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Анотація 

 

В роботі викладені результати розробки хвилеводно-планарного 

гібридно-інте6грального трансівера 8-міліметрового діапазону довжин хвиль. 

Вимоги до трансіверу сформульовані, виходячи із прийнятого в Україні 

частотного плану на апаратуру фіксованого зв’язку, розрахунків  енергетичного 

потенціалу лінії, простоти функціональної схеми і технологічності 

виготовлення. Проведена послідовна розробка всіх функціональних вузлів. 

Особливу увагу приділено розробці запропонованих нових вузлів – гібридно-

інтегральних схем гетеродину і підсилювача потужності передавача. Проведене 

експериментальне дослідження розроблених та виготовлених ГІС. 

 

 

 

Summary 

 

The work outlines the results of the development of a 8-millimeter band 

waveguide planar hybrid-integral transceiver. Requirements for the transceiver are 

formulated based on the frequency plan adopted in Ukraine for fixed communication 

equipment, calculations of the energy potential of the line, the simplicity of the 

functional scheme and manufacturing. A full development of all functional nodes has 

been carried out. Particular attention is paid to the development of the proposed new 

nodes - the hybrid-integral circuits of the local oscillator and the transmitter power 

amplifier. The experimental research of the developed and produced hybrid-integral 

circuits has been carried out. 
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ВСТУП 

 

Необхідність розширення інформаційних потоків, транспортом для яких є 

бездротові системи, в остаточному підсумку призводить до необхідності 

розширення смуги займаних частот, що, у свою чергу, потребує освоєння нових 

діапазонів частот, зокрема, діапазону 20 - 40 ГГц, який відноситься до 

міліметрового діапазону довжин хвиль. Хоча принципових проблем у створенні 

апаратури зв'язку в зазначеному діапазоні в цей час уже немає – створена 

необхідна елементна база, розроблені нові матеріали й освоєні основні 

технологічні рішення для створення  компонентів схем – широкого 

використання такі системи не одержали навіть у корпоративних системах 

зв'язку. Прикладів же використання зазначеного діапазону радіоспектра в 

системах багатостанційного доступу зі значним числом абонентів (подібних 

наприклад WIMAX) сьогодні назвати не можна взагалі. Основною причиною 

цього є значна вартість радіотехнічної складової абонентського устаткування, 

обумовлена тим, що реалізація необхідних характеристик, як правило, вимагає 

зусиль при налаштуванні зразків, а самі технічні рішення є неоптимальними. 

Таким чином, складається ситуація, коли відносно вільний діапазон 

радіоспектра мало використовується з метою створення широкосмугових 

систем безпроводового доступу, хоча необхідність в освоєнні його зазначеними 

засобами велика. Рішення ж проблеми створення дешевих прийомопередавачів 

абонентських станцій, що мають  високі параметри якості поряд з 

відтворюваністю характеристик при масовому виробництві, відкриває нові 

можливості для створення високошвидкісних інформаційних систем великої 

ємності. 
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1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

В цей час є значне число публікацій, пов'язаних з питаннями 

проектування прийомопередавальних модулів (надалі трансиверів) 

короткохвильової частини сантиметрового і міліметрового діапазону, де 

розвиток засобів зв'язку в останні двадцять років пройшов великий шлях. У 

значній мірі науково-технічний прогрес у цій області пов'язаний з рішенням 

важливого завдання створення систем безпосереднього прийому супутникового 

телебачення. Були створені гібридні й монолітні інтегральні схеми для 

конвертерів прийомних систем супутникового телебачення в діапазонах 

вхідних частот від, приблизно, 3 до 13 ГГц. У свою чергу, розвиток 

стільникового телефонного зв'язку, що припадає на цей же час, призвів до 

необхідності створення дешевих прийомопередавачів для радіорелейних 

систем, що зв’язують базові станції. Переважне їх число теж працювало в 

сантиметровому діапазоні довжин хвиль. Хоча вимоги до вартості цих 

прийомопередавачів і не були настільки жорсткими, як у випадку конвертерів 

індивідуального обладнання для прийому сигналів супутникового телебачення, 

прагнення знизити витрати виробництва привело до створення монолітних 

підсилювачів потужності, перетворювачів частоти вверх, синтезаторів частот та 

інших основних елементів передавачів цього діапазону. 

Разом з тим, число публікацій, що стосується створення дешевих 

повністю гібридно-інтегральних трансиверів у міліметровому діапазоні довжин 

хвиль (частоти порядку 26 ГГц і вище), до останнього часу було незначним. 

Треба, однак, відзначити, що за останні 10-15 років інтерес до створення 

дешевих вузлів прийомопередавачів міліметрового діапазону незмінно зростає 

[1]. Створення елементної бази у вигляді гібридних і монолітних інтегральних 

схем міліметрового діапазону привело до можливості розробки досить 

складних систем. Так, в [2] описаний прийомопередавач діапазону 36-37,5 ГГц, 

основні вузли якого (за винятком задаючих генераторів) виконані у вигляді 



46 
 

планарних гібридно-інтегральних схем. Робота [3], очевидно, є однією з 

перших, у якій прийомопередавач, хоча й виконаний у вигляді окремих 

передавального і прийомного модулів, однак кожний із зазначених модулів 

виконаний на єдиній підкладинці. Цьому в значній мірі сприяло те, що 

задаючий генератор передавача й гетеродин приймача виконані 

транзисторними зі стабілізацією частоти за допомогою ДР (рис. 1.1) 

Рисунок 

1.1 − Блок-схема 50-ГГц трансивера. Прийнято наступні позначення: BPF- 

смугово-пропускаючий фільтр;BBU- блок обробки сигналу основної смуги; 

WG/MS- перехід між прямокутним хвилеводом і МСЛ; E-PLANE FILTER-Е-

плоскостний фільтр. 

 

Як видно, складності, пов'язані з використанням транзисторів в діапазоні 

частот 60 ГГц, привели до необхідності побудови генераторів за схемою 

подвоєння частоти – як задаючий генератор передавача, так і гетеродин 

приймача працюють на частоті ~25 ГГц, а для одержання робочих коливань на 

частоті ~50 ГГц використовуються транзисторні помножувачі частоти на два. 

Передавач виконаний за схемою із прямою аналоговою частотною модуляцією 

передспотвореним відеосигналом, об'єднаним із двома звуковими сигналами, 

розташованими на двох підносійних. У тракті приймача був використаний 
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малошумлячий підсилювач, а вхідний фільтр автори були змушені реалізувати 

за традиційною об’ємною технологією. Остаточна розв'язка трактів передачі й 

прийому досягалася за допомогою об'ємного циркулятора. Зазначені 

конструктивні особливості привели до того, що сумарний коефіцієнт шуму 

приймача виявився значним (13 дБ). Незважаючи на зазначені недоліки, з 

результатів роботи [3] очевидно, що широке використання ГІС дозволило 

істотно (до 12 Вт) знизити споживання прийомопередавача, здешевити його 

виготовлення, знизити вагу й габарити, і розташувати досить малогабаритний 

трансивер в антені невеликого діаметра (порядку 300 мм). 

Аналіз зазначених статей показує, що істотне поліпшення електричних і 

конструктивних параметрів трансиверів міліметрового діапазону можливо 

лише при використанні ГІС і МІС міліметрового діапазону. При цьому 

параметри вузлів, що входять до цих інтегральних схем, повинні не 

поступатися тим, що були отримані для аналогічних пристроїв сантиметрового 

діапазону. 

Аналіз літературних даних показує, що прогрес у цьому напрямку 

почався із другої половини 90-х років і був, насамперед, пов'язаний з 

удосконалюванням напівпровідникової елементної бази, призначеної для 

роботи в міліметровому діапазоні довжин хвиль. У цьому діапазоні були 

створені досить малошумлячі транзисторні генератори в гібридно-

інтегральному й монолітно-інтегральному виконанні, інтегральні підсилювачі 

потужності [4], [5], помножувачі частоти [6], змішувачі [7]. Крім того, був 

досягнутий значний прогрес у розробці й виробництві металізованих 

полімерних матеріалів, що можуть бути використані в якості дешевої 

високоякісної основи для проектування трансиверів, як цілого [8]. 

 Все це призвело до того, що в останні роки стали з'являтися роботи, у 

яких повідомлялося про створення нового покоління прийомопередавачів 

міліметрового діапазону, де переважне число типових функцій для прийому й 

передачі сигналів цього діапазону здійснювалося на єдиній підкладинці. При 

цьому часто кілька функціональних вузлів поєднуються в рамках єдиного 



48 
 

кристала (чипа), а потім кілька кристалів розташовуються на підкладинці, що 

виконує механічну функцію несучої поверхні, середовища для подачі 

допоміжних напруг, здійснення електричних з'єднань між чипами, а також 

збудження об’ємних хвилеводних елементів. Прикладом такої реалізації може 

бути прийомопередавач діапазону 85 ГГц, призначений для передачі по 

радіоканалу даних зі швидкістю 6 Гбит/c [9], [10]. На рис. 1.2 зображена 

спрощена функціональна схема побудови прийомопередавача [9]. 

 

 

Рисунок 1.2− Структурна схема передавача й приймача, побудованих на 

основі монолітних інтегральних схем. Смуги частот ПЧ і НВЧ рівні 2,5 ГГц. 
 

На рисунку зазначені центральні частоти передачі, а також прийняті наступні 

позначення: BPF – смугово-пропускаючий фільтр; А – підсилювач НВЧ; МРА – 

підсилювач потужності; LNA – малошумлячий підсилювач. 

 Як видно, у схемі використовуються субгармонічні перетворювачі 

частоти нагору й донизу, що пов'язано зі складністю одержання спектрально 

чистих коливань генераторів на частоті 85 ГГц. Крім того, видно, що автори не 

змогли реалізувати смугово-пропускаючі фільтри з необхідними 

характеристиками в діапазоні частот 85 ГГц у складі інтегральних схем, і це 
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змусило їх виконати зазначені фільтри поза кристалами. З тексту статті [10] 

також виходить , що кінцевий підсилювач потужності передавача, а також 

фільтр діплексера, призначений для розв'язки каналів передачі й прийому, 

також виконані у вигляді окремих модулів. 

 В [11], [12] викладені результати розробки системи багатостанційного 

широкосмугового доступу в діапазоні 70 ГГц. Авторам вдалося включити 

смугово-пропускаючі фільтри в трактах передачі й прийому до складу 

монолітних інтегральних схем. Втрати в цих фільтрах компенсувалися 

транзисторними підсилювачами. Трансивери виконані у вигляді мультичіпових 

модулів, що включають конкретні інтегральні схеми змішувачів, фільтрів, 

підсилювачів НВЧ і ПЧ. Разом з тим, гетеродин перетворювача частоти нагору 

передавача виконаний у вигляді окремого блоку. Приймач же побудований за 

схемою так званого самогетеродинурування прийнятим сигналом, у спектрі 

якого є компонент несучої частоти. Хоча такий принцип побудови й 

призводить до підвищення необхідного для роботи системи відношення 

сигнал/шум на вході демодулятора, його використання істотно знижує вартість 

абонентського комплекту за рахунок виключення дорогої системи ФАПЧ, яку 

довелося б установлювати для роботи приймача із власним гетеродином. Крім 

того, з метою здешевлення вузлів розв'язки трактів передачі й прийому автори 

вважають доцільним використовувати в них незалежні антенні системи, 

причому в тракті прийому їх встановлено дві з метою боротьби із 

багатопроменевістю, що виникає при роботі поблизу будинків. 

 

 За результатами вище розглянутих літературних джерел можна зробити 

висновок, що розвиток сучасної техніки НВЧ спрямований на використання 

інтегральної технології, яка дає можливість на єдиній планарній полімерній 

підкладинці розташувати різноманітні функціональні елементи трактів 

радіочастоти, проміжної частоти, а також низькочастотні схеми джерел 

живлення, подачі зміщення, ланцюги керування тощо. Але у ряді випадків 
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немає можливості повністю відмовитись від використання елементів 

хвилеводної техніки, тому що: 

 значний клас антен має хвилеводний вихід і напрямý не може бути 

з’єднаний із планарними електродинамічними системами; 

 планарні селективні системи мають менші добротності і вносять значні 

втрати у порівнянні із селективними системами на об’ємних резонаторах, а 

тому не можуть бути використані у вхідних ланцюгах малошумлячих 

приймачів; 

 використання елементів хвилеводної техніки може бути зумовлено 

конструктивними особливостями та рішеннями, які можуть призводити до 

підвищення рівня інтеграції за рахунок створення об’ємних інтегральних 

конструкції, в тому числі об’ємних інтегральних та монолітних схем; 

 поєднання хвилеводної та планарної технологій відкриває можливості по 

створенню нових конструкцій функціональних вузлів із поліпшеними 

електричними та масо-габаритними характеристиками. 

З існуючих планарних електродинамічних систем найбільш зручними у 

використанні з точки зору сполучення із напівпровідниковими компонентами є 

лінії передачі із хвилями типу Т та квазі-Т, серед яких найбільшого поширення 

набули мікросмужкові та копланарні мікросмужкові лінії. Розглянемо існуючі 

переходи з прямокутного хвилеводу на зазначені планарні лінії передачі. 

Ступінчасті та плавні переходи являють собою клас переходів між двома 

лініями передачі з різними хвильовими опорами, що реалізують ступінчасті та 

плавні трансформатори, відомі з теорії довгих ліній. Вперше плавні переходи з 

прямокутного хвилеводу на мікросмужкову лінію зустрічаються в роботі [13]. 

Запропонований в роботі перехід показано на рис.1.3. Він складається з 

розташованої в Е-площині хвилеводу діелектричної пластини (підкладинки), 

яка затискається між двома половинами хвилеводної камери. На передній і 

задній стороні пластини виготовлений провідний малюнок, в якому автор 

виділяє наступні елементи (рис.1.4): 

1. гребені на передній та на задній стороні підкладинки; 
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2. секцію симетричної смужкової лінії; 

3. балансний трансформатор; 

4. мікросмужкову лінію. 

Гребені 1 і земляний провідник мікросмужкової лінії 4 гальванічно 

з’єднані зі стінками хвилеводної камери по всій довжині, утворюючи 

антиподальну хвилеводно-щілинну лінію передачі. Плавна зміна висоти 

гребенів призводить до плавної зміни хвильового опору і концентрації силових 

ліній електричного поля в зазорі між гребенями, а за рахунок розташування 

гребенів на різних сторонах підкладинки одночасно відбувається поступовий 

поворот вектора напруженості електричного поля основної хвилі хвилеводу Н10 

і перехід на симетричну смужкову лінію 2 (рис.1.5). Для узгодження 

симетричної смужкової лінії з мікросмужковою лінією використовується 

балансний трансформатор у вигляді двох щілин в земляному шарі 

мікросмужкової лінії і секції смужки зменшеної ширини, що під’єднуються до 

сигнального провідника вихідної мікросмужкової лінії. 

 
Рисунок 1.3 – Конструкція плавного переходу прямокутний хвилевід-

мікросмужкова лінія. 

 
Рисунок 1.4 – Підкладинка плавного переходу. 
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Рисунок 1.5 – Принцип перетворення хвилеводної моди Н10 у мікросмужкову. 

 

Характеристики відбиття (КСХ) та передачі двох каскадно з’єднаних 

переходів з прямокутного хвилеводу на мікросмужкову лінію із відрізком 

регулярної мікросмужкової лінії між ними (back-to-back transition) в діапазоні 

17-26 ГГц показані на рис.1.6.  

 
Рисунок 1.6 – КСХ та коефіцієнт передачі каскадно з’єднаних переходів з 

прямокутного хвилеводу на мікросмужкову лінію із відрізком регулярної 

мікросмужкової лінії між ними. 

 

У [14] використовується перехід з хвилеводу на копланарну 

мікросмужкову лінію, що використовує два паралельно з’єднаних плавних 

переходи (рис.1.7). Діелектрик підкладинки виконаний у вигляді клина для 

зменшення відбиття від пластини. 
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Рисунок 1.7 – Перехід хвилевід-копланарна мікросмужкова лінія. а) підкладка в 

хвилеводі; б) підкладинка. 

 

Характеристики подвійного переходу з відрізком копланарної 

мікросмужкової лінії, оптимізованого для роботи в діапазоні 24 ГГц, наведені 

на рис.1.8. Схема виготовлена на діелектричній підкладинці з діелектричною 

проникністю 2,2 товщиною 0,254 мм. На характеристиці чітко видно описаний 

раніше резонанс, створений напівкруглими областями. Як видно з рис.8, якщо 

не брати до уваги резонансний викид, перехід може з успіхом 

використовуватись майже в усьому міліметровому діапазоні 26-40 ГГц з малим 

рівнем відбиття. 

 
Рисунок 1.8 – Характеристики переходу хвилевід-копланарна мікросмужкова 

лінія. 
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Поперечно-зондові переходи, вперше запропоновані в [15], складаються з 

хвилеводної камери та діелектричної підкладинки з витравленим на ній 

металевим зондом, яка вставляється в хвилевід через отвір в широкій стінці 

(рис.1.9). Підкладинка при цьому може розташовуватись як паралельно 

повздовжній вісі хвилеводу, так і перпендикулярно їй. Друкований металевий 

зонд використовується для відгалуження електромагнітної енергії з хвилеводу, 

а також виконує роль трансформатора великого опору хвилеводу до значно 

меншого опору мікросмужкової лінії. Для повної трансформації хвилеводної 

моди у мікросмужкову на певній відстані від зонда розташована металева 

стінка, що створює на кінці хвилеводу режим короткого замикання. Оскільки 

зонд вносить реактивність ємнісного характеру, короткозамкнена стінка має 

компенсувати внесену реактивність і тому має бути розташована на відстані 

дещо менше чверті довжини хвилі на центральній частоті робочого діапазону, 

створюючи в площині зонда компенсуючу індуктивну провідність. 

 
Рисунок 1.9 – Конструкція поперечно-зондового переходу між хвилеводом і 

мікросмужковою лінією. 
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В переході, аналогічному розглянутому в [15], пропонується використати 

трансформатор опору, розташований одразу за зондом. Тут же наводяться 

виміряні частотні характеристики виготовлених зразків переходів для різних 

діапазонів частот. На рис.1.10 показана реалізація запропонованого рішення, а 

на рис.1.11 – експериментальні дані переходу в Ka-діапазоні. Переходи 

виготовлено на матеріалі RT5880 (εr = 2.2). Розміри зондів, використаних для 

різних частотних діапазонів, зведені в таблицю 1. 

 

Таблиця 1.1 

Діапазон частот t, мм D, мм L, мм 

Ka 0,254 2,032 2,032 

Q 0,254 1,524 1,524 

V 0,127 1,143 1,27 

W 0,127 0,7112 0,762 

 
Рисунок 1.10 – Поперечно-зондовий перехід між хвилеводом і мікросмужковою 

лінією з трансформатором опору. 

 

 
Рисунок 1.11 – Вносимі та зворотні втрати двох переходів в Ka-діапазоні з 15-

мм відрізком мікросмужкової лінії між ними. 
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Для конструювання описаних переходів використовувались методи 

розрахунків, що використовували наближений опис геометрії зондів і були 

малопридатні для точного розрахунку вхідного опору чи S-параметрів. Тому 

розрахунок міг дати лише якесь наближення, і в подальшому вимагалась 

експериментальна оптимізація конструкції для досягнення необхідних 

параметрів переходів. З розвитком аналітичних та чисельних методів, 

наприклад, [16] та [17], стало можливим точне прогнозування параметрів 

переходів, що не вимагає подальшого настроювання після виготовлення. Нові 

методи розрахунків, а також розвиток технології виготовлення елементів 

інтегральних схем, наприклад, мікрообробка (micromachining), дали поштовх 

для мікромініатюрізації та навіть інтеграції хвилеводів різного перерізу в 

мікрохвильові інтегральні схеми (MIC) [18]-[22]. 

  
Рисунок 1.12 – Поперечно-зондовий перехід між копланарною лінією і 

хвилеводом, виготовленим мікрообробкою в кристалі кремнію, для роботи в W-

діапазоні (структура та фотографія половини тестової камери). 
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Рисунок 1.13 – Частотні характеристики переходу, навденого на рис.4.55. 

 

На рис.1.12, 1.13 наведені конструкція та частотні залежності коефіцієнту 

передачі та коефіцієнту відбиття поперечно-зондового переходу між 

прямокутним хвилеводом, виготовленим в кристалі кремнію за технологією 

глибокого реактивного іонного травлення (DRIE – deep reactive ion etchig), та 

копланарною лінією для роботи в W-діапазоні [21]. 

Також слід зазначити, що даний перехід може використовуватись в якості 

суматора/подільника потужності з синфазними сигналами в мікросмужкових 

лініях. 

Відомі і інші конструкції суматорів/подільників потужності [23]-[25]. 

Наприклад, в [23] і [24] для побудови 3-дБ суматора/подільника використані 

два поперечних зонда, що вставляються один напроти одного в протилежні 

широкі стінки хвилеводу, як показано на рис.1.14, причому в [23] зонди мають 

розширення на кінці і розташовані на одній підкладинці. 
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Рисунок 1.14 – Конструкція 3-дБ суматора/подільника потужності, 

побудованого на поперечно-зондових переходах. 

 

  
Рисунок 1.15 – Характеристики 3-дБ суматора/подільника потужності, 

побудованого на поперечно-зондових переходах [45]. 

При подачі сигналу в порт 1 зсув фаз сигналів в плечах 2 і 3 буде 

складати 180° і не залежатиме від частоти. Це обумовлено структурою поля 

основної моди прямокутного хвилеводу Н10, оскільки силові лінії електричного 

поля направлені від однієї широкої стінки до іншої, а відповідно, і від одного 

зонда до іншого. При однакових зондах потужність ділиться між ними 

однаково, що і доводять експериментальні характеристики суматора/подільника 
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потужності [24], приведені на рис.1.15. Типові втрати в переході складають 0,2-

0,3 дБ в діапазоні 85-115 ГГц; розбалансування плечей не перевищує 0,3 дБ. 

На відміну від поперечно-зондових переходів у поздовжньо-зондових 

підкладинка з витравленими провідниками розташовується в Е-площині 

хвилеводу уздовж його вісі подібно до пластини з плавним переходом. 

Мікросмужкова лінія, що знаходиться на діелектричній пластині, виходить за 

границю земляного провідника і закінчується неоднорідністю. 

Вперше поздовжньо-зондова конструкція переходу між мікросмужковою 

лінією і хвилеводом була використана в [26] і пізніше повторена в [27]. Автори 

обох робіт називають цей перехід монополем. Підкладинка з переходом 

зображена на рис.1.16. Як видно з рисунка, мікросмужка відхиляється від 

центру і підходить до нижньої широкої стінки хвилеводної камери, кінень 

мікросмужкової лінії загинається і розширюється, створюючи зонд у формі 

трикутника з щілиною; на зворотній стороні підкладинки земляний провідник в 

області над зондом видалений. Конструкція нагадує поперечний зонд, у якого 

мікросмужкова лінія не проходить через отвір в широкій стінці, а залишається в 

хвилеводі; роль короткозамикаючої стінки при цьому виконує земля 

мікросмужкової лінії, яка розділяє хвилевід на дві частини, створюючи два 

позамежові хвилеводи. Частотна залежність коефіцієнта відбиття монополя 

показана на рис.1.17. Робоча смуга монополя по рівню КСХ 1,5 складає близько 

2,3 ГГц (центральна частота 67 ГГц). 

  
Рисунок 16 – Конструкція монополя, описаного в [49]. 
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Рисунок 1.17 – Характеристики монополя, використаного в [50]. 

 

 
Рисунок 1.18 – Поздовжньо-зондовий перехід з прямокутного хвилеводу на 

копланарну лінію. а) структура переходу; б) підкладинка. 

В роботі [28] описується перехід з прямокутного хвилеводу на 

копланарну лінію передачі. Структура переходу показана на рис.1.18. 

Діелектрична пластина розташовується в Е-площині посередині широкої стінки 

прямокутного хвилеводу. Копланарна лінія розташовується якнайближче до 

однієї зі стінок хвилеводу, щоб в мінімальній степені порушувати однорідність 

поля; центральний провідник копланарної лінії загинається на 90°, утворюючи 

зонд. На відстані l1 від зонду один з земляних провідників розширюється, 

перекриваючи хвилевід по всій довжині, створюючи цим для моди Н10 
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позамежову область. Кінець пластини може виступати за зонд на відстань l2 і 

виступати в якості трансформатора опору між хвилеводом і зондом. Розміри 

щілин, ширина центрального провідника копланарної лінії та відстань до 

хвилеводу обрані таким чином, щоб поле копланарної лінії було слабо 

асиметричним, концентрувалось в щілинах і не впливало на поле в хвилеводі. 

  
Рисунок 1.19 – Теоретичні та експериментальні характеристики двох переходів 

з відрізком копланарної лінії між ними в X-діапазоні. 

Автори розрахували і виготовили перехід для роботи в діапазоні 8-12 

ГГц. Теоретичні та експериментальні характеристики двох переходів з 

відрізком копланарної лінії між ними наведені на рис.1.19. 

Подібна до щойно описаної, але мікросмужкова конструкція переходу, 

розглядається в [29]. Як і в [26], дана конструкція містить відхилену до однієї з 

широких стінок мікросмужкову лінію, на кінці якої розташовується 

прямокутний зонд з директором – антена Уда-Ягі (рис.1.20). Для розширення 

смуги робочих частот переходу зонд зроблено широким. 
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Рисунок 1.20 – Поздовжньо-зондовий перехід з прямокутного хвилеводу на 

мікросмужкову лінію. а) структура переходу; б) підкладинка. 

 

  
Рисунок 1.21 – Характеристики поздовжньо-зондового переходу з 

прямокутного хвилеводу на мікросмужкову лінію. 

Автором було розраховано, виготовлено та виміряно параметри переходу 

для перевірки правильності розрахунків (рис.1.21). В якості підкладинки обрано 

полімерний матеріал RO4003 з діелектричною проникністю εr = 3,38 товщиною 

0,2 мм. 

В роботах [26]-[29] мікросмужкова лінія завершувалась зондом, що не 

мав електричного контакту із стінками хвилеводу. В [30] розглянута 

конструкція поздовжньо-зондового переходу, у якій зонд має гальванічний 

контакт з однією з широких стінок хвилеводу і утворює, таким чином, петлю 
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(рис.1.22). Така топологія переходу є планарним аналогом коаксіально-

хвилеводного переходу, описаного, наприклад, в [31] чи [32]. 

 
Рисунок 1.22 – Поздовжньо-зондовий перехід у вигляді планарної петлі. 

 

Для перевірки було розраховано перехід з хвилеводу на мікросмужкову 

лінію з хвильовим опором 75 Ом. Експериментальні результати з розробленого 

переходу зображені на (рис.1.23). 
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Рисунок 1.23 – Порівняння розрахованої та виміряної характеристик переходу у 

вигляді планарної петлі. 

 

За результатами огляду переходів між хвилеводом та мікросмужковою і 

копланарною мікросмужковою лініями передачі можна зробити наступні 

висновки: 

1. Плавні і ступінчасті поздовжні переходи мають найбільшу смугу робочих 

частот, яка для багатьох конструкцій може перевищувати робочій діапазон 

частот прямокутного хвилеводу при достатньо низькому рівні КСХ (до 1,1). 

Рівень КСХ при цьому визначається формою гребенів плавного та 

величиною щілин між гребенями ступінчастого переходу і зменшується зі 

збільшенням довжини переходу. З іншого боку, збільшення довжини 

призводить до зростання втрат в хвилеводі за рахунок втрат в металі та 

діелектрику, тому габарити переходу визначаються компромісом між рівнем 

КСХ та втрат. В середньому, довжина плавних переходів в міліметровому 

діапазоні складає близько довжини-півтори довжини хвилі на нижній частоті 

робочого діапазону для забезпечення коефіцієнта відбиття на рівні -20 дБ в 

усьому одномодовому діапазоні роботи хвилеводу. 
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2. Поперечно-зондові переходи знаходяться на другому місці по ширині смуги 

робочих частот після ультраширокосмугових плавних переходів – смуга 

найкращих поперечно-зондових переходів по рівню коефіцієнта відбиття -20 

дБ може складати 50 % робочої смуги хвилеводу. Також переходи придатні 

для побудови простих 3-дБ подільників потужності з синфазним та 

протифазним збудженням плечей. Розміри широкосмугових переходів 

складають трохи менше чверті довжини хвилі в прямокутному хвилеводі на 

центральній частоті робочого діапазону. 

3. Поздовжньо-зондові переходи при широкій смузі частот, що по рівню -17 дБ 

може дорівнювати ширині робочої смуги хвилеводу, і достатньо малих 

втратах (0,15-0,2 дБ) дозволяють збільшити допуски при виготовленні 

хвилеводних камер за рахунок переносу критичних розмірів на топологію, 

виготовлену фотолітографічними методами з прецизійною точністю. Для 

забезпечення широкосмугового узгодження при переході з мікросмужкової 

лінії на прямокутний хвилевід розміри переходу мають складати близько 

0,25-0,4 довжини хвилі на центральній частоті робочого діапазону. 

При побудові високошвидкісних інформаційних систем великої ємності 

характерно те, що всі нові розроблювані системи у згаданих діапазонах частот 

використовують спектрально ефективні формати модуляції, починаючи із 

квадратурної фазової (QPSK) і до n – позиційної квадратурної амплітудної 

модуляції. Останнє висуває виключно високі вимоги щодо лінійності тракту 

передавачів, які, в свою чергу, складно реалізувати на частотах згаданого 

діапазону. Недостатній до даного часу об’єм досліджень у цій області привів до 

того, що високо лінійні підсилювачі вихідної потужності в діапазонах частот 

вище 12-13 ГГц будувались за схемою ’’power back-off’’, тобто так, що вихідна 

потужність передавача була набагато меншою за номінальні значення 

потужності використаних в ньому активних елементів і такою, при якій 

нелінійні їх властивості не проявлялися. Цей, очевидно, неоптимальний з точки 

зору витрат і продуктивності, підхід не є прийнятним для розвинутих 

інформаційних систем. У зв’язку із цим лінеаризація підсилювачів потужності 
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короткохвильової частини сантиметрового і міліметрового діапазонів займає 

одне із провідних місць у наукових дослідженнях і науково-конструкторських 

розробках, що стосуються безпровідних систем передачі інформації 

[33],[34],[35],[36]. 

Розробка високо лінійних підсилювачів потужності в згаданому діапазоні 

частот має значні особливості у порівнянні із аналогічними проблемами, що 

виникли у 90-х роках у діапазонах частот 0,8 – 2,2 ГГц у зв’язку із необхідністю 

забезпечення малих внутрішньоканальних і перехідних завад у потужних 

багатоканальних передавачах базових станцій мобільного зв’язку. Якщо 

основними і найбільш ефективними шляхами подолання згаданих труднощів у 

цьому випадку були побудова підсилювачів із додатковими шляхами передачі і 

подальшою компенсацією продуктів нелінійних спотворень, а також побудова 

підсилювачів за схемами поділення/сумування потужності у деревовидних 

структурах, на більш високих частотах такі методи виявилося неприйнятними, 

оскільки вимоги щодо точності виконання компонентів ставали занадто 

жорсткими, дисипативні втрати у підкладинках друкованих частин зростали, а 

параметри активних елементів (і, перш за все, допустима розсіювана 

потужність і коефіцієнт підсилення) погіршувалися. 

Принцип поділення потужності з метою зниження її рівня на кожному з 

активних елементів підсилювача є одним із найбільш дієвих на шляху побудови 

багатоканальних передавачів систем цифрового зв’язку в короткохвильовій 

частині сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль. 

Фундаментальні обмеження на параметри твердотільних пристроїв у вказаних 

діапазонах і, перш за все, на величину допустимої потужності, привели до 

необхідності створення конструкцій, в яких необхідний рівень вихідного 

сигналу забезпечувався б шляхом складання потужності від деякої, іноді 

значної, кількості окремих активних елементів. 

В реалізації такого підходу останнім часом вималювалося три основні 

напрями. Розробниками самих напівпровідникових приладів була 

запропонована і реалізована технологія складання потужностей на рівні самих 
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чіпів [37]. Як правило, монолітні інтегральні схеми підсилювачів потужності в 

цьому випадку містять кілька транзисторів, вихідні потужності яких 

складаються через найпростіші ланцюги або безпосередньо, або за допомогою 

бінарних мостів Уілкінсона, розташованих на тому ж кристалі. Є повідомлення 

про отримання потужності порядку 500 мВт на частоті 95 ГГц [38], а також 

потужності порядку одного вата на частоті 62 ГГц [39]. У самий останній час 

підсилювачі з подібною структурою, щоправда, на значно нижчих частотах 

(порядку 12 ГГц), стали доступними, хоча і при значних обмеженнях на 

можливість поставки [33], [34]. На рис. 1.24 представлений фрагмент 

принципової схеми підсилювача [34]. Видно, що початкове поділення 

потужності реалізується на скомпенсованому мості Уілкінсона; потужність на 

виході кожного з паралельно включених каналів підсилення ділиться на два 

канали ще раз, підсилюється в кожному з чотирьох утворених каналів, а потім 

складається на аналогічно виконаних мостах. 

 

Рисунок 1.24 - Фрагмент схеми електричної 

принципової підсилювача потужності. 

 

Досвід робіт в цьому напрямку показав, що реалізація значного рівня 

вихідної потужності тут не є простою, оскільки, з одного боку, вимагає 



68 
 

складання потужності значного числа транзисторів (а це приводить до 

перегріву кристала), а, з іншого, розгалуженої деревоподібної структури 

поділення/складання потужності. Останнє також є неприпустимим, оскільки 

призводить до непродуктивних витрат площі кристала, значних втрат в 

мікросмужкових (або копланарних) елементах, виконаних на основі 

напівпровідникових підкладинок. Таким чином, рівень потужності порядку 

одного вата слід вважати таким, що буде характерним для монолітних лінійних 

підсилювачів потужності розглянутого діапазону частот типовим і надалі [35]. 

 Другий напрямок робіт по створенню лінійних транзисторних 

підсилювачів потужності короткохвильової частини сантиметрового і 

міліметрового діапазонів довжин хвиль зі складанням потужностей 

представляють модульні конструкції, в яких ланцюги поділення/складання 

потужності виконані схемотехнічно окремо від активних елементів 

(транзисторів або монолітних підсилювачів) та реалізовані на різноманітних 

хвилеведучих структурах [36]. Традиційно подільники/суматори потужності в 

розглянутих підсилювачах виконуються за бінарною деревоподібною схемою, 

зображеною на рис. 1.25. 
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Рисунок 1.25 - Складання потужності N активних елементів за бінарною 

деревоподібною схемою. 

 

Видно, що для реалізації такої схеми підсилювача на одиничних активних 

елементах необхідне застосування 2logk N  каскадно включених 

ступенів подільників на вході і такої ж кількості ступенів подільників на виході 

підсилювача потужності. 

 Проте, застосування схеми корпоративного складання потужності з 

зовнішніми елементами поділення/складання доцільне лише у випадку 

використання окремих активних елементів зі значним коефіцієнтом підсилення, 

якими є монолітні підсилювачі НВЧ. При цьому особливу увагу слід відвести 

матеріалам для побудови електродинамічних систем, що являються основою 

для побудови подільників/суматорів потужності. Недостатньо ретельна 

розробка цих пристроїв здатна призвести до результатів, що повністю 

протилежні очікуваним.  
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Проблеми, що виникають при побудові підсилювачів короткохвильової 

частини сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль за 

корпоративною схемою, призвели до перегляду принципів складання 

потужностей та появи альтернативного методу його реалізації. Цей метод 

отримав назву методу просторового складання потужності (ПСП) та вперше 

був реалізований в активних антенних решітках міліметрового діапазону 

довжин хвиль, де необхідна величина ЕІВП досягалась шляхом сумування 

випромінювання масиву малопотужних синхронізованих генераторів [40], [41], 

[42]. Сутність методу розкривається в самій його назві та зводиться до того, що 

сумування потужності активних елементів відбувається в просторі, тобто в 

об’ємі, що значно перевищує характерні розміри самого елементу та ланцюгів, 

які його оточують. Подібність з аналогічними системами в оптичному діапазоні 

призвела до появи терміну „квазіоптичне сумування потужності”. 

Характерним як для ПСП, так і для систем з вираженим квазіоптичним 

сумуванням є те, що сумування потужності активних елементів відбувається 

паралельно, так що ефективність системи не залежить від числа елементів, 

потужності яких складаються, а визначається параметрами втрат однакового 

для всіх елементів вузла, ввімкненого в систему підсилювача. Тому типовими 

для таких пристроїв є вказані числа порядку десятків та сотень. 

І хоча часто втрати в з’єднувальних вузлах дещо перевищують втрати, що 

характеризують одну гілку підсилювача, виконаного за корпоративною схемою 

(вони можуть складати величину порядку 0.9 дБ) це дає можливість отримання 

величини ККД складання потужності не гірше 80% ( 10pG  ) незалежно від 

кількості активних елементів. Хоча термін „ПСП” та „квазіоптичне сумування 

потужності” в даний час часто використовуються як синоніми, останній 

частіше використовується по відношенню до конструкцій, в яких протяжність 

підсилювача по фронту хвилі значно перевищує його розмір вздовж напрямку 

розповсюдження [43], рис. 1.26. 
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Рисунок 1.26 - Квазіоптичне складання 

потужності. 

 

Видно, що кожен з активних підсилювальних елементів (2) ввімкнений 

між вхідною (1) та вихідною (2) антенами, котрі виконані так, щоб реалізувати 

поляризаційну розв’язку між входом та виходом підсилювача. Як поділення 

потужності на вході підсилювача, так і складання на виході відбувається в 

просторі між решіткою та опромінюючим/приймаючим рупорами. Синфазність 

збудження елементів на вході підсилювача, як і оптимальне складання 

коливань на виході, реалізується або з допомогою об’ємних діелектричних лінз 

[43], [44], або спеціальних ланцюгів затримки на підкладинці підсилювача [45]. 

Загальним недоліком описаних систем з квазіоптичним складанням є 

обмеження по досяжній потужності (пов’язане зі складністю організації 

тепловідведення для центральних областей решітки) та їх громіздкість та 

незахищеність від зовнішніх впливів будь-якого роду. Останній недолік 

частково ліквідований в [46], де решітка поміщена між секціями вхідного та 

вихідного прямокутних хвилеводів, розміри яких в області решітки відповідним 

чином збільшені. 

Конструкції з ПСП, на відміну від описаних, орієнтовані вздовж 

напрямку розповсюдження хвилі, мають ряд виражених фізично паралельних та 

еквівалентних шляхів розповсюдження енергії, кожний з яких містить один або 

декілька активних елементів та починається/закінчується в області простору з 
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майже рівномірним розподіленням щільності потужності. В даний час 

найбільшого розповсюдження зазнали системи ПСП на основі комбінацій 

коаксіальних і радіальних ліній [47], прямокутного хвилеводу та ХЩЛ [48], [49] 

і коаксіальної лінії передачі [50]. У підсилювачі з ПСП на основі комбінації 

коаксіальної та радіальної лінії (рис. 1.27) простором, в якому 

 

Рисунок 1.27 - Підсилювач з ПСП на основі комбінації коаксіальної та 

радіальної ліній передачі. 

 

відбувається складання потужностей 64-х активних елементів, є периферія 

радіальної лінії передачі 3, що збуджується з центру за допомогою коаксіальної 

1. Ретельне виготовлення вузла збудження дозволяє збудити в радіальній лінії 

хвилю основного типу, в якій відсутні варіації поля по азимуту, що забезпечує 

синфазну напругу НВЧ на вході усіх 64-х підсилювачів 6. Самі підсилювачі 

монтуються в мікросмужкових лініях 5. Вихідні сигнали підсилювачів через 

ряд смужково-коаксіальних переходів 8 та відрізки мікросмужкових ліній 5 на 

нижньому, згідно малюнку, боці підсилювача подаються на розміщену тут же 

вихідну радіальну лінію 4, що слугує елементом просторового суматора 

вихідного сигналу. Оскільки синфазність роботи активних елементів здійснює 

істотний вплив на характеристики, пригнічення коливань з азимутальною 

залежністю поля контролювалась з допомогою ряду резисторів 7, ввімкнених в 
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розкривах 64-х короткозамкнених чвертьхвильових щілин, розміщених по 

периметру радіальної лінії між мікросмужковими лініями живлення 

підсилювачів. Низькі втрати в радіальній лінії дозволили досягнути ККД 

складання потужності рівного 90% на частоті ~13 ГГц в смузі частот Af >1ГГц 

при вихідній потужності більш ніж 60 Вт. 

 Конструкція ПСП-підсилювача на комбінації прямокутного хвилеводу та 

ХЩЛ була запропонована в [48] та в подальшому слугувала основою для 

просування подібних пристроїв в міліметровий діапазон довжин хвиль. Роль 

простору, в якому відбувається поділення/складання потужностей, виконує 

секція прямокутного хвилеводу 1 з поміщеними в нього переходами на ХЩЛ 2 

(рис. 1.28), крім того, кожна з ХЩЛ збуджує дві, послідовно в неї ввімкнені, 

мікросмужкові лінії, в які і встановлені активні елементи 3. 

 

Рисунок 1.28 - Конструкція підсилювача з ПСП на основі прямокутного 

хвилеводу. 

 В діапазоні 8-12 ГГц була отримана величина ефективності складання 

порядку 70% при вихідній потужності підсилювача 2.4 Вт та коефіцієнті 
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підсилення порядку 9.6 дБ. Отриманий результат в подібній конструкції був 

покращений в роботі [49], де на частоті ~11 ГГц була отримана вихідна 

потужність 120 Вт при ефективності 68%. Використання сучасних матеріалів та 

модифікованої електродинамічної системи (в області складання 

використовувалась мода 20H ) дозволило авторам [51] отримати ефективність 

складання більше 80% на частоті 15 ГГц при вихідній потужності більше 1 Вт. 

При цьому підсилювач був побудований всього на двох діелектричних 

пластинах з ХЩЛ. 

Частотні обмеження, пов’язані з дисперсійними властивостями 

прямокутних хвилеводів, були зняті авторами [50], котрі для побудови 

підсилювача з ПСП використали надрозмірну коаксіальну лінію (рис.1.29). В 

діапазоні частот 4-16 ГГц була досягнута ефективність складання потужності 

більше 90% при коефіцієнті підсилення порядку 12дБ (в діапазоні частот до 25 

ГГц 
pG 8 дБ) при вихідній потужності 1 Вт та кількості пластин, рівній 

шістнадцяти (32 активних елементи). Авторами повідомляється (неопубліковані 

дані) про розробку подібного підсилювача з вихідною потужністю більше 100 

Вт. Повідомляється також, що подібний підсилювач здатен замінити бортову 

ЛБХ, перевершуючи її за переважною більшістю параметрів: лінійності 

підсилення, надійності, енергоспоживанню, коефіцієнту шуму, рівню гармонік, 

позасмуговим випромінюванням та смузі частот підсилення [52]. 
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Рисунок 1.29 - Підсилювач з ПСП на основі надрозмірної коаксіальної лінії 

передачі. 

За результатами огляду існуючих конструкцій підсилювачів потужності з 

ПСП можна стверджувати, що загальним для всіх розглянутих робіт є те, що 

імітуючими простір поділення/складання потужності є тривимірні області 

різноманітних електродинамічних систем. Технологія їх виготовлення, що є за 

своєю суттю об’ємною, не дозволяє реалізувати принцип ПСП на більш 

високих частотах короткохвильової частини сантиметрового та в 

міліметровому діапазонах довжин хвиль. Зокрема, неминучі неточності 

установки окремих підкладинок призводить до відмінностей в амплітудах та 

фазах хвиль, що тут збуджуються, що знижує коефіцієнт підсилення 

підсилювача та погіршує його амплітудні характеристики. 

 Таким чином, із зробленого огляду літературних джерел можна зробити 

наступні висновки: 

1. Розробка повністю гібридно-інтегрального трансивера міліметрового 

діапазону є актуальною задачею, вирішення якої дозволить значно 

зменшити вартість найбільш коштовних частин системи бездротового 

доступу. 

2. При цьому вирішенню підлягає оптимальне з’єднання вузлів, 

виконаних за різними напрямками хвилевідно-планарної технології. 
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3. Важливу частину трансивера становить вихідний підсилювач 

потужності передавача, який має поєднувати високу лінійність, ККД, 

простоту виготовлення та відтворюваність характеристик при 

невисокій вартості пристрою.  

Саме вирішенню зазначених проблем, перед усім, присвячена дана 

магістерська робота. 
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2. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ТРАНСИВЕРУ 

 

2.1  Частотний план 

 

Згідно із рекомендацією  ITU-R F.749-2 (05/2001) “ Radio-frequency 

arrangements for systems of the fixed service operating in the 38 GHz band” для 

каналів із рознесенням несучих 112 МГЦ отримуємо наступні співвідношення 

для знаходження центральних частот каналів нижньої і верхньої частини 

виділеної смуги робочих частот: 

 для нижньої частини смуги частот: 

                                     

 для верхньої частини смуги частот: 

                                   

               

Зазначений розподіл центральних частот графічно зображений на рис.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1 

 

Передбачається, що дуплексне рознесення двох працюючих один з одним 

трансиверів становить               , що може бути забезпечено при 

зазначених частотах носій них у верхній і нижній частинах загальної смуги. 

36050 МГц 

140 МГц 112 МГц 

37184 МГц 

37058 МГц 37310 МГц 38318 МГц 
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2.2  Розробка функціональної схеми побудови надвисокочастотної 

частини трансивера 

В основу розробки функціональної схеми побудови надвисокочастотної 

частини трансивера було покладено вимоги: 

а. Можливість перестроювання його на  довільний із частотних каналів із 

мінімальними витратами 

б. Фіксованість проміжних частот  передачі і прийому незалежно від 

частотного каналу і його розташування у верхній або нижній частинах смуги 

частот.  

в. Відсутність інверсії фази  в каналі передачі-прийому, що небажано при 

передачі з фазовими форматами модуляції. 

г. Побудови передавальної і приймальної частини у вигляді гібридно-

інтегральних схем із максимальним ступенем  об’єднання функцій на єдиній 

підкладинці. 

Дійсно, перестроювання частоти завжди було складною процедурою для 

прийомопередавачів міліметрового діапазону довжин хвиль, оскільки 

передбачало одночасне перестроювання гетеродинів перетворювачів частоти 

вгору і вниз, що в зазначеному діапазоні частот було суттєвою проблемою. 

Постійність проміжних частот каналів  передачі і прийому незалежно від 

станції значно спрощує побудову модемів, здатне суттєво покращити їх 

характеристики і зменшити вартість у виробництві. Нарешті, реалізація 

високочастотної частини у вигляді інтегральної схеми гарантує повторюваність 

характеристик і докорінно змінює процес виробництва прийомопередавача. 

Покажемо, що всі зазначені вимоги можуть бути виконані, якщо певним чином 

вибрати частини спільних для приймального і передавального трактів 

трансиверів гетеродинів станцій, що працюють у верхній і нижній смугах 

частот каналу зв’язку. Схему такого каналу зображено на рис.2.2.  
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Рисунок 2.2 

 

Перш за все з зображеної схеми очевидна відсутність  інверсії фази. Крім 

того, видно, що:  

    
    

     
        

    
     

      
         

      
    

    
          

          

(2.1) 

де       як відзначалося, дуплексне рознесення системи – стала величина, 

яка в даному разі дорівнює 1260 МГц. Співвідношення (2.1) дає необхідний 

   
    

    
     

    
   

    
      

    
     

         
    

    
         

   

   
    

     
       

    
    

         
       

     

    
   

Станція верхньої частини 

діапазону, станція «А» 

Станція нижньої частини 

діапазону, станція «В» 
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зв'язок частот двох гетеродинів. Ще одне важливе співвідношення дає зв'язок 

величин     
   і     

  . Дійсно, з рисунку видно, що  

    
       

    
    

    
        

      
    

     
    . 

Сумуючи ці співвідношення, отримуємо 

    
       

       
    

      
                               (2.2) 

 Отримані формули дозволяють провести вибір проміжних частот     
       

   

, зіставляючи їх із можливістю реалізації гетеродинів, які мають бути 

перестроюваними згідно із заданим сіткою частот кроком (рис.2.1). Дійсно, 

припускаючи, що    
           ;    

    
        та згадуючи, що для станції 

«А» нижня частота сітки дорівнює        
    =37310 МГц,  з (2.1) отримуємо 

                                   , оскільки     
       

    
    

    
. 

Звідси 

          .                                                (2.3) 

З іншого боку  

       
     

                 
    ,  

звідки 

   
          

  

   
                                                             

Вибір значень          
          по співвідношенням (2.3), (2.4) неоднозначний.  

Порівняємо два можливі варіанти: 

1.     
       МГц;        ;                     

    
       МГц;      

   
           МГЦ;        

       МГЦ. 

2.     
       МГц;        ;                     

    
       МГц;      

   
           МГЦ;        

       МГЦ. 

Розташування частот для першого варіанту вибору схематично 

показане на рис.2.3. 
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Рис.2.3. 

 

2.2.1 Фільтри каналів передачі та прийому 

Крім побудованих значень проміжних частот і частот гетеродинів на 

рисунку 2.3 вказана максимальна частота нижньої смуги каналу зв'язку        
    . 

З наведеного рисунку видно, що вихідний фільтр передавача, необхідний для 

виключення позасмугових випромінювань і розв'язки з прийомним пристроєм, 

повинен мати смугу частот пропускання: 

                              . 

При цьому смуга дзеркального каналу перетворювача лежить в смузі частот від 

мінімальної                             МГц до максимальної 

                          МГц. Можна було б думати, що вихідний 

фільтр передавача із смугою пропускання, що дорівнює нижній дозволеній 

смузі передачі, забезпечить придушення побічних випромінювань передавача. 

Проте це не так, оскільки значна частина діапазону перестроювання гетеродину 

(від       
                             МГц) буде лежати в межах цієї смуги 

частот. А оскільки реальна розв'язка портів змішувача не перевищує 30 дБ, а 

рівень гетеродину приблизно на два порядки вище рівня вхідного сигналу 

перетворювача вгору, рівень побічного випромінювання передавача буде 

    
     36050  

112 112 

   
    =36624 

    
           

Cтанція «В» 

   
    

 36736      
    

 37310  

    
           

              

       
    =37058 

Cтанція «A» 
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неприпустимо високим (відомо, що стандартом ETSI EN 300 197 V1.6.1 в 

діапазонах частот 38 ГГц він обмежений величиною мінус 40дБН). 

 Таким чином, незважаючи на те, що запропонована побудова 

високочастотної частини трансиверу, в принципі, дозволяє просто здійснити 

перебудову частотних каналів, вимоги щодо електромагнітної сумісності 

змушують розбити обидві смуги на ділянки, в кожній з яких необхідна 

фільтрація вихідного сигналу стане можливою. У даній роботі запропоновано 

розбиття нижньої виділеної смуги частот передачі на три сегменти так, як 

показано на рис.2.4. На рисунку вказані номінальні значення меж сегментів, що 

необхідно для формування вимог до смугових фільтрів. Крім того, на цьому ж 

рисунку знизу показані відповідні смуги частот перестройки гетеродину    
    . 

Приходимо до висновку, що передавач станції "В" повинен бути літерним, 

причому цих три літерних виконання повинні відрізнятися вихідними 

смуговими фільтрами. 

 Розглянемо приймальну частину даного трансиверу, яка працює у 

діапазоні частот 37310 – 38318 МГц. Проміжна частота дорівнює 

    
       

    
    

         МГц, тому смуга частот дзеркального каналу 

прийому цілком лежить нижче мінімальної частоти прийому, оскільки 

максимальна частота дзеркального каналу дорівнює 

                
     

       
                     МГц. 

Здавалося б, що в такому разі фільтр дзеркального каналу може бути єдиним 

для всіх трьох літерних станцій "В". Доцільно, однак, фільтр приймача теж 

зробити літерним. Такий фільтр буде мати значно менший розмір, оскільки 

матиме втричі меншу смугу і для досягнення тієї ж крутості характеристики 

матиме, відповідно, меншу кількість резонаторів. Для розроблюваної схеми 

побудови характерно те, що станція "А" відрізняється від станції "В" лише тим, 

що фільтри каналів передачі і прийому просто міняються місцями. Це важливо 

з точки зору уніфікації і здешевлення виробництва та експлуатації. Смуги 

частот фільтрів у приймальному каналі показані на рис.2.5.
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Рис.2.4 
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Рис.2.5 
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Як приклад, наведемо оцінку вимог до фільтрів передавальної та 

приймальної частин трансиверу для першої частини діапазону частот передачі-

прийому. Номінальні значення частот передачі, прийому, гетеродину та 

дзеркального каналі перетворювачів показані на рисунку 2.6. Тут же зображена 

обмежувальна лінія необхідних втрат фільтрів. 

Як висновок цього підпункту відмітимо, що вказані вище альтернативні 

значення проміжних частот передавача і приймача (462 МГц і 798 МГц), 

очевидно, менш переважні, оскільки істотно підвищують вимоги до 

вибірковості фільтрів. Найкращий вибір полягає у близькості значень 
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Рисунок 2.6 
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2.3 Вихідний каскад передавача і вхідний ланцюг приймача 

трансивера 

Вимоги до вихідної потужності передавача і побудови вхідного ланцюга 

приймача трансивера випливають з розрахунку енергетики каналу зв’язку. 

Вихідними даними тут виявляються: 

а. Коефіцієнт підсилення передавальної та приймальної антенних 

систем; 

б. Коефіцієнт шуму Кш, або шумова температура Тш приймальної 

системи; 

в. Смуга частот приймального каналу; 

г. Формат модуляції; 

д. Граничне відношення сигнал/шум на вході демодулятора для 

забезпечення заданої бітової помилки; 

е. Значення центральної частоти приймального каналу; 

ж. Імовірність безвідмовної роботи через метеоумови на трасі каналу; 

з. Максимальна довжина траси. 

При розрахунках будемо вважати параметром системи, що потребує 

знаходження, потужність передавача. Для величини потужності на вході 

приймача маємо:  

                                ,       (2.5) 

де           – потужність, виражена в дБ по відношенню до Вату; 

          – коефіцієнти підсилення  приймальної і передавальної антен;         

   – загасання у вільному просторі, що пов’язане зі сферичністю хвилі: 

        
  

  
 ;    – довжина хвилі у вільному просторі в [км] на центральній 

частоті каналу;    – додатковий фединг за рахунок загасання хвилі на трасі;   

  – протяжність траси в [км]. Знайдене значення      повинно перевищувати 

потужність еквівалентного шуму на вході приймача          на задану 

величину   – граничне відношення с/ш на вході демодулятора, яке забезпечує 
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визначену величину бітової помилки для даного формату модуляції. Таким 

чином, для мінімальної потужності на вході приймача маємо 

              . 

Підставляючи це значення у (2.5), отримуємо рівняння для знаходження 

мінімальної потужності передавача: 

                                       (2.6) 

Підставляємо числа і знаходимо величини окремих складових у (2.6). 

            
  

  
          

   

  

  

   
  , 

де   =293К;       МГц.  

Таке представлення дає можливість у логарифмічних одиницях записати: 

                    
        

  

  
       

  

   
   

та скористатися відомою величиною 

           
            . 

Оскільки у якості вхідного підсилювача передбачається використовувати 

доступну інтегральну схему CHA 2494-QEG (UMS) з коефіцієнтом шуму 3 дБ, а 

втрати об'єднуючого циркулятора і фільтра приймача оцінюються величиною 1 

дБ, то                     так що      
  

  
      дБ. 

Пропонується також використання квадратурної фазової модуляції (QPSK), при  

якій смуга використовуваних частот дорівнює бітової швидкості (100Мбит/cек). 

Тому      
  

   
        

   

 
  =20 дБ. Остаточно отримаємо 

                                (2.7) 

Вибираємо типові для QPSK-демодулятора значення  

       .      (2.8) 
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Покладаємо 

             дБ.     (2.9) 

Розраховуємо величину    , вважаючи, що     =36,15 ГГц та, відповідно, 

   
 

  
          км: 

        
  

  
         дБ    (2.10) 

Беручи до уваги, що ймовірності безвідмовної роботи за атмосферних 

умов, що дорівнює 99,9%, відповідають дощі з інтенсивністю      мм/год. 

(середня величина по Україні) і користуючись відомим емпіричним 

співвідношенням                 отримуємо для необхідної протяжності 

траси          

      дБ.      (2.11) 

Для зазначеної протяжності траси маємо  

            .            (2.12) 

Підставляючи знайдені значення (2.7 – 2.12) у (2.6), знаходимо  

                                      

      дБВт =11,5дБмВт.      (2.13) 

Враховуючи неминучі втрати у вихідному фільтрі передавача та в 

об’єднуючому циркуляторі і оцінюючи їх сумарною величиною 1 дБ, остаточно 

маємо для мінімальної необхідної потужності вихідного каскаду передавача 

          дБВт.     (2.14) 

Ця величина повинна бути на 2,5 – 3 дБ нижче величини однодецибельної 

компресії коефіцієнту передачі використовуваних активних елементів, що є 

необхідним для надійного забезпечення малості внесеної величини вектора 

помилки (EVM). Тому рівень      вихідного підсилювача потужності повинен 

складати не менше 

     =15 ÷ 15,5 дБмВт.          (2.15) 
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2.4 Діаграми рівнів передавального та приймального трактів 

трансиверу 

2.4.1 Приймальний тракт 

Відповідно (2.5) маємо 

                                                

                                             

При підсиленні малошумлячого підсилювача (МШП), що дорівнює 25 дБ 

(реальне значення для бюджетних монолітних малошумлячих підсилювачів 

діапазону 36-40 ГГц), впливом наступних елементів тракту на коефіцієнт шуму 

приймача можна знехтувати. Орієнтуючись на типові значення втрат 

перетворення змішувача, рівні 7дБ, отримуємо діаграму рівнів приймального 

тракту, зображену на рис. 2.7. 

 

 

 

 

Рис.2.7 

 

При виборі значення коефіцієнта підсилення попереднього підсилювача 

проміжної частоти (ПППЧ) 30 дБ вважалося обґрунтованим отримання на 

виході трансивера мінімальної потужності мінус 34 дБмВт, оскільки ця 
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величина є типовою для вхідної потужності демодулятора. З іншого боку, 

максимальна потужність на вході приймача при протяжності дистанції, рівній 1 

км, буде на 40 дБ більше. При цьому на виході трансивера потужність 

складатиме 34+40 =6дБмВт, що не перевищує рівень помітної компресії 

підсилення типових підсилювачів обраного діапазону проміжних частот. 

 

2.4.2 Передавальний тракт 

Вихідними даними для побудови функціональної схеми та діаграми 

рівнів передавальної частини є рівень вихідної потужності проміжної частоти 

модему     , параметри (довжина, тип) кабелю зниження і рівень вихідної 

потужності передавача. Виберемо значення             . Припустимо, що в 

якості кабелю зниження буде використаний кабель типу RG-6 (загасання 

15дБ/100м  на частоті 600 МГц) та припускаючи, що довжина його в залежності 

від специфіки використання може змінюватися в діапазоні від 15 до 120 м, 

отримуємо діапазон потужності сигналу проміжної частоти передавача на вході 

трансивера: 

        
             , 

        
                           (2.16) 

Оскільки вихідна потужність передавача безпосередньо пов'язана з 

рівнем потужності проміжної частоти і не повинна залежати від довжини 

використовуваного кабелю, тракт проміжної частоти передавача повинен 

містити систему АРП з діапазоном регулювання не менше 16 дБ. 

Максимальна потужність на вході змішувача перетворювача частоти 

вгору не повинна перевищувати 1,7 дБВт; при цьому вихідна потужність 

перетворювача при типових втратах перетворення, які дорівнюють 7 дБ, буде 

складати мінус 5,3 дБВт. Тоді, вихідна потужність підсилювача НВЧ при його 

підсиленні               складатиме близько 17 дБмВт, що перевищує 

необхідний розрахунковий рівень           дБВт (див.(2.14)). Наведені 

оцінки дозволяють побудувати діаграму рівнів передавального тракту 

трансивера, рис.2.8. 
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Рис.2.8 

 

2.5 Гетеродин перетворювача частоти 

Як зазначалося на початку цього розділу, одна з вимог до розробників 

трансивера складалося в його реалізації з одним гетеродином, єдиним для 

передавальної і приймальні частин. Тому гетеродин повинен мати вихідну 

потужність, достатню для роботи двох змішувачів і пристрою ділення 

потужності. Як один з основних і самостійних вузлів, в своєму складі він 

повинен мати пристрій індикації основних параметрів. Всім цим вимогам 

відповідає пристрій, що включає синтезатор частоти з індикацією захоплення 

петлі ФАПЧ діапазону 9 ГГц, помножувач частоти х4, дільник потужності на 

два канали і діодний детектор вихідної потужності. Помножувач частоти Х4 

доцільно виконати у вигляді каскадно включених двох помножувачів частоти 

на два, оскільки таке рішення дозволяє значно знизити вартість гетеродину в 

цілому. 
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2.6 Повна функціональна схема трансиверу 

На підставі викладеного в цьому розділі була розроблена повна 

функціональна схема розроблюваного трансивера, рис.2.9. 

Крім описаних вузлів схема містить частотно-розподільні пристрої, 

мікропроцесорний вузол (МС) і вторинне джерело живлення (ВДЖ). Зважаючи 

на близькість проміжних частот каналів передачі та прийому (як зазначалося, 

це зроблено для полегшення вимог до смугових фільтрів на вході трансиверу) 

сигнали проміжної частоти      
           

    подаються і виводяться з блоку по 

окремим кабелям, причому по кабелю зниження приймача одночасно подається 

сигнал керування мікропроцесором на піднесучій частоті порядку 430 МГц, а 

по кабелю зниження передавача - напруга живлення «+12В» та опорне 

коливання для синтезатору частоти (10МГц). 
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3. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВУЗЛІВ ТРАНСИВЕРУ 

 

В цьому розділі наведені результати розробки топології гібридно-

інтегральних схем (ГІС) функціональних вузлів трансиверу. При цьому 

топологія деяких з них (змішувачів перетворювачів частоти вгору і вниз, 

фільтрів передавача і приймача, малошумлячого підсилювача приймача) 

наведена без поглиблених розрахунків, оскільки її розрахунок базується на 

використанні пакету програм, створених в НВЧ-лабораторії кафедри 

радіотехнічних пристроїв та систем (РТПС). Основну увагу приділено розробці 

блоку гетеродину, вихідного підсилювача передавача і деяких переходів, які 

забезпечують суцільно планарне виконання НВЧ частини трансиверу. Зазначені 

вузли є новими і такими, від параметрів яких істотно залежать характеристики 

всього розроблюваного пристрою. 

Для подальшого відзначимо, що всі ГІС були виконані на металізованому 

полімерному матеріалі товщиною          ;                          

     ; товщина шару металізації          . 

3.1  Розробка змішувача перетворювача частоти вгору каналу 

передавача 

Гібридно-інтегральна схема одно балансного змішувача побудована за 

хвилеводно-планарною технологією із використанням у якості 

електродинамічної основи мікросмужкової лінії (МСЛ, гетеродинний вхід), 

хвилеводно-щілинної лінії (ХЩЛ, сигнальний вхід) і хвилеводно-копланарної 

лінії (ХКЛ, балансний вузол). У якості діодів використані ДБШ із ємністю 

            і активним опором у робочому стані          . 

Змішувальний вузол умовно показаний  на рис.3.1; в таблиці 3.1 наведені його 

основні параметри і розміри, отримані в результаті оптимізації у спеціальному 

пакеті програм розрахунку гібридно-інтегральних пристроїв, розробленому в 

НВЧ-лабораторії кафедри РТПС. 
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Табл. 3.1 Характеристики елементів топології ГІС змішувача каналу 

передавача 

Елемент ГІС Розташування 

елементу на 

підкладинці  

Розміри 

елементу 

Примітка 

І, ХЩЛ 

 

лицьова сторона 

 

b=3400мкм 

w1=400мкм 

Вихідний сигнал на 

частоті передавача 

ІІ, ХКЛ 

 

лицьова сторона 

 

l1=900мкм  

w2=150мкм 

d1=500мкм  

Балансний вузол із 

встановленими 

діодами 

ІІІ, МСЛ 

 

зворотна сторона s1=770мкм  

w3=400мкм 

l T1=1600мкм 

Узгоджуючий 

трансформатор кола 

гетеродину 

ІV, МСЛ 

 

зворотна сторона w9=150мкм 

 

Вхідна МСЛ кола 

гетеродину 

V, дротяний 

напіввиток, 

другий елемент 

фільтру 

проміжної 

частоти 

З’єднує елементи на 

лицьовій і зворотній 

сторонах 

R=450мкм 

 

Золотий дріт 

діаметром 30 мкм 

VІ, третій – 

шостий елементи 

фільтру 

проміжної 

частоти, 

МСЛ 

зворотна сторона wФ3=407мкм 

l Ф3=1450мкм 

wФ4=100мкм 

l Ф4=1500мкм 

wФ5=365мкм 

l Ф5=1450мкм 

wФ6=100мкм 

l Ф6=990мкм 

___ 
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VІІ, МСЛ 

 

лицьова сторона 

 

w8=770мкм 

 

Вхід проміжної 

частоти; МСЛ, 

з’єднана з фільтром 

перехідним отвором  

 

Особливостями розробленого змішувача є використання елементів 

фільтру проміжної частоти у якості загороджувального фільтру на частоту 

гетеродину, для чого довжина ємнісних відрізків зроблена чвертьхвильовою на 

частоті гетеродину, а необхідна ємність реалізується шляхом відповідного 

вибору хвильового опору цих розімкнених ліній. 

Гетеродинний вхід змішувача містить поздовжньо-зондовий перехід, 

ескіз топології якого зображений на рис.3.2. На цьому ж рисунку подані його 

розміри і частотна залежність КСХ. 

  

 

 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.2 
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На хвилеводно-щілинному виході розташовується смуговий фільтр, 

метою якого є повернення до змішувача сигналів у смузі частот дзеркального 

каналу перетворення. Цей попередній фільтр дзеркального каналу (ПФДК) 

стабілізує характеристики змішувача, виключаючи різкі перепади частотної 

характеристики. Синтез ПФДК виконано за допомогою зазначеного вище 

пакету програм. Оскільки ПФДК призначений виключно для розв’язки із 

подальшим трактом на частоті дзеркального каналу, необхідні характеристики 

досягаються вже при кількості резонаторів n=2. Ескіз топології фільтру 

зображений на рис.3.3; розміри подані в таблиці 3.2. Частотна характеристика 

синтезованого фільтру приведена на рис.3.4 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 
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Рисунок 3.3 

 
         

      



64 
 

Табл.3.2 Розміри елементів топології ПФДК змішувача каналу передавача 

Позначення елементу на рис.3.3 Значення розміру, мкм 

s1 1500 

с1 2935 

s2 5930 

с2 2935 

s3 2640 

b 3400 

Δ 300 

W1 400 

 

На рис.3.5 приведені теоретичні частотні характеристики відбиття від 

сигнального і гетеродинного входів розробленого змішувача.  

 

Рисунок 3.5 

Видно, що достатньо низький КСХ по сигнальному входу (тобто зі 

сторони виходу на частоті передавача змішувача) розповсюджується на обидва 

      

    
Гетеродинний 

вхід 

Сигнальний 

вхід 
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діапазони – від 36 до 38 ГГц; при цьому частотна залежність достатньо мала. 

Враховуючи ще й те, що частоти гетеродину в передавальній і приймальній 

частинах однакові можна зробити висновок, що топології власне змішувачів  у 

перетворювачах частоти вгору та вниз можуть бути однаковими. Самі ж 

перетворювачі частоти будуть відрізнятися тільки топологією ПФДК. 

Топологічні рисунки змішувача і ПФДК приведені у додатку 1. 

3.2  Розробка змішувача перетворювача частоти вниз каналу 

приймача 

Як відзначалося у п.3.1 даного розділу, топологія змішувача 

приймального каналу ідентична топології змішувача каналу передачі. Тому в 

цьому розділі наведені результати розробки попереднього фільтру 

дзеркального каналу приймальної частини трансивера. Ескіз топології фільтру 

поданий на рис.3.6, розміри зведені у таблицю 3.3. 

 

 

 

 

 

Табл.3.3 Розміри елементів топології ПФДК змішувача каналу приймача 

Позначення елементу на рис.3.6 Значення розміру, мкм 

s1 1500 

с1 2610 

s2 5951 

с2 2610 

s3 2310 

b 3400 

w1 

s1 

s2 s3 

b 

Δ 

Δ 

c2 c1 

Рисунок 3.6 
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Δ 300 

W1 400 

 

Частотна характеристика синтезованого фільтру приведена на рис.3.7 

 

 

Рисунок 3.7 

3.3  Розробка гетеродину перетворювачів частоти передавального і 

прийомного каналів трансивера 

Як відзначалося у попередньому розділі, спільний гетеродин трансивера 

запропоновано побудувати у вигляді каскадно з’єднаних синтезатора частоти 

діапазону частот 9 ГГц і двох активних подвоювачів частоти. Гетеродин також 

має включати детектор вихідної потужності - пристрій контролю потужності 

гетеродину (ПКПГ) – та подільник потужності із малими втратами і високою 

розв’язкою виходів. Якщо два останні вузли є окремими пристроями, які мають 

бути окремо розроблені і включені до гібридно-інтегральної схеми гетеродину, 

то функція контролю частоти опосередковано може бути виконана детектором 

захвату ФАПЧ, вмонтованому в кристал синтезатора. 

Принципова схема розробленого гетеродину трансивера зображена на 

рис.3.8.  
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Рис.3.8 

 



 

3.3.1 Помножувач частоти 

Побудова синтезатора частоти на загально доступній, порівняно 

низькочастотній монолітній схемі діапазону 9 ГГц вимагала подвійного 

помноження частоти в два рази. Як видно із наведеної принципової схеми, 

помножувач реалізовано на двох монолітних схемах: MAFC -004403 і XX-

1000QT (MACOM). Використання їх каскадного з’єднання, однак, вимагало 

проведення спеціальних досліджень, оскільки застосування рекомендованих 

виробником стандартних режимів для окремо включених елементів 

призводило до протиріччя з допустимими умовами їх експлуатації. Це добре 

видно з рисунків 3.9,3.10, на яких, відповідно, зображені залежності вихідної 

потужності першого помножувача від вхідної потужності на половинній 

частоті (9 ГГц) і така ж залежність для другого подвоювача (частота вхідного 

сигналу 18 ГГц). 

 

            

 

Рисунок 3.9 

 

 

           

          

 

                           

          

 



 

 

 

 

 

Рисунок 3.10. 

Видно, по-перше, що в широкому діапазоні вхідних потужностей 

рівень вихідної потужності першого помножувача майже не змінюється і 

становить близько 100 мВт. При цьому потужність на вході другого 

помножувача не може перевищувати 30 мВт, а достатня  для отримання 

вихідної потужності порядку 20 мВТ (по 10 мВт на кожен із змішувачів) 

потужність на його вході становить не більше 5 мВт. По-друге, для вказаних 

на рисунках режимах розсіювана потужність становить 0,7Вт і 1,4Вт на 

першій та другій мікросхемах. При тому, що існує складність відводу тепла 

від зазначених елементів через металізовані отвори в підкладинці з 

полімерного матеріалу. Отже, наявними були всі причини для дослідження 

характеристик схем помножувачів частоти при зміні режимів живлення, 

рекомендованих виробником. 

Результати цих досліджень представлені на рис.3.11-3.14. На рис.3.11 

зображена залежність вихідної потужності першого помножувача частоти від 

рівня вхідної потужності при нестандартних напругах живлення    

           

          

 

                                          

                        



 

                . При цьому струм живлення становив 100мА і 

розсіювана потужність знизилась до 0,47Вт. З графіку видно, що з’явилося 

насичення вихідної потужності, що створює ефект запобігання 

перевантаженню другого помножувача частоти. На рис.3.12 показані 

частотні характеристики відбиття від входу та виходу першого помножувача 

при зазначеному режимі.  

 

Рисунок 3.11 

 

 

Рисунок 3.12 
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На тому ж графіку штриховою лінією позначено залежність КСХ з 

виходу помножувача із підключеним до нього монолітним атенюатором з 

втратами    дБ. Підключення атенюатора, як видно, достатньо розв’язує 

обидва помножувача і додатково гарантує неперевантаження вихідною 

потужністю входу другого помножувача частоти. На рис.3.13 наведена 

залежність вихідної потужності другого помножувача частоти від рівня 

вхідної потужності при  напругах живлення                        

                      При цьому                      і 

потужність розсіювання впала до рівня 0,91Вт. Видно, що насичення 

вихідної потужності відбувається при її рівні приблизно 20 мВт і вхідній 

потужності близько 10 мВт, що добре узгоджується з вимогами щодо її рівня 

і з поведінкою першого помножувача частоти. Частотна залежність КСХ від 

входу та виходу зображена на рис.3.14. 

 

 

Рисунок 3.13 

 

 

 

         

        

 



 

 

 

 

Рисунок 3.14 

Таким чином, детальні дослідження залежності характеристик 

монолітних помножувачів частоти від режимів по постійному струму дали 

можливість розробити ефективний надійний пристрій, що складається із 

окремих помножувачів, з’єднаних каскадно через монолітний атенюатор. 

При цьому вихідна потужність помножувача частоти на чотири достатня для 

живлення двох змішувачів трансивера, а частотна характеристика забезпечує 

перестроювання частоти на довільний канал в обох станціях («А» і «В» ) без 

додаткового регулювання. 

На закінчення даного пункту цього розділу відмітимо, що, як видно з 

принципової схеми гетеродину, власне синтезатор частоти виконаний на 

доступній монолітній схемі ADF-5355 (Analog Devices). Цей синтезатор є 

синтезатором непрямого синтезу, побудований на основі системи ФАПЧ і 

містить подільники частоти із змінним коефіцієнтом  ділення, фазовий 

детектор та генератор, керований напругою. Єдиним зовнішнім елементом 

(крім елементів фільтрації живлення) є фільтр кільця ФАПЧ. В розробленому 

гетеродині використаний фільтр третього порядку, який був розрахований 
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згідно відомої методики. Керування синтезатором реалізовано за допомогою 

мікропроцесора, який входить до складу трансивера. 

3.3.2 Пристрій контролю потужності гетеродину (ПКПГ) 

ПКПГ підключається до схеми гетеродину на виході помножувача 

частоти і складається з спрямованого відгалужувача і діодного детектора. 

Ескіз топології розробленого ПКПГ показаний на рис.3.15.  

 

Рисунок 3.15 

Протинаправлений спрямований відгалужувач на зв’язаних МСЛ має 

перехідне ослаблення 18 дБ. У його розв’язане плече підключений резистор 

R із опором, рівним хвильовому опору  лінії зв’язаного плеча. До зв’язаного 

плеча включений діод Vd1. Розв’язка по струму НВЧ реалізується за рахунок 

широкосмугових радіальних шлейфів. Замикання постійного струму 

детектора створюється чвертьхвильовою короткозамкненою лінією «а». 

Чвертьхвильові елементи топології «в» і «с» призначені для додаткової 

розв’язки тракту підсилення продетектованої напруги із НВЧ сигналом. На 

рис.3.16 подані розраховані у програмному середовищі “CST Microwave 

studio” характеристики спрямованого відгалужувача. Позначення портів 

подано на рис.3.15. Видно, що його спрямованість у діапазоні частот 35,5 – 

39 ГГц є не нижчою за 10 дБ, що достатньо для надійної роботи детектора. 

Вихідний сигнал детектора подається на вхід масштабуючого операційного 



 

підсилювача, який особливостей не має і розташований на низькочастотній 

платі трансивера. Із цієї ж плати на діод подається початковий струм 

зміщення, який необхідний для лінеаризації вольтватної характеристики 

детектора. 

 

 

Рисунок 3.16 

 

3.3.3 Подільник потужності гетеродину 

Подільник потужності гетеродину повинен відповідати вимогам  малих 

втрат, низького КСХ зі входу та значної розв’язки виходів. Таким вимогам  

на частотах сантиметрового діапазону довжин хвиль відповідає 

мікросмужковий подільник Уілкінсона. Він, однак, не відповідає вимогам 

низьких втрат і достатньої розв’язки на робочих частотах розроблюваного 

трансивера. Альтернативою зазначеному подільнику є  хвилеводно-

планарний подільник потужності, електродинамічною основою якого є 

хвилеводно-щілинна і хвилеводно-копланарна лінії  (рис.3.17а,б). У зв'язку з 

особливостями поширення електромагнітних хвиль в цих лініях погонні 

втрати в них значно менші, ніж в МСЛ, що особливо позначається на 

         

      

      

      

      

      



 

частотах вище       . Наприклад, власна добротність хвилеводно-щілинного 

напівхвильового резонатора на частотах двохсантиметрового діапазону 

перевершує добротність мікросмужкового в     разів. 

 

Рисунок 3.17 

Таким чином, розробка секцій подільника на основі хвилеводно-

планарних електродинамічних систем забезпечує істотне зниження втрат і, як 

наслідок, суттєве покращення характеристик подільника на частотах 

короткохвильової частини сантиметрового і міліметрового діапазонів довжин 

хвиль. 

Топологія узгодженого хвилеводно-планарного подільника з 

розв’язаними вихідними портами була запропонована у [53]. Пристрій (рис. 

3.18, зображена тільки підкладинка) містить вхідну регулярну ХЩЛ 1, 

відрізок ХКЛ 3, який збуджується з боку вхідної ХЩЛ за допомогою 

переходу 2, ідентичні ХЩЛ 4, 5 вихідних плечей подільника та відрізок МСЛ 

6, що з’єднаний з центральним провідником ХКЛ за допомогою 

металізованого отвору 7 і закінчується узгодженим навантаженням у вигляді 

клину з поглинаючого матеріалу. Розроблений та виготовлений зразок 

подільника, забезпечений плавними переходами для підключення його до 

прямокутного хвилеводу, на частотах 8-ми міліметрового діапазону 

(           ) показав додаткові втрати порядку        та розв’язку портів 

більше       при нерівномірності ділення потужності менше       . 



 

Зауважимо, що ці результати абсолютно недосяжні для аналогічного 

подільника Уілкінсона. Важливо також, що конструкція подільника не 

вимагає використання активного зосередженого резистора, який мав би малі 

реактивні параметри на таких високих частотах, оскільки його роль виконує 

звичайна узгоджена мікросмужкова лінія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.18 

 

Таким чином, запропонована структура має ряд переваг, які дають 

можливість використовувати її у якості елемента ділення паралельного 

подільника з малими втратами у короткохвильовій частині сантиметрового і 

міліметровому діапазонах довжин хвиль.  

В результаті аналізу еквівалентної схеми подільника отримуємо:  
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де             – хвильові опори парної хвилі ХКЛ, ХЩЛ і МСЛ, відповідно; 

     – довжина секції ХКЛ,       – довжина парної хвилі ХКЛ на центральній 

частоті. Опір МСЛ, яка слугує розв’язці вихідних портів, дорівнює     
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 . В розроблюваному подільнику в перехід між ХКЛ і МСЛ використано 

не гальванічний зв'язок, а розімкнений чвертьхвильовий з довжиною МСЛ 

яка дорівнює   . Ширина центрального провідника ХКЛ     дорівнює 500 

мкм – величині, при якій різниця між характеристиками парної і непарної 

хвилі ХКЛ є незначною. За цих умов, користуючись програмами для 

розрахунку хвиле водно-планарних вузлів, отримуємо     =1877 мкм;   =195 

мкм;   =150 мкм;   =129 мкм;   =1490 мкм. 

Ескіз топології подільника потужності схематично показаний на рис.3.19. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.19 

Позначені на рисунку розміри оптимізувалися в програмному 

середовищі “CST Microwave Studio” . Виявилося, що оптимізація не 

призводить до суттєвого поліпшення характеристик. Це є наслідком слабкого 

впливу дифракції  при малих розмірах щілин і високому степеню локалізації 

полів. Результати розрахунку параметрів подільника подані на рис.3.20. 
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Рисунок 3.20 

В конструкції гетеродина для створення режиму узгодженого навантаження 

мікросмужкова лінія закінчувалася зосередженим резистором з опором 

рівним 100 Ом, включеним між  нею та радіальним шлейфом з радіусом, 

рівним 540 мкм і кутом розкриву  шістдесят два градуси. 

Оскільки активна і пасивна частини гетеродину виконані на  різній 

електродинамічній основі, об’єднання їх на єдиній підкладинці вимагало 

розробки  ефективного переходу між різними хвилеведучими системами. У 

даному разі йшлося про перехід між 50-омною МСЛ, на основі якої 

побудований помножувач частоти, і 209-омною ХЩЛ, яка слугує входом 

подільника потужності. Перехід виконано на основі відомої конфігурації – 

перетину МСЛ і щілини ХЩЛ під кутом 90 градусів, причому у якості 

елементів, моделюючих режим холостого ходу ХЩЛ і короткого замикання 

МСЛ, використані кола із видаленою і суцільною металізацією. Така 

конфігурація (ескіз поданий на рис.3.21) слугує розширенню діапазону 

частот узгодження. Розрахована частотна залежність КСХ переходу із 

оптимізованим розмірами, які вказані на рис.3.21, показана на рис.3.22. 

Зазначимо, що розмір    є таким, що відповідає найкращому узгодженню з 

209-омною ХЩЛ. Це є відображенням відомого факту, що в  
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Рисунок 3.21 

 

подібних переходах співвіношення опорів повинно зіставляти величину 

порядку 50/(80÷90). Тому для узгодження із 50-омним МСЛ - трактом 

помножувача частоти в гетеродині був додатково використаний 

чвертьхвильовий трансфоматор опору. 

 

  

Рисунок 3.22 
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Таким чином, у даному розділі були розроблені всі основні вузли 

гетеродину трансивера. Топологічний малюнок гібридно-інтегральної схеми 

гетеродину поданий в додатку 2. 

3.4  Розробка вихідного фільтру передавача 

Вихідний фільтр передавача реалізований згідно хвилеводно-планарної 

технології на базі повздовжньої металевої структури в Е-площині 

прямокутного хвилеводу. Синтез фільтру виконаний в пакеті програм 

розробки хвилеводно-планарних елементів різного функціонального 

призначення, розроблених в лабораторії НВЧ кафедри РТПС. Діафрагма 

реалізована на мідній фользі товщиною δ=100 мкм. Ескіз повздовжньої 

діафрагми показаний на рис.3.23. Теоретична залежність втрат фільтру 

(    ) від частоти зображена на рис. 3.24. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.23 

 

Рисунок 3.24 

     

      

 

                     

              

            

    



 

3.5  Розробка вхідного фільтру дзеркального каналу приймача 

Вхідний фільтр дзеркального каналу приймача також реалізований 

згідно хвилеводно-планарної технології на базі повздовжньої металевої 

структури в Е-площині прямокутного хвилеводу. Діафрагма реалізована на 

мідній фользі товщиною δ=100 мкм. Ескіз повздовжньої діафрагми 

показаний на рис.3.25. Теоретична залежність втрат фільтру (    ) від 

частоти зображена на рис. 3.26. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.25 

 

   

Рисунок 3.26 

 

 

 

     

      

 

                    

 

              

 

              

     



 

3.6  Розробка вихідного підсилювача потужності передавача 

В розділі 2 було показано, що необхідна вихідна потужність вихідного 

підсилювача передавача трансиверу, при якій відбувається однодецибельна 

компресія коефіцієнту підсилення, має складати       =15 ÷ 15,5 дБмВт.   

Аналіз стану сучасної елементної бази показує, що хоча монолітні 

інтегральні підсилювачі із таким рівнем вихідної потужності, наявні на 

ринку, вартість їх достатньо велика, а постачання часто ускладнене умовами 

експортного контролю. Зазначені причини зумовили необхідність розробки 

підсилювача на елементах, які є більш дешевими і загальнодоступними. 

Досягнення необхідної вихідної потужності реалізується в цьому випадку 

суто схемотехнічно. 

Одним з ефективних і останнім часом стандартним шляхом отримання 

значних рівнів потужності транзисторних підсилювачів в сантиметровому та 

міліметровому діапазонах довжин  хвиль є просторове сумування потужності 

[54], [55], [56], [57]. Хоча, як правило, метою тут є отримання потужності 

порядку десятків і сотень ват, для чого ці пристрої включають в себе значну 

кількість активних елементів, просторові суматори потужності (ПСП) 

можуть виявитися корисними і як структурні одиниці малопотужних схем. 

Просторовий суматор потужності в цьому випадку повинен відповідати ряду 

спеціальних вимог, основними з яких є повна планарність, максимальна 

ефективність додавання потужності, широкосмуговість і незначна вартість. 

Електродинамічною основою розробленого у даній роботі підсилювача є 

копланарна смужкова лінія (coplanar stripline, CSL), так що структура власне 

активної частини підсилювача аналогічна описаній в [56]. На відміну від [56], 

однак, для збудження CSL зі стандартного прямокутного хвилеводу 

використовувалися не плавні переходи з проміжними секціями хвилеводно-

щілинної лінії, а повздовжньо-зондові, які забезпечують широку смугу частот 

узгодження при значно менших повздовжніх розмірах і втратах. Топологія 

такого розробленого в даній роботі переходу представлена на рис.3.27, 

основні розміри вказані в табл.3.4, а на рис.3.28 представлена  частотна 



 

залежність зворотних втрат (розрахунки проведені у програмному пакеті 

"CST Microwave Studio").  

 

Рисунок 3.27 

Таблиця 3.4 

a, мм b, мм w, мм d, мм g, мм r, мм s, мм l, мм 

7.2 3.4 0.345 0.65 1.75 0.18 0.95 1.08 

 

 

Рисунок 3.28 

Припускалося, що друкована структура виконана на полімерному 

армованому матеріалі з діелектричною проникністю ε=2,2, товщиною 

         

      

 



 

d=120мкм та шарами двосторонньої металізації товщиною tm=35мкм. Як 

видно з рис.3.27, половина хвилеводної камери, що прилегла до земляної 

поверхні CSL, на деякій відстані lins від початку регулярної лінії повністю 

схлопується, що є типовим для хвильоводно-планарної технології побудови 

пристроїв, коли прямокутний хвилевід  використовується як 

електродинамічна система для реалізації фільтрів з малими втратами, 

вентилів та циркуляторів, елементів зв'язку з антенною системою тощо. В 

областях же з МСЛ і CSL схлопування  хвилеводу забезпечує тепловідвід для 

активних елементів і зручність подачі/виводу робочих напруг. Зазначена 

область схлопування, однак, є об'ємним елементом, що вимагає додаткових 

витрат при виготовленні. З цієї точки зору важливим параметром системи є 

чутливість до точності установки планарного вузла по відношенню до 

границі області схлопування, яка повинна бути зведена до мінімуму. На 

рис.3.29 представлена залежність максимальної у смузі розглядуваних частот 

величини зворотних втрат від відстані lins до границі схлопування. 

 

Рисунок 3.29 

Добре видно, що вплив близькості області схлопування починається на 

відстанях порядку 1,5мм; при цьому максимальні зворотні втрати 

залишаються малими аж до відстані 1 мм. Таким чином, сумарна довжина 



 

розробленого переходу не перевищує 3,4 мм, що становить приблизно 0,4λ0 

на центральній частоті при ширині смуги узгодження близько 30%. 

Одним з найбільш важливих параметрів ПСП є ефективність складання 

потужності η. Беручи до уваги сказане, для розробленого підсилювача оцінку 

її слід проводити, порівнюючи коефіцієнт посилення ПСП з цієї ж 

величиною для підсилювача на одному активному елементі. З цією метою 

такий підсилювач виготовлявся на підкладинці тієї ж довжини з максимально 

короткими переходами на звичайну МСЛ (рис.3.30). Вперше такого роду 

перехід на МСЛ, вірогідно, був запропонований в [58]; в подальшому різні 

варіанти цих вузлів розроблялися у декількох роботах, наприклад в [59], [60], 

[61]. Запропонована в даній роботі топологія переходу відрізняється 

наявністю всього двох розмірів, що підлягають оптимізації (табл.3.5) і 

надзвичайно малою протяжністю: вся довжина переходу, включаючи 

відстань від початку регулярної МСЛ до границі схлопування, склала всього 

3,1 мм, тобто 0,35 від λ0. Частотна характеристика переходу зображена на 

рис.3.31.  

 

 

Рисунок 3.30 

 



 

Таблиця 3.5 

a, мм b, мм w, мм m, мм n, мм 

7.2 3.4 0.345 1.35 1.41 

 

 

Рисунок 3.31 

 

Топологічні рисунки обох гібридно-інтегральних схем подані в  

додатку 3. Результати поглибленого аналізу розробленого вихідного 

підсилювача потужності передавача, включаючи отримані дані його 

експериментального дослідження, наведені у наступному розділі. 

3.7  Розробка допоміжних хвилеводно-планарних переходів 

трансиверу 

Хвилеводно-планарна конструкція трансивера поряд із вимогою 

розташування всіх гібридно-інтегральних схем (ГІС) його НВЧ частини в 

одній площині зумовили необхідність розробки спеціальних (допоміжних) 

переходів між різними елементами трансиверу. Сказане ілюструється 

рисунком 3.32, на якому схематично зображене розташування основних 

елементів НВЧ частини. Добре видно, наприклад, що розташовані у одній 

площині ГІС змішувачів, підсилювачів і гетеродину орієнтовані так, що Е-

площина їх хвилеводних камер ортогональна такій площині для вхідного і 

         

      

 



 

вихідного фільтрів і об’єднуючого циркулятора. Крім того, конструктивно 

доцільно вісі хвилеведучих систем зазначених груп елементів розташувати 

під кутом 90 градусів. Очевидно, за таких умов з’єднання цих груп елементів 

є нетривіальною задачею, яку, однак, можна вирішити за рахунок спеціально 

розробленого хвилеводно-планарного переходу. 

 

Рисунок 3.32 

Топологія такого спеціально розробленого переходу зображена на 

рис.3.33. 



 

 

Рисунок 3.33 

Розрахована частотна залежність зворотних втрат зображена на 

рис.3.34. 

 

 

Рисунок 3.34 

Розроблений перехід використовувався для з’єднання ГІС підсилювача 

потужності передавача із вихідним фільтром передавача та ГІС 

малошумлячого підсилювача тракту прийому із вхідним фільтром 

дзеркального каналу. 

 

         

      

 



 

3.8  Розробка вхідного малошумлячого підсилювача приймального 

каналу 

Вхідний малошумлячий підсилювач НВЧ каналу приймача 

розроблений на основі монолітної інтегральної схеми CHA-2494-QEC (UMS). 

З метою найкращого узгодження з усіма елементами конструкції трансиверу 

підсилювач реалізований у вигляді хвилеводно-планарної ГІС, яка на вході 

має перехід,  детально описаний у пункті 3.7, а на виході – повздовжньо-

зондовий перехід. Ескіз топології останнього подано на рис. 3.35а; на 3.35б 

подано частотну характеристику його відбиття. 
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Рисунок 3.35 
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У якості висновку до даного розділу зазначимо, що в ньому були 

розраховані всі основні функціональні елементи НВЧ частини трансиверу і 

елементи зв’язків між ними, які забезпечують виконання всієї цієї частини 

трансиверу в єдиній площині, а, потенційно, на єдиній підкладинці. 

Частково елементи функціональної схеми – це відомі топологічні 

рішення; розрахунок їх розмірів проведений в пакеті програм розрахунку 

хвилеводно-планарних елементів, розроблених в НВЧ-лабораторії кафедри 

РТПС. Значна ж частина гібридно-інтегральних схем – вихідний підсилювач 

потужності передавача, двоканальний гетеродин, хвилеводно-планарні 

переходи між лініями передачі – були запропоновані і розроблені саме в 

даній роботі. Для розрахунку їх топології використовувалося моделювання в 

рамках теорії кіл і оптимізація в пакеті програм електродинамічного аналізу 

“CST Microwave Studio”. Оскільки досвіду у проектуванні таких пристроїв 

немає, всі вони були виготовлені і досліджені експериментально. Результати 

цих досліджень подані у наступному розділі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

НОВИХ ВУЗЛІВ ТРАНСИВЕРА 

4.1. Еекспериментальні дослідження підсилювача потужності 

У цьому пункті представлені результати експериментального 

дослідження виготовлених зразків тестового підсилювача і підсилювача з 

просторовим складанням потужності Виміряні частотні характеристики 

суматора потужності та тестового підсилювача представлені на рис.4.1. 

Видно, що різниця в коефіцієнтах посилення ПСП і тестового підсилювача в 

області частот, де характеристики втрат переходів співпадають, становить 

приблизно 0,7 дБ, що відповідає значенню ККД η = 85%. 

 

 

Рис. 4.1 

На рисунку 4.2 показані залежності коефіцієнта підсилення обох 

підсилювачів від рівня вихідної потужності. Видно, що вони відрізняються за 

рівнем потужності однодецибельної компресії коефіцієнта підсилення на 

3,5дБ, що на 0,5дБ перевищує очікувану величину 3дБ. Це перевищення не 

пояснюється помилкою при вимірюваннях і може бути пов'язане зі 

схемотехнікою ПСП, де підсилення потужності відбувається в протифазних 

плечах. 



 

 

Рис. 4.2 

На рис. 4.3 представлені спектральні характеристики вихідного сигналу 

підсилювача при подачі цифрового сигналу з швидкістю 22 Мбіт/с з 

квадратурною фазовою модуляцією на частоті 37,604 Ггц при рівнях вихідної 

потужності на 2,6дБ ( ) і на 0,7дБ ( ) нижче рівня однодецибельної 

компресії. Тут же для порівняння зображена спектральна характеристика 

вхідного сигналу ( ). Видно, що спектральна характеристика, виміряна при 

більшій потужності, задовольняє вимогам масок випромінювання відповідно 

до ETSI EN 300 197 V1.6.1 (клас 2 спектральної ефективності). 

 

Рис. 4.3 



 

 

 

 

Рис. 4.4 

Спектрограма вихідного сигналу підсилювача при подачі на нього 

чотирьох цифрових сигналів з канальним рознесенням частот 55 МГц 

зображена на рис. 4.4. Сумарна потужність вихідного сигналу, як і раніше, 

була на 0,7дБ нижче рівня однодецибельної компресії. Спектральна 

характеристика одного обраного каналу при цьому детально зображена на 

рис. 4.3 ( ). Відзначимо, що рівень позасмугових випромінювань у цьому 

випадку не перевищував мінус 45дБ, що також задовольняє вимогам 

стандарту. На рис. 4.5 зображена півкамера разом із встановленою 

підкладинкою досліджуваного підсилювача. 



 

 

Рис. 4.5 

4.2  Експериментальні дослідження хвилеводно-планарного 

переходу із поворотом площини поляризації 

 Результати експериментального дослідження запропонованого і 

розробленого хвилеводно-планарного переходу із поворотом площини 

поляризації зображені на рис. 4.6. Видно, що параметри переходу є досить 

хорошими в обох частинах робочої смуги частот трансивера; це дозволяє 

використовувати перехід в станціях «А» і «В» без змін. На рис. 4.7 зображено 

півкамеру разом зі встановленою підкладинкою досліджуваного переходу. 



 

 

Рис. 4.6 

 

 

Рис. 4.7 



 

4.3  Експериментальні дослідження розробленого гетеродину 

трансивера 

Результати експериментального дослідження розробленого гетеродину 

трансивера зображені на рис. 4.8. Видно, що нерівномірність частотної 

характеристики вихідної потужності гетеродина не перевищує 1.5 дБ. 

Нерівномірність ділення потужності між виходами складає близько 0.1 дБ. 

На рис. 4.9 зображено пів камеру зі встановленою підкладинкою 

розробленого гетеродина. 

 

Рис. 4.8 

 

 

Рис. 4.9 



 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті виконаної роботи можна зробити наступні висновки: 

1.  Сучасний стан розвитку елементної бази, технології виготовлення, 

якості матеріалів дозволяє  просунути методи інтегральної 

технології в, нещодавно недоступний для неї, діапазон міліметрових 

довжин хвиль. 

2. Застосування гібридно-інтегральної технології для побудови 

прийомопередавачі на частотах вище 30 ГГц потребує розробки 

нових схемотехнічних рішень, які б відповідали новим умовам 

роботи. 

3.   Виходячи з цього, в роботі запропоновані нові  рішення щодо 

найважливіших вузлів розроблюваного хвилеводно-планарного 

гібридно-інтегрального трансівера – гібридно-інтегральних схем 

гетеродину і підсилювача потужності передавача. 

4. Розробку зазначених вузлів зроблено, включаючи  схемотехнічний і 

електродинамічний аналіз. В рамках цих робіт запропоновано нові 

топології високоефективних переходів між хвилеводно-планарними 

лініями передачі і прямокутними хвилеводами. 

5. Розроблені нові  гібридно-інтегральні схеми гетеродину і 

підсилювача потужності були виготовлені і досліджені 

експериментально. Отримані експериментальні результати добре 

узгоджуються з очікуваними. 

6. Отримані в роботі результати можуть з успіхом бути використані 

при створенні прийомопередавачів до частот порядку 120 ГГц. 

 

 



 

Додаток 1 

Рисунок топології змішувача 

 



 

Додаток 2 

Рисунок топології гетеродина 

 

 



 

Додаток 3 

Рисунок топології тестового підсилювача 

 

 

Рисунок топології підсилювача з ПСП 

 



 

Додаток 4 


