
Робоча програма з дисципліни 

Мікрохвильова техніка  

 
1. Вступ 
1.1 Об’єкт вивчання 
Об’єкт вивчання – сучасні методи аналізу та синтезу пристроїв мікро-

хвильової (МКХ) техніки, принципи дії, конструкції для різноманітних умов 
виробництва та експлуатації, функціональне призначення яких забезпечує 
реалізацію засобів телекомунікацій. 

1.2 Предмет вивчання 
Предметом вивчання є пристрої надвисоких частот різноманітного фун-

кціонального призначення, конструкторського та технологічного виконання, 
їх характеристики та властивості, а також методи розрахунків та проектування. 

1.3 Мета вивчання 
Мета вивчання – дати знання про фізичні основи, функціональне при-

значення, конструкції та технології пристроїв надвисоких частот, які застосо-
вуються в сучасних електронних апаратах, засобах телекомунікацій. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
− фізичні основи процесів, які відбуваються у пристроях мікрохвильово-

го діапазону; 
− основні властивості та характеристики (конструктивні та експлуатацій-

ні) пристроїв каналізації електромагнітної енергії МКХ діапазону; 
− принципи дії пасивних та активних пристроїв МКХ діапазонну, їх вла-

стивості та характеристики; 
− типові функціональні і еквівалентні та сучасні конструкції пристроїв 

МКХ діапазону. 
Повинні вміти: 

− самостійно вибирати та вживати математичні методи для розрахунків 
пристроїв МКХ діапазону; 

− у відповідності до стандартів та рекомендацій проектувати МКХ при-
строї; 

− проводити аналіз технічних та технологічних рішень, які приймаються 
Мати уявлення: 

− про перспективи розвитку та тенденції удосконалення МКХ пристроїв; 
− про задачі та принципи технологічної оптимізації параметрів елементів 

та вузлів МКХ пристроїв. 
1. Зміст дисципліни 
Лекція 1. Всього годин – 2. Вступ. Предмет, зміст та задачі курсу. Коро-

ткий історичний огляд. 
Розділ 1 
Математичний опис та параметри кіл МКХ діапазону 
Всього годин – 7, у т.ч. лекцій – 4, самостійна робота – 3. 



Лекція 1. Математичний опис кіл мікрохвильового діапазону. Алгорит-
ми машинного проектування МКХ пристроїв. Моделювання, аналіз, оптимі-
зація. 

Лекція 2. Еквівалентні параметри МКХ кіл. АВСД – параметри. Параме-
три розсіювання. Зв’язок S–матриць з іншими матрицями. Матриці передачі. 

Розділ 2. 
Лінії передачі електромагнітної енергії МКХ діапазону. 
Всього годин – 25, у т.ч. лекції – 12, лабораторні заняття – 4, самостійна 

робота – 9. 
Лекція 1. Загальні параметри та характеристики ліній передачі. Класифі-

кація ліній передачі. Загальні властивості електромагнітного ( ЕМ ) поля в 
лініях передачі. Потужність, яка передається. Загасання ЕМ хвилі в лініях 
передачі. 

Лекція 2. Прямокутні хвилеводи. Структура поля хвилеводів, параметри, 
характеристики, межові рівні потужності у хвилеводі, технологічні особли-
вості виготовлення. 

Лекція 3. Коаксіальні лінії передачі. Структура полів, хвильовий опір, 
теплові та інші втрати у провіднику та діелектрику, робочий діапазон частот 
та межова потужність. 

Лекція 4. Смужкові лінії передачі. Класифікація та основні параметри 
смужкових ліній передачі ( СЛП ). Симетрична та несиметрична лінії. 

Лекція 5. Щілинні та компланарні лінії передачі. Основні параметри та 
характеристики. Структура полів, хвильовий опір, робочій діапазон, втрати, 
конструктивні та технологічні особливості. Порівняльний аналіз передачі. 

Лекція 6. Неоднорідні лінії передачі МКХ діапазону. Еквівалентні пара-
метри, нормовані напруженості та хвильовий опір. Коефіцієнти відбиття та 
стоячої хвилі. Колова монограма повного опору. Основні режими роботи лі-
нії передачі. 

Розділ 3 
Елементи та вузли схем мікрохвильової техніки. 
Всього годин – 13, у т.ч. лекції – 6, лабораторні заняття – 4, самостійна 

робота – 3. 
Лекція 1. Неоднорідності ліній передачі та пристроїв МКХ техніки. Ек-

вівалентні схеми. Функціональні та технологічні неоднорідності. Реактивні 
елементи. Діафрагми та штирі ємнісні, індуктивні, резонансні. Реактивні 
шлейфи. 

Лекція 2. З’єднувачі та переходи в лініях передачі. З’єднувачі хвилевод-
них трактів, коаксіальних та смужкових ліній передачі, контактні та безкон-
тактні. Переходи між різноманітними лініями передачі. 

Лекція 3. Вигини та скрутні хвилеводів, короткозамкнені поршні. Конс-
труктивно-технологічні особливості хвилеводних трактів. Допуски на розмі-
ри та стиковку хвилеводних трактів. Електрогерметичність, якість обробки 
поверхні хвилеводів. 

Розділ 4. 



Хвилеводні пристрої мікрохвильової техніки 
Всього годин – 30, у т.ч. лекцій – 10, лабораторні заняття – 12, самостій-

на робота – 8. 
Лекція 1. Пристрої навантаження, зміни рівня потужності та фазообер-

тачі. Призначення та фактори, які визначають їх конструкції. Навантаження 
для малого та великого рівнів потужностей. Плівкові та об’ємні поглинаючі 
навантаження. Атенюатори – поглинаючі, межові та зі зміною типу хвилі. 

Лекція 2. Пристрої розгалуження енергії по хвилеводним трактам. Хви-
леводні трійники, подвійний хвилеводний трійник, кільцевий та щілинний 
мости, відгалужувачі спрямовані. 

Лекція 3. Об’ємні резонатори та фільтри. Резонатори на відрізках хвиле-
водів, коаксіальні, відкриті. Елементи зв’язку резонаторів, вимоги до обробки 
поверхні. Фільтри смугові, нижніх та верхніх частот, режекторні фільтри. 

Лекція 4. Феритові пристрої на хвилеводах та коаксіальних лініях пере-
дачі. Резонансний вентиль зі зміщенням поля на ефекті Фарадея. 

Лекція 5. Пристрої перетворення радіосигналів мікрохвильового діапа-
зону. Детектори, небалансні та балансні змішувачі. Електрокеровані пристрої 
на p-i-n діодах, атенюатори, фазообертачі, модулятори, вимикачі та обмежу-
вачі рівня потужності. 

Розділ 5 
Елементи, вузли та пристрої інтегральних мікрохвильових схем 
Всього годин – 26, у т.ч. лекцій – 14, лабораторні заняття – 4, самостійна 

робота – 8. 
Лекція 1. Основні технічні і якісні показники та етапи роботи інтеграль-

них мікрохвильових схем. Загальні поняття та технічні прийоми, які викори-
стовуються при машинному проектуванні мікрохвильових пристроїв. Прин-
цип конструювання та типи конструкцій інтегральних МКХ схем. 

Лекція 2. Елементи інтегральних МКХ схем. Індуктивності, ємності та 
резистивні елементи. Типові неоднорідності, вичин, стрибок хвильового опо-
ру, розімкнений і замкнений кінець лінії та Т-з’єднання. 

Лекція 3. Пристрої узгодження та збудження мікросмугових ліній пере-
дачі. Переходи резонансні, широкосмугові шлейфові, короткозамикачі та 
елементи узгодження. 

Лекція 4. Резонатори та фільтри інтегральних МКХ схем. Резонатори на 
мікросмужкових, щілинних та діелектричних структурах. Фільтри нижніх, 
верхніх частот, смугові та режекторні. 

Лекція 5. Пристрої розподілу потужності МКС схем. Подільники та су-
матори. Мостові з’єднання та відгалужувачі спрямовані. 

Лекція 6. Пристрої керування сигналами інтегральних МКХ схем. Мо-
дулятори, фазообертачі, циркулятори та вентилі. Вимикачі для малих та ве-
ликих рівнів потужності. Змішувачі сигналів. 

Лекція 7. Пристрої підсилення та генерування сигналів в інтегральних 
схемах МКХ діапазону. Підсилювачі на транзисторах, параметричні та реге-
неративні. Генератори на діодах Ганна та лавинно-пролітних діодах (ЛПД). 

Розділ 6 



Електронні та твердотільні прилади МКХ діапазону 
Всього годин – 19, у т.ч. лекцій – 8, лаб. заняття – 3, самостійна робота – 8. 

Лекція 1. Принципи дії електровакуумних приладів МКХ діапазону. 
Прискорення електронного пучка, модуляція по швидкості та густині, відбір 
енергії. Коливальні системи електровакуумних приладів. 

Лекція 2. Пролітні та відбиваючі клістрони. Принцип дії, коефіцієнт під-
силення, смуга робочих частот, вихідна потужність, фазочастотна характери-
стика та ККД. 

Лекція 3. Магнетрон, лампи біжучої та зворотної хвилі. Конструкція та 
принцип дії, робочі характеристики та усереднені параметри. 

Лекція 4. Напівпровідникові прилади МКХ діапазону. Параметричні ді-
оди з p-n переходом та бар’єром Шотки, лавинно-пролітні та діоди Ганна, 
транзистори МКХ діапазону. 

Розділ 7 
Мікрохвильові антенні пристрої 
Всього годин - 12, у т.ч. лекцій – 6, лабораторні заняття – , самостійна 

робота – 6. 
Лекція 1. Класифікація антен, основні параметри та характеристики. Ви-

промінювання електромагнітних хвиль. Елементарні вібратори. 
Лекція 2. Вібраторні антени. Випромінювання. Одно та двох вібраторні 

антени. Багатовібраторні (антенні гратки) лінійні, поверхневі, діректорні, 
хвилеводні та смужкові, на щілинній та компланарній лініях, фазовані антен-
ні гратки. 

Лекція 3. Апертурні антени. Випромінювання. Рупорні, лінзові із спові-
льненням та прискоренням. Дзеркальні антени. Сферичні, параболічні та ку-
тові відбивачі. 

3. Лабораторні роботи 
1. Вимірювання параметрів хвиль та повних опорів в МКХ трактах за 

допомогою вимірювальної лінії – 4 год. 
2. Дослідження мостових схем надвисоких частот (НВЧ) – 4 год. 
3. Дослідження об’ємних резонаторів – 4 год. 
4. Дослідження хвилеводних смугових фільтрів – 4 год. 
5. Дослідження хвилеводних фазообертачів НВЧ – 4 год. 
6. Дослідження характеристик феритового хвилеводного вентиля – 4 

год. 
7. Дослідження направленого відгалужувача – 4 години. 
8. Дослідження характеристик відбивного клістрона – 4 години. 
9. Дослідження характеристик підсилювальної лампи бігучої хвилі 

“О”-типу – 4 години. 
10. Дослідження напівпровідникового генератора на діоді Ганна – 4 год. 
11. Узгодження в мікрохвильових лініях – 4 год. 
12. Дослідження фільтрів на смужкових лініях – 4 год. 

4. Рекомендована література 
4.1. Основна література 



1. Конструирование экранов и СВЧ устройств. /Под редакцией Черну-
шенко А.М. – М.: Радио и связь, 1990, - 350 с., наявність в бібліотеці – Б45. 

2. Григорьев А.Д. Электродинамика и техника СВЧ. – М.: Высшая 
школа, 1990 – 334 с., наявність в бібліотеці – Б3. 

3. Удачин В.Г., Немец П.В. Устройства и техника СВЧ. Учебное посо-
бие по лабораторному практикуму. ХАИ, 1994 – 213 с., наявність на кафедрі 
– к10. 

4. Удачин В.Г., Німець П.В. Пристрої та техніка надвисоких частот. 
Ч.І. Основи електродинаміки. ХАИ, 1994 – 80 с., наявність на кафедрі – Б80. 

5. Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. – М.: Высшая школа, 1972, т. 
1, т. 2 – 374 с., наявність в бібліотеці – Б168. 

6. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учебн. пособие для ра-
диотехнических спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1988 – 432 с., наявність в 
бібліотеці – Б12. 

7. Микроэлектронные устройства СВЧ: Уч. пособие для радиотехниче-
ских спец. вузов/Г.И. Веселов, Е.Н. Егоров, Ю.А. Алехин – Под ред. Г.И. Ве-
селова. – М.: Высшая школа, 1988 – 280 с., наявність в бібліотеці – Б4. 

8. Удачин В.Г. та ін. Пристрої та техніка НВЧ. Навч. посібник до лаб. 
практікуму. – Х.: ХАІ, 1998 – 226 с., наявність на кафедрі - К80. 

4.2. Додаткова і довідкова література. 
1. Гунта К., Гардж Р., Чадха Р. Машинное проектирование СВЧ уст-

ройств. – М.:РиС, 1987 – 429 с., наявність в бібліотеці – Б-2. 
2. Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р., Смирнов В.П. Справочник по элемен-

там волноводной техники. – М.: РиС, 1967 – 652 с., наявність в бібліотеці – 
Б22. 

3. Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых уст-
ройств/Под ред. В.И. Вольмана – М.: РиС, 1982 – 328 с., наявність в бібліоте-
ці – Б15. 

4. Форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю: 
− залік – по виконаним лабораторним роботам; 
− домашнє завдання – здача викладачу. 

 
 
 
 
Програму склав 
доцент кафедри 504        Удачин В.Г. 


