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Корисна модель належить до техніки НВЧ (надвисоких частот) та може бути використана як 
антена в сучасних цифрових телекомунікаційних, радіолокаційних системах різного 
призначення, як елемент сенсорної системи у приладах пошуку, локалізації та трасування 
мобільних об'єктів, пеленгації у складних міських умовах. 

Відомі роботи [1-4], в яких наведено дані щодо фрактальних антен для системи зв'язку 5 

різного призначення, технічний результат в них досягається за рахунок певної модифікації 
випромінюючої мікросмужкової поверхні або за рахунок складної внутрішньої структури, або за 
рахунок набору кільцевих моноклів різного діаметра, або на основі килимів Серпінського. 

Суттєвим недоліком таких антен є те, що вони працюють в обмежених діапазонах та мають 
залежність від масштабної інваріантності (скейлінгу), від характерних розмірів та форми 10 

сегментів, що обмежують створення необхідної поляризації випромінювання або мають 
недоліки в збудженні антени та складне узгодження з зовнішніми колами і дещо обмежену 
енергію прийнятого сигналу внаслідок застосованої масштабної інваріантності, так як 
використовуються масштабуючі множники, які не завжди відповідають першим складовим 
основного сигналу, що мають найбільшу енергію. 15 

Найближчим аналогом до запропонованої корисної моделі за технічною суттю є фрактальна 
антена [5]. 

Недоліком такої антени є вибраний скейлінг масштабуючого множника числом 3, який не 
відповідає тим складовим спектру основного сигналу, що мають переважну енергію, більше 
того, високочастотні складові, які не пов'язані з спектром основного сигналу, тільки погіршують 20 

завадостійкість корисного сигналу за рахунок надлишкових високочастотних складових. 
Найкращими множниками є перші складові основного сигналу за рядом Фур'є, парні або 
непарні, які забезпечують найбільшу потужність прийнятого сигналу. 

В основу корисної моделі поставлена задача створення дискової фрактальної антени, яка б 
мала збільшену енергію прийнятого сигналу, і за рахунок цього підвищений коефіцієнт 25 

підсилення та покращений коефіцієнт корисної дії антени, особливо при роботі з цифровими 
сигналами, простоту конструкції та зручність в експлуатації. 

Поставлена задача вирішується шляхом того, що фрактальна антена з підвищеним 
коефіцієнтом підсилення, що містить індуктивне кільце збудження, яке має гальванічний контакт 
зі ступінчастим мікросмужковим провідником, діелектричну підкладку, на одному боці якої 30 

розташована заземлена основа, та дисковий провідник з отворами різних діаметрів на іншому, 
при цьому отвори діаметрів другої ітерації та третьої ітерації розташовані на різних відстанях 
від центру диска та симетрично відносно відповідного отвору діаметра першої ітерації, а 
діаметри провідникового диска та отворів різних діаметрів, відстані центрів отворів з більшими 
діаметрами по відношенню до центрів отворів з меншими діаметрами задаються алгоритмом 35 

масштабної інваріантності, яка відрізняється тим, що співвідношення між діаметром 
провідникового диска, діаметрами отворів першої, другої та третьої ітерацій задаються рядом 
як 1/2; 1/4; 1/8; 1/16 довжини хвилі, на яку розрахована антена. 

Суть корисної моделі пояснюють креслення, де на фіг. 1 показана фрактальна антена з 
підвищеним коефіцієнтом підсилення, що містить індуктивне кільце збудження 1, яке має 40 

гальванічний контакт зі ступінчастим мікросмужковим провідником 2, діелектричну підкладку 3, 
на одному боці якої розташована заземлена основа 4 та дисковий провідник 5 на іншому з 
отворами діаметрів першої ітерації 6 (1 шт.), другої ітерації 7 (4 шт.), третьої ітерації 8(8 шт.), 
при цьому отвори діаметрів другої ітерації 7 та третьої ітерації 8 розташовані на різних 
відстанях від центру диска та симетрично відносно відповідного отвору діаметра першої ітерації 45 

6. 
Під час подачі енергії магнітного поля за допомогою ступінчастого мікросмужкового 

провідника збудження 2 в резонатор, утворений заземленою основою 4 і індуктивним кільцем 
збудження 1, в останньому збуджується певний спектр власних коливань коли частота 
зовнішнього генератора коливається в певному діапазоні, або індуктивне кільце збудження 1 50 

реагує на одну із власних резонансних частот, коли частота зовнішнього генератора є 
фіксованою. Спектр збуджених частот визначається співвідношенням робочої довжини хвилі 
(частоти генератора) і резонансними довжинами хвиль (резонансними частотами) власних типів 
коливань індуктивного кільця збудження 1, які визначаються діаметрами отворів різних ітерацій 
6, 7, 8. Оскільки отвори мають різний діаметр, то вплив на умови збудження того чи іншого типу 55 

коливань буде різним за рахунок зміни структури струмів на поверхні дискового провідника 5. 
Зміна умов для протікання струму дозволяє змінювати структуру збуджуваного поля за рахунок 
кількості отворів чи кількості ітерацій, а отже і енергетичні і частотні характеристики 
випромінюваного поля. 
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Відомо, що прийнята потужність для приймальної антени, пропорційна площі апертури 
антени [6]. 

Відношення площ апертури запропонованої корисної моделі антени і антени аналога 
складає 1,25, відповідно, коефіцієнт підсилення запропонованої антени більший на 25 %. 

Випробування макетного зразка в порівнянні з прототипом підтвердило очікувані результати 5 

у підвищенні коефіцієнта підсилення на 25 %, який можна варіювати шляхом кількості отворів 
другої та третьої і вищих ітерацій. 

Таким чином, запропонована корисна модель дозволяє створити фрактальна антену з 
підвищеним коефіцієнтом підсилення за рахунок запропонованого співвідношення між 
елементами антени, просту в конструкції і зручну в експлуатації в широкому діапазоні частот. 10 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 

 
Фрактальна антена з підвищеним коефіцієнтом підсилення, що містить індуктивне кільце 
збудження, яке має гальванічний контакт зі ступінчастим мікросмужковим провідником, 
діелектричну підкладку, на одному боці якої розташована заземлена основа, та дисковий 
провідник з отворами різних діаметрів на іншому, при цьому отвори діаметрів другої ітерації та 35 

третьої ітерації розташовані на різних відстанях від центру диска та симетрично відносно 
відповідного отвору діаметра першої ітерації, а діаметри провідникового диска та отворів різних 
діаметрів, відстані центрів отворів з більшими діаметрами по відношенню до центрів отворів з 
меншими діаметрами задаються алгоритмом масштабної інваріантності, яка відрізняється 
тим, що співвідношення між діаметром провідникового диска, діаметрами отворів першої, другої 40 

та третьої ітерацій задаються рядом як 1/2; 1/4; 1/8; 1/16 довжини хвилі, на яку розрахована 
антена.
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