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РОЗПОДІЛЕНИЙ РЕЗОНАТОР ДЛЯ ФІЛЬТРІВ ПІДВИЩЕНОЇ ЧАСТОТНОЇ 
ВИБІРКОВОСТІ 

 
Призначення та сфера застосування 

Резонатор призначений для розподілених частотно-виборчих фільтрів засобів 
телекомунікацій з підвищеними селективними властивостями. Використання 
розподіленого резонатора дозволяє реалізувати фільтри з необхідними низькими 
втратами енергії в полосі пропускання та достатньо високим затуханням в полосі 
загородження. Потенційними користувачами є різні радіонавігаційні служби, зокрема 
аеропорти. 

 
Основні технічні характеристики 

Резонансна частота 1 ГГц; розрядка спектра 4; час затримки резонатора 2∙10-10 с; 
резонатор замкнутий на одному кінці (резонатор паралельного типу); відносна 
діелектрична проникність підкладки  9,6;товщина мідної провідної полоски 0,03мм; 
тангенс кута діелектричних втрат 2,5∙10-4. 

 
Основні переваги 

Розроблені резонансні системи за своїми характеристиками можуть 
перевершувати відомі аналоги за такими параметрами як: добротність резонаторів 
збільшена на 20 - 40% в залежності від типу конструкції і заданої щільності спектру(акт о 
реализации, ); виграш у рівні загасання в смузі пропускання резонаторів полоскової 
конструкції склав 20 - 30%; коаксіальної - до 80%; область затримання збільшена в 2 і 
більше разів; рівень позасмугових випромінювань зменшений на 15 - 25%; виборчі 
характеристики пристроїв на базі розроблених резонаторів поліпшені не менше, ніж на 
20%; точність розрахунку резонаторів коаксіальної і полоскової конструкції дозволила 
скоротити на 20% обсяг робіт з регулювалювання; масо-габаритні показники розроблених 
резонаторів зменшені в 1,2 - 2 рази, що відповідає вимогам комплексної інтеграції 
радіотехнічних пристроїв. 

 
Стан захисту інтелектуальної власності 

Подано заявку на отримання патенту України на корисну модель. 
 

Затребуваність на ринку 
Затребуваність на ринку пов’язана з мінімізацією небажаного впливу апаратури 

радіоелектронних засобів один на одного в невеликому об’ємі простору, наприклад на 
борту літального апарату. Аналіз точних цифр ємності фільтрів на світовому та 
вітчизняному ринку ще не проводився. 

 
Стан готовності розробки 

Розроблено методи синтезу високодобротних резонаторів і проведено їх аналіз; 
відбувається виготовлення дослідних зразків. 
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DISTRIBUTED RESONATOR FOR FILTERS OF INCREASED FREQUENCY SELECTION 
 

Purpose and scope 
The resonator is designed for distributed frequency-selective filters of 

telecommunications with increased selective properties. The use of a distributed resonator 
makes it possible to implement filters with the required low energy losses in the passband and 
sufficiently high attenuation in the stopband. Potential users are various radio navigation 
services, in particular airports. 

 
Main technical characteristics 

Resonance frequency 1 GHz; spectrum rating 4; resonator delay time 2∙10-10 s; resonator 
closed at one end (parallel type resonator); relative dielectric constant of the substrate  9,6; 
copper wire strip thickness 0,03mm; dielectric loss tangent 2,5∙10-4. 

 
Main advantages 

The developed resonant systems in their characteristics can surpass the known analogs 
in such parameters as: the Q-factor of the resonators is increased by 20 - 40%, depending on 
the type of construction and the specified spectrum density; the gain in the attenuation level in 
the passband of the resonators was 20 - 30%; coaxial - up to 80%; the delay area is increased 2 
or more times; the level of out-of-band emissions is reduced by 15 - 25%; selective 
characteristics of devices based on the developed resonators improved by at least 20%; the 
accuracy of the calculation of the resonators of the coaxial design made it possible to reduce 
the volume of work on regulation by 20%; the mass-dimensional indicators of the developed 
resonators are reduced by 1.2 - 2 times. 

 
State of intellectual property protection 

An application has been submitted for a patent of Ukraine for a utility model. 
 

Market demand 
Demand in the market is associated with minimizing the negative impact of radio 

electronic equipment on each other in a small volume of space, for example, on board an 
aircraft. The analysis of the exact figures of the filter capacity in the global and domestic 
markets has not yet been carried out. 

 
Development readiness state 

Methods for the synthesis of high-quality resonators and their analysis have been 
developed; prototypes are being manufactured. 
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