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Примітка

АНОТАЦІЯ
Магістерська дисертація присвячена моделюванню та дослідженню
характеристик профільованої щілинної антени з геометричним профілем,
модифікованим простими щілинами різної форми. Визначено оптимальні
параметри дискретизації простору для числового електродинамічного аналізу
параметричних моделей для отримання характеристик необхідної точності за
мінімальний час. Визначено оптимальну форму щілини, яка забезпечує
коефіцієнт спрямованої дії не менше 5,5 дБ і коефіцієнт відбиття не більше
ніж –11,3 дБ в усьому робочому діапазоні частот 3,1 – 10,6 ГГц.
Магістерська

дисертація

містить

три

розділи.

Перший

розділ

присвячено огляду сучасних літературних джерел за тематикою дисертації.
Другий розділ дисертації містить дослідження і аналіз результатів ПЩА
простої форми, і антен з модифікованими зовнішніми профілями. В третьому
розділі приведене визначення та оцінка дії шкідливих

і небезпечних

факторів при виконанні науково-дослідницької роботи.
Отримані результати науково-дослідницької роботи обговорювалися на
науково-технічній конференції.
Матеріал викладено на 95 сторінках, містить 85 рисунків, 9 таблиць,
перелік посилань на 19 джерел. Графічні матеріали містять 20 інформаційних
слайдів.
Ключові слова: антена Вівальді, профільована щілинна антена, ультра
широкосмугова антена.

ANNOTATION
Tapered slot antennas which profile is modified by simple slots of different
shapes are investigated in this master’s dissertation. Optimal parameters of the
space sampling for numerical electrodynamics’ analysis, optimal shape of the slot,
which provides the directivity not less than 5.5 dB and a reflection coefficient not
more than –11.3 dB over the operating frequency range of 3.1 – 10.6 GHz are
defined.
This work consists of three sections. The first section contains review of up
to date references on the subject of the dissertation. The second section of the work
contains an investigation and analysis of the tapered slot antenna with modified
profiles. The third section is dedicated to the industrial safety during research.
The results of the research have been published in scientific article and
reported on scientific and technical conference.
This master’s dissertation has been written on 95 pages. It contains 85
figures, 9 tables and 19 references. Graphic materials consist of presentation,
which contains 20 information slides.
Keywords: Vivaldi antenna, tapered slot antenna, ultrawideband antenna.

На

основі

ВИСНОВКИ
проведених досліджень встановлено,

що

розміри

профільованої щілинної антени для роботи у діапазоні 3,1 - 10,6 ГГц повинні
бути більше 50х52 мм. Дослідження впливу кількості елементів дискретизації
на точність та час електродинамічного аналізу показали, що при моделюванні
ПЩА за допомогою метода кінцевих різниць у часовій області в
програмі CST Microwave Studio достатньо використовувати розмір елемента
розбиття λ/10 із коефіцієнтом покращення на краях структури рівним 10.
Показано, що модифікація зовнішнього профілю антени Вівальді
симетричними щілинами простої форми дозволяє розширити діапазон частот
за рахунок зменшення нижньої робочої частоти, тим самим дозволяє
зменшити габаритні розміри антени. Показане збільшення коефіцієнта
підсилення модифікованих антен в області нижніх частот діапазону на 3 – 6
дБ в порівнянні з немодифікованою. За рахунок розподілу поверхневих
струмів на краях щілин зменшуються рівні бічних та задніх пелюсток ДС на
4 – 12 дБ порівняно з ПЩА без модифікацій.
Встановлено, що найбільш оптимальні характеристики антени можна
отримати при модифікації зовнішнього профілю щілинами у формі
напівеліпсів з такими параметрами: відстань від випромінюючого краю до
щілини

L1 = 8 мм, довжина великої півосі a = 13 мм, довжина малої півосі

b = 8 мм. Отримана антена узгоджена в усьому діапазоні 3,1 – 10,6 ГГц та має
максимальний коефіцієнт відбиття –11,3 дБ на частоті 3,48 ГГц. Така
модифікація антени дозволяє збільшити коефіцієнт підсилення до 6,3 дБ на
частоті 3,1 ГГц і забезпечує коефіцієнт підсилення не менше 5 дБ в усьому
діапазоні частот 3,1 – 10, 6ГГц. Крім того, антена дозволяє зменшити рівень
бічних пелюсток на 5,7 дБ і зменшити рівень заднього випромінювання на 3
дБ у порівнянні з немодифікованою антеною.

