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ВСТУП 

Навчальна дисципліна " Мікрохвильова техніка – 1" - складова частина 

обов'язкових дисциплін підготовки бакалаврів електроніки за спеціальністю 

“Фізична та біомедична електроніка".  

Дисципліна базується на знаннях, що отримані в ході вивчення дисциплін 

навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом „Мікро- і 

наноелектроніка”: „Твердотільна електроніка”, „Теорія електронних кіл”. Ці 

знання повинні забезпечити розуміння основ теорії електронних кіл надвисоких 

частот, особливостей активних і пасивних компонентів електронних кіл НВЧ і 

КВЧ. Подальший розвиток курс набуває при вивченні методів аналізу і 

проектування приладів і пристроїв мікрохвильової електроніки. 

Мета циклу завдань розрахунково-графічної роботи: отримання навичок 

застосування теоретичних знань при розв'язанні практичних задач, оволодіння 

вміннями створення, адаптивного вибору і застосування математичних моделей 

активних і пасивних компонентів НВЧ.  

Рекомендується запропонувати студентам розв’язання кожного завдання за 
допомогою пакету схемотехнічного проектування PSPICE, з використанням 
моделей компонентів з бібліотеки пакету, що передбачає опис кожного 
компоненту схеми, формування завдання на аналіз схеми  у часовій і частотній 
областях, отримання результатів розрахунку та їх постпроцесорну обробку з 
графічним представленням та формування висновків по роботі. 



ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Особливості конструкції ПТШ. Встановлення залежності коефіцієнта 

підсилення від геометричних розмірів приладу. 

2. Шумові характеристики ПТШ. Умови передачі максимальної потужності 

у навантаження. 

3. Особливості конструкції гетеробіполярного транзистора. Залежність 

коефіцієнта підсилення від вихідних параметрів транзисторної структури. 

4. Теплові ефекти та ефект саморозігріву ГБТ. Методи врахування теплових 

ефектів. 

5. Шумові характеристики у ГБТ. Джерела виникнення шуму. Методи 

врахування шумових характеристик. 

6. Особливості конструкції польового транзистора з високою рухливістю 

електронів.  

7. Теплові ефекти та ефект саморозігріву у польового транзистора з 

високою рухливістю електронів. Методи врахування теплових ефектів. 

8. Шумові характеристики польового транзистора з високою рухливістю 

електронів. Джерела виникнення шуму. Методи врахування шумових 

характеристик. 

9. Особливості конструкції та розрахунок електричних параметрів 

пролітного клістрону. Встановлення залежності часу прольоту електронів 

від вихідних параметрів приладу. 

10. Пролітний клістрон. Розрахунок пускових (стартових) умов генерації. 

11. Пролітний клістрон. Розрахунок електричного струму та коефіцієнту 

підсилення за потужністю. Оцінка потужності приладу. 

12. Пролітний клістрон. Розрахунок вихідної потужності та ККД. 

Встановлення залежності ККД від геометричних розмірів приладу. 

13. Особливості конструкції та розрахунок електричних параметрів 

відбивного клістрону. Встановлення залежності коефіцієнту відбиття від 

вихідних параметрів приладу. 



14. Відбивний клістрон. Розрахунок швидкості модуляції. Встановлення 

залежності швидкості модуляції від вихідних параметрів приладу. 

15. Відбивний клістрон. Розрахунок шунтуючої провідності. Встановлення 

залежності шунтуючої провідності від вихідних параметрів приладу 

16. Відбивний клістрон. Розрахунок частоти «перестройки» та «крутизни» 

характеристик. 

17. Відбивний клістрон. Залежність відстані нульового потенціалу від 

значення вхідної напруги. 

18. Відбивний клістрон. Залежність початкової швидкості від значення 

вхідної напруги. 

19. Дисперсійні характеристики відбивного клістрону. 

20. Особливості конструкції та вибір геометричних параметрів лампи 

зворотної хвилі. 

21. Особливості конструкції та вибір шагу спіралі лампи зворотної хвилі. 

22. Розрахунок довжини спіралі системи сповільнення лампи зворотної 

хвилі. 

23. Розрахунок коефіцієнту підсилення лампи зворотної хвилі за 

потужністю. 

24. Широкополосні властивості лампи зворотної хвилі як підсилювача. 

25. Особливості конструкції та вибір геометричних параметрів ЛБХ О-типу. 

Пускові умови. 

26. Встановлення залежності першої гармоніки струму і потужності ЛБХ О-

типу від довжини приладу. 

27. Встановлення залежності ККД ЛБХ О-типу від довжини приладу. 

28. Розрахунок повного ККД багаторезонаторного магнетрону. 

29. Розрахунок повного анодної напруги багаторезонаторного магнетрону. 

30. Залежність ККД магнетрону від геометричних розмірів приладу. 
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