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Анотація 

В роботі викладено результати розробки радіального суматора 

потужності двосантиметрового діапазону довжин хвиль із вихідною 

потужністю до 10 Вт. Мету роботи досягнено шляхом поетапної розробки 

основних вузлів підсилювача: широкосмугового переходу від збуджуючої 

коаксіальної лінії до мікросмужкової радіальної лінії (МСРЛ), області 

паралельного поділення/сумування потужності на МСРЛ, широкосмугового 

узгодження виходу МСРЛ із 50-омними мікросмужковими лініями, до яких 

підключені активні елементи підсилювача і широкосмугового переходу між 

планарними структурами подільника і суматора потужності. Кожен з етапів 

проектування містив оптимізацію розмірів елементів топології в програмному 

середовищі електродинамічного аналізу, початкові значення яких 

розраховувалися у термінах теорії кіл. В роботі представлено результати  

експериментального дослідження розробленого та виготовленого зразка 

підсилювача. 

 

Summary 

The results of the development of the two-centimeter wavelength radial power 

combiner with the output power of up to 10 W are described in this work. The 

purpose of the work was achieved by step-by-step development of the main 

components of the amplifier: the broadband transition from the exciting coaxial line 

to the microstrip radial line (MSRL), the MSRL area of parallel division/ combining, 

the broadband matching of the MSRL with 50-ohm microstrip lines with the active 

elements of the amplifier and a broadband transition between the planar structures 

of the divider and the combiner. Each of the design stages included optimizing the 

size of the topology elements in the software environment of the electrodynamics 

analysis, whose initial values were calculated in terms of the theory of circuits. The 

results of an experimental study of the developed and manufactured amplifier are 

presented. 
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ВСТУП 

Розширення діапазону частот роботи служб фіксованого і 

супутникового зв’язку, систем широкосмугового доступу в короткохвильову 

частину сантиметрового і міліметровий діапазони довжин хвиль зумовлює 

необхідність розробки лінійних підсилювачів потужності передавачів у 

зазначених діапазонах. Оскільки значення вихідної потужності, при якому 

відбувається компресія коефіцієнту підсилення для більшості сучасних 

транзисторів і монолітних інтегральних схем підсилювачів обмежена,  для 

отримання вже середнього рівня вихідної потужності (порядку 5 – 10 Вт) 

необхідне застосування методів складання потужності окремих елементів. 

Однією з кращих застосовуваних з цією метою технологій  є технологія 

просторового складання, де поділення/сумування відбувається одночасно для 

всіх гілок в деякому електродинамічному середовищі.  Розробці саме такого 

пристрою присвячена дана робота. 

Робота складається із шести розділів. 

В першому розділі проведено аналіз літературних джерел із теми роботи. 

В другій частині викидані результати розробки функціональної схеми 

підсилювача. 

Третій розділ присвячений розробці окремих функціональних вузлів. 

В четвертій частині проведена конструкторсько-технологічна розробка 

підсилювача. 

П’ятий розділ містить результати експериментального дослідження 

розробленого і виготовленого зразка. 

Шостий розділ містить матеріали з охорони праці і безпеки в 

надзвичайних ситуаціях. 

В сьомому розділі сформульовані основні висновки. 
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1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Суматори потужності НВЧ діапазону входять до складу обладнання 

різного функціонального призначення. Базові схеми побудови суматорів 

потужності відомі, але особливі вимоги до характеристик, що обумовлені 

застосуванням їх у складі сучасних НВЧ пристроїв, вимагають нових підходів 

до найбільш ефективної реалізації. Сьогодні новим підходам до їх реалізації 

приділяється значна увага [1], [2]. Прикладами застосування  є підсилювачі 

високого рівня потужності сантиметрового і міліметрового діапазонів довжин 

хвиль, багатоканальні передавачі радіолокаційних систем та інше. Вибір 

оптимального шляху реалізації суматора  потужності, призначеного для 

роботи в двосантиметровому діапазоні, доцільно зробити, розглянувши 

існуючі на сьогоднішній день рішення. Можна умовно розділити основні 

принципи побудови умовно на два класи. До першого відносяться суматори 

потужності, побудовані за бінарно-деревовидною схемою, що зображена на 

рис. 1.1.  

Для оцінки ефективності роботи зазначеного  суматора/подільника  

потужності (саме суматора/подільника, тому що функціонально суматори і 

подільники будуються за однаковими схемами, оскільки ці пристрої є 

взаємними)*,  можна ввести поняття його коефіцієнта корисної дії, як цілого: 

𝜂 =
∑ 𝑃ВХ𝑖

𝑁
1

𝑃ВИХ
=

𝑁𝑃ВХ

𝑃ВИХ
, де 

 

𝑁 – число входів/виходів суматора/подільника, пов’язане з числом ступенів 

підсумовування 𝑘 = log2 𝑁; 𝑃ВХ – вхідна потужність на кожному з ідентичних 

входів; 𝑃ВИХ – потужність на виході суматора. 
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* Відповідно до викладеного щодо подільників і суматорів потужності надалі 

для визначеності будемо розглядати саме подільники потужності. 
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Рисунок 1.1  Бінарно-деревовидна структура суматора/подільника 
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Очевидно, що при втратах в кожній із ступенів, рівних 𝐿 (разів) величина 

𝑃ВХ =
𝑃ВИХ

𝑁𝐿𝐾
 , 

так що для ККД суматора маємо 

𝜂Σ =
𝑁𝑃ВИХ

𝑁𝐿𝐾𝑃ВИХ
=

1

𝐿𝐾
 , 

 

звідки видно, що ця величина швидко зростає з числом ступенів і втратами в 

кожному ступені. Відповідні залежності представлені на рис. 1.2-1.4, на яких 

величина 𝜂Σ розрахована для значень 𝐿 = 0.8 дБ; 1.2 дБ; 2.0 дБ та 2.5 дБ. 

Відзначимо, що останні цифри характерні для мікросмужкової реалізації секції 

суматора/подільника, виготовленого на високоякісному полімерному матеріалі 

у короткохвильовій частині сантиметрового і міліметровому діапазонах довжин 

хвиль.  

 

 

Рисунок 1.2  Залежність коефіцієнта корисної дії від  

𝜼𝚺, % 
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кількості ступенів при 𝐿 = 0.8 дБ 

 

 

 

 

Рисунок 1.3  Залежність коефіцієнта корисної дії від  

кількості ступенів при 𝐿 = 1.2 дБ 

 

𝜼𝚺,% 

 

𝜼𝚺,% 
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Рисунок 1.4  Залежність коефіцієнта корисної дії від  

кількості ступенів при 𝐿 = 2.0 дБ 

 

 

 

Рисунок 1.5  Залежність коефіцієнта корисної дії від  

кількості ступенів при 𝐿 = 2.5 дБ 

𝜼𝚺, % 
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Видно, що навіть при використанні сучасних якісних металізованих 

підкладинок в суматорах/подільниках на 32 канали ККД складає менше 10%, що 

відповідає додатковим внесеним втратам більше 10 дБ. Відзначимо, що 

наведені оцінки занижені, оскільки не в повній мірі враховують неминучі втрати 

у з’єднувальних лініях, необхідних для відповідного розташування 

входів/виходів в конструкції суматора/подільника потужності. Так, виготовлений 

в лабораторії 16-ти канальний мікросмужковий подільник, виконаний на 

матеріалі Duroid 5880 (товщина підкладинки 254 мкм), на частоті 6.5 ГГц мав 

додаткові втрати більше 7 дБ.  

 Таким чином, деревовидна структура суматора/подільника може бути 

використана для побудови багатоканального суматора потужності у 

двосантиметровому  діапазоні довжин хвиль, але її реалізація на 

мікросмужковій лінії, як її електродинамічній основі, не відповідає сучасним 

вимогам високої ефективності, зокрема достатньому значенню ККД. 

Другий шлях побудови багатоканальних суматорів/подільників є пристрої   

паралельного типу.  При розгляді вказаного типу подільників можна виділити дві 

групи: перша   суматори/подільники, типова конфігурація яких зображена на 

рис. 1.6а. В них є окрема точка розподілу потужності на кілька паралельно 

включених ліній передачі (плечей). Друга група     суматори/подільники, в яких 

робоча область значно перевищує довжину хвилі, у зв’язку з чим ці вони 

отримали назву квазіоптичних або пристроїв  з просторовим 

сумуванням/діленням потужності. Зазначені групи характеризуються 

незалежністю ККД від коефіцієнту сумування/ділення, тому число вхідних 

плечей суматора може бути значним. До першої групи можна віднести 

мікросмужкові паралельні подільники потужності, описані в роботі [3].  На рис. 

1.6б, представлений суматор/подільник потужності, який  має сім паралельних 

плечей, кожне з яких навантажено відповідно на суматор/подільник  на два 
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канали. Вхідний пристрій  живиться від спільної точки, до якої під’єднані сім 

чвертьхвильових трансформаторів опору з хвильовими опорами 𝑍0𝑇 = √7𝑍0 

кожний. Результати даної роботи якнайкраще відтворюють як переваги, так і 

недоліки, притаманні пристроям розглянутого типу. Безсумнівною перевагою є 

мале додаткове загасання, яке оцінювалося величиною 0.5 дБ на один канал 

(частота 3.5 ГГц). Недоліками  -  вузька смуга частот (не більше 15%), недостатня 

розв’язка (16 дБ) між каналами. 

 

 

а) 
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б) 

Рисунок 1.6  Мікросмужкові паралельні суматори/подільники потужності:  

а) без баластних резисторів  

б) з баластними резисторами 

 

Теоретичне та експериментальне дослідження показало [4], що при числі 

входів/виходів більше трьох - чотирьох досягти гарного узгодження з виходу та 

розв’язки вхідних портів, навіть у помірній смузі частот – не вдається, так що для 

збільшення входів доводиться каскадно з’єднувати  окремі ланки, як показано 

на рис. 1.7.  
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Рисунок 1.7  

 

Друга група суматорів/подільників паралельного типу називається 

системами з просторовим розподілом потужності.  В якості вузла розгалуження 

використовуються довгі області, у яких здійснюється поступовий розподіл енергії 

між паралельно включеними плечима. Можна умовно розділити   вказані 

пристрої на двомірні, в яких простір ділення відбувається у пласкій області, та 

тривимірні, де усі перетворення відбуваються в об’ємі. При цьому створюються 

можливості для збільшення кількості входів суматора потужності, ефективної 

розв’язки каналів, розширення робочої смуги частот та узгодження виходу і 

входів. Практична реалізація двомірних суматорів/подільників, як правило, 

здійснюється з використанням мікросмужкових ліній. Приклад побудови  - це 

радіальні суматори/подільники: необхідна кількість вхідних МСЛ суматора 

радіально сходиться до центру, а вихідний сигнал поступає на  коаксіальну лінію.  

На рис. 1.8 для прикладу схематично показана конструкція 12-канального 

подільника даного типу.  
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Рисунок 1.8  Радіальний подільник потужності 
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Відмітимо, що на рисунку зображений тільки подільник, кожне плече якого 

навантажується на підсилювачі, сигнали з яких  сумуються схемою, ідентично 

зображеній  у дзеркально розташованій  частині пристрою. 

Як вже зазначалося, у своїй периферійній частині радіальна лінія 1 

розгалужується на 12 МСЛ, причому вихідні МСЛ 8 з’єднані з радіальною лінією 

чвертьхвильовими трансформаторами, які здійснюють необхідне узгодження. 

Крім цього, на відстані приблизно чверть довжини хвилі від точок під’єднання 

трансформаторів до радіальної лінії між суміжними секціями трансформаторів 

включені резистори R, що істотно поліпшують розв’язку сусідніх каналів. 

Експериментальне дослідження подібних подільників потужності повністю 

підтверджує припущення про їх переваги перед подільниками деревовидної 

структури з точки зору втрат. Так, у роботі [5], де досліджувався 4-канальний 

підсилювач, що використовував такий подільник, досягнуто значення ККД≈91%. 

Аналогічні результати були отримані в [6] з подільником на 8 каналів, причому 

зауважено, що ККД практично не залежить від числа каналів ділення потужності. 

В останньому випадку дослідження проводилися у широкій смузі частот від 1 до 

26 ГГц; на частоті 26 ГГц було отримано ККД ≈ 90%. 

Характерною особливістю описаної конструкції є принципово радіальне 

розташування входів/виходів – тільки при цьому рівень потужності на кожному 

вході/виході буде однаковим, оскільки будь-яке збільшення довжини МСЛ, 

розпочате з метою вирівнювання їх в один ряд, неминуче призведе до зміни 

рівності вхідних потужностей внаслідок втрат в МСЛ, якими у короткохвильовій 

частині сантиметрового і міліметровому діапазонах у цій лінії знехтувати 

неможна. 

З метою подолати зазначений недолік запропонована топологія 

паралельного мікросмужкового суматора/подільника потужності з лінійно 

розташованими виходами [7] (рис. 1.9). Як видно з рисунку 1.9 зазначена 

топологія  містить розташовані в ряд входи  (3…  𝑁), плавний перехід 2 від 
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надрозмірної  мікросмужкової лінії на вихідний порт 1(вихід/вхід). У 

сигнальному провіднику МСЛ виконані отвори, форма яких повинна 

забезпечувати синфазність і рівний розподіл потужності.  

 

 

 

Рисунок 1.9  Паралельний суматор/подільник потужності з лінійно 

розташованими входами 

 

Експериментальні характеристики зразка подільника на 3 канали наступні: 

нерівномірність ділення у смузі частот 13.5… 15 ГГц не перевищувала 1.5 дБ; 

різниця фаз  10°. Два описаних подільника на 3 канали з’єднувалися каскадно, 

а створений 9-ти канальний подільник забезпечував у зазначеній смузі частот 

нерівномірність ділення потужності не більше 4 дБ (в смузі 700 МГц не більше 

1 дБ) при розбіжності фаз не більше 10°. 

В роботі [8] необхідні фазові та амплітудні рівності у каналах (𝑁 = 4) були 

досягнуті виключно за рахунок ретельної розробки плавного переходу між 

вихідною та надрозмірною МСЛ (рис. 1.10). На базі двох ідентичних розроблених 

суматорів/подільників (один  використовувався як суматор потужності, інший – 

як подільник) був розроблений потужний підсилювач з паралельно включеними 
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1 
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4  
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активними елементами. ККД  оцінювався величиною порядку 0.9 у діапазоні 

частот до 31 ГГц. Комбінація двох методів, які описані у [7], [8] дала можливість 

[9] успішно реалізувати широкосмуговий підсилювач потужності на 4-х 

паралельно включених монолітних підсилювачах типу AHMP6408, який у смузі 

частот 12.5… 13.5 ГГц забезпечував вихідну потужність при однодецибельній 

компресії підсилення порядку 32.5 дБм. При цьому ККД складання потужності 

оцінювався величиною порядку 84%. 

 

 

 

Рисунок 1.10  Паралельний подільник потужності з плавним  

переходом на лінійно розташовані виходи 

 

Важливою перевагою описаних двомірних суматорів/подільників 

потужності є малі втрати, характерні для усіх пристроїв паралельного типу і 

нескладність конструкції, що забезпечує малу вартість, повторюваність 

характеристик та зручність поєднання з іншими елементами, які виконані у 
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рамках тієї ж технології друкованих плат. Недоліком такої топології є мала 

розв’язка вхідних портів пристрою та обмеження їх кількості.  

Зазначених недоліків позбавлені об’ємні просторові суматори/ подільники 

потужності, які у повні мірі можна вважати квазіоптичними. Вони містять 

просторовий опромінювач та розташовану на деякій відстані від нього 

підкладинку з решіткою 𝑁 × 𝑁 елементів [10], [11], які є входами/виходами 

суматора/подільника. Підсумовування відбувається в просторі сумування між 

підкладинкою і рупором, що є вихідним портом суматора [11], рис.1.11 
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б) 

Рисунок 1.11  Квазіоптичний підсилювач  

 

Оскільки подібні конструкції фактично виключають доступ до кожного 

окремого виходу суматора потужності, застосування їх в даній роботі є 

недоцільним. 

Є інший тип просторових  суматорів/подільників, у яких паралельне 

(квазіоптичне) сумування/ділення потужності здійснюється у просторі, який 

обмежений об’ємом деякої електродинамічної системи [13]. Найбільш 

розповсюдженими тут є пристрої на основі прямокутних хвилеводів [14], [15], 

[16] і надрозмірних коаксіальних ліній [17].  

Однією з перших робіт по просторовому діленню/сумуванню потужності у 

прямокутному хвилеводі є робота [14], в якій у Е-плоскості прямокутного 

хвилеводу містився ряд підкладинок з паралельними базовими площинами, на 

кожній з яких розташовувалися переходи на мікросмужкові лінії. Переходи на 

МСЛ реалізовані за допомогою хвилеводно-щілинних ліній, що забезпечують 

широкосмугове узгодження із збуджуючим хвилеводом (рис.1.13) 
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           в) 

Рисунок 1.13  Суматор/подільник потужності  

на основі прямокутного хвилеводу 

 

В роботі представлений потужний підсилювач з паралельним включенням 

активних елементів у плечах подільника. Характеристики двох структур (на двох 

і шести підкладинках, відповідно, на кожній з підкладинок розташований 

подільник на 4 канали) представлені на рис.1.14, де зображені частотні 

залежності внесених втрат та відбиття включених одним за одним подільника і 

суматора. 
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  𝑭, ГГц 

2 tray – 2 підкладинки; 6 tray – 6 підкладинок;  

 

Рисунок 1.14  Частотні характеристики двох структур подільників 

потужності на основі прямокутного хвилеводу 

 

Видно, що додаткові внесені втрати у випадку подільника на 24 канали 

(шість підкладинок по чотири канали у кожній) не перевищують 0.8 дБ, що є 

досить високим результатом, який забезпечував у підсумку високий ККД по 

сумуванню потужності у виготовленому підсилювачі. 

 Надалі описана структура удосконалювалася з метою збільшення 

розв’язки вихідних портів подільника, подальшого зниження втрат та 

покращення рівномірності розподілу потужності між виходами подільника та 

просування технології у бік більш високих частот [15], [16]. 

 Так, була отримана величина внесених втрат порядку 1 дБ в подільнику на 

4 канали на частотах до 28 ГГц, що також дозволило виготовити підсилювач з 

вихідною потужністю порядку 3 Вт з високим ККД по доданій потужності. 
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 Значне збільшення каналів ділення в просторових подільниках потужності 

було отримано у подільниках, що побудовані на основі надрозмірної 

коаксіальної лінії. Подільник містить плавний перехід від стандартної 

коаксіальної лінії до надрозмірної, у регулярній частині якої по радіусах 

встановлюються ідентичні діелектричні підкладинки в кількості, що  

дорівнює числу вихідних каналів подільника, рис.1.15.  
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Рисунок 1.15  Багатоканальний подільник потужності на основі  

надрозмірної коаксіальної лінії 

 

 

На кожній з підкладинок є планарний перехід на дві щілини, у кожній з них 

встановлюється активний елемент (монолітний підсилювач). Ретельна розробка 

зазначених переходів дозволила отримати достатньо добре узгодження з боку 

збуджуючої коаксіальної лінії. На рис.1.16 представлені частотні залежності 

відбиття від каскадно увімкнених подільників/суматорів для конфігурацій з 16 та 

32 підкладинками. 

 

 

 

Рисунок 1.16  Частотні залежності відбиття від каскадно увімкнених 

подільників/суматорів для конфігурацій з 16 та 32 підкладинками 
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На рис.1.17 для тих же конфігурацій представлені залежності втрат від 

частоти. Видно, що до частоти 18 ГГц втрати на подільник не перевищують 1 дБ, 

що є виключно високим результатом. 

 

 

Рисунок 1.17  Залежності втрат від частоти для конфігурацій  

з 16 та 32 підкладинками 

  

Порівнюючи наведені у огляді літератури дані, можна виділити два основних 

напрямки, в яких дослідження в області побудови суматорів потужності 

проводяться найбільш інтенсивно. Перший напрямок об’єднують роботи по 

покращенню параметрів радіальних суматорів потужності. Тут зусилля 

розробників спрямовані на розширення смуги робочих частот, підвищення числа 

каналів сумування, збільшення ККД, підвищення номінального значення робочої 

частоти, збільшення надійності, підвищення розв’язки  між каналами і зниження 

впливу виходу з ладу активних елементів у гілках суматора на електричні 

параметри пристрою в цілому. Так, в роботі [18]  у якості області 
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ділення/сумування потужності використана не радіальна мікросмужкова лінія, 

яка має великі втрати вже на частотах двосантиметрового діапазону довжин 

хвиль, а конічний об’ємний хвилевід, у перерізі якого занурювались штирі, які, в 

свою чергу, були центральними провідниками зовнішніх коаксіальних рознімів. 

Хоча розв’язка   гілок такого подільника/суматора (досліджувався  суматор 

потужності десяти корпусованих підсилювачів) складала не більше 15 дБ, 

дисипативні втрати не перевищували 0,2 дБ на частоті 12 ГГц. В роботі [19]  з 

метою зниження рівня втрат в радіальному суматорі область складання/ділення 

потужності також виготовлялась об’ємною (у вигляді циліндричного хвилеводу). 

Результатом стало зниження втрат до 0,18 дБ у тому ж діапазоні частот при 

підвищенні розв’язки до 20 дБ.  

В роботі [20] всебічно вивчався вплив неідентичності параметрів активних 

елементів у гілках суматора на його характеристики як цілого.  

Другим напрямком розробки високоефективних суматорів потужності НВЧ 

діапазону є просторове сумування у подільниках/суматорах паралельного типу. 

Тут, перш за все, варто виділити системи на основі над розмірної коаксіальної 

лінії. Дослідження ведуться в напрямках покращення технологічності, 

збільшення номінального значення робочої частоти, відводу тепла від значної 

кількості активних елементів. Так, в роботі [21] подібний суматор потужності 

працював в смузі частот 26 – 40 ГГц з втратами не більше 0,7 дБ.  

 Проведений аналіз літературних джерел поряд з вимогами, 

сформульованими до роботи раніше, дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Найбільш ефективним пристроєм складання потужності  підсилювачів у 

короткохвильовій частини сантиметрового і міліметрового  діапазонів 

довжин хвиль є досліджені суматори потужності паралельного типу, 

оскільки  вносять мінімальні додаткові втрати у зазначених діапазонах 

частот.  
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2. У цьому класі пристроїв максимальний ККД мають просторові суматори. 

Однак для більшості з них притаманні обмеження по кількості гілок, а 

також проблеми з відводом тепла від основних елементів 

3. В зв’язку з цим   для вирішення задач поставлених у даній роботі найбільш 

перспективною структурою є радіальний мікросмужковий 

подільник/суматор потужності. При цьому особливу увагу слід пред’явити 

вирішенню проблем широкосмугового узгодження структури подільника 

із живлячими лініями передачі і проблему створення необхідної розв’язки 

між окремими гілками з активними елементами. Достатня увага має бути 

приділена схемам живлення окремих елементів. Ретельне конструювання 

їх забезпечить стійкість роботи всього підсилювача у діапазоні частот. 
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2. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ РАДІАЛЬНОГО 

ПІДСИЛЮВАЧА ПОТУЖНОСТІ 

Оскільки розроблюваний підсилювач потужності повинен працювати в 

усьому двосантиметровому діапазоні довжин хвиль, у якості активних елементів 

обрані монолітні інтегральні схеми підсилювачів, в яких на рівні кристалу 

виконане широкосмугове узгодження із 50-омною зовнішньою мікросмужковою 

лінією по входу та виходу підсилювача. Крім того, необхідну вихідну потужність 

порядку 5 – 6 Вт можна забезпечити із використанням 8-10 таких монолітних 

підсилювачів, якщо потужність однодецибельної компресії кожного з них 

становитиме 0,7 Вт. Зазначеними характеристиками володіють, наприклад, 

монолітні підсилювачі AMMP 6408 (AVAGO). Характеристики мікросхеми 

подані на рис.2.1 – 2.5. А саме, на рис.2.1 наведена залежність коефіцієнту 

підсилення  від частоти; на рис.2.2 – 2.3, відповідно, частотні залежності 

зворотних  втрат по входу і виходу; на рис.2.4 – частотна залежність рівня 

однодецибельної компресії коефіцієнта передачі, а на рис.2.5 – температурна 

залежність коефіцієнта передачі на середній частоті діапазону, рівній 12 ГГц.  

 

 

 

Рис.2.1 

 𝑆21 , дБ 

𝑓, ГГц 
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Рис.2.2 

 

 

 

 

Рис.2.3 

 

 𝑆11 , дБ 

𝑓, ГГц 

 𝑆22 , дБ 

𝑓, ГГц 



53 
 

 

 

Рис.2.4 

 

 

Рис.2.5 

 

В таблиці 2.1 наведені основні характеристики мікросхеми щодо режиму 

живлення постійним струмом, який використовувався для вимірювання 

характеристик, зображених на рис.2.1 – 2.5. 

Таблиця 2.1 

𝑃1дБ, дБмВт 

 

𝑓, ГГц 

 𝑆21 , дБ 

𝑡°𝐶 
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Символ Параметр Значення 

𝑉𝑑 Додатня напруга живлення 5 В 

𝑉𝑔 Від’ємна  напруга живлення -1,1 В 

 𝐼𝑑 Струм живлення 650 мА 

𝑃0 Розсіювана потужність 3,25 Вт 

 

Виходячи із наведених параметрів, доцільно вибрати кількість гілок 

суматора потужності, рівній 8. Звідси отримуємо функціональну схему 

підсилювача, показану на рис.2.6. 

Як видно з рис.2.6, підсилювач складається із шести основних секцій. 

Секції 1,2 формують вхідне коло підсилювача; секції 4,5 – вихідне його коло; 

секція 3 – поєднуюча вхідне і вихідне кола. Секція 6 містить систему подачі 

живлення. Перша секція, у свою чергу, містить вхідний коаксіальний роз’їм 1 і 

вхідний трансформатор опору 2. Перша секція повністю виконана на 

коаксіальній лінії передачі. Секція 2 містить паралельний  подільник потужності 

3, виконаний  на мікросмужковій  радіальній лінії 3, широкосмугові  

мікросмужкові трансформатори 4.1 – 4.8 і,власне, канальні підсилювачі 5.1 – 5.8. 

Оскільки подільник і суматор потужності ідеологічно побудовані однаковим 

чином, конструктивно вони являють собою   дзеркально  розташовані в просторі 

кола, які з’єднуються елементами 6.1 – 6.8 секції 3. Секція 4, відповідно, містить 

аналогічні широкосмугові  мікросмужкові  трансформатори 7.1 – 7.4 і радіальний 

суматор 8. Секція 5 повністю аналогічна секції 1. Секція 6 підсилювача 

забезпечує живлення активних елементів  із необхідною розв’язкою. 

Розробка елементів функціональної схем детально проведена в наступному 

розділі. 
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3. РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

ПІДСИЛЮВАЧА ІЗ ПРОСТОРОВИМ СКЛАДАННЯМ ПОТУЖНОСТІ 

3.1 Розробка вхідної секції підсилювача 

Як видно з рис.2.6, вхідна секція містить вхідний коаксіальний 

роз’єм і коаксіальний трансформатор опору, який забезпечує узгодження 

вхідної коаксіальної лінії із стандартним хвильовим опором 𝑍0 =50 Ом з 

секцією паралельного подільника, яка виконана  на мікросмужковій 

радіальній лінії (МСРЛ, секція 2, елемент 3). Відомо, що хвильовий опір 

радіальної лінії, взагалі кажучи, має  комплексний характер,але при 

невеликих значеннях внутрішнього радіусу 𝑟 є приблизно активним і може 

бути розрахованим за формулою 

𝑍0𝑟 ≈ 377
𝑑𝑟

√𝜀∙2𝜋𝑟
, Ом,    (1) 

де  𝑑𝑟  – товщина діелектричної підкладинки;  𝜀 – значення 

діелектричної сталої. Підставляючи 𝑑𝑟=254 мкм; 𝜀 =2,2, побудуємо графік 

залежності 𝑍0𝑟 = 𝑍0𝑟(𝑟), рис.3.1. 

 

Рис. 3.1 

З наведених даних видно, що опір радіальної МСЛ в даному разі становить 

вкрай малу величину, що зумовлює необхідність розробки багатосекційного 

𝑍0𝑟 , Ом 

𝑟, мм 



 

трансформатора опору для забезпечення необхідної смуги частот узгодження, 

що, в свою чергу,  продиктоване вимогами до смуги робочих частот підсилювача. 

Додаткову складність викликають і конструктивні обмеження. Дійсно, оскільки 

вхідне і вихідне кола розроблюваного підсилювача дзеркально симетричні 

(інакше неможливим стає ефективне складання потужності після підсилення її в 

окремих гілках подільника), сигнальні провідники суматора і подільника мають 

бути розташованими з протилежних сторін спільної «земляної» поверхні 

(рис.3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 

При цьому, як видно з рисунку, коаксіальний вхід та вихід виявляються 

розташованими зі сторін сигнальних провідників МСЛ. Тому під’єднання  ліній 

одна до другої шляхом з’єднання сигнальних провідників виявляється 

неможливим, оскільки неможливо забезпечити контакт «земляних» провідників. 

Єдиний можливий шлях переходу від коаксіальної лінії до МСЛ за таких умов 

зображений на рис.3.3.  

 

 

 

 

Сигнальний провідник МСЛ- подільника 

Коаксіальний вхід 

Коаксіальний вихід 
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Сигнальний провідник МСЛ- подільника 
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Рис. 3.3 

Видно, що центральний (сигнальний провідник  коаксіальної лінії під’єднується 

до «земляного» провідника МСЛ крізь отвір у  сигнальному провіднику і 

підкладинці МСЛ. Збудження сигнального провідника МСЛ відбувається  

зовнішнім провідником 2 коаксіальної лінії висотою ℎ, який гальванічно 

з’єднується із сигнальним провідником МСРЛ по площині 1. Хоча при цьому 

обидва провідника кожної з ліній виявляються  попарно з’єднаними, на 

еквівалентній схемі з’єднання має відображатися включенням  трансформатора      

«1:-1», рис.3.4. 

 

 

 

𝑍0с − хвильовий опір коаксіальної лінії 

𝑍0с − хвильовий опір радіальної мікросмужкової лінії 

Рис. 3.4 

Наявне ускладнення еквівалентної схем поряд із зазначеним вище 

наближеним визначенням хвильового опору радіальної мікросмужкової лінії 

робить доцільним проведення  електродинамічного аналізу структури, 

𝑍0с 𝑍0𝑟0
 

1:-1 



 

зображеної на рис.3.3, з метою визначення справжнього необхідного значення 

коефіцієнта трансформації опорів і подальшого розрахунку узгоджуючого кола. 

Аналізована у пакеті програм електродинамічного аналізу “CST Microwave 

Studio” структура показана на рис. 3.5. Для дослідження відбиття від стику 

з’єднання коаксіальної лінії (КЛ) і МСРЛ остання була навантажена на 

узгоджене навантаження із поглинаючого матеріалу  радіальний поглинаючий 

клин, який на деякій відстані від центру системи замінював діелектрик 

підкладинки і мав достатній для повного загасанні хвилі радіус 𝑅, рис.3.6. 

 

 

Рис. 3.5 
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рис. 3.6. 

Результати розрахунку частотної залежності КСХ зазначеної конструкції 

подані на рис. 3.7. 

 

 

Рис.  3.7 

Видно, що частотна залежність відбиття незначна; при цьому сама 

величина КСХ близька до значення КСХ≈18. З цього можна стверджувати, що 

відбиття, в основному, пов’язане із перепадом активних опорів ліній, що 

з’єднуються, і відповідає величині вхідного опору МСРЛ, рівній 50/18≈2.78 Ом. 

Це значення є значно більшим, ніж очікувалося (див. рис. 3.1). У зв’язку з цим 

для остаточного вирішення проблеми із розрахунком вхідного трансформатора 

КСХ 

𝑓, ГГц 



 

опорів конструкція, зображена на рис. 3.5, була проаналізована в припущенні, 

що хвильовий опір вхідної КЛ дорівнював 2.78 Ом (цьому відповідає значення 

діаметра внутрішнього провідника КЛ   (2 ∙ 𝑟𝑜𝑢𝑡 = 6.68 мм). Розрахована 

частотна залежність КСХ для цього випадку показана на рис. 3.8.  

 

 

Рис. 3.8 

Отримане низьке значення КСХ підтверджує припущення про недоцільність 

користування співвідношенням (1) і даними рис. 3.1 для розрахунку вхідного 

узгоджуючого кола підсилювача. Для подальших розрахунків будемо керуватися 

значенням вхідного опору, рівним 2.78 Ом. Відзначимо, що незначна частотна 

залежність КСХ (рис. 3.8) пов’язана із реактивними елементами еквівалентної 

схеми стику ліній. У зв’язку з цим будемо вважати, що її вплив зможе бути 

скомпенсованим елементами узгоджуючого трансформатора.  

 Виходячи із сказаного, для узгодження ліній використовуємо 

багатосекційний четвертьхвильовий трансформатор опору, який будуємо на 

основі КЛ. Користуємось трансформатором з характеристикою Батерворта. У 

цьому випадку для опорів і розмірів центрального провідника КЛ окремих секцій 

маємо на основі відомих співвідношень (n – кількість секцій): 

КСХ 

𝑓, ГГц 



 

 для n=2: 

𝑍01 = √(
𝑅н

𝑍0
)

34

∙ 𝑍0 = 5,73 Ом; 𝑑1 = 6,36 мм; 

𝑍02 = √(
𝑅н

𝑍0
)

4

∙ 𝑍0 = 25,28 Ом; 𝑑2 = 4,59 мм; 

 для n=3: 

𝑍03 = 𝑍03н ∙ 𝑍0 = 34,48 Ом; 𝑑3 = 3,93 мм; 

𝑍02 = √
𝑅н

𝑍0
∙ 𝑍0 = 11,79 Ом; 𝑑2 = 5,75 мм; 

𝑍02 =
𝑅н

𝑍0
∙

𝑍0

𝑍03н
= 4,031 Ом; 𝑑1 = 6,55 мм, 

 де 𝑍03н - рішення рівняння 

𝑍03н
2 + 2 ∙ 𝑍03н√

𝑅н

𝑍0
−

𝑅н

𝑍0

𝑍03н
−

2√
𝑅н

𝑍0

𝑍03н
= 0; 𝑍03н = 0,69.  

 

Частотні залежності КСХ для двох- і трьохсекційного узгоджуючи 

трансформаторів, розраховані у наближеній теорії довгих ліній, зображені на   

рис. 3.9, 3.10. 



 

 

Рис. 3.9 

 

Рис. 3.10 

Із наведених графіків видно, що вимогам щодо смуги частот узгодження 

задовольняє трьохсекційний трансформатор. Результати розрахунку частотної 

залежності КСХ для цього випадку, виконані в програмному пакеті “CST 

Microwave Studio”, приведені на рис. 3.11а. При розрахунках припускалося, що 

довжина кожної з секцій 𝑙ті (і=1,2,3) дорівнювала четверті довжини хвилі у 



 

вільному просторі на центральній частоті робочого діапазону частот, рівній         

15 ГГц.  

 

а) 

 

б) 

Рис.3.11 

На рисунку 3.11б наведені результати розрахунку частотної залежності КСХ при 

зменшеній довжині найближчої до МСРЛ секції трансформатора. Як і 

передбачалося, корекція розмірів трансформатора призвела до компенсації 

реактивності, яка виникає за рахунок різкої зміни конфігурації полів на стику 

з’єднувальних ліній і, як наслідок, до розширення діапазону частот узгодження. 

3.2 Розробка секції подільника/суматора потужності 

КСХ 

𝑓, ГГц 



 

 Секція подільника потужності (вона ідентична секції суматора) 

побудована на радіальній лінії. На зовнішній своїй частині вона містить вісім 

МСЛ, які розходяться від МСРЛ під кутом 45 градусів. Ця ж секція містить 

елементи, які слугують поліпшенню розв’язки портів подільника і, відповідно, 

покращенню електричних характеристик підсилювача в цілому. Таким чином, 

секція МСРЛ повинна мати скінченну ширину ∆. Оцінку впливу ширини кільця 

МСРЛ на характеристики узгодження можна провести, розглядаючи фрагмент 

подільника потужності, зображений на рис. 3.12. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12 

 На цьому рисунку ∆ - ширина кільця, 𝑟𝑅𝑖𝑛 = 𝑟𝑜𝑢𝑡 + 𝑑 – внутрішній радіус 

МСРЛ, 𝑟𝑅𝑜𝑢𝑡 = 𝑟𝑅𝑖𝑛 + ∆; w – ширина МСЛ у гілці подільника. Із рисунка видно, 

що 𝑤/2 = 𝑟𝑅𝑜𝑢𝑡 ∙ sin 𝜓 = 𝑟𝑅𝑜𝑢𝑡 ∙ sin 𝜑/2, де 𝜑 = 45°. Оскільки, як було 

встановлено раніше, на рівні радіуса МСРЛ, рівного 𝑟𝑅𝑖𝑛 = 𝑟𝑜𝑢𝑡 + 𝑑 = 4,5 мм, 

хвильовий опір становить близько 2,78 Ом, а він змінюється обернено 

пропорційно радіусу, то на радіусі Г𝑅𝑜𝑢𝑡 = Г𝑅𝑖𝑛 + ∆ він, очікувано, становитиме  

 

 

Δ 

rRin 

rRout 



 

𝑍0МСРЛ = 2,78
Г𝑅𝑖𝑛

𝑟𝑅𝑖𝑛 + ∆
= 2.78

1

1 +
∆

𝑟𝑅𝑖𝑛

 Ом. 
(2) 

З іншого боку, безпосереднє під’єднання мікросмужкових гілок подільника до 

МСРЛ, яке показано на рис. 3.12, не вносить відбиття, якщо величина 𝑍0МСРЛ 

буде дорівнювати сумарному опору паралельно з’єднаних восьми МСЛ, які 

утворюють гілки подільника. При ширині сигнального провідника МСЛ, що 

перевищує товщину підкладинки 𝑑𝑟, опір МСЛ може бути знайдений за 

формулою 𝑍08 ≈ 300/(√𝜀(1 + 𝑤/𝑑𝑟)). Після деяких перетворень отримуємо 

для сумарного опору восьми гілок МСЛ наступне: 

𝑍0𝑠𝑡 =
1

8
∙

300

√𝜀 (1 +
2(𝑟𝑅𝑖𝑛 + ∆) sin

𝜑
2

𝑑𝑟
)

 . 

 

(3) 

Залежності (2) і (3) від ширини кільця ∆ зображені на рис. 3.13. 

 

Рис. 3.13 

Із рисунка видно, що значення опорів наближуються при збільшенні ширини 

кільця МСРЛ і при ∆=10 мм майже співпадають. Однак при цьому опір кожної з 

МСЛ гілок становить приблизно 5 Ом, що небажано, оскільки вимагає побудови 

мікросмужкового трансформатора для узгодження із входом підсилювача, який 

би забезпечив десятикратну трансформацію опору. Значно вигідніше, 

спираючись на те, що залежності при зменшенні ∆ розходяться дуже повільно, 

вибрати значення ∆ мінімально можливим, виходячи із чисто конструктивних 



 

міркувань. Дійсно, припускаючи, що елементи розв’язки мають розмір не 

більший ніж чверть довжини хвилі, вибираємо розмір ∆ рівним, наприклад, 5 мм. 

При цьому необхідна трансформація опору створюватиме всього чотири рази, 

що при такій же кількості секцій трансформатора значно розширить його робочу 

смугу частот.  

 З метою моделювання під’єднання МСРЛ до мікросмужкових гілок 

подільника поглинаючий клин (рис. 3.6) був видалений і замінений суцільним 

матеріалом підкладинки МСЛ, зовнішній радіус камери зменшений до реального 

радіусу камери підсилювача (𝑟𝑑𝑖𝑣 = 29 мм), введені мікросмужкові лінії 

шириною w, в кінці яких були розташовані вихідні порти схеми подільника (рис. 

3.14).  

 

Рис.3.14 

На рис. 3.15 і 3.16 зображені частотні залежності зворотних втрат відносно 

коаксіального входу, розраховані для двох значень ширини кільця МСРЛ: ∆=2 

мм і ∆=5 мм, відповідно.  

 𝑆11 , дБ 



 

 

Рис. 3.15 

 

Рис. 3.16 

Як і очікувалося, видалення металевого шару радіальної лінії в області 

мікросмужкових ліній призвело до появи резонансів, пов’язаних із появою 

великого, порівняно із довжиною хвилі, об’єму камери підсилювача. З метою їх 

усунення у верхній частині камери було розташовано кільце із поглинаючого 

матеріалу, розмір якого підбирався, виходячи із вимог щодо відсутності 

зазначених резонансів і малих втрат, які поглинаючим матеріалом вносяться до 

гілок подільника. Результати розрахунків для тих самих значень ширини ∆ 

наведені на рис. 3.17, 3.18. Із приведених даних видно, що результати поділення 
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потужності для обох випадків в робочому діапазоні частот схожі, як і 

очікувалося. Для подальшого обрано значення ∆=2мм, що значно полегшить 

узгодження із активними елементами у необхідній смузі частот. 

 Треба, між тим, відмітити, що обраний малий розмір ширини кільця МСРЛ 

потребує розробки розв’язуючого елемента подільника з особливою 

конфігурацією. Типове технічне рішення, яке застосовується в подібних 

випадках, являє собою четвертьхвильову короткозамкнену щілину з включеним 

в точці із великим вхідним опором баластним резистором (рис. 3.19а).  

 

 

Рис. 3.17 
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Рис. 3.18 

 

Рис. 3.19 

Оскільки ширина кільця обрана рівною ∆=2 мм, а чверть довжини хвилі на 

центральній частоті розроблюваного підсилювача становить близько 5 мм, в 

роботі було запропоновано нову топологію розв’язуючого елемента, яка 

зображена на рис. 3.19б. Основу її складає круг радіусом r із видаленою 

металізацією, який в точці під’єднання до щілини імітує режим холостого ходу і 

тим самим - необхідні умови для роботи поглинаючого потужність резистора. 

Частотна залежність зворотних втрат запропонованого розв’язуючого елемента, 

розрахована для ширини щілини 150 мкм, радіусу r=1 мм і опору резистора 100 

Ом, показана на рис. 3.20.  
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Рис. 3.20 

  

3.3 Розробка вихідної секції подільника потужності 

Вихідна секція подільника потужності являє собою мікросмужкові 

трансформатори опорів, які забезпечують узгодження МСЛ, безпосередньо 

під’єднаних до секції МСРЛ, із активними елементами, вхідний опір яких 

близький до 50 Ом. При обраному значенні ширини кільця МСРЛ, рівному 

∆=2мм, ширина кожної із восьми МСЛ становить 2(7/2 + 1 + 2) ∙ sin 22.5°=4975 

мкм, що відповідає хвильовому опору 𝑍0𝑠 = 9,83 Ом. Для трьохсекційного 

трансформатора звідси отримуємо значення опорів, ширин сигнальних 

провідників секцій 𝑤𝑖 і довжин секцій 𝑙т𝑖: 

𝑍03 = 40,72 Ом; 𝑤3 = 1,00 мм; 𝑙н3 = 3,61 мм; 

𝑍02 = 22,17 Ом; 𝑤2 = 2,06 мм; 𝑙н2 = 3,53 мм; 

𝑍01 = 12,08 Ом; 𝑤1 = 4,00 мм; 𝑙н1 = 3,43 мм. 

Частотна залежність КСХ, розрахована в термінах теорії кіл, показана на          

рис. 3.21. 



 

 

Рис. 3.21 

Розрахований трансформатор має повністю задовольняти сформульованим 

вимогам щодо смуги частот і якості узгодження. Результат електродинамічного 

розрахунку зворотних втрат по відношенню до коаксіального входу (аналізована 

структура зображена на рис. 3.22) показаний на рис. 3.23. Довжини секцій 

трансформатора були оптимізовані (в середньому – зменшені) із метою 

задовольнити вимоги до локалізації смуги робочих частот.  

 

Рис.3.22 



 

На рис. 3.24 приведені розраховані характеристики розв’язки портів 

подільника. Як і передбачалося, розв’язка у гіршому випадку становить не 

більше 6 дБ, причому найменша розв’язка має місце для протилежних гілок 

подільника.  

 

Рис.3.23 

 

Рис.3.24 

 Розробка елементів, призначених для підвищення розв’язки проводилась 

поетапно. На першому етапі запропоновані елементи у вигляді кругів із 

видаленою металізацією підкладинки розташовувались в секції МСРЛ так, щоб 

у віддалених від центра областях ці елементи утворювали щілини між 
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мікросмужковими гілками подільника, приблизно 100 мкм за шириною            

(рис. 3.25). Введення зазначених елементів діаметром 2 мм суттєво погіршило  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.25 

раніше розраховане узгодження. Причина цього полягає у різкому зменшені 

ширини секцій МСРЛ, які живлять окремі гілки подільника. Це звуження 

еквівалентне включенню послідовної індуктивності між МСРЛ і МСЛ, що на 

діаграмі опорів відображається точкою А (рис. 3.26). Враховуючи, що в 

напрямку до входу найближчим елементом є третя секція коаксіального 

трансформатора опору із хвильовим опором 𝑍0𝑡3, більшим ніж опір МСРЛ, точка 

«А» на діаграмі опорів, нормованих на величину 𝑍0𝑡3, зміститься в точку «В». 

Також стає очевидним, що обираючи довжину третьої секції меншою за чверть 

довжини хвилі, можна до площини другої секції трансформатора підвести чисто 

активний опір і відновити нормальний режим роботи всього узгоджую чого кола 

в коаксіальній лінії. Сказане ілюструє  рис. 3.27, де  

 

     

 

 

 

C 

A 

B 



 

 

 

 

 

 

Рис. 3.26 

показана частотна залежність зворотних втрат  для структури, зображеної  на  

рис. 3.25, розрахована при єдиному зміненому і оптимізованому розмірі – 

довжині третьої секції трансформатора. Відмітимо, що необхідне зменшення 

довжини третьої секції було суттєвим і становило 3,8 рази. 

 

 

Рис. 3.27 

  

Розв’язка гілок подільника в залежності від частоти у відсутності 

баластних резисторів показана на рис. 3.28. 
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Рис. 3.28 

 На другому етапі розробки подільника з покращеною розв’язкою гілок 

величина розв’язуючого баластного резистора оптимізувалася із метою 

досягнення максимальної ізоляції портів. Оптимальне значення резистора  

 

Рис. 3.29 

виявилося рівним R=100 Ом. Частотна залежність розв’язки при встановлених 

резисторах показана на рис. 3.29. Найгірша розв’язка, як і раніше, має місце між 

протилежними гілками, але зараз вона складає не менше 9,5 дБ. 
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3.4 Розробка з’єднувальних елементів подільника і суматора 

потужності 

 З’єднувальні елементи являють собою відрізки коаксіальної лінії, 

утвореної стінкою отворів в металевій основі пристрою і центральними 

провідниками, які крізь отвори в підкладинці і металізації друкованих плат 

з’єднють сигнальні провідники МСЛ подільника і суматора потужності 

(рис.3.30). Результати розрахунків зворотних втрат представлені на рис. 3.31. 

Розрахунки виконані для діаметра отвору в металевій основі, рівного 1 мм, і 

діаметра внутрішнього провідника, рівного 0.54 мм. 

 

 

Рис.3.30 

 

 

 

 

 



 

 

Рис.3.31 

 Таким чином, в даному розділі проведені детальні розрахунки 

електродинамічної системи пристрою. Результати конструкторсько-

технологічної розробки підсилювача представлені в наступному розділі. 
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4. КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА РОЗРОБКА ПІДСИЛЮВАЧА 

ПОТУЖНОСТІ 

 В даному розділі наведені результати конструкторсько-технологічної 

розробки підсилювача. 

Запропонована схема переходу від коаксіальної лінії до мікросмужкової 

радіальної лінії, на якій, власне, і виконане просторове поділення/сумування 

потужності, дозволило кардинально спростити конструкцію підсилювача. Як 

видно із рисунку 4.1, з точки зору механіки конструкція складається із всього 

трьох основних частин: циліндричної металевої основи з двома циліндричними 

звуженнями, формуючими центральні провідники вхідної та вихідної 

коаксіальної ліній, і двох ідентичних циліндричних екранів, кожен із яких у 

звуженій частині формує зовнішній провідник коаксіальної лінії. Цей провідник 

з внутрішньої частини екрану має циліндричний виступ, який є збуджувачем 

радіальної лінії.  

Друковані плати подільника і суматора розташовуються дзеркально-

симетрично на верхніх і нижніх поверхнях металевої основи і з’єднуються 

провідниками через отвори, які разом із отворами в основі утворюють 

з’єднувальні коаксіальні лінії. Верхня і нижня друковані плати відрізняються 

тільки розміщенням на верхній частині активних елементів. Живлення активних 

елементів реалізовано через отвори в бічній поверхні металевої основи 

провідниками, які з’єднуються із колами живлення мікросхем підсилювачів крізь 

отвори в друкованих платах подільника. 



 

 

Рис. 4.1 

Для роботи над конструкцією підсилювача потужності було обрано середовище 

трьохвимірного моделювання SolidWorks. 

В якості основного матеріалу для виготовлення деталей пристрою було 

обрано сплав алюмінію Д16Т. Було розроблено розбірні N-роз’єми. В якості 

матеріалу цанг для вищевказаних роз’ємів було обрано сплав БрБ2. Основною 

складністю при їх виготовленні був процес відпуску прижимних пелюсток після 

закалки в процесі створення прорізів за допомогою електро-іскрового різака. Для 

переходу на зворотню сторону були розроблені коаксіальні переходи; 

матеріалом для втулок було обрано фторопласт Ф4-Д, а для центральних жил – 

ланунь Л80. 

Головною метою при розробці конструктиву було створення компактного 

корпусу підсилювача. Також необхідно було звернути увагу на відвід тепла – 

охолодження підсилюючих елементів. Це питання було вирішено за допомогою 

створення розширення в нижній частині корпусу пристрою на якому в 

подальшому було розміщено плату підводу живлення підсилюючих елементів. 



 

Ескіз складального креслення розробленого підсилювача зображено на 

рисунку 4.2. Складальні і робочі креслення деталей підсилювача наведені в 

додатку А. 

 

 

Рис. 4.2 

 

 

 

 

 

  



 

5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДСИЛЮВАЧА 

 В цьому розділі представлені результати експериментального 

дослідження зразка розробленого і виготовленого суматора потужності. 

 На рис. 5.1. зображено виміряна частотна залежність втрат з’єднаних 

каскадно подільника і суматора без встановлених активних елементів 

(«холодні» вимірювання системи). 

 

Рисунок 5.1 Результати експериментального дослідження 

 

Видно, що сумарні втрати в діапазоні частот 12 – 18 ГГц становлять менше 2,5дБ. 

Зазначимо, що при оцінці ККД підсилювача із цієї величини необхідно 

виокремити неминучі втрати у МСЛ як середовищі для під’єднання одного 

підсилювача, які можна оцінити величиною 0,5дБ. Таким чином, можна 

стверджувати, що очікуваний ККД становитиме η≈63%. 

 «Гарячі» вимірювання зразка суматора потужності проводились за 

схемою, наведеною в додатку А. 

 Результати вимірювання зображені на рис. 5.2. 

 



 

Рисунок 5.2 

 

  



 

6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Так як дана робота має суто теоретичний характер, то в першу чергу,  

передбачається,  з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007 та ДНАОП 0.00-1.31-

99, визначити основні потенційно небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що 

виникають при експлуатації ВДТ ПЕОМ, та їх вплив на користувачів ВДТ, 

принципи їх нормування, а також зробити відповідні оцінки основних 

потенційних шкідливих та небезпечних факторів з метою зменшення шкідливого 

впливу цих шкідливих та небезпечних факторів на людей. Також в цьому розділі 

необхідно розробити необхідні заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС). 

 

6.1. Визначення основних потенційних шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів при виконанні науково-дослідних робіт 

Розробка та симуляції проводяться за допомогою персонального 

комп’ютера (ПК). При роботі на ПК людина піддається впливу іонізуючого, 

інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювань екрана монітора, рівні яких 

повинні відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила 

і норми роботи з ВДТ ПЕОМ».  

При проведенні повного циклу робіт з проектування потенційно – 

небезпечними та шкідливими факторами можуть бути: 

 

 можливість ураження електричним струмом; 

 електромагнітне та рентгенівське випромінювання ВДТ, ПЕОМ; 

 електростатичне поле; 

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

системи комп’ютера; 

 значна напруга    зорових    органів    і    пов’язане    з   цим  

перевтомлення користувача ВДТ ПЕОМ;   

 значне  навантаження  на  пальці  і  кисті  рук, що при відсутності 

профілактики     і    медичного     контролю,    може      викликати 

професійні    захворювання, 



 

 електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

 тривале  перебування  в  одному й тому ж  самому  положенні сидячи, 

що  викликає застійні   явища   в   організмі людини; 

 наявність іонізуючого рентгенівське випромінювання (НРВ); 

 випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачервоне 

і випромінювання видимого діапазону); 

 відблиски на екрані монітора. 

 

Розглянемо вплив цих факторів детальніше. 

 

6.2. Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 

праці та виробничої санітарії 

6.2.1. Електробезпека 

Згідно ОНТП24-86 та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія відноситься 

до приміщень без підвищеного ризику ураження персоналу електричним 

струмом. Електроустаткування належить до приладів до 1000 В. Устаткування, 

що використовується, відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 належить до 

устаткування класів 0І, І та ІІ за електрозахистом. 

У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання людина 

може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під 

напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до 

визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випадку 

допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від схеми 

підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини напруги 

живлення, схеми включення. 

При виконанні розрахунків для магістерської дисертації використовувався 

персональний комп'ютер - І і II клас за електрозахистом, що живиться напругою 

220 В. Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від 

ураження електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруг 

доторкання та струмів, що проходять через тіло людини. 



 

Напруга доторкання - це напруга між двома точками електричного кола, до 

яких одночасно доторкається людина. Гранично допустимі значення напруги 

доторкання та сили струму для нормального (безаварійного) та аварійного 

режимів електроустановок при проходженні струму через тіло людини по шляху 

«рука – рука» чи «рука – ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 (табл.6.1 та 

6.2). 

 

Таблиця 6.1. Граничнодопустимі значення напруги 

доторкання 𝑈доп та сили струму 𝐼л, що проходить через тіло 

людини при нормальному режимі електроустановки 

Вид струму 𝑈доп, В(не більше) 𝐼л, мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 2 0,3 

Змінний, 400 Гц 3 0,4 

Постійний 8 1,0 

 

Гранично допустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за 

пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, 

доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно 

звільнитися від дії електричного струму. 

 

 

Таблиця 6.2. Гранично допустимі значення напруги 

доторкання 𝑈доп та 𝐼л, що проходить через тіло людини 

при аварійному режимі електроустановки 

Вид струму 
Нормоване 

значення 

Тривалість дії струмуt, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 >1,0 

Змінний, 50 Гц 
𝑈доп, В 500 250 100 70 50 36 

𝐼л, мА 500 250 100 70 50 6 

Постійний 𝑈доп, В 500 400 250 230 200 40 



 

𝐼л, мА 500 400 250 230 200 15 

 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно 

ПУЕ-87, ГОСТ 12.1.009-76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, занулення, 

захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У системі трифазних 

мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується у науково-

дослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є: надійна ізоляція 

струмоведучих частин електроустаткування відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 і 

занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання елементів, що перебувають під 

напругою, із глухо заземленою нейтраллю). Крім того, для заземлення 

переносних частин обладнання застосовують спеціальне з'єднання. 

6.2.2. Освітлення робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ 

Штучне освітлення, а саме відсутність у спектрі ламп денного світла й 

ламп накалювання біологічно активної ультрафіолетової складової при 

тривалому впливі може призвести до ультрафіолетової недостатності, при якій 

знижуються бактерицидні властивості шкіри та імунітет. 

Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення 

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці. 

Величина освітленості регламентується нормами  ДБН В.2.5-28-2006. Робоче 

приміщення належить до І групи – приміщення, у яких розрізнення об'єктів 

зорової  роботи здійснюється при фіксованому напрямку лінії зору працюючих 

на робочу поверхню. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.5-

28-2006. Для загального освітлення використовують головним чином 

люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку 

штучного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку: 

𝛷 =
𝐸 ∙ 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑍

𝑁 ∙ 𝐶
,                                                        (6.1) 

де 𝛷 – світловий потік; 𝐸 – нормована мінімальна освітленість; К – 

коефіцієнт запасу; S – освітлювана площа; Z – коефіцієнт нерівномірності 



 

освітлення; С – коефіцієнт використання випромінюваного світильниками 

світлового потоку на розрахунковій площі; N – число світильників. 

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості: 

𝐸 =  300 лк;  𝐾 =  1,5;  𝑆 =  5 ∙ 4 =  20 м2;  𝑍 =  1,2. 

 Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі: 

𝑁 =
𝐸 ∙ 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑍

𝛷 ∙ 𝐶
                                                  (6.2) 

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД 

(денного світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД-40 

дорівнює 𝛷 =  2340 лм. Величиною i, індексом приміщення можна встановити 

залежність від площі приміщення й висоти підвісу: 

𝑖 =
𝐴 ∙ 𝐵

ℎ ∙ (𝐴 + 𝐵)
                                                  (6.3) 

де 𝐴 = 5м – довжина приміщення; 𝐵 = 4м – ширина приміщення; ℎ – 

висота підвісу; 

ℎ =  𝐻 −  ℎр −  ℎс                                          (6.4) 

де 𝐻 = 3,5 м – висота приміщення; ℎр = 0,8м – висота робочої поверхні; 

ℎс = 0,4 м – висота від стелі до нижньої частини лампи; 

ℎ =  3,5 −  0,8 −  0,4 =  2,3 м; 

𝑖 =
4 ∙ 5

2,3 ∙ (4 + 5)
= 0,97 

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі 𝐶 =

 0,3. У підсумку число світильників вийде рівним: 

𝑁 =
300 ∙ 1,5 ∙ 20 ∙ 1,2

2340 ∙ 0,3
= 1,5 

Для штучного освітлення  в робочому приміщенні достатньо використати 

2 люмінесцентні лампи денного світла ЛД–40, зі світловим потоком 𝛷 =

 2340 лм  кожна. 

6.2.3. Виробничий шум 

Допустимі шумові характеристики на робочих місцях регламентуються 

ДСН 3.3.6.037-99.  



 

Зовнішні джерела шуму відсутні. Джерелами шуму в приміщенні є 

персональні комп'ютери, телефон, принтер, кондиціонер, голоси людей і т.д.  

Припустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку на 

робочих місцях нормуються відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 та ДСН 

3.3.6.037-99. Загальний рівень звуку в лабораторі не перевищує   50 дБА . 

  Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99  захист від шуму в 

приміщенні, створеного на робочих місцях внутрішніми джерелами повинна 

здійснюватися наступними методами: зменшенням шуму в джерелі, 

раціональним плануванням і акустичною обробкою робочого приміщення 

звукоізоляційними матеріалами. 

6.2.4. Мікроклімат робочої зони 

 Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними параметрами: 

температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху повітря й 

інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, температурою 

поверхні. 

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлюють 

оптимальне й припустиме значення параметрів мікроклімату залежно від періоду 

року й категорії робіт. У таблиці наведені оптимальні й припустимі значення 

параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа»  ( роботи, виконувані 

сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті енергії не більше 120 

ккал/година). 

Таблиця 6.3. Оптимальні й допустимі параметри (для 

постійного робочого місця) мікроклімату в приміщенні. 

Параметри 
Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

Температура 0С 22-24 21-25 23-25 22- 28 

Відносна вологість, % 40-60 80 40-60 75 

Швидкість руху повітря, 

м/с 
0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

 



 

У приміщенні використовується 6-ти секційна чавунна батарея 

центрального опалення для підтримки нормальної температури повітря в 

холодну пору року. Також є кондиціонер для підтримки постійної температури в 

приміщенні. 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні 

використовується природна  вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна 

відкривати, якщо буде потреба в теплий період і кватирка - відкривається в 

холодний період. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не 

використовуються. 

Фактичні параметри мікроклімату  в робочій зоні відповідають приведеним 

вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

6.2.5. Організація робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ 

 ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні норми і правила роботи з 

візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних 

машин" встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК.  

Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки несприятливої дії 

на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з 

відеодисплейними матеріалами, зокрема можливість зорових, нервово-

емоційних переживань, серцево-судинних захворювань. 

Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена перпендикулярно 

нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість переміщення 

монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед 

до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні. Клавіатура розміщена на 

поверхні столу на відстані 100…300 мм від краю. Кут нахилу клавіатури до столу 

обрано в межах від 5° до 15° так, що зап'ястя на долонях рук розташовуються 

горизонтально до площини столу. Таке положення клавіатури зручне для праці 

обома руками. 

Робочі місця з ПК  розташовано відносно від стіни з вікнами на відстані не 

менше 1,5 м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою - не менше 

ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва. Для 



 

захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та відбиті відблиски 

з поверхні екранів ПК передбачені сонцезахисні жалюзі. 

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється 

системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення 

мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК: 

- освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру 

зорової роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення - 

найменшим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, який 

характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і фону; 

- необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення 

яскравості на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього 

простору; 

- на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 

- в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості 

поверхонь, які світяться та викликають осліплення); 

- величина освітленості повинна бути постійною під час роботи; 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 10 

хвилин через кожну годину роботи . 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доцільно 

деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які передбачені 

ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

 

6.2.6. Розрахунок захисного відключення електромережі при 

аварійному режимі роботи електрообладнання 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу 

при короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

𝐼КЗ =
𝑈Ф

𝑅Н + 𝑅Ф + 𝑍ТР
,                                                 (6.5) 

 



 

де UФ = 220 В - напруга фазного проводу; 

RН = 2,4 Ом - опір нульового проводу; 

RФ = 3 Ом - опір фазного проводу; 

ZТР ≅  0,1 Ом - еквівалентний опір трансформатора. 

𝐼КЗ =
220

2,4 + 3 + 0,1
= 40  А 

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним 

розпилювачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при 

струмі до 100 А. 

 

𝐼СПР =
40

1,4
= 28,6  А 

 

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 28,6 А. 

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при короткому 

замиканні: 

𝑈ДОТ = 𝐼КЗ ∙ 𝑅0 = 40 ∙ 2,4 = 96  В 

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для людини, 

необхідно використовувати автомати максимально струмового захисту у яких 

час спрацьовування менше 0,8с. 

Автомати максимально струмового захисту, встановлені у науково-

дослідницькій лабораторії задовольняють цим умовам (IСПР < 28,6 А,  TСПР < 0,8 

с.). 

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій лабораторії 

основним захистом від поразки електричним струмом є занулення та 

застосування пристроїв максимального струмового захисту. 

 

6.3. Заходи що до поліпшення умов праці в науково-дослідній 

лабораторії 

 



 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про доцільність 

застосування повторного заземлення нульового проводу електромережі, що 

дозволяє зменшити напругу дотику, як при нормальному так і при аварійному 

режимах роботи електрообладнання. 

 

6.3.1. Розрахунок повторного заземлення нульового проводу 

 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) обмежують найбільші 

опори заземлення, RД: при сумарній потужності генераторів або 

трансформаторів в мережі живлення не більше 100 кВт або 100 кВА – 10 Ом; 

в інших випадках – 4 Ом; 

При використанні штучного заземлення повинна виконуватись   умова    R <

RД. 

Нехай тип заземлення – вертикальний електрод – стержень довжиною 4 м і 

діаметром d = 0.01 м. Питомий опір ґрунту ρ - 100Ом ∙ м (для суглинку). З 

урахуванням кліматичного коефіцієнтаФ = 2, маємо: 

𝜌РОЗРАХ = 𝜌 ∙ Ф = 200 Ом ∙ м 

Визначимо опір розтікання струму заземлювачів: 

𝑅1в =
𝜌

2𝜋𝐿
∙ [ln (

2𝐿

𝑑
) + 0.5 ∙ ln (

4𝑡 + 𝐿

4𝑡 − 𝐿
)]                     (6.6) 

де ρ = 200 Ом ∙ м; L = 4 м; d = 0,01 м; t = 4 м. 

Підставивши числові значення, маємо: 

𝑅1в =
200

2𝜋4
∙ [ln (

2 ∙ 4

0,01
) + 0.5 ∙ ln (

4 ∙ 4 + 4

4 ∙ 4 − 4
)] = 55,2 Ом 

Таким чином, опір штучного заземлювача більше нормованого значення, 

тому необхідно паралельно з'єднати декілька однотипних заземлювачів:   

𝑅звƩ
=

𝑅1

𝑛 ∙ 𝜂Е
,                                                     (6.7) 

де ηЕ ≈ 0,5– коефіцієнт, що враховує взаємне екранування заземлювача;  п 

= 20; L a = 1⁄  (a– відстань між заземлювачами), заземлювачі розташовані по 

контуру. 



 

Rзв = 5,52 Ом 

 

Довжина сполучної смуги: 

LСПОЛ = a ∙ n = 4 ∙ 20 = 80 м 

Ширина смуги 0.02м, а відстань від смуги до поверхні землі 1м. Тоді опір 

розтікання струму сполучної смуги: 

RП =
ρ

2π ∙ LСПОЛ
∙ ln (

2 ∙ LСПОЛ
2

BСПОЛ ∙ HСПОЛ
) =

200

2π ∙ 80
∙ ln (

2 ∙ 802

0.01 ∙ 1
) = 5.53  Ом 

З урахуванням коефіцієнта використання смуг ηП = 0,83: 

RП =
RП

ηП
= 6,65 Ом 

Еквівалентний опір заземлювача складається з паралельно включених RП і 

Rзв: 

RЕКВ =
RП ∙ RзвƩ

RП + Rзв
=

5,53 ∙ 6,65

5,53 + 6,65
= 3,02 Ом 

Отримане значення опору заземлювача отримали менше гранично 

допустимого RД. 

 

6.4. Безпека в надзвичайних ситуаціях 

 

Безпека в надзвичайних ситуаціях (БНС) регламентується ПЛАС. Однією з 

основних складових ПЛАС є розробка технічних та організаційних рішень щодо 

оповіщення, евакуації та дій персоналу лабораторії  у надзвичайних ситуаціях, а 

також визначення основних заходів з БНС. 

 

6.4.1. Вимоги що до організації ефективності роботи системи 

оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення 

надзвичайної ситуації 

 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 



 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  при 

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

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним 

з наступних способів або їх комбінацією:  

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

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

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

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації;  

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

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 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що 

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

якої іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікрофон 

для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних 

умов евакуації виробничого персоналу.  

Оповіщення виробничого персоналу про НС /пожежу/ здійснюється за 

допомогою світлових  та/або звукових оповіщувачів - обладнуються всі 

виробничі приміщення.  

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС /пожежу/, 

не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС /пожежу/.  



 

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам до ДБН В.8.2.5-56-2014.  

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях 

постійного або тимчасового перебування виробничого  персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках:  

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок 

оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення 

робочого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне 

освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, 

необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення 

з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.  

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного - від мережі змінного 

струму, резервного - від акумуляторних батарей тощо.  

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у 

зворотному напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання 

повинен бути автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі 

має бути не менш 24 годин.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі "Тривога" 

має бути не менше 15 хвилин.  



 

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".  

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути 

червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та 

розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць.  

 

6.4.2. Пожежна безпека 

 

У науково-дослідницькій лабораторії знаходиться значна кількість твердих 

горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, папір, 

що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ Б.03.002-2007 «Визначення 

категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної безпеки», 

науково-дослідницька лабораторія відноситься до пожежонебезпечних 

приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі речовини й матеріали, 

речовини й матеріали, які при взаємодії з водою, киснем, повітря або один з 

одним здатні тільки горіти). 

Згідно з класифікацією робочих зон відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-01 

робочих зон науково-дослідницької лабораторії, які  відноситься до зон класу П-

ІІа - пожежонебезпечне, що містять тверді горючі речовини, нездатні переходити 

у зважений стан. 

Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в 

приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться пожежно-

профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних мережах, 

використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, а також 

проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

Відповідно до ДСТУ 3675-98, ДСТУ 12.4.009-75 та ISO 3941-77 у науково-

дослідницькій лабораторії знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу 

«ОУ-5» і порошковий «ОП-2». «ОУ-5» розташований на висоті 1,5 м від підлоги 

поруч із вихідними дверима. 



 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і 

рукав, а також знаходиться вогнегасник типу «ОХП-2». В обох кінцях коридору 

знаходяться телефонні апарати, над якими знаходяться таблички з номерами 

телефонів для виклику внутрішньої, а також, якщо потрібно, міської пожежної 

охорони. 

У науково-дослідницькій лабораторії є план евакуації у випадку виникнення 

пожежі. Дотримано  усі вимоги ДБН В.1.1-7-2007 та СНиП 2.09.02-85 по 

вогнестійкості будинку і ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень 

назовні. Значення  основних  параметрів  шляхів  евакуації  приведені в таблиці 

6.6. 

 

 

 

Табл. 6.6. Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне значення Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 1,5 м Не менше 0,8 м 

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

Ширина коридору 3 м Не менше 2 м 

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходової клітки 1,5 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 

У робочому приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001-2004 «Правил 

пожежної безпеки України». 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються технічні 

та організаційні рішення з пожежної безпеки. 

 

 

  



 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті виконаної роботи можна зробити наступні висновки: 

1.  Запропонований і використаний метод поетапної розробки 

підсилювача повністю себе виправдав, оскільки розбиття структури  

підсилювача на окремі,  хоча і пов’язані один з одним функціональні 

вузли змогли бути оптимізованими окремо при початкових значеннях 

розмірів, отриманих відомими методами теорії кіл. 

2. Запропонована топологія вузла збудження секції паралельного 

поділення/сумування потужності із коаксіальної лінії повністю себе 

виправдала, оскільки досягнуте узгодження виявилось таким, що 

відповідає вимогам до робочої смуги частот, а конструкція підсилювача 

була кардинально спрощена. 

3. Запропонована нова топологія елементів розв’язки окремих гілок 

підсилювача виявилася працездатною, оскільки забезпечила 

збільшення розв’язки до рівня приблизно 10 дБ. 

4.   Експериментальні дослідження «холодної» структури підсилювача 

показали рівень загасання порядку 2,5 дБ, який повністю пояснюється  

дисипативними  втратами в мікросмужкових лініях. 

5. Попередні вимірювання параметрів розробленого і виготовленого 

зразка суматора потужності підтвердили правильність запропонованого 

шляху його побудови. 
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