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(57) Рупорна антена, що містить послідовно вста-

новлені пірамідальний рупор (2) та відрізок (1) 
прямокутного хвилеводу, на короткозамикаючій 
стінці (9) якого встановлене поглинаюче наванта-
ження (8), а по периметру розкриву антени розта-

шований прямокутний поглинаючий фланець (3), 
яка відрізняється тим, що додатково введені дві 

прямокутні поглинаючі пластини (7), які розташо-
вані вздовж відрізка (1) прямокутного хвилеводу, а 
прямокутний поглинаючий фланець (3) виконаний 
у вигляді поглинаючого прямокутника (4), вздовж 
сторін якого встановлена решітка (5) циліндричних 
діелектричних стрижнів довжиною, що дорівнює 
чверті довжини хвилі в діелектрику, в яких під ку-

том  до твірної циліндра прорізані канавки (10) 
різного радіуса, в які напилена металева плівка 
(11), а зміна радіуса канавок (10) визначається 
виразом: 
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де: 0r  - радіус найменшої канавки, 

Lr  - радіус циліндричного діелектричного стрижня, 

L  - довжина циліндричного діелектричного стри-
жня. 

 
 

 
 

Винахід належить до галузі радіотехніки, зок-
рема до рупорних антен НВЧ-діапазону, і може 
бути використаний в системах зв'язку, в радіоде-
фектоскопії і радіомоніторингу, в задачах елект-
ромагнітної сумісності. 

Покращення технічних характеристик антен 
радіоелектронних систем виконують шляхом їх 
конструювання з малими значеннями ефективної 
поверхні розсіяння (ЕПР) [1, 2]. 

Найближчою за сукупністю суттєвих ознак до 
винаходу і вибраною як прототип є рупорна антена 
[3], що містить випромінювач з плоским розкривом, 
виконаним у вигляді прямокутного поглинаючого 
фланця, встановленого на поверхні розкриву. 

Спільними елементами конструкцій антени-
прототипу і антени-винаходу є послідовно встано-
влені пірамідальний рупор та відрізок прямокутно-
го хвилеводу, на короткозамикаючій стінці якого 
встановлене поглинаюче навантаження, а по пе-
риметру розкриву антени розташований прямокут-
ний поглинаючий фланець. 

Але, на відміну від антени-винаходу, в конс-
трукції антени-прототипу відсутні елементи тракту, 
які поглинають відбите електромагнітне поле як 
всередині хвилеводу, так і на зовнішньому його 
боці, для кутів падіння хвилі, близьких до нормалі 
апертури антени. 

Таким чином, суттєвим недоліком антени-
прототипу є неможливість зниження рівня випро-
мінювання з внутрішньої області антени, а, отже, і 
велике значення ЕПР антени для широкого секто-
ра кутів спостереження. 

В основу винаходу поставлена задача удоско-
налення рупорної антени, щоб забезпечити зни-
ження ЕПР антени для широкого сектора кутів 
спостереження. 

Поставлена задача вирішується шляхом того, 
введені дві прямокутні поглинаючі пластини, роз-
ташовані вздовж відрізка прямокутного хвилеводу, 
а прямокутний поглинаючий фланець виконаний у 
вигляді поглинаючого прямокутника, вздовж сторін 
якого встановлена решітка циліндричних діелект-
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ричних стрижнів довжиною, що дорівнює чверті 

довжини хвилі в діелектрику, в яких під кутом  до 
твірної циліндра прорізані канавки різного радіуса, 
в які напилена металева плівка, а закон зміни ра-
діуса канавок визначається виразом (1): 

L

0rLrtg


 ,  (1) 

де: 0r  - радіус найменшої канавки; 

Lr  - радіус циліндричного діелектричного 

стрижня; 
L - довжина циліндричного діелектричного 

стрижня.  
Наведений закон зміни радіуса канавок визна-

чається, виходячи з геометрії конструкції цилінд-
ричного діелектричного стрижня - елемента решіт-
ки циліндричних діелектричних стрижнів. 

Завдяки введенню двох прямокутних погли-
наючих пластин, розташованих вздовж відрізка 
прямокутного хвилеводу, електромагнітна хвиля 
проходить крізь них при розповсюдженні всередині 
відрізка прямокутного хвилеводу, досягає погли-
наючого навантаження, відбивається від нього і 
знову проходить крізь дві прямокутні поглинаючі 
пластини. При цьому досягається зниження рівня 
електромагнітного поля від антени в області осно-
вної пелюстки її діаграми зворотного розсіяння, 
обумовленого відбиттям від внутрішньої області 
антени. За допомогою поглинаючого навантажен-
ня при розповсюдженні електромагнітної хвилі 
всередині відрізка прямокутного хвилеводу відбу-
вається складання її з відбитою хвилею у проти-
фазі, що дає максимальне зниження ЕПР в облас-
ті основної пелюстки діаграми зворотного 
розсіяння. 

Таким чином вирішується задача винаходу - 
зниження ЕПР рупорної антени для широкого сек-
тора кутів спостереження. 

Суть винаходу пояснюється кресленнями.  
Перелік креслень: 
- фіг. 1 - конструкція запропонованої рупорної 

антени; 
- фіг. 2, фіг. 3 - перерізи рупоної антени у пло-

щинах Е і Н електромагнітного поля відповідно; 
- фіг. 4 - конструкція циліндричного діелектри-

чного стрижня - елемента решітки циліндричних 
діелектричних стрижнів. 

Рупорна антена (фіг. 1) містить послідовно 
встановлені пірамідальний рупор 2 та відрізок 1 
прямокутного хвилеводу, на короткозамикаючій 
стінці 9 якого встановлене поглинаюче наванта-
ження 8. По периметру розкриву антени розташо-
ваний прямокутний поглинаючий фланець 3. Дві 
прямокутні поглинаючі пластини 7 розташовані 
вздовж відрізка 1 прямокутного хвилеводу. Прямо-
кутний поглинаючий фланець 3 виконаний у ви-
гляді поглинаючого прямокутника 4, вздовж сторін 
якого встановлена, решітка 5 циліндричних діелек-
тричних стрижнів довжиною, що дорівнює чверті 
довжини хвилі в діелектрику. В циліндричних діе-
лектричних стрижнях решітки 5 циліндричних діе-

лектричних стрижнів під кутом  (фіг. 4) до твірної 
циліндра прорізані канавки 10 різного радіуса, в які 
напилена металева плівка 11. Закон зміни радіуса 
канавок 10 визначається виразом (1). До збуджую-

чого пристрою 6 підключений генератор надвисо-
ких частот (на кресленні не показаний). 

Рупорна антена працює таким чином. 
Електромагнітна хвиля при падінні на рупорну 

антену проходить через апертуру антени всереди-
ну відрізка 1 прямокутного хвилеводу. При падінні 
на прямокутний поглинаючий фланець 3 досяга-
ється мінімальний рівень відбитого поля від пог-
линаючого прямокутника 4 і решітки 5 циліндрич-
них діелектричних стрижнів в області основної 
пелюстки діаграми зворотного розсіяння антени. У 
зв'язку з тим, що прямокутний поглинаючий фла-
нець 3 встановлений паралельно площині розкри-
ву антени, електромагнітна хвиля при розповсю-
дженні всередині відрізка 1 прямокутного 
хвилеводу проходить крізь дві прямокутні погли-
наючі пластини 7, досягає поглинаючого наванта-
ження 8, відбивається від нього і знову проходить 
крізь дві прямокутні поглинаючі пластини 7. При 
цьому досягається зниження рівня електромагніт-
ного поля від антени в області основної пелюстки 
її діаграми зворотного розсіяння, обумовленого 
відбиттям від внутрішньої області антени. При 
розповсюдженні електромагнітної хвилі всередині 
відрізка 1 прямокутного хвилеводу за допомогою 
поглинаючого навантаження 8 відбувається скла-
дання її з відбитою хвилею у протифазі, що дає 
максимальне зниження ЕПР в області основної 
пелюстки діаграми зворотного розсіяння. 

На фіг. 2 та фіг. 3 показані перерізи рупорної 
антени в площинах Е і Н електромагнітного поля 
відповідно. На фіг. 4 показана конструкція елемен-
та решітки 5 циліндричних діелектричних стрижнів 
- циліндричного діелектричного стрижня, висота 
якого дорівнює чверті довжини хвилі в діелектрику 

(/4, де  - довжина хвилі в діелектрику). В цилінд-
ричних діелектричних стрижнях решітки 5 цилінд-
ричних діелектричних стрижнів прорізані канавки 

10 різного радіуса під кутом  до твірної циліндра. 
Виходячи з геометрії на фіг. 4, закон зміни ра-

діуса канавок 10 визначається виразом (1): 

L

0rLrtg


 , де: 0r  - радіус найменшої канавки, 

Lr  - радіус циліндричного діелектричного стрижня, 

L - довжина циліндричного діелектричного стриж-
ня. 

В канавки 10 напилена металева плівка 11. 
Проведені дослідження запропонованої конс-

трукції рупорної антени в діапазоні 8-12,5 ГГц. Діе-
лектрична відносна проникність матеріалу цилінд-
ричних діелектричних стрижнів решітки 5 
циліндричних діелектричних стрижнів дорівнювала 

2,42,7. Простір між циліндричними діелектрични-
ми стрижнями заповнений діелектриком з діелект-
ричною відносною проникністю, близькою до 1. як 
металева плівка 11, напилена в канавки 10, був 
використаний хром При цьому рівень ЕПР стано-
вив 35-40 дБ. 

Отримані результати підтверджують вирішен-
ня задачі винаходу. 
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