
Реферат 

Магістерська дисертація  складається із вступу, 7 розділів із 

висновками та загального висновку викладених на 90 сторінках. Список 

літератури складається з 12 найменувань викладених на 2 сторінках. Робота 

містить 35 рисунків, 31 таблиці. 

Метою даної роботи є розробка керованого НВЧ фільтру на основі 

неоднорідних мікросмужкових ліній. 

У ході виконання роботи були отримані наступні результати: 

- шляхом проведення порівняльного аналізу конструкцій мікросмужкових 

фільтрів для виконання завдання обрана конструкція на основі відрізків 

мікросмужкових ліній із ступінчастою неоднорідністю, а так само схема 

управління у вигляді однокаскадного підсилювача на основі біполярного 

транзистора; 

- для обраної конструкції розроблена еквівалентна електрична схема, яка 

може бути використана для проектування фільтрів такого типу; 

-на підставі розробленої еквівалентної схеми проведено моделювання АЧХ 

для двох режимів включення, тим самим показана можливість перебудови 

НВЧ фільтра даного типу. 

 



Abstract 

Bachelor work consists of an introduction, four chapters with conclusions 

and general conclusions posted on 90. pages. References consists of 12 items set 

out on pages 2. The work contains 35 figures, 31 tables. 

The purpose of this work is to develop guided microwave filter based on 

heterogeneous microstrip lines. 

 During the performance the following results: 

- through a comparative analysis of designs for microstrip filter design task 

selected segments based on microstrip lines with speed heterogeneity, as well as 

the control scheme as odnokaskadnoho amplifier based on bipolar transistor; 

- for the selected design developed equivalent circuit diagram that can be 

used for designing filters of this type; 

-on the basis of the developed equivalent circuit modeling conducted for two 

response modes included, thus the possibility of restructuring the microwave filter 

of this type. 
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