щення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напря-

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

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобі-

гання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309;  

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  
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- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напря-

мку евакуації;  

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

- зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожеж-

ного поста) із зонами оповіщення.  

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера по-

жежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що забезпе-

чує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення будь-якої 

іншої НС. Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо  повідомлень 

для виробничого персоналу у такій послідовності:  

I (найвищий) - повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО (ди-

спетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі виникнення будь-якої 

іншої НС;  

II - повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються автома-

тично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом опера-

тивного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста);  

III - службові повідомлення, що не стосуються організації та управління 

евакуацією людей.  

У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають різні 

пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні автоматично 

блокуватись.  

СО повинна мати можливість одночасно передавати різні мовленнєві по-

відомлення в різні зони оповіщення.  

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2016 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікро-

фон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення норма-

льних умов евакуації виробничого персоналу.  
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В разі виникнення пожежі у багатоповерхових виробничих будівлях, СО 

повинна спрацьовувати у такій послідовності:  

- в першу чергу, здійснюється оповіщення людей про пожежу на поверсі, 

де виникла пожежа;  

- потім оповіщення людей про пожежу на поверхах, що розташовані вище 

поверху, де виникла пожежа;  

- в останню чергу, оповіщення людей про пожежу на поверхах, що розта-

шовані нижче поверху, де виникла пожежа.  

Затримку часу оповіщення про НС для різних поверхів будинку необхі-

дно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації.  

У багатоповерхових  виробничих будівлях, які поділені на протипожежні 

відсіки по вертикалі, СО повинна вмикатися одразу для всього протипожежного 

відсіку, де виникла пожежа. Затримку часу оповіщення про НС для інших верти-

кальних протипожежних відсіків будинку слід передбачати з урахуванням злиття 

потоків людей на шляхах евакуації відпові. 

4.3.3 Пожежна безпека 

У приміщенні є рідкі горючі речовини, тому розглянуте приміщення відпо-

відно до ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 можна віднести по пожежонебезпеці до категорії 

В. Клас робочої зони приміщення по пожежонебезпеці - П- III, згідно ПУЕ. 

Можливими причинами виникнення пожежі можуть бути: 

- коротке замикання проводки; 

- паління в недозволених місцях, користування побутовими 

електронагрівальними приладами. 

У зв'язку з цим відповідно до ПУЕ необхідно передбачити наступні заходи: 

1) ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників до робочих місць; пе-

ріодичний огляд і перевірка ізоляції; 

2) строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочому місці. 

Проводяться організаційно-технологічні заходи (заборона паління, 

інструктаж). 
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Відповідно до ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-2007 у науково-дослідницькій ла-

бораторії знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу «ВУ-5» і порош-

ковий «ВП-2». «ВУ-5» розташований на висоті 1,5 м від підлоги поруч із вихід-

ними дверима. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і рукав, 

а також знаходиться вогнегасник типу «ВХП-2». 

Така кількість вогнегасників відповідає вимогам ДСТУ 3675-98, якими пе-

редбачене обов'язкова наявність двох вогнегасників на 100 м� площі підлоги для 

приміщень типу конструкторських бюро. Вибір вогнегасників речовини грунту-

ється на тім, що пожежа, що може виникнути в приміщенні лабораторії,  відно-

ситься до класу В, тому що палаючими об'єктами виявляться електроустановки, 

що знаходяться під напругою. Для гасіння пожеж цього класу застосовують га-

лоідоуглеводні, диоксидвуглеводні порошки. 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються технічні 

та організаційні заходи з пожежної безпеки. 
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5. РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

5.1. Опис ідеї проекту 

Ідеєю проекту є ультраширокосмугова антенна система пеленгатора, що 

працює в діапазоні частот від 1.5 до 20 ГГц. 

Таблиця 5.1.1. Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосу-

вання 

Вигоди для користу-

вача 

Антенна система Мобільна пеленгація 

Антенна система для 
визначення напрямку 
джерела випроміню-
вання з компактними 
розмірами та конкурет-
ними параметрами і ха-
рактеристиками 

Сильні і слабкі сторони даного продукту описані в таблиці 5.2. 

 Таблиця 5.1.2. Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту 

№  

п/

п 

Техніко-еко-

номічні хара-

ктеристики 

ідеї 

(потенційні) то-

вари/концепції 

конкурентів 
W  

(слабка сто-

рона) 

N  

(нейт-

ральна 

сто-

рона) 

S  

(сильна сторона) 
Мій  

проект 

Конку-

рент1 

1 Переваги у 
затратах на 
виробниц-
тво 

 
- 

 
+ 

Трохи вищі 
витрати на 
виготов-
лення, ніж в 
конкурента 

 
 

------ 

Товар має менші 
габарити та конку-
рентні характерис-
тики 

2 Компакт-
ність проду-
кції 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

---------- 

 
 

------ 

Компактність то-
вару дозволяє його 
розміщувати у ма-
логабаритних сис-
темах 

3 Контроль 
якості 

+ + 

 
 
 

----------- 

 
 
 

----- 

Контроль забезпе-
чення якості ро-
боти товару при 
вказаних вимогах  

4 Значні капі-
тало-вкла-
дення 

      +      + 
 
 
 
   ------------ 

 
 
 

----- 

Більші капіта-
ловкладення озна-
чають можливість 
створити більш 
якісний продукт 
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5.2. Технологічний аудит ідеї проекту 

 Таблиця 5.2.1.Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 

Ідея прое-

кту 

Технології її реалі-

зації 

Наявність техно-

логій 

Доступність тех-

нологій 

1 Антенна 
система 
ультраши-
рокосму-
гового пе-
ленгатора  

Витравлювання ме-
талізації високої 
точності для фор-
мування спіралі 

Дана технологія на-
явна 

Дана технологія 
доступна 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: витравлювання з високою точністю. 
 

5.3. Аналіз потенційних клієнтів 

Таблиця 5.3.1.Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що фо-

рмує ринок 

Цільова ауди-

торія (цільові 

сегменти ри-

нку) 

Відмінності у по-

ведінці різних по-

тенційних цільо-

вих груп клієнтів 

Вимоги спо-

живачів до 

товару 

1 Визначення 
напрямку дже-
рела радіови-
промінювання 

Цільовою ауди-
торією є війсь-
кові, перш за 
все ПВС.  

Значні вимоги до 
товару щодо жит-
тєздатності та 
стійкості до зов-
нішніх впливів та 
чинників 
 
 

- до продук-
ції: забезпе-
чення високої 
якості роботи, 
компактність, 
життєздат-
ність  
- до компанії-
постачаль-
ника: вчасне 
постачання 
продукції з за-
значеними па-
раметрами і 
характеристи-
ками 
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ВИСНОВКИ 

1. Оглянуто принципи побудови спіральних антен, проаналізовано їх па-

раметри і характеристики та обрано робочий прототип. 

2. Досліджено та оптимізовано геометрію одиничного спірального плос-

кого випромінювача. Розраховано його характеристики. Отримано значення 

КСХН (не більше 2) в діапазоні частот від 2,5 до 20 ГГц 

3. Створено модель та оптимізовано характеристики компактної спіраль-

ної антени, що складена із планарної спіралі та спіралі, навитої на конусі. Отри-

мано значення КСХН (не більше 2) в діапазоні частот від 1,5 до 20 ГГц 

4. Створено електродинамічну модель антенної системи пеленгатора, що 

складається з трьох компакних спіральних антен. 
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Додаток 1 

Вхідні дані 

Антена: 

Параметр Значення Одиниці вимі-

рювання 

Діапазон частот, fmin - fmax 1.5 - 20 ГГц 

Діаметр антени (одиничний еле-

мент), D 

54 мм 

Ширина променя Не більше 90 градуси 

Поляризація Колова, правосто-

роння 

 

Рівень заднього випромінювання Не більше -3 дБ 

КСХН Не більше 2  

Вхідний опір 50 Ом 

Тип коаксіального роз'єму SMA female  

Антенна система: 

Параметр Значення Одиниці 

вимірювання 

Діапазон частот, fmin - fmax 1.5 - 20 ГГц 

Ширина променя Не більше 90 градуси 

Рівень заднього випромінювання Не більше -3 дБ 

КСХН Не більше 2  

Рівень узгодження по виходам Не менше -50  дБ 

 


