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Смугово-пропускні металодіелектричні фільтри [1,2] знайшли на 
сьогодні широке застосування в системах навігації та мобільного зв’язку. З 
точки зору конструктивного виконання ці фільтри можна розглядати як рі-
зновид фільтрів, побудованих на послідовно зв’язаних чвертьхвильових 
короткозамкнених металодіелектричних коаксіальних резонаторах 
(МДКР), включених паралельно напрямку розповсюдження електромагні-
тної хвилі [2]. Однак, завдяки екранування розімкненого кінця вказаних 
резонаторів та зменшеної загальної поверхні металу, що взаємодіє з елект-
ромагнітною хвилею, резонатори монолітних фільтрів (МФ) відрізняються 
підвищеною добротністю (700-800), забезпечуючи, тим самим, реалізацію 
кращих вихідних характеристик. За необхідністю мінімізації резонансних 
втрат, МФ успішно конкурують з фільтрами на дискретних МДКР.  

На основі проведених теоретичних та експериментальних дослі-
джень розроблено конструкцію та технологію виготовлення МФ для вико-
ристання в пристроях метрового і дециметрового діапазонів довжин хвиль. 
Розроблене технологічне оснащення дозволяє реалізувати МФ з попереч-
ним розміром 4, 6, 9 мм та кількістю резонаторів у від двох до п’яти. Роз-
роблені фільтри (рис. 1) при резонансних частотах від 200 до 2000 МГц за-
безпечують смугу пропускання від 1 до 5 % (за потреби смуга пропускання 
може бути розширена до 12-15 %).  

На рис. 2, в якості прикладу, наве-
дені експериментальні характерис-
тики виготовленого згідно розроб-
лених конструкторських та техно-
логічних рішень дворезонаторного 
МФ, який використовується як еле-
мент диплексера в навігаційному 
обладнанні. В перерізі розміри фі-
льтру не перевищують 6 х 12 мм, 
довжина (з екраном) не перевищує 
10 мм. Металізація поверхні кера-

мічної заготовки виконана сріблом, з метою забезпечення мінімальних 
втрат у смузі пропускання.  

 
Рис. 1. Монолітні діелектричні фільтри 
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На рис. 2а наведена амплітудно частотна характеристика фільтру в 

межах та околі смуги пропускання; на 
рис. 2б та 2в – частотні залежності кое-

фіцієнту стоячої хвилі (КСХ) та 
групового часу запізнення (ГЧЗ) в 
межах смуги пропускання. Крапка-
ми на рис. 2 наведені результати 
вимірювання, при цьому суцільні 
криві показані умовно, мають ви-
ключно демонстраційний характер.  

Відмітимо, що представлений 
фільтр забезпечує у смузі частот від 

1220 до 1255 МГц втрати не більше 0,7 дБ, при КСХ не більше 1,1.  
 
Наведені в якості зразка характеристики МФ характеризують рівень ро-

зроблених конструкторсько-технологічних рішень. Використання цих рі-
шень забезпечує реалізацію характеристик фільтрів не гірше за представ-
лені в [1,2].  
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