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(57) Широкосмуговий хвилевідно-рупорний випро-

мінювач, що містить розкрив (1) і горловину (2) з 
гребенями (3) та коаксіальну лінію (4) живлення, 
який відрізняється тим, що коаксіальна лінія (4) 

живлення розташована дотично до торця горло-
вини (2) паралельно та симетрично широким її 
стінкам, причому у місці контакту зовнішнього про-
відника коаксіальної лінії (4) живлення з торцем 
горловини (2) прорізано щілину (8), яка з'єднує 
порожнини коаксіальної лінії (4) живлення та гор-
ловини (2), причому відрізок коаксіальної лінії (4) 
живлення, який містить щілину (8), виконаний з 
нерегулярним заповненням у вигляді діелектрич-
ної втулки (6) у формі зрізаного конуса, поміщеної 
на внутрішньому провіднику (5) коаксіальної лінії 
(4) живлення, яка закінчується узгодженим наван-
таженням (7). 

 

 
Галузь техніки, до якої належить винахід - ши-

рокосмугові антенні системи надвисоких частот. 
Основною вимогою, що висувається до ви-

промінювачів, є забезпечення їх узгодження з коа-
ксіальною лінією живлення для якомога повної 
передачі електромагнітної енергії у всьому робо-
чому діапазоні частот. Іншою, не менш важливою 
вимогою, що висувається до випромінювачів та 
визначає їх застосування у сучасних радіотехніч-
них системах, є компактність та невеликі габаритні 
розміри. Виконання вказаних вимог забезпечуєть-
ся шляхом удосконалення конструкції широкосму-
гових хвилевідно-рупорних випромінювачів, в пе-
ршу чергу, вузлів їх узгодження з коаксіальною 
лінією живлення. 

Відомий широкосмуговий хвилевідно-рупорний 
випромінювач [1]. Як і винахід, даний аналог міс-
тить розкрив і горловину з гребенями та коаксіаль-
ну лінію живлення. Проте, на відміну від винаходу, 
у даному аналозі перехід від хвилеводу горловини 
до коаксіальної лінії живлення здійснюється за 
рахунок послідовного з'єднання декількох ділянок 
комбінованої коаксіально-хвилевідної лінії. Недо-
ліком аналога [1] є його значні поздовжні розміри 
та складність конструкції при забезпеченні задові-
льних характеристик узгодження з коаксіальною 
лінією живлення в широкій смузі частот. 

Відомий широкосмуговий хвилевідно-рупорний 
випромінювач [2]. Як і винахід, даний аналог міс-
тить розкрив і горловину з гребенями та коаксіаль-
ну лінію живлення. Проте, на відміну від винаходу, 
у аналога [2] коаксіальна лінія живлення входить 
перпендикулярно широкій стінці горловини, прони-
зуючи її. Зовнішній провідник коаксіальної лінії 
живлення приєднано до однієї стінки горловини, а 
внутрішній - до іншої. Недоліком даного аналога є 
недостатні характеристики узгодження при порів-
няно компактній конструкції випромінювача. 

Також відомий широкосмуговий хвилевідно-
рупорний випромінювач [3] містить розкрив і гор-
ловину з гребенями та коаксіальну лінію живлен-
ня. Даний хвилевідно-рупорний випромінювач, як 
найбільш близький за сукупністю суттєвих ознак, 
вибраний як прототип винаходу. На відміну від 
винаходу, в прототипі [3] для компенсації зворот-
ної хвилі застосовується короткозамкнута стінка, 
розташована на відстані чверті довжини хвилі від 
точки збудження. Недоліком прототипу є наявність 
резонансних явищ у даній ділянці та недостатні 
характеристики узгодження при порівняно компак-
тній конструкції випромінювача. 

В основу винаходу поставлено задачу удоско-
налення конструкції широкосмугового хвилевідно-
рупорного випромінювача шляхом застосування 
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нового типу елемента узгодження з коаксіальною 
лінією живлення з метою покращення характерис-
тик узгодження широкосмугового хвилевідно-
рупорного випромінювача з коаксіальною лінією 
живлення у частотному діапазоні з перекриттям до 
десяти разів при збереженні попередніх габарит-
них розмірів та компактності конструкції випромі-
нювача. 

Поставлена задача вирішується за рахунок то-
го, що коаксіальна лінія живлення розташована 
дотично до торця горловини паралельно та симе-
трично широким її стінкам, причому у місці контак-
ту зовнішнього провідника коаксіальної лінії жив-
лення з торцем горловини прорізано довгу тонку 
щілину, яка з'єднує порожнини коаксіальної лінії 
живлення та горловини, причому відрізок коаксіа-
льної лінії живлення, який містить довгу тонку щі-
лину, виконаний з нерегулярним заповненням у 
вигляді діелектричної втулки у формі зрізаного 
конуса, поміщеної на внутрішньому провіднику 
коаксіальної лінії живлення, яка закінчується узго-
дженим навантаженням. 

Виконання елемента узгодження широкосму-
гового хвилевідно-рупорного випромінювача у ви-
гляді довгої тонкої щілини, прорізаної в його торці, 
забезпечує компактність всієї конструкції. При 
цьому застосування узгодженого навантаження на 
кінці коаксіальної лінії живлення забезпечує ком-
пенсацію відбитої від елемента узгодження хвилі 
та послаблення резонансних явищ. За рахунок 
цього досягається покращення характеристик уз-
годження широкосмугового хвилевідно-рупорного 
випромінювача з коаксіальною лінією живлення. 

Суть винаходу пояснюється кресленнями. 
Перелік креслень: 
- на фіг. 1 наведено вигляд спереду: 
- на фіг. 2 наведено розріз А-А; 
- на фіг. 3 наведено розріз Б-Б; 
- на фіг. 4 наведено приблизну структуру елек-

тричного поля, яка пояснює основну ідею запро-
понованого широкосмугового хвилевідно-
рупорного випромінювача. 

Широкосмуговий хвилевідно-рупорний випро-
мінювач (фіг. 1-3) містить розкрив 1, горловину 2 
та два гребені 3, що є металевими та прикріплені 
до широких стінок розкриву 1 та горловини 2. Еле-
мент узгодження широкосмугового хвилевідно-
рупорного випромінювача з коаксіальною лінією 
живлення (фіг. 1-3) складається з коаксіальної лінії 
4 живлення, в якій на внутрішній провідник 5 наді-
та діелектрична втулка 6 у формі зрізаного конуса, 
узгодженого навантаження 7, та довгої тонкої щі-
лини 8, прорізаної вздовж твірної коаксіальної лінії 
4 живлення та у торці горловини 2 хвилевідно-
рупорного випромінювача в місці їх примикання. 
Коаксіальна лінія 4 живлення розташована в торці 
горловини 2 паралельно та симетрично широким її 
стінкам. Довга тонка щілина 8 з'єднує порожнини 
горловини 2 та коаксіальної лінії 4 живлення, має 
товщину, рівну розміру зазору між гребенями 3 та 
набагато меншу від середньої довжини хвилі ро-
бочого частотного діапазону. 

Довжина довгої тонкої щілини 8 вибрана приб-
лизно рівною ширині горловини 2 або половині 
максимальної довжини хвилі робочого частотного 

діапазону. Хвильові опори коаксіальної лінії 4 жив-
лення та горловини 2 вибрані однаковими та рів-
ними 50 Ом. Розміри горловини 2 відповідають 
існуванню в ній основного типу хвиль: нижня час-
тота робочого частотного діапазону антени повин-
на бути більшою критичної частоти хвилеводу гор-
ловини 2. 

Запропонований широкосмуговий хвилевідно-
рупорний випромінювач працює наступним чином. 
Для збудження основного типу хвилі у хвилеводі 
горловини 2 використовується коаксіальна лінія 4 
живлення, що працює на хвилі типу Н11. Вказаний 
вищий тип електромагнітної хвилі у коаксіальній 
лінії 4 живлення утворюється з основного типу 
(ТЕМ) хвиль за рахунок дії нерегулярності у вигля-
ді діелектричної втулки 6, яка виконана у формі 
зрізаного конуса і поміщена на внутрішній провід-
ник 5. Стабільне збудження та поширення елект-
ромагнітної хвилі типу Н11 досягається підбором 
розмірів коаксіальній лінії 4 живлення та парамет-
рів діелектричної втулки 6. 

Як показано в [4], критична довжина хвилі типу 
Н11 круглого (коаксіального) хвилеводу визнача-
ється довжиною границі поперечного перерізу коа-
ксіалу. Дана обставина є важливою, оскільки вона 
дає можливість реалізувати збуджувач широкос-
мугової антени, котрий являє собою ділянку нере-
гулярної коаксіальної лінії, в якій діаметр зовніш-
нього провідника збільшується за рахунок 
застосування діелектрика. 

Хвилі інших вищих типів, а також всі відбиті 
хвилі поглинаються за допомогою узгодженого 
навантаження 7. 

Зв'язок нерегулярної ділянки коаксіальної лінії 
4 живлення та горловини 2 здійснюється за допо-
могою довгої тонкої щілини 8. При поширенні еле-
ктромагнітної хвилі вздовж нерегулярної ділянки 
коаксіальної лінії 4 живлення відбувається посту-
пова передача енергії в довгу тонку щілину 8 та до 
горловини 2. Приблизна структура електричного 
поля в поперечному перерізі коаксіальної лінії 4 
живлення, довгої тонкої щілини 8 та між гребенями 
3 горловини 2 наведено на фіг. 4. На даній фігурі 
пояснено утворення хвилі типу Н11 в коаксіальній 
лінії 4 живлення та збудження хвилі основного 
типу у горловині 2 широкосмугового хвилевідно-
рупорного випромінювача. 

Апробація запропонованого широкосмугового 
хвилевідно-рупорного випромінювача здійснюва-
лась шляхом математичного та програмного мо-
делювання, а також експериментальних дослі-
джень, котрі передбачають визначення залежності 
величини коефіцієнта стоячої хвилі за напругою 
(КСХН) від частоти у зазначеному діапазоні при 
різних значеннях відносної діелектричної проник-
ності діелектричної втулки 6. За даними експери-
ментальних досліджень запропонованого широко-
смугового хвилевідно-рупорного випромінювача 
встановлено, що максимальний КСХН (близько 
2,3) спостерігається поблизу нижньої границі дос-
ліджуваного частотного діапазону - між 2,2 та 2,8 
ГГц. На інших ділянках частотного діапазону від 

1,8 до 18 ГГц спостерігається КСХН  1,6. При од-
накових з прототипом розмірах апертури (для до-
сягнення необхідних характеристик спрямованості) 
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запропонований широкосмуговий хвилевідно-
рупорний випромінювач має менші поздовжні роз-
міри та є більш компактним. 
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