
Робоча навчальна програма з дисципліни 

"Пристрої НВЧ та антени" 
 

1. Вступ 
 
1.1.Об’єкт вивчення 
      Об’єктом курсу є пристрої НВЧ, створені за основою хвилеводів, коаксіальних ліній та систем 
біжучої хвилі, а також антени НВЧ різних типів - рупорні,лінзові,дзеркальні,щілинні,діелектрічні 
стержньові, спіральні та інші. 
1.2.Предмет вивчення 
      Предмет курсу - вивчення принципів дії різних пристроїв та антен НВЧ, а також методів, які 
використовуються при їх розробці та конструюванні. 
1.3.Мета навчання 
      Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних і конструкторських 
навичок та знань, які необхідні при подальшій їх участі у проектуванні, виробленні та експлуатації 
антен та пристроїв НВЧ. 
       Внаслідок вивчення курсу студенти повинні знати: 

- історію розвитку та практики антен і пристроїв, до яких цей розвиток спричинився; 
- основні принципи формування гостроспрямованих ДС; 
- основні принципи створення пристроїв передавання, послаблення, розгалуження, 

збудження та коливання електромагнітної енергії; 
- типи антен та пристроїв, які використовуються на ЛА, принципи їх роботи та вимоги,що 

пред’являються до них. 
              Внаслідок вивчення курсу студенти повинні вміти: 
- користуватись складним математичним апаратом для розрахунку різних типів пристроїв 

НВЧ та антен; 
- самостійно вивчати нові розділи по розробці антен та пристроїв НВЧ; 
- користуватись вивченим матеріалом при конструюванні найновіших типів антен та 

пристроїв НВЧ. 
              Внаслідок вивчення курсу студенти повинні мати уявлення: 
- про найновіші методи, що використовуються при розробці нових типів антен та пристроїв 

НВЧ;  
- про точні методи інженерних обгрунтувань та розрахунків пристроїв НВЧ  та антен; 
- про фізичні процеси, що чинятся у конкретних пристроях НВЧ та антенах; 
- про фізичні процеси, що чинятся у фідерних лініях (хвилеводах,коаксіальних лініях, лініях 

біжучої хвилі). 
 

2. Зміст дисципліни 
 

   ЛЕКЦІЯ 1. Вступ. Предмет вивчення і задачі дисципліни. Місце дисципліни в                                        
                        навчальному плані. Роль та призначення антен при передаванні та    
                        прийманні. Класифікація параметрів антен. Зона випромінювання. - (2 години). 
                               Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
   ЛЕКЦІЯ 2. Діаграма спрямованості, діюча висота, коефіцієнт спрямованої  дії, коефіцієнт 
                        підсилення антен. - (2 години). 
                               Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
   ЛЕКЦІЯ 3. Частотна, поляризаційна та фазова характеристики антен. Задачі, що виникають 
                        при дослідженні приймальних антен.Теорема  взаємності. Максимальна 
                        потужність,яку приймальні антени віддають у навантаження. - (2 години). 

                                      Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
ЛЕКЦІЯ 4. Симетричний вібратор. Наближений метод аналізу, заснований на теорії  
                      довгих ліній. Розподіл струму та заряду вздовж СВ. Поле СВ у зоні випромі- 



                      нювання. Аналіз діаграм спрямованості. Діюча висота СВ. Коефіцієнт спрямо- 
                      ваної дії СВ. – (2 години). 
                              Проробка матеріалу лекції – 1,5 години.  

          ЛЕКЦІЯ 5. Застосування методу вектора Пойнтінга до розрахунку потужності та опору 
                                випромінювання СВ. Залежність опору випромінювання від електричної дов- 
                                жини СВ. Залежності активної та реактивної складових вхідного опору від 
                                електричної довжини СВ для різних значень еквівалентного хвильового опору. 
                                Діапазонність СВ. Антенний проміжок. – (2 години). 
                                       Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
           ЛЕКЦІЯ 6. Спрямоване випромінювання. Система з двох синфазних та протифазних вип-          
                                 ромінювачів. Система "антена – активний рефлектор". – (2 години). 
                                        Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
           ЛЕКЦІЯ 7. Антенні гратки. Загальні принципи формування гостроспрямованих ДС. Син- 
                                 фазна та лінійно-фазна гратки з неспрямованих випромінювачів. Діаграма 
                                 спрямованості, ширина головної пелюстки, кількість та рівень бокових пелюс- 
                                 ток. Вплив віддалі між випромінювачами на ДС гратки. – (2 години). 

                             Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
ЛЕКЦІЯ 8. Антенні гратки із спрямованих випромінювачів. Правило Бонч-Бруєвича.  
                      Площинні та об′ємні гратки. Надспрямовані антени. – (2 години). 
                              Проробка матеріалу лекції – 1,5 години.  
ЛЕКЦІЯ 9. Комплексні опори системи випромінювачів. Метод наведених ЕРС. Залеж- 
                     ність активної та реактивної складових наведених опорів від віддалі для двох 
                     паралельних напівхвильових вібраторів. – (2 години). 
                             Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
ЛЕКЦІЯ 10.Директорна антена. Вимоги для довжини активного та пасивного вібраторів і  
                      віддалі між ними. Побудування векторних діаграм складання полей систем 
                      "антена-пасивний рефлектор" та "антена-пасивний директор". Вхідний опір 
                      директорної антени. Шлейф-вібратор Пістолькорса. Трансформуючі та симет- 
                      руючі пристрої. – (2 години). 
                               Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
                               Лабораторне заняття № 1 – 4 години. 
                                Самостійна підготовка до лабораторного заняття – 1 година.    
ЛЕКЦІЯ 11.Системи неперервно розміщених випромінювачів (випромінювання розкри- 
                      вів). Застосування методу перетворення Фур′є до розрахунку поля випроміню- 
                      вання розкривів. Синфазний розкрив зі сталим розподілом амплітуди. Синфаз- 
                      ний розкрив з косинусним амплітудним розподілом. – (2 години). 
                                Проробка матеріалу лекції – 1,5 години.                                           

           ЛЕКЦІЯ 12.Квадратично-фазні розкриви зі сталим та косинусним амплітудними розподі- 
                                 лами. Лінійно-фазний та кубічно-фазний розкриви зі сталими амплітудним 
                                 розподілом. – (2 години).  
                                          Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 

ЛЕКЦІЯ 13.Синфазний розкрив з квадратичним амплітудним розподілом. Випромінюван- 
                      ня неперервно розміщених випромінювачів з біжучою хвилею. Коефіцієнт 
                      скорочення (сповільнення) хвилі, коефіцієнт загасання, КСД СБХ. Оптимальні 
                      СБХ. – (2 години). 

                                          Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
            ЛЕКЦІЯ 14.Вплив провідної поверхні на діаграми спрямованості симетричних вертикаль- 
                                  ного та горизонтального вібраторів. Вплив висоти підвісу вібраторів на опір 
                                  випромінювання, вхідний опір та КСД з рахунком провідної поверхні. Неси- 
                                  метричний вібратор. Узгодження короткого несиметричного вібратора з гене- 
                                  ратором.- (2 години). 
                                           Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
            ЛЕКЦІЯ 15.Основна задача теорії антен. Хвилеводні випромінювачі. Внутрішня задача 
                                  для прямокутного хвилевода. Поле випромінювання, узгодження з фідером 



                                  та вільним простором. – (2 години). 
                                Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
                               Лабораторне заняття № 3 – 4 години. 
                               Самостійна підготовка до лабораторного заняття – 1 година.  
ЛЕКЦІЯ 16.Хвилеводні розгалужувачі НВЧ. Т-з′єднання, подвійний хвилеводний трійник. 
                      Кільцевий міст. Чвертьхвильові трансформатори. – (2 години). 

                                           Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
            ЛЕКЦІЯ 17.Рупорні антени. Н-площинний рупор. Внутрішня задача. Закон фазового роз- 
                                  поділу у розкриві. Зовнішня задача. Діаграма спрямованості, апертурний 
                                  коефіцієнт використання поверхні, коефіцієнт спрямованої дії, узгодження з 
                                  вільним простором. – (2 години). 
                                          Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
            ЛЕКЦІЯ 18.Е-площинний рупор. Внутрішня та зовнішня задачі. ДС, КВП, КСД, узгоджен- 
                                  ня з вільним простором. Пірамідальний рупор. Внутрішня та зовнішня задачі. 
                                  ДС, КВП, КСД, узгодження з вільним простором. Засоби зменшення довжини 
                                  рупорів. - ( 2 години). 

                                    Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
       ЛЕКЦІЯ 19.Лінзові антени. Рівняння профілей лінз. Прискорюючі металопластинчасті  
                             лінзи. Вибір габаритів прискорюючих лінз. Смуга пропускання прискорю- 
                             ючих лінз. Поле у розкриві та поле випромінювання прискорюючих лінзових 
                             антен. - (2 години).  
                                   Проробка матеріалу лекції – 1,5 години.  
       ЛЕКЦІЯ 20.Сповільнюючі лінзи. Лінзи із штучного діелектрика. Смуга пропускання  
                             металодіелектричних лінз. Амплітудний розподіл у розкриві, "п′єдестали", 
                             КВП. Поле випромінювання сповільнюючих лінзових антен. Лінзи Люне-  
                             берга.- (2 години). 

                                         Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
       ЛЕКЦІЯ 21.Дзеркальні антени. Геометричні співвідношення для параболоїда обертання 
                             (ПО) та параболічного циліндра (ПЦ). Методи розрахунку ДС (за густиною 
                             струму та апертурним методом). Перехресна поляризація. – (2 години) 
                                   Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
                                   Лабораторне заняття № 7 – 4 години. 
                                   Самостійна підготовка до лабораторного заняття – 1 година. 
       ЛЕКЦІЯ 22.КВП, КПД, КСД, результуючий КВП та КП дзеркальної антени. Опромінюва- 
                             чі дзеркальних антен. Реакція дзеркала на опромінювач та засоби боротьби з 
                             нею. Параболічний циліндр. Допуски на виготовлення параболічних антен. 
                             - (2 години). 

                                          Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
       ЛЕКЦІЯ 23.Щілинні антени. Застосування принципу подвійності до розрахунку поля вип- 
                             розмінювання та вхідної провідності щілини у нескінченному екрані. Щілинні 
                             хвилеводні антени. Збудження щілини хвилеводом. – (2 години). 
                                    Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
                                    Лабораторне заняття № 5 – 4 години. 
                                    Самостійна підготовка до лабораторного заняття – 1 година. 
       ЛЕКЦІЯ 24.Розрахунок вхідних опору та провідності щілини у хвилеводі на основі балан- 
                             су енергії. Узгодження щілин із хвилеводом. Багатощілинні антени резонанс- 
                             ного та нерезонансного типів. Діаграми спрямованості багато щілинних антен. 
                             - (2 години). 

                                          Проробка матеріалу лекції – 1,5 години.      
       ЛЕКЦІЯ 25.Частотні та фазові методи сканування ДС багато щілинних хвилеводних  
                             антен. Хвилеводний спрямований відгалужувач. Щілинний хвилеводний міст. 
                             Хвилеводний випромінювач з обертовою поляризацією. – (2 години). 
                                    Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
       ЛЕКЦІЯ 26.Діелектричні стержньові антени (ДСА). Принцип дії. Методи збудження. 



                             Симетричні та несиметричні хвилі. Розв′язання внутрішньої задачі для симет- 
                             ричних хвиль. Діаграми спрямованості. – (2 години). 
                                    Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
                                    Лабораторне заняття № 4 – 4 години. 
                                    Самостійна підготовка до лабораторного заняття – 1 година.  
       ЛЕКЦІЯ 27.ДСА з несиметричними хвилями. Другий принцип еквівалентності. Діаграми 
                             спрямованості. Вплив загасання на ДС. Багатостержньові антени. ДСА з  
                             поперечним випромінюванням. – (2 години). 
                                    Проробка матеріалу лекції – 1,5 години.  
       ЛЕКЦІЯ 28.Хвилеводні фазообертачі на основі використання магнітодіелектриків. Вико- 
                             ристання діелектриків для мініатюризації пристроїв НВЧ. Мікрополоскові 
                             антени. – (2 години). 
                                    Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
       ЛЕКЦІЯ 29.Спіральні антени. Режими роботи. Діаграми спрямованості у режимі осьового 
                             випромінювання. Використання спіралей у пристроях НВЧ. – (2 години). 
                                    Проробка матеріалу лекції – 1.5 години. 
                                    Лабораторне заняття  № 6 – 4 години. 
                                    Самостійна підготовка до лабораторного заняття – 1 година. 
       ЛЕКЦІЯ 30.Антени та пристрої НВЧ з обертовою поляризацією. Феритові вентилі. Фазу- 
                             ючі та поляризаційні пристрої. Симетруючі пристрої. – (2 – години). 
                                    Проробка матеріалу лекції – 1,5 години. 
  
                                    3.Лабораторні роботи 
 
- Дослідження директорної антени; 

      - Вимірювання коефіцієнта підсилення рупора методом дзеркального відображення; 
      - Дослідження хвилеводних та рупорних випромінювачів; 
      - Дослідження діелектричних стержньових антен; 

- Дослідження хвилеводно–щілинних антен; 
- Дослідження спіральних антен; 
- Дослідження дзеркальної антени; 
- Випромінювання розкривів з різними амплітудно-фазовими розподілами. 

 
4.Семінари, практичні заняття 

 
- не передбачені. 

 
                                        5. Курсова робота 
  
- не передбачена. 
 
                                        6. Рекомендована література 
 
  6.1. Основна література 

1. Драбкин А.Л., Зузенко В.Л., Кислов А.Г., Антенно-фидерные устройства. – М.: Сов. 
Радио, 1974. Наявність у бібліотеці – 60 прим. 

2. Антенны и устройства СВЧ / Под. Ред. Д.И. Воскресенского. – М. : Сов. Радио, 1972. 
Наявність у бібліотеці – 50 прим. 

3. Айзенберг Г.З. , Ямпольский В.Г., Терешин О.Н. Антенны УКВ. В 2-х частях. – М.: 
Связь, 1977. Наявність у бібліотеці – 20 прим. 

4. Жук М.С., Молочков Ю.Б. Проектирование антенно-фидерных устройств. – М.: 
Энергия , 1966. Наявність у бібліотеці – 15 прим. 



5. Дорохов А.П. Расчет и конструирование АФУ. – Харьков: ХГУ, 1960. Наявність у 
бібліотеці – 55 прим. 

 
 

  6.2. Додаткова література 
1. Лавров.А.С., Резников Г.Б.  Антенно-фидерные устройства.: М. : Сов. радио, 1974. 

Наявність у бібліотеці – 15 прим. 
2. Заикин И.П. Антенны СВЧ. ч.4. – Харьков : ХАИ, 1974. Наявність у бібліотеці – 20 

прим. 
3. Заїкін І.П., Тоцький О.В. Антени та пристрої НВЧ, у 4-х част. – Харків: ХАІ, 1997. 

Наявність у бібліотеці – по 20 прим., на кафедрі – по 35 прим. 
4. Заикин И.П., Тоцкий А.В. Антенны и устройства СВЧ, в 2-х частях. – Харьков: ХАИ, 

2000. Наявність у бібліотеці – по 20 прим.,на кафедрі – по 50 прим. 
5. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ.-М.: Высшая школа,1988. Наявність у 

бібліотеці – 15 прим. 
 
                                       7. Контрольні питання 
 

1. Роль та призначення антен при передаванні та прийомі. Класифікація параметрів антен.  
2. Дальня зона антени.  
3. Діаграма спрямованості антен (ДС).Приклади ДС. 
4. Діюча (ефективна) висота антен (ДВ). Геометричний зміст ДВ. 
5. Коефіцієнт спрямованої дії (КСД) антени. КСД антени з лінійною та довільною 

поляризаціями.  
6. Коефіцієнт підсилення, частотна та фазова характеристики антени. 
7. Поляризаційна характеристика антени (ПХ). Приклади ПХ. 
8. Приймальні антени. Параметри приймальних антени. Теорема взаємності. 
9. Потужність, яку приймальна антена віддає у навантаження. 
10. Діюча площа, апертурний та результуючий КВП антени. 
11. Симетричний вібратор (СВ). Розподіл струму та заряду вздовж СВ. Поле випромінювання 

(СВ). Приклади ДС СВ різної довжини. 
12. Опір випромінювання та КСД СВ. Частотні залежності. 
13. Еквівалентний хвильовий опір та вхідний опір СВ. Частотні залежності. 
14. Антенні еквідістантні лінійні гратки з неспрямованих випромінювачів. 
15. Антенні еквідістантні лінійні гратки із спрямованих випромінювачів. Правило Бонч – 

Бруєвича. 
16. Комплексні опори системи випромінювачів. Наведені опори. Частотні залежності. 
17. Антена ”хвильовий канал”.  
18. Трансформуючі та симетруючі пристрої. 
19. Вплив ідеально провідної поверхні на випромінювання вертикально – та горизонтально 

поляризованих антен. 
20. Випромінювання прямокутних рівноамплітудних синфазних розкривів. 
21. Випромінювання синфазних розкривів з косинусним амплітудним розподілом. 
22. Випромінювання прямокутних рівноамплітудних лінійно-фазних розкривів. 
23. Випромінювання квадратично-фазних прямокутних розкривів з косинусними 

амплітудними розподілами. 
24. Випромінювання квадратично-фазних прямокутних рівноамплітудних розкривів. 
25. Випромінювання лінійних систем біжучої хвилі. 
26. Випромінювання із відкритого кінця прямокутного хвилевода. Круглі хвилеводи. 
27. Хвилеводні структури. Т-з′єднання у площині Е.  
28. Хвилеводні структури. Т-з’єднання у площині Н. 
29. Подвійний хвилеводний міст. 
30. Кільцевий хвилеводний міст. 
31. Механічний фазообертач на основі хвилеводів с хвилею Н10. 



32. Рупорні антени. Внутрішня задача для Н-площинного секторіального рупора. 
33. Фазовий розподіл у розкриві Н-площинного секторіального рупора. 
34. Зовнішня задача для Н-площинного секторіального рупора. 
35. 35.Рупорні антени. Е-площинний секторіальний рупор. Внутрішня задача. Фазовий 

розподіл у розкриві. Зовнішня задача. Оптимальні рупори. 
36. Пірамідальний рупор. Внутрішня задача. Зовнішня задача. Засоби зменшення довжини 

рупора. Оптимальні рупори. 
37. Лінзові антени. Металопластинчасті прискорюючі лінзи. Рівняння профілю, товщина. 

Вибір габаритів прискорюючих лінз. 
38. Смуга пропускання прискорюючих лінз, амплітудний розподіл у розкриві, поле 

випромінювання прискорюючих лінз. 
39. Металодіелектричні сповільнюючі лінзи. Рівняння профілю, товщина. 
40. Смуга пропускання металодіелектричних лінз. Поле у розкриві і поле випромінювання 

сповільнюючих лінз. 
41. Дзеркальні антени з голчастою та віяльною діаграмами спрямованості. Геометричні 

параметри. 
42. Метод струмів для визначення поля випромінювання дзеркальної антени у вигляді 

параболоїда обертання. 
43. Апертурний метод визначення поля випромінювання дзеркальної антени у вигляді 

параболоїда обертання. 
44. Коефіцієнт спрямованої дії, коефіцієнт використання поверхні, коефіцієнт корисної дії та 

коефіцієнт підсилення дзеркальної антени. 
45. Опромінювачі дзеркальних антен. 
46. Реакція дзеркала на опромінювачі та засоби її усунення. Допуски на виготовлення дзеркал. 
47. Щілинні антени. Принцип подвійності. Поле випромінювання ідеальної щілинної антени. 
48. Вхідні провідність та опір ідеальної щілинної антени. 
49. Збудження прямокутного хвилевода щілиною. Метод допоміжних джерел. 
50. Збудження щілини хвилеводом. Метод енергетичного балансу. 
51. Багатощілинні хвилеводні антени. Методи сканування. 
52. Хвилеводний щілинний міст. 
53. Спрямований відгалужувач. 
54. Хвилеводно-щілинні антени з обертовою поляризацією. 
55. Діелектричні стержньові антени. Збудження діелектричного стержня хвилею Нon. 
56. Збудження діелектричного стержня несиметричними хвилями. Перший та другий 

принципи еквівалентності. 
57. Діграми спрямованості діелектричної стержньової антени. Багатостержньові діелектричні 

антени. 
58. Хвилеводні діелектричні фазообертачі. 
59. Спіральні антени. Круглий виток зі стоячою хвилею. 
60. Спіральні антени у режимі поперечного, осьового та конічного випромінювання. 
61. Діаграми спрямованості спіральних антен у режимі осьового випромінювання. 
62. Методи мініатюризації пристроїв НВЧ та антен. 
63. Широкосмугові антени. 

 
     8. Форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю. 
 
            -залік-усно. 
 
 
 
Програму склав 
доцент кафедри                                                                                                  Заїкін І.П. 

 



 
 


