
РЕФЕРАТ 

На сьогодні системи зв’язку є дуже розвинутими, що приводить до 

виникнення розгалуженої інформаційної мережі, яка охоплює весь світ. Те, 

наскільки надійно та ефективно функціонує така глобальна мережа значною 

мірою залежить від того, наскільки якісними є пристрої приймання, 

передавання й обробки інформації. Через це виникає  необхідність розробки 

нового більш ефективного обладнання, що неможливо без використання 

експериментальних досліджень матеріалів. 

Пояснювальна записка складається з 84 сторінок, 3 розділів,  містить 19 

рисунків, 11 таблиць та 14 джерел за переліком посилань. 

Метою роботи є створення лабораторного вимірювального стенду на 

основі складеного діелектричного резонатора (СДР). 

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі: 

- дослідити залежність резонансних частот СДР від його 

геометричних та електрофізичних параметрів; 

- розрахувати залежності резонансної частоти вимірювальної 

комірки на основі СДР від геометричних розмірів та 

діелектричної проникності досліджуваних зразків матеріалів; 

- перевірити експериментально отримані залежності. 

 

Об'єктом дослідження є складені діелектричні резонатори. 

В ході роботи було використано метод вимірювання параметрів 

діелектричних матеріалів на основі СДР, а також апробація математичної 

моделі за допомогою засобів ЕОМ. 
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ABSTRACT 

Nowadays communication systems are highly developed, leading to the emergence 
of an extensive information network covering the whole world. The extent to 
which this global network reliably and effectively operates depends to a large 
extent on the quality of reception, transmission and processing devices. Because of 
this, there is a need to develop a new, more efficient equipment, which is 
impossible without the use of experimental research materials. 

The explanatory note consists of 84 pages, 3 sections, contains 19 figures, 11 
tables and 14 sources in the list of references. 

The purpose of the work is to create a laboratory test bench based on a composite 
dielectric resonator (СDR). 

To achieve the point, the following tasks were set: 

- to investigate the dependence of the resonant frequencies of the CDR on its 
geometrical and electrophysical parameters; 

- to calculate the dependences of the resonant frequency of the measuring cell on 
the basis of CDR on the geometrical sizes and dielectric permittivity of the studied 
samples of materials; 

- check experimentally obtained dependencies. 

 

The object of the study is composed of dielectric resonators. 

During the work the method of measuring the parameters of dielectric materials on 
the basis of CDR was used, as well as testing the mathematical model with the help 
of the computer technician. 

Key words: composite dielectric resonator, resonance frequency, quality factor, 
dielectric losses, dielectric permittivity. 
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