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Анотація 

Розглянуті методи та їх переваги в керуванні частоти генерації НВЧ генераторів. 
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Abstract 
The methods and their advantages in the management of oscillation frequency microwave generators. 

Keywords: frequency generation microwave generator, NEMT-transistor structure. 

 

Вступ 

 

У даній роботі були розглянуті НВЧ генератори з оптичним та електричним керуванням. Оптично 

керований НВЧ генератор був обраний, як приклад, на основі НЕМТ-транзисторної структури ( High 

Electron Mobility Transistor). Були досліджені їх характеристики та принципові електричні схеми. 

 

Результати 

 

НЕМТ-транзисторна структура використовується для побудови генераторів і підсилювачів НВЧ 

діапазону. Завдяки таким приладам можна досягнути наступних параметрів:  

 можливість виконати основні вимоги до НВЧ пристроїв за частотою, потужністю і шумами; 

 хороша технологічна сумісність даних структур з іншими структурами мікроелементів[1]. 

Схема оптично керованого НВЧ генератора на основі НЕМТ- транзисторної структури зображена 

на рис. 1 [2].  

 
Рис. 1. Електрична принципова схема НВЧ генератора на основі НЕМТ- транзисторної  

структури з оптичним керуванням 

 

В даному НВЧ генераторі дія оптичного випромінювання на p-і-n фотодіоді VD1 призводить до 

зміни ємнісної складової повного опору на електродах стік-витік відповідних транзисторів T1 і VT2, 

це в свою чергу забезпечує перебудову частоти генерації [2]. 

Основним параметром, який визначає якість розроблених генераторних пристроїв, є стабільність 

частоти генерації. Зміна частоти генерації може відбуватися внаслідок дії зовнішніх дестабілізуючих 

факторів або під впливом внутрішніх шумів активних елементів генератора, частотно-вибірної 
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системи тощо. Основними зовнішніми дестабілізуючими факторами, які зумовлюють зміну частоти 

діапазонних генератора електричних коливань є механічні впливи, зміна температури деталей 

генератора, нестабільність напруг джерел живлення, зміна навантаження генератора, зміна вологості і 

тиску навколишнього середовища, зовнішні електромагнітні поля [3]. 

Вплив зовнішніх дестабілізуючих факторів і внутрішніх шумів, що супроводжують процес 

генерації коливань, які не затухають в часі, приводить до того, що коливання на виході генератора 

електричних коливань не є монохроматичними і можуть бути представлені у вигляді 

вузькосмугового сигналу, амплітуда і фаза якого повільно змінюються в часі [4]. 

Основним з недоліків роботи НВЧ генератора на основі транзисторної структури з від’ємним 

опором є залежність параметрів НЕМТ транзисторів від температури. Також недоліками є 

використання твердотільних негатронів є фіксована статична вольт-амперна характеристика, а також 

несумісність технології виготовлення на основі радіотехнічних пристроїв в інтегральному  

виконанні Експериментальні дослідження показали,що діапазон перебудови частоти генерації 

складає (1,825-2,055) ГГц при зміні напруги живлення від 2,9 В до 1,3 В і густини потужності 

оптичного опромінення від 0 до 100 мкВт/см
2
. При цьому відносна оптична перебудова частоти 

генерації складає 9,88%, а електрична – 3,7% [1]. 

 

Висновки 

 

В результаті дослідження можна стверджувати, що оптичне керування в порівнянні з електричним 

дозволяє розширити діапазон перебудови частоти генерації НВЧ генераторів, що є одним з 

найважливіших завдань при їх проектуванні 
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