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ПУЧКОВІ ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСНОГО НАДШИРОКОСМУГОВОГО
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Проведено дослідження генерації надшвидкосмугових (НШС) імпульсних сигналів при збудженні
ізольованої конічної спіральної антени короткоімпульсним сильнострумовим релятивістським
електронним пучком без його попередньої модуляції. Експериментальні дослідження генерації
потужних НШС-електромагнітних імпульсів шляхом прямого збудження ізольованої конічної спіральної антени імпульсним РЕП були виконані на сильнострумовому прискорювачі "Темп-А".
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Вступ
Постановка проблеми. Генерація та приймання
несинусоїдальних НШС імпульсних сигналів - актуальна проблема, тому що вони знаходять широке застосування у сучасних системах радіолокації та радіозв’язку, можуть використовуватись для підземного
зондування, вивчення дії потужних НШС електромагнітних імпульсів на різні об’єкти природного і штучного походження та для ряду інших застосувань [1 –
7]. Нами проведено дослідження генерації НШС імпульсних сигналів при збудженні ізольованої конічної спіральної антени короткоімпульсним сильнострумовим релятивістським електронним пучком
(СРЕП) без його попередньої модуляції.

ється джерелом струму I(t) (рис. 2). Тут позначено:
L – індуктивність антени, C – ємність антени,
G k  R n / LC  Q 1 – резонансна провідність,

яка виражена через параметри контуру.

Рис. 1. Геометрія спіральної антени

Основна частина
З цією метою було проведено теоретичний розрахунок та числовий аналіз спіральної антени, вхід
якої був узгоджений з параметрами СРЕП прискорювача “Темп-А”, а вихід з вільним простором.
Смуга частот, котру здатна випромінювати така антена лежить у межах від 0,5 ГГц до 10 ГГц, тобто
(min = 60см, а max =3см). Приймальна антена була
аналогічною випромінювальній. Основні параметри
спіральної антени мали такі величини:
2аmin = 0,2 min та 2аmax = 0,4 max  малий та великий радіуси антени,
 = 20  кут розкриву, () = 18  кут намотки
спіралі ,
де min та max – мінімальна та максимальна довжини
хвиль випромінювання.
Форма та конструкція ізольованої однозахідної
конічної спіральної антени прямої хвилі показана на
рис. 1.
Еквівалентну схему спіральної антени представимо у вигляді паралельного контура, що збуджу128

Рис. 2. Еквівалентна схема антени
у вигляді паралельного контуру

У відповідності до [8, 9] опір витрат можна
прирівняти опору випромінювання Rn = RΣ; відносний діапазон частот, в якому спіральна антена прямої хвилі характеризується приблизною сталістю
вхідного опору, складає fв/fн = 3. При цьому еквівалентна добротність контуру буде дорівнювати
f f
Q  2 e H 1.
(1)
fe  f H
Напруга на контурі визначається виразом [8]
t

u( t )   i (t  x )h (x )dx ,
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Обробка результатів фізичних експериментів
де i’(t) – похідна функції струму електронного пучка,
який збуджує антену; h(t) – перехідна характеристика
контура, котра з урахуванням (1) може бути представлена як
t
 t 

h (t )    exp    sin 3  ,
(3)
T
 T




рмул (3) або (6). Результати розрахунків для гаусового профілю струму наведені на графіках рис. 4.



де   T / 3C – характеристичний опір контуру,
T  2 LC .
Розглянемо деякі випадки:
1. Нехай струм збудження характеризується функцією з лінійно зростаючим фронтом тривалістю  f :
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Тоді напруга на контурі складає
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де A  I 0T / 4t f  ; t  – одинична функція Хевісайда.
Графіки, які отримані за результатами розрахунків (5), наведені на рис. 3.

Рис. 4. Залежності напруги від часу: 1 – τ/T = 0,1;
2 – τ/T = 0,5; 3 – τ/T = 1,0; 4 – τ/T = 1,5; 5 – τ/T = 2,5

Експериментальні дослідження генерації потужних НШС-електромагнітних імпульсів шляхом прямого збудження ізольованої конічної спіральної антени імпульсним РЕП були виконані на сильнострумовому прискорювачі "Темп-А" подібно [10].
Збудження ізольованої конічної спіральної антени відбувається електронним пучком, що сформований у катод-анодному проміжку прискорювача (поз.
1-2, рис. 5), та який приходить на колектор (3), котрий зв’язано з випромінюючою конічною спіральною антеною (5).

Рис. 5. Схема проведення експерименту:
1 – катод; 2 – анод; 3 – колектор; 4, 5 – ізолятори;
6 – випромінююча антена; 7 – приймальна антена

Рис. 3. Напруга на контурі при збудженні антени струмом
з лінійно зростаючим фронтом: 1 – τ/T = 0,1; 2 – τ/T = 0,5;
3 – τ/T = 1,0; 4 – τ/T = 1,5; 5 – τ/T = 2,5

2). Для струму збудження з гаусовим зростанням переднього фронту
t
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де σ – дисперсія гаусового розподілу;
Часові залежності напруги на контурі отримуємо за допомогою (2) підстановкою в цей вираз фо-

Форма сигналу напруги, що знімається з поділювача напруги на випромінюючій антені приведена на рис. 6. Слід відмітити, що часовий розподіл
напруги практично точно передає форму струму
пучка та знаходиться в узгодженні з розрахунковими (рис. 4, крива 1). Типові параметри пучка при
цьому такі: Eb~ 0,7 ÷ 0,8 МэВ, Ib ~ 7кА, тривалість
пучка ~15нс за величини переднього фронту ~ 1÷2 нс.

Висновки
Проведено теоретичний розрахунок та числовий аналіз спіральної антени, вхід якої був узгоджений з параметрами СРЕП прискорювача “Темп-А”, а
вихід з вільним простором. Експериментальні дослідження генерації потужних НШС-електромагнітних імпульсів шляхом прямого збудження ізольованої конічної спіральної антени імпульсним
РЕП без попередньої модуляції виконані на сильнострумовому прискорювачі "Темп-А".
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Рис. 6. Осцилограма напруги на випромінюючій
спіральній антені

Для параметрів пучка: Eb~ 0,7 ÷ 0,8 МэВ,
Ib~ 7кА, тривалість пучка ~15нс за величини переднього фронту ~ 1÷2 нс часовий розподіл напруги на
випромінюючій спіральній антені практично точно
передає форму струму пучка та знаходиться в узгодженні з розрахунковими залежностями.
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