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Žymenys 
A  vektorinis dydis ,..., HEA =  
A  kompleksinis dydis ,..., IUA =  

A , . .

. .

     matrica 
G, sin,..., e,...  standartinės funkcijos žymuo (stačiu šriftu) 

A  plotas, integravimo sritis, koeficientas, matmuo 
a  koeficientas, matmuo 
B  magnetinė indukcija, koeficientas 
b  koeficientas, matmuo 
C  talpa, aC – talpa, kai dielektrikas oras (vakuumas), kontūras, 

koeficientas 
c  koeficientas, matmuo 
0c  šviesos greitis 
D  elektrinė indukcija (elektrinio srauto tankis), daugialaidės 

linijos periodas, koeficientas 
d  matmuo, koeficientas 
d  diferencialas 
E  elektrinio lauko stiprumas (stipris) 
e  koeficientas 
e  elementarusis krūvis (elektrono krūvio absoliučioji vertė), 
F  funkcija, koeficientas 
F  funkcija 
f  funkcija, dažnis, rf – rezonanso dažnis 
G  koeficientas 
G  Gryno funkcija 
g  funkcija, koeficientas 
H  magnetinio lauko stiprumas (stipris), funkcija, poslinkis 
h  impulsinė charakteristika, matmuo, poslinkis 
I  srovės stipris 
i  akimirksnis (momentinis) srovės stipris, eilės numeris, 

sveikasis skaičius 
J  srovės tankis 
j  sveikasis skaičius, eilės numeris  
j  menamasis vienetas 

natūrinio logaritmo pagrindas 



12                                                                                                                     Žymenys 
K  perdavimo funkcija, )(ωK , ( )K f  – dažninė amplitudės 

charakteristika, koeficientas, aK – atspindžio koeficientas, 
pK – perėjos koeficientas 

k  bangos skaičius, fazės koeficientas, koeficientas, eilės 
numeris, Lk – lėtinimo koeficientas; Lkk – konstrukcinis 
lėtinimo koeficientas 

L  induktyvumas, ilgis, žingsnis, kontūras 
L  operatorius 
l  ilgis, matmuo, Ll  – vėlinimo linijos ilgis 
M  srovių santykis 
m  sveikasis skaičius, eilės numeris 
m  elektrono masė 
N  sveikasis skaičius, laidininkų skaičius daugialaidės linijos 

periode, įtampų santykis 
n  sveikasis skaičius, eilės numeris  
Q  elektros krūvis, vėlinimo linijos kokybė 
q  elektros krūvis; sveikasis skaičius, matricos elementas 
P  galia 
p  matmuo, atspindžio koeficientas 
R  aktyvioji varža, relaksacijos parametras, įtampų santykis, 

nuotolis 
r  spindulys, nuotolis 
S  paviršius, plotas, matmuo, sklaidos parametras, jautrumas 
s  signalas, matmuo 
T  periodas, )(tT – pereinamoji charakteristika 
t  matmuo, laikas, vt – vėlinimo trukmė, rt – kilimo trukmė 
U  potencialų skirtumas, įtampa 
u  akimirkinė (momentinė) įtampos vertė 
V  tūris 
v  greitis, fv  – fazinis greitis; grv – grupinis greitis, ev – 

elektrono greitis 
W  energija 
w  matmuo 
x  koordinatė, fazės kampas 
Y  laidumas 
y  koordinatė, poslinkis, fazė 
Z  varža, BZ – banginė varža, INZ – įėjimo varža, aZ – apkrovos 

varža 
z  koordinatė 
α  kampas 
β  fazės koeficientas 
γ  bangos sklidimo koeficientas 
∆  pokytis, žingsnis, F∆ – praleidžiamųjų dažnių juostos plotis 

koeficientas, daugiklis, silpninimo (slopinimo) koeficientas, 
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∆  Laplaso operatorius 
δ  tarpas, santykinis nuokrypis, pokytis 
δ  delta funkcija 
/ t∂ ∂  dalinė išvestinė 
ε  dielektrinė skvarba, rε – santykinė dielektrinė skvarba, r efε – 

santykinė efektyvioji dielektrinė skvarba 
0ε  elektrinė konstanta 
λ  daugiklis, bangos ilgis, rλ – rezonansinis bangos ilgis 
µ  magnetinė skvarba 
0µ  magnetinė konstanta 

ν  sveikasis skaičius 
ρ  krūvio tankis; TEMρ – vakuumo banginė varža 
σ  savitasis laidumas, dispersijos parametras 
τ  laiko pastovioji, elektrono lėkio trukmė 
Φ  potencialas, funkcija 
φϕ,  potencialas, fazė, )(ωϕ  – dažninė fazės charakteristika 

θ  fazių skirtumo kampas 
ψ  spiralės vyniojimo kampas 
ω  kampinis dažnis 
∇  nabla operatorius, 2∇ – Laplaso operatorius 

 
BE bazinis (daugialaidės linijos) elementas 
DACh dažninė amplitudės charakteristika 
DL daugialaidė linija 
DFCh dažninė fazės charakteristika 
LS lėtinimo sistema 

  
  
 





 

Įvadas 
1864 metais D. K. Maksvelas (James Clerk Maxwell) numatė, kad elektrinis 

ir magnetinis laukai gali sklisti bangų pavidalu. D. K. Maksvelo teoriją eksperi-
mentiškai pavirtino 1885–1887 m. H. Herco (Heinrich Rudolf Hertz) atlikti ban-
dymai. 

1886 m. H. Hercas pastebėjo elektromagnetinių bangų atspindžio reiškinį 
[0.1]. 1922 m. M. G. Markonis (Marchese Guglielmo Marconi) paragino taikyti 
trumpąsias elektromagnetines bangas objektams aptikti [0.1]. 1934 m. buvo su-
kurta pirmoji radiolokacinė įranga [0.1]. Šios aparatūros poreikiai labai padidėjo 
Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu. 

Radiolokacinei aparatūrai reikėjo galingų mikrobangų generatorių ir stiprin-
tuvų. Mokslininkai ir inžinieriai sėkmingai sprendė šias problemas [0.1]: 1920 m. 
A. Halas (Albert Hull) išrado magnetroną, 1936 m. broliai Vierianai (Russell and 
Sigurd Varian) sukūrė klistroną, 1933 m. A. Haefas (Andrew V  Haeff) patente 
[0.2] pasiūlė prietaisus, kuriuose naudojama bėgančiosios bangos ir elektronų 
sąveika, 1942–1943 m. R. Kompfneris (Rudolf Kompfner) sukūrė bėgančiosios 
bangos lempą, kurią vėliau tobulino kartu su J. Pirsu (John Pierce) „Bell“ labora-
torijose (Bell  Labs). 

Mikrobangų prietaisuose taikoma elektromagnetinio lauko ir elektronų są-
veika, bėgančiosios ir atbulinės bangos lempose – bėgančiosios bangos ir elekt-
ronų pluošto elektronų sąveika. Elektromagnetinės bangos ir elektronų greičiai 
turi būti suderinti. Kadangi elektronų greitis būna mažesnis už šviesos greitį, bė-
gančiosios bangos prietaisuose, siekiant suderinti bangos ir elektronų greičius, 
naudojamos sulėtintos elektromagnetinės bangos. Bangoms lėtinti naudojami 
lėtinimo įtaisai, dar vadinami lėtinimo sistemomis. 
bangų prietaisus sukurta daug lėtinimo įtaisų tipų [0.3]. Kadangi bėgančiosios 

Kuriant ir tobulinant bėgančiosios, atbulinės bangos lempas ir kitus mikro-
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bangos prietaisų savybės priklauso nuo lėtinimo įtaisų savybių, pokario laikotar-
piu daug dėmesio skirta šiems įtaisams tobulinti, teoriniams ir eksperimentiniams 
tyrimams. Jų rezultatai apibendrinti [0.4, 0.5] ir daugelyje kitų publikacijų ir mo-
nografijų. 

Remiantis atliktų tyrimų rezultatais plėtėsi lėtinimo įtaisų taikymo sritys ir 
kito jiems keliami reikalavimai. Elektrodinaminėms vėlinimo linijoms ir bėgan-
čiosios bangos elektroniniams vamzdžiams buvo reikalingi superplačiajuosčiai 
lėtinimo įtaisai, pavyzdžiui, oscilografiniams bėgančiosios bangos vamzdžiams, 
skirtiems spartiems vienkartiniams signalams tirti, buvo reikalingos lėtinimo ir 
kreipimo sistemos, kurių praleidžiamųjų dažnių juosta yra nuo nulio iki dešimčių 
gigahercų. 

1965 m. profesoriaus Zenono Vainorio iniciatyva superplačiajuosčių lėtini-
mo, vėlinimo įtaisų ir bėgančiosios bangos kreipimo sistemų tyrimai buvo pradėti 
Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo Prietaisų gamybos fakultete, vėliau 
tapusiame Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakultetu. Su-
perplačiajuosčių įtaisų tematika buvo atlikta daug užsakomųjų mokslo tiriamųjų 
darbų, parengta ir apginta nemažai disertacijų. Šių darbų turinys ir rezultatai ap-
žvelgti [0.6, 0.7]. Buvo sukurta apibendrinta spiralinių [0.8] ir meandrinių [0.9] 
vėlinimo linijų teorija ir eksperimentinio tyrimo ir projektavimo metodikos. Iš-
nagrinėta bėgančiosios bangos ir elektronų pluošto sąveika bėgančiosios bangos 
elektroniniuose vamzdžiuose, sukurtos bėgančiosios bangos elektroninių vamz-
džių ir kreipimo sistemų charakteristikų skaičiavimo metodikos, remiantis dau-
gialaidžių linijų metodu sukurta apibendrintoji bėgančiosios bangos kreipimo 
sistemų teorija ir projektavimo pagrindai, pasiūlyta naujų bėgančiosios bangos 
kreipimo sistemų konstrukcijų [0.10]. Nagrinėti lėtinimo sistemų taikymo ele-
mentariųjų dalelių greitintuvuose klausimai [0.11]. Intensyviai dirbant, susifor-
mavo superplačiajuosčių elektrodinaminių įtaisų tyrimo, kūrimo ir taikymo 
mokslinė kryptis. Atliktų darbų rezultatai buvo apibendrinti monografijose 
[0.12, 0.10] ir aukštai įvertinti – pagrindiniai darbų atlikėjai pelnė Lietuvos res-
publikinę premiją (1978) ir Lietuvos mokslo premiją (1997). 

Superplačiajuosčių lėtinimo įtaisų mokslinių tyrimų sėkmę nemaža dalimi 
lėmė bendra intensyvi elektronikos mokslo ir studijų plėtra ir jaunųjų mokslinin-
kų ugdymas Vilniaus universitete, Kauno politechnikos institute, Puslaidininkių 
fizikos institute ir žinybiniuose mokslinių tyrimų institutuose. Mokslo organiza-
vimo, tyrimų ir studijų srityse daug nuveikė akademikas D. Eidukas, profesoriai 
Z. Vainoris, R. P. Žilinskas, V. Šugurovas ir daugelis kitų. Didelės reikšmės 
turėjo Lietuvos pedagogų parengti vadovėliai elektrodinamikos ir mikrobangų 
tematika [0.13–0.15]. 

Maždaug nuo 1995 m. prasidėjo naujas elektrodinaminių lėtinimo įtaisų ty-
rimo etapas – tobulėjant kompiuteriams ir programinei įrangai, atsivėrė naujos 
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elektromagnetinių laukų ir elektromagnetinių bei elektrodinaminių įtaisų mode-
liavimo ir tyrimo galimybės. 

Pasaulio mokslininkai daug nuveikė kurdami skaitmeninius elektromagneti-
nių laukų skaičiavimo, mikrobangų įtaisų modeliavimo ir projektavimo principus 
ir įrangą [0.16–0.30]. 

Elektrodinamikoje skaitmeniniais metodais buvo sprendžiamos Maksvelo, 
elektrostatikoje – Puasono ir Laplaso lygtys. Maksvelo lygtys užrašomos diferen-
cialine ir integraline formomis [0.2]. Todėl atsirado dvi skaitmeninių metodų 
grupės. Pirmõsios grupės metodais sprendžiamos diferencialinės lygtys su dali-
nėmis išvestinėmis – taikomi baigtinių skirtumų (finite difference method – 
FDM), baigtinių elementų (finite element method – FEM), baigtinių skirtumų 
laiko srities (finite difference time domain method – FDTD) metodai. Antrosios 
grupės – integralinių lygčių – metodai (integral equation methods) taikomi integ-
ralinėms lygtims spręsti, iš kurių vienas svarbiausių – momentų metodas (method 
of moments – MoM). 

Tobulinant skaitmeninius metodus, sukurta daug jų modifikacijų ir mišrių 
metodų. Remiantis baigtinių skirtumų laiko srities, momentų metodais ir difrak-
cijos teorija buvo sukurtas efektyvus mišrus baigtinio integravimo metodas (finite 
integration method – FIM). Šiuo metodu pagrįsti galingi kompanijos Computer 
Simulation Technology (CST) programų paketai MAFIA ir Microwave Studio, 
skirti elektromagnetinių laukų analizei, elektromagnetiniams įtaisams modeliuoti 
ir projektuoti. 

Šios knygos autoriai kartu su kitais jaunaisiais mokslininkais ir mokslo dar-
buotojais, atsižvelgdami į praktinius poreikius ir bendras tendencijas bei remda-
miesi mokslo laimėjimais, taikė skaitmeninius metodus elektrodinaminiams lėti-
nimo įtaisams modeliuoti ir analizuoti. Šia tematika buvo parengtos ir apgintos  
penkios (V. Urbanavičiaus, V. Jurjevo, V. Daškevičiaus, A. Kleizos, T. Buroko) 
daktaro disertacijos, paskelbta per 80 mokslinių straipsnių. Sprendžiant skaitme-
ninių metodų taikymo lėtinimo įtaisams tirti problemą, sukauptas mokslinis įdir-
bis apibendrinamas šioje monografijoje. 

Bendruoju atveju analizės tikslas – nustatyti lėtinimo sistemos dažnines cha-
rakteristikas. 

Plačiajuostės vienalytės lėtinimo sistemos, kaip ilgosios linijos, svarbiausios 
charakteristikos – lėtinimo koeficiento ir banginės varžos priklausomybės nuo 
dažnio. 

Lėtinimo koeficientas rodo, kiek kartų elektromagnetinės bangos sklidimo 
fazinis greitis fv  mažesnis už šviesos greitį vakuume 0c . Remiantis ilgųjų linijų 
teorija jis išreiškiamas formule 
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110
f

0
L c

c CL
v

k == ,       (0.1) 
čia 1L  ir 1C  – sistemos ilginis induktyvumas ir ilginė talpa. 

Banginė varža išreiškiama formule 

1

1
B C

LZ = .        (0.2) 
Daugeliu atvejų vienalytės lėtinimo sistemos banginę varžą galima apskai-

čiuoti taikant formulę 

( )xI
xUZ )(

B = ,        (0.3) 
čia )(xU  ir )(xI – įtampos ir srovės kompleksinės amplitudės sistemos pjūvyje, 
kurio koordinatė x . 

Nevienalyčių sistemų atveju įtampos )(xU  ir srovės )(xI  santykis yra komp-
leksinis dydis, priklausantis nuo koordinatės. Šis santykis gali būti interpretuoja-
mas kaip sistemos įėjimo varža. 

Dažniausiai lėtinimo koeficiento, įėjimo varžos ir kitos lėtinimo sistemų 
dažninės charakteristikos apskaičiuojamos išvedus sistemos dispersinę lygtį. Iš-
vesti dispersinės lygties analitinę išraišką esant sudėtingoms nevienalytėms sis-
temoms sudėtinga. Taikant skaitmeninius metodus įmanoma išvengti daugelio 
sunkumų ir galima sutaupyti daug darbo ir laiko išteklių. 

Sprendžiant lėtinimo įtaisų naudojimo klausimus, taikomos aptartosios cha-
rakteristikos ir daug kitų, susijusių su įtaisų paskirtimi. Vėlinimo linijų svarbiau-
sios charakteristikos – vėlinimo trukmės dažninė, amplitudės dažninė, fazės daž-
ninė ir pereinamoji charakteristikos bei perdavimo funkcija. 

Žinant lėtinimo koeficientą, vėlinimo trukmę vt  galima apskaičiuoti pagal 
formulę 

L
0

L
v

c
klt = ,        (0.4) 

čia Ll – vėlinimo linijos ilgis. 
Bėgančiosios bangos elektroniniuose vamzdžiuose lėtinimo sistema sklin-

dančios elektromagnetinės bangos elektrinio lauko skersinė dedamoji veikia 
elektronus ir sukelia elektronų pluošto kreipimą [0.10, 0.12]. Šiuo atveju svarbios 
dvi charakteristikų grupės – kreipimo sistemos charakteristikos ir elektroninio 
vamzdžio charakteristikos. Norint nustatyti minėtąsias charakteristikas, greta lė-
tinimo koeficiento ir banginės arba įėjimo varžos tenka nagrinėti elektromagneti-
nio lauko pasiskirstymo dažnines charakteristikas. Šiame įvade, nesigilinant į 
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specifinius klausimus, atkreipiamas dėmesys, kad kreipimo sistemos amplitudės, 
fazės dažninės charakteristikos ir pereinamoji charakteristika apibūdina kreipimo 
sistemą kaip keturpolį ir signalo perdavimą šiame keturpolyje (nuo kreipimo sis-
temos įėjimo iki jos išėjimo, kur būna prijungta apkrova). Bėgančiosios bangos 
elektroninio vamzdžio atitinkamos charakteristikos rodo signalo vaizdo, gauna-
mo vamzdžio ekrane, formos iškraipymus. Dėl nurodytų priežasčių bėgančiosios 
bangos elektroninių vamzdžių charakteristikos skiriasi nuo kreipimo sistemų cha-
rakteristikų [0.10]. 

Be lėtinimo įtaisų analizės, šioje monografijoje gvildenamos ir kai kurios šių 
įtaisų sintezės problemos. 

Pirmajame monografijos skyriuje nagrinėjamos nevienalytės spiralinės lėti-
nimo sistemos. Įtaisų modeliai sudaromi iš izotropiškai ir anizotropiškai laidžių 
paviršių, tarp kurių yra magnetodielektrikų sluoksniai. Taikomas elektrodinami-
nis metodas. Atskleistos galimybės elektrodinaminį metodą, kuris ankščiau buvo 
skirtas vienalytėms sistemoms modeliuoti ir tirti [0.12], taikyti ir nevienalytėms 
sistemoms tirti. 

Antrajame skyriuje pateikiami daugialaidžių linijų metodo pagrindai ir iliust-
ruojama, kaip šį metodą galima taikyti sudėtingo skerspjūvio meandrinėms ir 
spiralinėms sistemoms modeliuoti ir tirti. Kai tiriamoji sistema nevienalytė, jos 
modelis sudaromas iš daugialaidžių linijų atkarpų. Daugialaidžių linijų metodu 
gaunama algebrinių lygčių sistema, kurią sprendžiant galima išvesti dispersinę 
lygtį. Tačiau analitinis lygčių sistemos sprendimas reikalauja daug darbo, be to, 
sunku išvengti klaidų. Parodyta, kad kylančius sunkumus galima įveikti taikant 
(1) matricų teoriją, (2) skaitmeninę dispersinės lygties sprendinių paiešką ir (3) 
sklaidos matricas. 

Taikant daugialaidžių linijų metodą, reikia skaičiuoti modeliuose taikytų 
daugialaidžių linijų atkarpų banginius laidumus arba bangines varžas. Anksčiau 
banginiai laidumai ir varžos buvo skaičiuojamos konforminių pakeitimų metodu. 
Dėl banginių laidumų skaičiavimo paklaidų atsiranda tiriamųjų įtaisų charakteris-
tikų skaičiavimo paklaidos. Trečiajame skyriuje nagrinėjami skaitmeniniai (baig-
tinių skirtumų, baigtinių elementų ir integralinių lygčių) banginių laidumų skai-
čiavimo metodai. 

Galimybės tiksliau apskaičiuoti banginius laidumus sudarė sąlygas ištirti kai 
kurių unikalių lėtinimo įtaisų savybes. Ketvirtajame skyriuje pateikta, kaip tai-
kant daugialaidžių linijų metodą sudaromi dvipradžių spiralinių, kvazisimetrinių 
spiralinių, lovelinių sistemų, baigtinio ilgio lėtinimo sistemų modeliai, ir anali-
zuojami jų lėtinimo koeficiento, įėjimo varžos dažninių charakteristikų skaičia-
vimo rezultatai. 

Penktajame ir šeštajame skyriuose nagrinėjamos komercinės programinės 
įrangos (Microwave Office, CST Microwave Studio) taikymo lėtinimo sistemoms 
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modeliuoti, tirti ir projektuoti galimybės. Parodyta, kad analizuojant ir tiriant lė-
tinimo sistemas dera naudoti įvairių metodų sinergiją. 

Septintasis skyrius skirtas lėtinimo sistemų taikymo elektronų pluoštui kreip-
ti bėgančiosios bangos oscilografiniuose elektroniniuose vamzdžiuose specifi-
niams klausimams. Šiame skyriuje pateikiama naujų rezultatų, gautų nagrinėjant 
fazinių iškraipymų koregavimo galimybes, signalų formos netiesinių iškraipymų 
priežastis, bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių dinaminių charakteristikų 
tobulinimo galimybes. Sudarytas signalinio trakto su bėgančiosios bangos krei-
pimo sistema modelis, atskleista procesų lėtinimo sistemos įvaduose svarba. 

Aštuntajame skyriuje gvildenami vėlinimo įtaisų modeliavimo ir charakteris-
tikų skaičiavimo klausimai. Daugiausia dėmesio skirta perspektyvioms mikro-
juostelinėms meandrinėms vėlinimo linijoms. 

Devintajame skyriuje nagrinėjamos lėtinimo įtaisų ir vėlinimo linijų projek-
tavimo automatizavimo galimybės. 

Šios monografijos įvadą, 1.1, 1.2, 2.7, 2.8, 3.1–3.3, 4.1–4.3 p. ir 7 sk. rengė 
S. Štaras, 1.3 p. – J. Skudutis, 2.1–2.6, 2.9 p. – R. Martavičius, 3.4 ir 4.4 p. – 
V. Urbanavičius, 5 ir 6 sk. – J.Skudutis ir V. Daškevičius, 8 ir 9 sk. – R. Martavi-
čius ir V. Urbanavičius. 

Rengiant monografiją panaudoti darbų, kuriuos atliko jos autoriai kartu su 
kitais bendradarbiais – prof. habil. dr. R. Kirvaičiu, doc. dr. A. Gursku, 
doc. dr. A. Jurjevu, doc. dr. A. Kleiza, doc. dr. T. Buroku, doktorantu R. Pomer-
nackiu ir kitais – rezultatai. Autoriai nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems 
kaupiant monografijos medžiagą. 

Autoriai taip pat nuoširdžiai dėkoja recenzentams prof. habil. dr. L. Nic-
kelson ir prof. habil. dr. S. Sakalauskui, kurie įdėjo daug darbo nagrinėdami  
monografijos rankraštį ir pateikė daug vertingų pastabų ir pasiūlymų, leidusių 
pagerinti leidinio kokybę ir išvengti kai kurių klaidų. 

Nuoširdų ačiū taip pat tariame leidinio redaktorei N. Žuvininkaitei ir kitoms 
„Technikos“ leidyklos darbuotojoms. 
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1. 
Nevienalyčių spiralinių sistemų 
analizė elektrodinaminiu 
metodu 

Taikant elektrodinaminį metodą, tiriamųjų įtaisų modeliai sudaromi iš izot-
ropiškai ir anizotropiškai laidžių paviršių, tarp kurių yra magnetodielektrikų 
sluoksniai. Tada sprendžiamos Maksvelo lygtys. Anksčiau [1.1–1.3] elektrodi-
naminis metodas buvo sėkmingai taikomas vienalytėms spiralinėms sistemoms 
modeliuoti ir tirti. Šiame skyriuje remiantis [1.4–1.6] nagrinėjamos galimybės 
metodą taikyti nevienalytėms sistemoms tirti. 

1.1. Nevienalyčių spiralinių sistemų analizė 
elektrodinaminiu metodu 

Taikant elektrodinaminį metodą, plokščios konstrukcijos spiralinės sistemos 
(1.1 pav., a) modeliuojamos izotropinių ir anizotropinių plokštumų sistemomis 
(1.1 pav., b) [1.1–1.3]. Tačiau, kai ekranai išdėstyti nesimetriškai spiralinio laidi-
ninko atžvilgiu, anizotropiškai laidžių plokštumų įtampos ir srovės skiriasi nuo 
sistemos analizei buvo taikytas modelis, sudarytas iš begalinės anizotropinės 
plokštumos, kuria modeliuojamas spiralinis laidininkas, ir periodinės formos 
izotropinio paviršiaus, kuriuo modeliuojamas asimetriškai spiralinio laidininko 
atžvilgiu išdėstytas ekranas. 1.1 pav., c pavaizduotas spiralinės sistemos su asi-
metriškai įtaisytu vidiniu ekranu modelis. Tokio modelio analizė gana sudėtinga, 
tačiau jis leidžia įvertinti nevienalytiškumo įtaką spiralinės sistemos savybėms. 
Dėl nevienalytiškumo padidėja lėtinimo koeficientas žemųjų dažnių ruože. 

1.1 pav., c pavaizduotas spiralinės sistemos modelis, sudarytas atsižvelgiant į 
tai, kad elektromagnetinę bangą nukreipia spiraliniai laidininkai. Nagrinėdami 

modeliuojamos sistemos įtampų ir srovių. Todėl [1.2, 1.7] nevienalytės spiralinės 
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linijų metodą [1.2], buvo sudaryti nevienalyčių spiralinių sistemų modeliai. Ten 
įrodyta, kad plokščiosios nevienalytės spiralinės sistemos su asimetriškai išdėsty-
tais spiralinio laidininko atžvilgiu ekranais lėtinimo koeficientas žemųjų dažnių 
srityje išreiškiamas formule: 

2

1
2

2
1

ŽDL 4
112





 −+=

Y
Y

Y
Y

L
hk ,      (1.1) 

čia h  – spiralės aukštis, L  – žingsnis, 1Y  ir 2Y  – sistemos vienalyčių dalių ban-
giniai laidumai. 

Pagal (1.1), kai 21 YY = , lėtinimo koeficientas žemųjų dažnių ruože yra lygus 
konstrukciniam lėtinimui Lk 2 /k h L= . Jeigu 21 YY ≠ , gauname, kad k LŽDL kk > . 
Kuo labiau sistema nevienalytė (kuo labiau santykis 21 /YY  skiriasi nuo vieneto), 
tuo didesnis  ŽDLk . Taigi dėl nevienalytiškumo didėja periodinės lėtinimo siste-
mos lėtinimo koeficientas žemųjų dažnių ruože. Šį reiškinį patvirtina daugelio 
nevienalyčių spiralinių, meandrinių [1.2, 1.7, 1.8] ir kitų sistemų tyrimo rezulta-
tai. 

Reiškinio priežastys atsiskleidžia nagrinėjant vėlinimą periodinėje koaksia-
liojoje linijoje, sudarytoje iš vienodo ilgio vienodu dielektriku užpildytų atkarpų 
su skirtingomis banginėmis varžomis 1BZ  ir B2Z . Kai linijos periodas daug ma-
žesnis nei bangos ilgis, ekvivalentinę linijos ilginę talpą ir ilginį induktyvumą 
galima išreikšti formulėmis: 

1.1 pav. Spiralinės sistemos su asimetriškai įtaisytu vidiniu ekranu skerspjūvio 
vaizdas (a) ir modeliai (b, c):   1 – spiralinis laidininkas,   2 – vidinis ekranas, 
tropiškai laidus paviršius, modeliuojantis ekraną 

nė sistema yra periodinė sistema. Remiantis tokia logika, taikant daugialaidžių 

1. Nevienalyčių spiralinių sistemų analizė elektrodinaminiu metodu 

3 – anizotropiškai laidi plokštuma, modeliuojanti spiralinį laidininką,   4 – izo-

bangos sklidimą spiralinio laidininko kryptimi gauname, kad nevienalytė spirali-
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2
1211

1
CCC +

= ,         (1.2) 

2
1211

1
LLL +

= ,         (1.3) 
čia 11C  ir 12C  – linijų atkarpų ilginės talpos, 11L  ir 12L  – ilginiai induktyvumai. 

Atsižvelgiant į (1.2) ir (1.3), linijos vėlinimo trukmė išreiškiama formule: 
2

11

12

12

11
1111v 4

11 



 −+=

C
C

C
CCLlt ,     (1.4) 

čia l  – linijos ilgis. 
(1.1) ir (1.4) išraiškos labai panašios. Todėl panašiai samprotaujant galima 

rasti ir nevienalytės spiralinės sistemos, kai spiralės vijos ilgis gerokai trumpesnis 
už bangos ilgį, ekvivalentinę ilginę talpą ir induktyvumą: 

1 11 2 12
1e

l C l CC
l
+

= ,        (1.5) 
1 11 2 12

1e
l L l LL

l
+

= ,        (1.6) 
čia 21 lll += , 1l  ir 2l  – periodiškai pasikartojančių vienalyčių dalių ilgiai, 11L , 

11C  ir 12L , 12C  – ilginiai parametrai. 
Atskleisti dėsningumai leidžia supaprastinti nagrinėtos [1.2, 1.7] ir kitų ne-

vienalyčių spiralinių sistemų analizę. Remdamiesi ekvivalentinių parametrų iš-
raiškomis (1.5) ir (1.6), galime išvesti nevienalytės spiralinės sistemos su asimet-
riškai įtaisytu vidiniu ekranu (1.1 pav., a), kurios modelis sudarytas iš dviejų 
periodiškai pasikartojančių vienodo ilgio vienalyčių dalių (1.1 pav., c), lėtinimo 
koeficiento ir banginės varžos išraiškas. 

Į spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento ir banginės varžos išraiškas [1.9] 
L 0 1e 1eck L C= ,         (1.7) 
B 1e 1eZ L C=         (1.8) 

įrašę (1.2), (1.3) ir vienalyčių dalių ilginių induktyvumų ir ilginių talpų išraiškas 

0

1B1L
11

c

ZkL = ,         (1.9)  

0

2B2L
12

c

ZkL = ,            (1.10) 

01B

1L
11

cZ
kC = ,            (1.11) 
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02B

2L
12

cZ
kC = ,           (1.12) 

galime gauti plokščiosios nevienalytės spiralinės sistemos, kurios modelis suda-
rytas iš periodiškai pasikartojančių vienalyčių vienodo ilgio dalių, lėtinimo koefi-
ciento ir banginės varžos išraiškas: 
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B12L2B1L

2B2L1B1L
2B1BB ZkZk

ZkZkZZZ
+

+
= ,      (1.14) 

čia 1Lk , 2Lk , 1BZ  ir 2BZ  – lėtinimo koeficiento ir banginės varžos vertės, gau-
namos atskirai nagrinėjant vienalytes nevienalytės sistemos dalis, 0c  – elektro-
magnetinės bangos sklidimo vakuume greitis. 

Vienalyčių sistemų analizė elektodinaminiu metodu išsamiai aptarta [1.1–
1.3] ir kituose darbuose. Jos esmė ta, kad sudaromos ribinių ir simetrijos sąlygų 
lygtys, į jas įrašomos elektromagnetinio lauko dedamųjų išraiškos ir, eliminavus 
pastoviuosius koeficientus, įeinančius į elektromagnetinio lauko dedamųjų išraiš-
kas, gaunama sistemos dispersinė lygtis. Galiausiai, remiantis dispersine lygtimi 
ir gautais pastoviųjų koeficientų sąryšiais, išvedamos lėtinimo koeficiento ir ban-
ginės varžos išraiškos. 

Taikydami aptartąją metodiką spiralei su asimetriškai įtaisytu vidiniu ekranu, 
gauname tokią lėtinimo koeficiento išraišką: 
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čia ψ – spiralės vyniojimo kampas ( Lhψ /2cot = ), ≅−≅ 2
0

2
f )/()/( cvk ωω  

f/ vω – bangos skaičius, ω – kampinis dažnis, fv – bangos fazinis greitis. 
Žemųjų dažnių ruože pastaroji išraiška supaprastėja: 

2

ŽDL 4
11cot 



 −+= c

b
b
cψk .      (1.16) 

Siekiant įsitikinti metodikos teisingumu, pagal (1.15) buvo apskaičiuota lėti-
nimo koeficiento priklausomybė nuo dažnio, atvaizduota 1.2 pav. 1-ąja kreive.  
2-ąja kreive vaizduojama lėtinimo koeficiento dažninė charakteristika, gauta 
[1.2, 1.7], taikant sudėtingesnį modelį (1.1 pav., c), pagal kurį įvertintas periodi-
nis elektromagnetinio lauko pobūdis sistemoje. Iš kreivių palyginimo matyti, kad 
lėtinimo koeficiento skaičiavimo rezultatai skiriasi ne daugiau kaip 1–2 %. Šis 
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nedidelis skirtumas gali atsirasti dėl to, kad darbo [1.7] rezultatai gauti įvertinus 
ribotą periodinio lauko harmonikų skaičių. 

Skaičiuojant žemųjų dažnių ruože pagal (1.16), kai 10cot =ψ  ir bc 2=  gau-
name, kad lėtinimo koeficientas 6,10ŽDL =k . Lygiai tokia pat lėtinimo koeficien-
to vertė bus skaičiuojant pagal (1.1) formulę, kai 102 =Lh  ir 21 2YY = . Tai dar 
kartą patvirtina, kad aprašytoji skaičiavimo metodika yra teisinga. 

Šią metodiką galima tobulinti ir taikyti daug sudėtingesnėms sistemoms, nei 
spiralė su nesimetriškai įtaisytu vidiniu ekranu, sudarytoms daugiau kaip iš dvie-
jų ir skirtingo ilgio vienalyčių dalių. 

1.2. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos modelis ir analizė 
Svarbią spiralinių sistemų grupę sudaro simetrinės spiralinės sistemos, pasi-

žyminčios ašine simetrija. 
Ašinės simetrijos spiralinės sistemos skerspjūvis (1.3 pav., a) gali būti pana-

šus į ploštuminės simetrijos spiralinės sistemos skerspjūvį. Šios sistemos skiriasi 
tuo, kad plokštuminės simetrijos sistemoje spiralių vyniojimo kryptys yra prie-
šingos, o ašinės simetrijos sistemoje – tos pačios (1.3 pav., b). Nagrinėjant elekt-
romagnetinės bangos sklidimą laidininko kryptimi lengva įsitikinti, kad net pa-
prasčiausia ašinės simetrijos spiralinė sistema yra nevienalytė. 

1.2 pav. Lėtinimo koeficiento priklausomybės nuo dažnio, kai cot ψ =10, 
c = 2b:   1 – skaičiuojant pagal (1.9),   2 – pagal [1.2, 1.7] 

1.3 pav. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos skerspjūvis (a) ir spiralių pirmosios 
vijos (b):   1 – spiralė,    2 – vidinis ekranas,   3 – dielektrinis spiralės laikiklis 
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Šiame poskyryje ašinės simetrijos spiralinėms sistemoms nagrinėti taikysime 

elektrodinaminį metodą. Sudarysime ašinės simetrijos spiralinių sistemų bendrą 
modelį, išvesime lėtinimo koeficiento ir banginės varžos išraiškas, nagrinėsime 
ašinės simetrijos spiralinių sistemų bendrąsias savybes, skaičiavimų rezultatus 
lyginsime su rezultatais, gaunamais taikant kitus metodus. 

Remdamiesi mintimi, kad nevienalytės elektrodinaminės sistemos elektrines 
charakteristikas galima apskaičiuoti žinant sistemos vienalyčių dalių elektrines 
charakteristikas, (1.5) ir (1.6) formules perrašysime taip: 
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∑ ,        (1.17) 

1
1e

i i

i

l L
L

l
=
∑
∑ ,        (1.18) 

čia il , iL1  ir iC1 – spiralės vijos i -osios dalies ilgis, ilginis induktyvumas ir ilginė 
talpa. 

1.4 pav., a atvaizduotą ašinės simetrijos spiralinę sistemą galima analizuoti 
kaip sudarytą iš keturių vienalyčių dalių. Šių dalių elektrodinaminiai modeliai 
atvaizduoti 1.4 pav., b, c ir d. Modeliai sudaryti iš anizotropiškai laidžių plokš-
tumų, kuriomis modeliuojamos spiralės, ir izotropiškai laidžių plokštumų, ku-
riomis modeliuojami ekranai. 

Nagrinėjant vienalytes modelio (1.4 pav.) dalis, galima taikyti [1.1–1.3] ir 
pirmajame šio skyriaus poskyryje aptartą metodiką. 

Taikydami šią metodiką sistemos dalies, atvaizduotos 1.4 pav., b, analizei, 
gauname tokias lėtinimo koeficiento L1k  ir banginės varžos B1Z  išraiškas: 

,cotsinhcosh
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1L ψbkck

bkckk
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=       (1.19) 
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1B sinh

sinh)(sinh
ε
µ1 ⋅−

= ,    (1.20) 
čia b  ir c  – sistemos matmenys, ψ – spiralės vyniojimo kampas, f1 / vk ω=  – 
bangos skaičius, ω  – kampinis dažnis, fv – elektromagnetinės bangos fazinis 
greitis, 0ε  ir 0µ – elektrinė ir magnetinė konstantos, vl  – spiralės vijos ilgis. 

Žemųjų dažnių srityje (kai 11 <<ck  ir )1)(1 <<− bck  lėtinimo koeficiento ir 
banginės varžos išraiškas galima supaprastinti: 

,cotŽD1L ψb
ck =         (1.21) 

ψc
bbclZ cot)(ε

µ1
0
0

v
ŽD1B −= .      (1.22) 
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Aukštųjų dažnių srityje (kai 11 >>ck  ir 1)(1 >>− bck ): 
,cotAD1L ψk =              (1.23) 

θZ 2
00

AD1B
εµ

= ,        (1.24) 
čia vtωθ = – fazės kampas tarp įtampų gretimose vijose, 0vv c/lt = – laikas, per 
kurį elektromagnetinė banga vakuume įveikia nuotolį, lygų vijos ilgiui vl . 

Modeliai, atvaizduoti 1.4 pav., c, d, yra daliniai bendro plokščiosios dviek-
raninės spiralinės sistemos modelio atvejai. Todėl pagal [1.1] spiralės antrosios ir 
trečiosios sričių lėtinimo koeficientą ir banginę varžą galime išreikšti formulė-
mis: 

,cottanhtanh
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12r

12L

0

0

v
B tanhtanh

tanhtanh
ε
µ1

iiiii

iiii

i

i
i dkdk

dkdk
k
k

l
Z

+

⋅
=

ε
,        (1.26) 

čia i – srities numeris. 

1.4 pav. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos skerspjūvio fragmentas (a) ir jos 
vienalyčių dalių modeliai (b–d):   1 – spiralė,   2 – vidinis ekranas,   3 – die-
lektrinis laikiklis,   4 – anizotropiškai laidžios plokštumos, modeliuojančios 
sąveikaujančias spiralių dalis,   5 – izotropiškai laidi plokštuma, kuria mode-
liuojamas vidinis ekranas,   6 – anizotropiškai laidi plokštuma, kuria modeliuo-
jama spiralė,   7 – izotropiškai laidi plokštuma, kuria modeliuojamas išorinis 
ekranas,   8 – erdvė, užpildyta kietuoju dielektriku 
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Žemųjų dažnių srityje 
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Aukštųjų dažnių srityje 

,coterADL ψk i ε=        (1.29) 

θ
Z i 2

)ε(µ re00
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ε
= ,         (1.30) 

čia 2/)1( rer εε += , rε – kietojo dielektriko santykinė dielektrinė skvarba. 
Žinodami sistemos dalių lėtinimo koeficientus ir bangines varžas, taikydami 

išraiškas, analogiškas (1.9)–(1.12), galime rasti šių dalių ilginius induktyvumus ir 
ilgines talpas. Tuomet, remdamiesi (1.17) ir (1.18), galime rasti spiralinės siste-
mos lėtinimo koeficientą ir banginę varžą: 
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čia n  – nevienalyčių sistemos dalių skaičius (nagrinėjamuoju atveju 4=n ). 
Skaičiuojant vienalytės sistemos lėtinimo koeficiento dažninę charak-

teristiką, pasirenkama bangos skaičiaus ik  reikšmė, apskaičiuojamas lėtinimo 
koeficientas ikL  ir tada randamas dažnis .f  

Skaičiuojant lėtinimo koeficientą pagal (1.31) formulę, turi būti žinomos sis-
temos vienalyčių dalių lėtinimo koeficientų vertės, atitinkančios tas pačias dažnio 
vertes. 

Žemųjų dažnių srityje sistemos dalių lėtinimo koeficientus galima apskai-
čiuoti taikant supaprastintas formules (1.21) ir (1.27). Pasirinkus aukštesnį dažnį 
f , lėtinimo koeficientus ikL  galima rasti pagal formules (1.19) ir (1.25) priartė-
jimo būdu [1.10]. Sprendinio paieška pradedama nuo apytikslės lėtinimo koefi-
ciento reikšmės xkL , kuri skaičiavimo pradžioje prilyginama lėtinimo koeficiento 
reikšmei ŽDLik  ŽDLik  , o vėliau – prieš tai (ties žemesniu dažniu) apskaičiuotajai 
vertei. Tada pagal lėtinimo koeficientą xkL  nustatomas sistemos vienalytės dalies 
bangos skaičius xk , atitinkantis dažnį f : 
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L
0 L

f 0

2π x
x x

f kωk k kv c= = = ,        (1.33) 
čia 00 /cω=k . 

Žinant bangos skaičių xk , pagal (1.19) ir (1.25) formules randamas nagrinė-
jamosios sistemos dalies lėtinimo koeficientas ikL . Ar nustatytoji vienalytės da-
lies lėtinimo koeficiento vertė yra teisinga, galima spręsti pagal funkciją 

( ) 0
L

c
2π

x
i x

kΦ k k f= − .        (1.34) 
Jei šios funkcijos reikšmė nelygi nuliui, tai nedideliu žingsniu, atsižvelgiant į  

reikalaujamą tikslumą, keičiama (didinama ar mažinama, tai priklauso nuo funk-
cijos Φ  ženklo) bangos skaičiaus xk  reikšmė ir pagal (1.19) arba (1.25) skai-
čiuojamas lėtinimo koeficientas. Ciklas kartojamas, kol pasikeičia funkcijos Φ  
ženklas. Šiuo iteracijos žingsniu apskaičiuota ikL  reikšmė yra sistemos dalies 
lėtinimo koeficientas, atitinkantis dažnį .f  

1.5 pav. atvaizduoti dviejų ašinės simetrijos spiralinių sistemų dažninių cha-
rakteristikų skaičiavimo rezultatų pavyzdžiai. Pirmąja ir antrąja kreivėmis grafi-
kuose atvaizduoti rezultatai, gauti taikant aptariamą elektrodinaminį metodą, tre-
čiąja, ketvirtąja ir penktąja kreivėmis – rezultatai, gauti remiantis [1.11], t. y. 
taikant daugialaidžių linijų metodą. Pagal 1.5 pav. skaičiavimo rezultatai žemųjų 
dažnių ruože, gauti taikant elektrodinaminį ir daugialaidžių linijų metodus, iš es-
mės sutampa, nors elektrodinaminiu metodu neįvertinami spiralės laidininko 
matmenys. Sąlygos, kuriomis, taikant elektrodinaminį metodą, gali atsirasti di-
desnės metodinės skaičiavimo paklaidos, išryškėja analizuojant supaprastintas 
banginės varžos išraiškas (1.22) ir (1.28). Įvertinant, kad santykis ψl cot/v , kai 
kampas ψ  mažas, apytikriai lygus spiralės žingsniui ∆ , (1.26) formulę galima 
pertvarkyti taip, kad ji įgytų pavidalą: 

)''(
1

210
ŽDB CCc

Z i +
= ,       (1.35) 

čia 1011 /' d∆C ε=  ir 2012 /' d∆C ε=  – daugialaidės linijos, atvaizduotos 1.6 pav., 
laidininko ilginių talpų dedamosios, gaunamos dėl vidinio ir išorinio ekranų. 

Taigi žemųjų dažnių ruože skaičiavimo elektrodinaminiu metodu rezultatais 
galima visiškai pasikliauti, jei tarpas tarp spiralės laidininkų keletą kartų mažes-
nis už mažiausią tarpą tarp spiralės ir ekrano. 

Aukštųjų dažnių ruože skaičiavimo rezultatai, gauti taikant elektrodinaminį 
ir daugialaidžių linijų metodus, nedaug skiriasi, kai spiralės laidininko, turinčio 
juostelės pavidalą, storis dvigubai mažesnis už tarpą tarp laidininkų ir sistemos 
skerspjūvis užpildytas vienalyčiu dielektriku. Kai dielektrikas nevienalytis (2-oji, 
4-oji ir 5-oji kreivės), lėtinimo koeficiento skaičiavimo rezultatai skiriasi labiau, 
nes daugialaidžių linijų metodu apskaičiuotos lėtinimo koeficiento ir banginės 
varžos reikšmės priklauso nuo medžiagos, užpildančios tarpą tarp laidininkų,  
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dielektrinės skvarbos. Išsamesnį ir tikslesnį rezultatų, gaunamų taikant elektrodi-
naminį ir daugialaidžių linijų metodus, palyginimą aukštųjų dažnių srityje apsun-
kina tai, kad banginių laidumų skaičiavimo metodikos, panaudotos [1.11], nelei-
džia modeliuoti plonų spiralės laidininkų. 

Siekiant atskleisti esmines ašinės simetrijos spiralinių sistemų savybes, pa-
kanka išnagrinėti dažnines lėtinimo koeficiento ir banginės varžos charakteristi-
kas sistemų, sudarytų iš dviejų vienalyčių dalių. 

1.7 ir 1.8 pav. pateiktos charakteristikos sistemų, kuriose 2-oji, 3-oji ir 4-oji 
dalys (1.4 pav., a) vienodos. 1.7 pav. kreivės gautos, kai 1r =iε , o 1.8 pav., – kai 

6r =iε . 1.7 ir 1.8 pav. 1-osios kreivės vaizduoja ašinės simetrijos spiralinės  

a  

b  

1.5 pav. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento (a) ir ban-
ginės varžos (b) dažninės charakteristikos:   1 – ψcot = 10, vl = 20, b = 1, 

bc − = 1, 1l = 10, 1id = 1, 2id = 1, 432 lll ++ = 10 mm, r3ε = 1;    2 – r3ε = 6; 
3 – Lh /2 = 10, 4x = 20, 4'w = 1, 4w = 1, 34 xx − = 10, 321 www == = 1, 

321 ''' www == = 1, =1x  0, 32 xx = = 10, p= 0,4, l = 0,8 mm, rε = r'ε = 
r''ε = 1;   4 – rε = 1, r'ε = 6, r''ε = 3;   5 – rε = 1, r'ε = 6, r''ε = 3,5 – pagal 

[1.11]  

1.6 pav. Supaprastintą banginės varžos  išraišką atitinkantis modelis:  
1 – spiralė,   2 – vidinis ekranas,   3 – išorinis ekranas 
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sistemos (1.4 pav., a) centrinės dalies dažnines charakteristikas, 2-osios kreivės – 
likusių dalių charakteristikas. Visõs sistemos charakteristikos atvaizduotos  
3-osiomis kreivėmis.  

Iš 1.7 pav., a matyti, kad tuo atveju, kai 1r =iε , ašinės simetrijos spiralinėje 
sistemoje pasireiškia lėtinimo dispersija. Žemųjų dažnių ruože sistemos lėtinimo 
koeficientas viršija konstrukcinį lėtinimą ψk cotLk =  (kaip jau minėjome 
1.1 skyriuje, dėl nevienalytiškumo padidėja periodinės lėtinimo sistemos lėtinimo 
koeficientas žemųjų dažnių ruože). 

Iš (1.25) ir (1.31) formulių analizės matyti, kad šį reiškinį lemia dar ir kita 
priežastis – ryšys tarp spiralinių laidininkų centrinėje sistemos dalyje 
(1.4 pav., a), dėl kurio padidėja spiralės vijos ilginis induktyvumas. 

Kai 1r =iε , sistemos lėtinimo koeficientą žemųjų dažnių ruože ir lėtinimo 
dispersiją efektyviausiai galima sumažinti didinant nuotolį tarp spiralių b2  
(1.4 pav.), bet šis dispersijos mažinimo būdas ne visuomet priimtinas. Esant fik-
suotam atstumui tarp spiralių b2 , žemųjų dažnių ruože lėtinimo koeficientas ma-
žėja artinant išorinius ekranus ir mažinant sąveikaujančių spiralės dalių ilgį. Di-
dėjant dažniui, lėtinimo koeficientas mažėja ir artėja prie ψcot . 

Iš 1.8 pav., a matyti, kad tuo atveju, kai naudojami spiralių dielektriniai lai-
kikliai ir 13r >ε , didėjant dažniui, sistemos centrinės dalies (1.4 pav., a) lėtinimo 
koeficientas mažėja, o likusios dalies (1.4 pav., d) lėtinimo koeficientas didėja. 
Vadinasi, parenkant dielektrinio laikiklio medžiagą, matmenis ir tarpus tarp  
spiralės ir ekranų, galima beveik visiškai išvengti lėtinimo dispersijos 

a  

b  

1.7 pav. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento (a) ir ban-
ginės varžos (b) dažninės charakteristikos, kai ψcot = 10, vl = 20, b = 1, 

1c b− = , 1l = 10, 1id = 1, 2id = 1, 432 lll ++ = 10 mm, rε = 1:   1 – centrinės 
dalies,    2 – likusių dalių,    3 – visõs sistemos 
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(1.8 pav., a, 3-oji kreivė). Šią mintį patvirtina ir 1.9 pav., a pavaizduotos kreivės, 
apskaičiuotos sistemai, sudarytai iš keturių sričių (1.4 pav., a). 

Taigi spiralinių sistemų su ašine simetrija inžinerinei analizei elektrodinami-
niu metodu galima taikyti paprastą metodiką, pagrįstą vidutinių ilginių parametrų 
skaičiavimu. 

Dėl ryšio tarp spiralių sistemos centrinėje dalyje ir banginės varžos kitimo 
išilgai spiralės vijos ašinės simetrijos spiralinės sistemos lėtinimo koeficientas, 
kai 1r =ε , žemųjų dažnių ruože viršija konstrukcinį lėtinimo koeficientą 

ψk cotkL = . Dažniui didėjant, kai 1r =ε , sistemos lėtinimo koeficientas artėja 
prie ψcot . Ašinės simetrijos spiralinių sistemų banginės varžos dažninės charak-
varža mažėja. 

Dėl spiralių dielektrinių laikiklių įtakos lėtinimo koeficientas padidėja aukš-
tųjų dažnių ruože. Tinkamai parinkus spiralinės sistemos geometrinius matmenis, 
laikiklių medžiagą ir konstrukciją, įmanoma gauti pastovų sistemos lėtinimo koe-
ficientą plačiame dažnių ruože. Tai – svarbus spiralinių sistemų su ašine simetrija 
privalumas.  

1.3. Kiti modeliai ir tyrimo rezultatai 
Šio skyriaus pirmajame ir antrajame poskyriuose nagrinėtos plokščiõs konst-

rukcijos spiralinės sistemos, kurių spiralių viduje įtaisyti vidiniai ekranai. Šiame 

1.8 pav. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento (a) ir ban-
ginės varžos (b) dažninės charakteristikos, kai ψcot = 10, vl = 20, b = 0,5, 

bc − = 0,5, 1l = 10, 1id = 0,4, 2id = 1, 432 lll ++ = 10 mm, rε = 6:   1 – centri-
nės dalies,   2 – kitų dalių,   3 – visõs sistemos 

a  

b  

teristikos pobūdis panašus į kitų spiralinių sistemų, t. y. didėjant dažniui, banginė 
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poskyryje nagrinėsime spiralinių sistemų, kuriose naudojamos spiralės be vidinių 
ekranų, modeliavimo ir savybių ypatumus. 

Siūloma modeliavimo metodika pagrįsta tuo, kad elektrodinaminiu metodu 
apskaičiuojami vienalyčių spiralės dalių ilginiai parametrai, kurie vėliau naudo-
jami vidutiniams nevienalytės sistemos ilginiams parametrams skaičiuoti. Meto-
dika pasižymi universalumu: galima sukurti apibendrintą modelį, aprėpiantį iš 
esmės visus galimus plokščiųjų spiralinių sistemų be vidinių ekranų variantus – 
vienalytes ir nevienalytes, be ekranų ir su izotropiškai arba anizotropiškai lai-
džiais išoriniais ekranais, su dielektriniais laikikliais spiralės viduje arba išorėje. 

1.3.1. Asimetriškai išoriniame ekrane įtaisytos spiralės savybės 
Vienalyčių plokščiųjų ekranuotų spiralinių sistemų (su simetriškai ekrano at-

žvilgiu įtaisyta spirale) savybės ištirtos ir aprašytos [1.1, 1.2] ir kituose darbuose. 
Tačiau labai dažnai, ypač tiriant simetrines (sudarytas iš dviejų spiralinių elekt-
rodų) spiralines sistemas, tenka atsižvelgti į išorinių ekranų asimetriškumą spira-
lės be vidinio ekrano atžvilgiu. Tokioms sistemoms modeliuoti ir tirti žinomi 
elektrodinaminiai modeliai netinka, nes įtampoms ir srovėms plokštumose, ku-
riomis modeliuojama spiralė, negali būti pritaikytos simetrijos sąlygos. Todėl 
šiame poskyryje aptarsime asimetriškai įtaisytos išoriniame ekrane spiralės be 
vidinio ekrano modeliavimo ypatumus ir savybes. 

 

 

1.9 pav. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento ir banginės 
varžos dažninės charakteristikos, kai ψcot = 8,5, vl = 16, 1l = 6, 42 ll = = 4,  
3l = 1,2 mm:   1 – b = 0,3, bc − = 0,4;   2, 4 – 21d = 41d = 0,4, 22d = 42d = 1;    

3 – 31d = 0,4, 32d = 3 mm, 3rε = 7 
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1.10 pav., a pavaizduotas ekranuotos išoriniu ekranu spiralės skerspjūvis. 

1.10 pav., b, c parodyti vienalyčių spiralinių sistemų modeliai, atitinkantys kai-
riąją ir dešiniąją tiriamosios sistemos puses. Kadangi elektromagnetinis laukas 
spiralės viduje mažai priklauso nuo ekranų padėties, tai elektromagnetinės ban-
gos, sklindančios kairiąja sistemos (1.10 pav., a) puse, ilginiai parametrai bus 
tokie kaip 1.10 pav., b  modelio, o bangai sklindant dešiniąja puse, – tokie kaip 
1.10 pav., c modelio. Vienalytės sistemos, kurių modeliai parodyti 1.10 pav., b, c, 
yra ištirtos [1.1, 1.2]. Jų ilginiai parametrai (talpa 1C  ir induktyvumas 1L ) išreiš-
kiami formulėmis:  

( )bdkkb
kdkhC

−
⋅=
sinh

1
cosh
coshε2 01      (1.36) 

)(sinhsinh
sinhcotµ

2
1 2

0
1 bdkkd

kb
k

ψ
hL −⋅⋅=     (1.37)  

čia h  – pusė spiralės vijos ilgio, 00 ,µε – elektrinė ir magnetinė konstantos, 
f  2πk vω λ= =  – bangos skaičius. 

Abiejų modeliuojamos sistemos (1.10 pav., a) pusių ilginiai parametrai iš-
reiškiami tomis pačiomis (1.36) ir (1.37) formulėmis. Jose apskaičiuojant kairio-
sios pusės ilginius parametrus reikia imti, kad 1dd = , 1kk = , o dešiniosios pusės 
ilginius parametrus – 2dd = , 2kk = . Vidutinius modeliuojamosios sistemos ilgi-
nius parametrus 1eL  ir 1eC  galima rasti pagal (1.17) ir (1.18). 

Atsižvelgdami į ilginių parametrų išraiškas, modeliuojamosios sistemos lėti-
nimo koeficientą ir banginę varžą galime skaičiuoti pagal formules: 

( )( )2121ee0L 2
cotc BBAACLk ++==
ψ ,     (1.38) 

21

21TEM

e

e
B 2

cotρ
AA
BB

hC
LZ

+

+
==

ψ ,      (1.39) 
čia 

1.10 pav. Spiralinės sistemos, kurioje spiralė asimetriškai įtaisyta išoriniame 
ekrane, skerspjūvis (a) ir jos vienalyčių kairiosios ir dešiniosios dalių modeliai 
(b, c):   1 – spiralė,   2 – išorinis ekranas,   ψ  – spiralės vyniojimo kampas 
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iiii

ii
ii ckdk

dkkA
sinhcosh

cosh
⋅

= , 

ii

iii

i
i dk

ckbk
k

B
sinh

sinhsinh1 ⋅
= . 

2 1,=i  – indeksai, 0c  – elektromagnetinės bangos greitis vakuume, 
00TEM εµρ = – vakuumo banginė varža, ψ  – spiralės vyniojimo kampas; 

;11 bdc −=  bdc −= 22 . 
Žemųjų dažnių ruože, kai 1,1 1 <<<< kdkb  ir 12 <<kd , 
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Kai ddd == 21 , lėtinimo sistema tampa vienalyte ir jos lėtinimo koeficiento 
ir banginės varžos išraiškos sutampa su ankstesniuose darbuose [1.1, 1.2] gauto-
mis išraiškomis: 

kdkb
kdkbk

sinhcosh
coshsinhcotL
⋅

⋅
= ψ ,      42) 

( )bdk
kc
kb

kkh
Z −= sinhsinh

sinhcotρ
2
1

L

TEM
B

ψ .    (1.43) 
Pagal (1.38) ir (1.39) formules apskaičiuotos įvairių tiriamosios sistemos va-

riantų lėtinimo koeficiento ir banginės varžos dažninės charakteristikos pateiktos 
1.11 pav. Iš charakteristikų nagrinėjimo matyti, kad kai spiralė į išorinį ekraną 
įtaisyta simetriškai, lėtinimo koeficientas, esant žemiesiems dažniams, būna ma-
žesnis už konstrukcinį ir didėjant dažniui didėja (1.11 pav., a, , 1-oji kreivė). Ši 
kreivė kaip ir banginės varžos dažninė priklausomybė, pavaizduota 1-ąja kreive 
1.11 pav., b, sutampa su anksčiau minėtuose darbuose gautais rezultatais. Kuo 
labiau skiriasi elektromagnetinės bangos sklidimo sąlygos skirtingose spiralės 
pusėse (didesnis matmenų 1c ir 2c  skirtumas), tuo didesnis lėtinimo koeficientas 
žemųjų dažnių ruože. 1.11 pav., a  4-oji  ir ir 5-oji kreivės rodo, kad lėtinimo 
koeficientas žemųjų dažnių ruože gali būti gerokai didesnis už konstrukcinį lėti-
nimo koeficientą. Pasinaudojant šia spiralinės linijos savybe, tam tikromis sąly-
gomis galima gauti iš esmės pastovų lėtinimo koeficientą plačiame dažnių ruože 
(1.11 pav., a, 3-oji kreivė). Ši nevienalytės spiralinės linijos savybė buvo paste-
bėta ir [1.2] darbe. 

Ekranui tolstant banginė varža didėja (1.11 pav., b, 4-oji ir 5-oji kreivės). 
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Lėtinimo koeficiento ir banginės varžos žemųjų dažnių ruože priklausomybę 
nuo spiralės asimetriškumo išorinio ekrano atžvilgiu iliustruoja 1.12 pav. pateik-
tos kreivės. Šių kreivių analizė rodo, kad spiralinės sistemos lėtinimo koeficientą 
žemųjų dažnių ruože galima gerokai padidinti mažinant tarpelį tarp vieno spiralės 
šono ir ekrano. Sumažinus šį tarpelį iki šimtųjų spiralės storio b2  dalių, teoriškai 
galima gauti lėtinimo koeficientą du arba net tris kartus didesnį už konstrukcinį. 
Praktiškai lėtinimo koeficientą žemųjų dažnių ruože galima padidinti iki 1,5 karto. 

Punktyrinėmis linijomis 1.12 pav. atvaizduotos daugialaidžių linijų metodu 
tais pačiais atvejais apskaičiuotos kreivės. Lyginant ištisines ir punktyrines kreives 
matyti, kad jos gerai sutampa, kol tarpai 1c  ir 2c  tarp spiralės šonų ir ekranų ski-
riasi iki 5 kartų (1.12 pav., a, 3-iosios kreivės). Banginės varžos skaičiavimo meto-
dinė paklaida (1.12 pav., b, 3-iosios kreivės) atsiranda dėl to, kad, skaičiuojant 
elektrodinaminiu metodu, neatsižvelgiama į spiralės laidininkų matmenis. Skaičia-
vimo rezultatų skirtumai didėja, didėjant spiralės asimetriškumui ekrano atžvilgiu. 

Kai tarpai tarp spiralės ir ekrano 1c  ir 2c  skiriasi dešimtis kartų, lėtinimo 
koeficiento ir banginės varžos skaičiavimo rezultatai žemųjų dažnių ruože, tai-
kant elektrodinaminį ir daugialaidžių linijų metodus, gali skirtis iki 25–30 %. 
Nepaisant to, charakteristikų pobūdis sutampa ir kokybinei analizei pasiūlyta 
metodika tinka net tada, kai asimetriškumas labai didelis. Šią metodiką galima 
tobulinti ir taikyti modeliuojant ir tiriant spiralines sistemas su įvairių tipų išori-
niais bei vidiniais ekranais ir sudarant apibendrintus sistemų modelius. 

1.11 pav. Išoriniame ekrane asimetriškai įtaisytos spiralės lėtinimo koeficiento 
(a) ir banginės varžos (b) dažninės charakteristikos, kai 10cot =ψ , 10/ =bh , 
c2/b = 0,25:   1 – c1/b = 0,25,   2 – 0,6,   3 – 3,   4 – 5,5,   5 – 16,6 
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1.3.2. Apibendrintas spiralės su išoriniais ekranais modelis 
Sudarysime apibendrintą spiralinių sistemų be vidinių ekranų modelį, kuris 

leistų analizuoti vienalytes ir nevienalytes, ekranuotas ir neekranuotas sistemas 
su įvairiais išoriniais ekranais, be to, sistemas, kuriose spiralei tvirtinti naudoja-
mas dielektrinis laikiklis. 

1.13 pav., a ir b  atvaizduoti dviejų spiralinių sistemų su išoriniais ekranais 
skerspjūviai, c ir d – parodyti vienalyčių spiralinių sistemų, sudarytų iš kairiosios 
ir dešiniosios tiriamųjų sistemų pusių, modelių skersiniai pjūviai. Atvaizduoti 
modeliai nagrinėti ankstesniuose darbuose [1.1, 1.3]. 

Spiralinės sistemos, kuriai galima taikyti 1.13 pav., c atvaizduotą modelį, lė-
tinimo koeficientas ir banginė varža išreiškiami formulėmis: 

⋅
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1
1r1L sinh

cosh
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sinhcot
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kb
kbk εψ ,sinh
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kbkc     (1.44) 
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         (1.45) 
čia bdc −= 11  – tarpas tarp spiralės ir kairiosios pusės ekrano.  

1.12 pav. Asimetriškai išorinio ekrano atžvilgiu įtaisytos spiralės lėtinimo koe-
ficiento (a) ir banginės varžos (b) žemųjų dažnių ruože priklausomybės nuo 
išorinio ekrano nuotolio (santykio bc /1 ), kai 10cot =ψ , 10/ =bh : 
1 – bc2  = 0,1,   2 – 0,25,   3 – 0,9 

a 

b 
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Nagrinėjant 1.13 pav., d atvaizduotą lėtinimo sistemos modelį, galima gauti 
tokias lėtinimo koeficiento ir banginės varžos išraiškas: 

( )
( ) )(sinhsinhsinhcoshsinh

sinhsinhcoshcoshcot 32
322

2r12r2
2L cckkb

ccbkkbkc
kckbkckbk +

++

+
=

εεψ , (1.46) 

r22r1
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hk

kZ ,     (1.47) 
čia bdcbdc −=−= 3322 ,  – tiriamosios sistemos dešiniosios pusės matmenys. 

Atsižvelgdami į (1.44)–(1.47) gauname tokias tiriamųjų sistemų 
(1.13 pav., a, b) apibendrintas lėtinimo koeficiento ir banginės varžos išraiškas: 
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1.13 pav. Asimetriškai įtaisytų išoriniame ištisiniame (a) ir anizotropiškai lai-
džiame (b) ekranuose spiralinių linijų skerspjūviai ir sudarytų iš tiriamųjų si-
stemų kairiųjų ir dešiniųjų pusių modeliai (c, d):   1 – spiralė,   2 – išorinis išti-
sinis ekranas,   3 – išorinis anizotropinis ekranas,   4 – dielektrinis spiralės 
laikiklis,   5 – anizotropiškai laidžios plokštumos, kuriomis modeliuojamos 
sąveikaujančios spiralių dalys,   6 – izotropiškai laidi plokštuma, kuria mode-
liuojamas išorinis ekranas,   7 – anizotropiškai laidi plokštuma, kuria mode-
liuojamas anizotropiškai laidus išorinis ekranas,   εr1 – spiralės viduje esančio 
dielektriko santykinė dielektrinė skvarba,   εr2 – spiralės išorėje esančio die-
lektriko santykinė dielektrinė skvarba 
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čia 1k  ir 2k  – modelių, atitinkančių tiriamųjų sistemų dešiniąsias ir kairiąsias 
puses, bangos skaičiai. 

Žemųjų dažnių ruože: 
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(1.48)–(1.51) formulės yra apibendrintos lėtinimo koeficiento ir banginės 

varžos išraiškos, kadangi jos aprėpia daug spiralinių lėtinimo sistemų variantų ir 
leidžia įvertinti spiralei tvirtinti panaudotų dielektrinių laikiklių įtaką. 

Kai 32 dd = , gauname spiralinės sistemos su ištisiniu išoriniu ekranu mate-
matinį modelį. Kai 23 dd >> , – spiralinės sistemos su išoriniu anizotropiškai lai-
džiu ekranu modelį. Kai bddd >>== 321 , gauname neekranuotos spiralinės lini-
jos modelį. 

Kai 321 ddd ==  ir 1r2r1 == εε , lėtinimo sistema tampa vienalyte, o jos lėti-
nimo koeficiento ir banginės varžos išraiškos sutampa su (1.42) ir (1.43) išraiš-
komis. 

Norint apskaičiuoti apibendrinto modelio lėtinimo koeficientą ir banginę 
varžą pagal (1.48) ir (1.49) formules, reikia žinoti sistemos vienalyčių dalių lėti-
nimo koeficientų L1k ir L2k  vertes, atitinkančias tas pačias dažnio f  vertes. Vie-
nalyčių dalių lėtinimo koeficientai, atitinkantys tas pačias dažnio vertes, kaip 
jau buvo aptarta 1.2 dalyje, skaičiuojami priartėjimo būdu. 

Sudarant apibendrinto modelio charakteristikų skaičiavimo programą, buvo 
panaudotas algoritmas, pagrįstas tuo, kad pagal (1.33) 

i

i
i k

kf
L

0
π2
c

= ,        (1.52) 

čia 21,=i  atitinka tiriamosios sistemos vienalyčių dalių modelius 
(1.13 pav., c ir d). 

Pasirinkus bangos skaičiaus 1k  vertę, pagal (1.44) ir (1.52) formules apskai-
čiuojamos L1k  ir 1f  vertės. Tada nedideliu žingsniu keičiamas bangos skaičius 
2k , pagal (1.46) ir (1.52) formules skaičiuojamas dažnis 2f , kol tenki-

nama sąlyga 
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čia δ – maksimali leistinoji santykinė dažnių skirtumo paklaida. 
Nustatytosios bangos skaičių 1k  ir 2k  vertės, ties kuriomis tenkinama 

(1.53) sąlyga, taikomos tiriamosios nevienalytės sistemos lėtinimo koeficientui ir 
banginei varžai skaičiuoti pagal (1.48) ir (1.49) formules. Taip nustatomos tiria-
mosios sistemos lėtinimo koeficiento ir banginės varžos vertės, atitinkančios 
dažnį f . 

Taikant aptartąją metodiką apskaičiuotos tiriamosios sistemos lėtinimo koe-
ficiento ir banginės varžos dažninės charakteristikos pateiktos 1.14 pav. 

Iš charakteristikų nagrinėjimo matyti, kad, esant simetriškai išoriniame ekra-
ne įtaisytai spiralei, lėtinimo koeficientas žemųjų dažnių srityje būna mažesnis už 
konstrukcinį koeficientą ir didėjant dažniui didėja (1.14 pav., a, 1-oji kreivė ). Ši 
kreivė ir banginės varžos priklausomybė nuo dažnio (1.14 pav., b, , 1-oji kreivė) 
sutampa su 1.11 pav. pateiktais skaičiavimo rezultatais. 

1.14 pav., a ir b  2-osios kreivės vaizduoja lėtinimo koeficiento ir banginės 
varžos dažnines charakteristikas, kai išorinis ištisinis ekranas pakeistas anizotro-
piškai laidžiu ekranu, nekeičiant kitų sistemos konstrukcinių parametrų. Šių krei-
vių palyginimas su 1-osiomis kreivėmis rodo, kad išorinis anizotropiškai laidus 
ekranas gerokai padidina lėtinimo koeficientą ir banginę varžą žemųjų dažnių 
ruože. Dėl šios priežasties sistemos lėtinimo koeficientas ir ypač banginė varža 
labai kinta didėjant dažniui. 

1.14 pav., a ir b  3-osios kreivės iliustruoja dielektriko, panaudoto spiralės 
išorėje, įtaką sistemos charakteristikoms. Dielektrikas spiralės išorėje mažina 
sistemos banginę varžą ir didina lėtinimo koeficientą. Didžiausia dielektriko įtaka 
lėtinimo koeficientui pasireiškia žemųjų dažnių ruože. 

Naudojant išorinį anizotropinį ekraną, kai spiralė jame įtaisyta asimetriškai, 
galima užtikrinti pastovų sistemos lėtinimo koeficientą plačiame dažnių ruože ir 
didelę banginę varžą (1.14 pav., a, ir b, 4-osios kreivės). 

Spiralinės lėtinimo sistemos, naudojamos bėgančiosios bangos elektroniniuo-
se vamzdžiuose elektronų pluoštui kreipti, turi nuo sistemos įėjimo platėjantį išė-
jimo link kanalą. Atstumas tarp spiralinio kreipimo elektrodo ir ekrano sistemos 
įėjime būna kelios dešimtosios milimetro dalys, o išėjime – keli milimetrai. Tokio-
je lėtinimo ir kreipimo sistemoje labai svarbu užtikrinti lėtinimo koeficiento ir ban-
ginės varžos pastovumą išilgai sistemos. Sistemos parametrų kitimą išilgai siste-
mos paprasčiausia kompensuoti priartinant ekraną kitoje spiralės pusėje. 
Sudarytasis modelis leidžia projektuoti tokias sistemas. 

1.15 pav., a pateiktos kreivės, vaizduojančios, kaip elektronų pluošto srityje 
kintant tarpui 1c  tarp spiralės ir izotropinio ekrano (1-oji kreivė) bei spiralės ir ani-
zotropinio ekrano (2-oji kreivė) turi kisti tarpas 2c  tarp spiralės ir ekrano kitoje 
spiralės pusėje, kad lėtinimo koeficientas žemųjų dažnių ruože išliktų pastovus 
( 10L =k ). 1.15 pav., b pateiktos kreivės rodo, kaip turi kisti tarpas 2c , kad išilgai 
sistemos žemųjų dažnių ruože išliktų pastovi banginė varža ( Ω100B =Z ). Pateik-
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tųjų kreivių analizė rodo, kad, norint užtikrinti nekintamus lėtinimo sistemos para-
metrus, anizotropinį ekraną tenka labiau nutolinti nuo spiralės negu izotropinį, o 
sistemos įėjime, kai atstumai tarp elektrodų maži, anizotropinio ekrano iš viso ne-
turėtų būti. Taikant nurodytą būdą, sunku pasiekti, kad ir lėtinimo koeficientas, ir 
banginė varža nekistų. Jeigu vienodai svarbūs abu paminėti parametrai, galima ras-
ti tarpų 2c  vertes, kurioms esant lėtinimo koeficiento ir banginės varžos pokyčiai 
išilgai sistemos būtų minimalūs. 

Taigi plokščiosioms spiralinėms sistemoms, sudarytoms iš išorinio ekrano ir 
asimetriškai jame įtaisytos spiralės, tirti elektrodinaminiu metodu galima taikyti 
paprastą metodiką, pagrįstą vidutinių ilginių parametrų skaičiavimu. Remiantis 
šia mintimi gautos apibendrintos lėtinimo koeficiento ir banginės varžos išraiš-
kos, kurios apima iš esmės visus galimus spiralinių sistemų variantus: vienalytes 
ir nevienalytes; su izotropiškai arba anizotropiškai laidžiais išoriniais ekranais; su 
dielektriniais intarpais spiralės viduje arba išorėje. 

Gautų rezultatų palyginimas su ankstesniuose darbuose gautais atskirų tipų 
vienalyčių ir nevienalyčių spiralinių sistemų tyrimo rezultatais rodo, kad jie tik 
nedaug skiriasi. Todėl galima teigti, kad sudarytus spiralinių lėtinimo sistemų 
modelius ir gautąsias charakteristikų išraiškas galima taikyti atliekant inžine-
rinius skaičiavimus. 

1.14 pav. Spiralinių sistemų, atvaizduotų 1.13 pav., a (1-osios kreivės) ir 
1.13 pav., b (2, 3 ir 4-osios kreivės), lėtinimo koeficiento (a) ir banginės varžos 
(b) dažninės charakteristikos, kai ψcot =10, bh = 6,6: 
1 – 25,021 == bcbc , 1r2 =ε ;   2 – 25,021 == bcbc , 1r2 =ε ;  
3 – 25,021 == bcbc , 2r2 =ε ;   4 – 6,5;25,0 21 == bcbc , 1r2 =ε  
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1.4. Apibendrinimas 
Pateikta plokščios konstrukcijos nevienalyčių spiralinių sistemų charakteris-

tikų skaičiavimo metodika, pagrįsta vidutinių ilginių parametrų skaičiavimu. At-
skleistos galimybės elektrodinaminį metodą taikyti nevienalyčių spiralinių siste-
mų analizei. 

Sudarytas plokščiųjų spiralinių sistemų, pasižyminčių ašine simetrija, mode-
lis. Išvestos lėtinimo koeficiento ir banginės varžos matematinės išraiškos. Paro-
dyta, kad dėl elektromagnetinio ryšio tarp spiralių sąveikaujančių dalių padidėja 
lėtinimo koeficientas žemutinių dažnių srityje. Tinkamai parinkus sistemos geo-
metrinius matmenis, spiralių laikiklių medžiagą ir konstrukciją, įmanoma pla-
čiame dažnių ruože gauti pastovų sistemos lėtinimo koeficientą. Ši savybė – 
svarbus spiralinių sistemų su ašine simetrija privalumas. 

Sudarytas nesimetrinių spiralinių sistemų apibendrintas modelis, aprėpiantis 
iš esmės visus galimus vienspiralių sistemų be vidinių ekranų variantus: vienaly-
tes ir nevienalytes; su izotropiškai arba anizotropiškai laidžiais išoriniais ekra-
nais; su dielektriniais intarpais spiralės viduje arba išorėje. Modelis gali būti tai-
komas ir plokštumine simetrija pasižyminčių simetrinių spiralinių sistemų 
analizei. Atskleistos sąlygos, kuriomis galima užtikrinti mažą elektromagnetinės 
bangos dispersiją. 

1.15 pav. Tarpo 2c  tarp spiralės ir išorinio ekrano priklausomybė nuo tarpo 1c , 
norint užtikrinti pastovų lėtinimo koeficientą 10L =k  (a) ir banginę varžą 

Ω100B =Z  (b) išilgai sistemos, kai cotψ =10, 10h b = :   1 – ekranas izotropinis,   
2 – ekranas anizotropinis 
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Parodyta, kad pasiūlytus modelius ir gautąsias charakteristikų išraiškas gali-

ma taikyti atliekant reikiamų savybių spiralinių lėtinimo įtaisų inžinerinę paiešką. 
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2. 
Daugialaidžių linijų metodas 

Suderinti du vienas kitam prieštaringus tikslus – sukurti tikslius lėtinimo sis-
temų modelius ir gauti gana paprastas matematines išraiškas šioms sistemoms 
analizuoti ir projektuoti – galima taikant daugialaidžių linijų metodą [2.1–2.3]. 
Šiuo metodu pagrindinė lėtinimo sistemos dalis modeliuojama daugialaide linija, 
kurios visi konstrukcijos parametrai sutampa su tiriamosios lėtinimo sistemos 
analogiškais konstrukcijos parametrais. Anksčiau lėtinimo sistemoms modeliuoti 
buvo taikomos paprastos daugialaidės linijos, sudarytos iš vienodų lygiagrečių 
stačiakampio skerspjūvio laidininkų, nutolusių vienas nuo kito tuo pačiu žings-
niu. Naujos kartos plačiajuosčių elektroninių įtaisų lėtinimo sistemoms mode-
liuoti reikia sudėtingesnių daugialaidžių linijų [2.4, 2.5]. Šiame skyriuje patei-
kiami tyrimų rezultatai, gauti plėtojant daugialaidžių linijų metodo galimybes. 

Skyriaus pradžioje pateikiami sudėtingų daugialaidžių linijų teorijos ir tai-
kymo pagrindai. Šioje skyriaus dalyje analizuojamas elektromagnetinių bangų 
sklidimas apibendrintoje daugialaidėje linijoje, pateikiamos įtampų ir srovių dau-
gialaidės linijos laidininkuose išraiškos, kai jos skerspjūvyje yra vienalytis arba 
nevienalytis dielektrikai, analizuojamas normaliųjų bangų (modų) sužadinimas ir 
sklidimas daugialaidėje linijoje bei jų superpozicija, pateikiama metodika linijų 
savosioms ir abipusei talpoms apskaičiuoti ir aprašomi lėtinimo sistemų modelių 
kūrimo, naudojant sudėtingas daugialaides linijas, pagrindiniai etapai.  

Daugialaidžių linijų metodo galimybės šiame skyriuje atskleidžiamos suda-
rant nevienalytės lėtinimo sistemos (susidedančios iš daugialaidės linijos atkarpų) 
modelį ir pateikiant dispersinės lygties ir banginės (įėjimo) varžos išraiškas. Pa-
rodoma, kad algebrinių lygčių sistemos, kuri yra tiriamosios sistemos matemati-
nis modelis, sprendinį rasti ir sistemos charakteristikas (lėtinimo koeficiento ir 
įėjimo varžos priklausomybes nuo dažnio) apskaičiuoti galima taikant skaitmeni-
nes iteracijas. Skyriaus pabaigoje pateikiama žinių apie daugialaidžių linijų 
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metodo modifikaciją, pagrįstą skaidos (S parametrų) matricų taikymu, ir įverti-
namas sklaidos matricų tinkamumas plačiajuostėms periodinėms lėtinimo 
sistemoms modeliuoti ir tirti. 

Skyriui rengti panaudoti darbai [2.1–2.25]. 

2.1. Elektromagnetinės bangos daugialaidėse linijose 

2.1.1. Banginės lygtys 
Apibendrinta daugialaidė linija, skirta lėtinimo sistemoms modeliuoti, pa-

vaizduota 2.1 pav. Sudarant apibendrintą modelį įvertinta, kad z  ašies kryptimi 
tiriamosios lėtinimo sistemos yra periodinės. Jų periode yra N  laidininkų, kurie 
vienas nuo kito gali skirtis pločiu id  ir tarpu tarp gretimų laidininkų il . Tačiau visų laidininkų išdėstymo lėtinimo sistemoje žingsnis L  pastovus, o jos skerspjū-
vyje yra vienalytis dielektrikas, kurio dielektrinė skvarba ε . Lėtinimo sistemų 
laidininkų skerspjūvio matmenys id , il , 1w  ir 2w  yra daug mažesni už laidininkų 
ilgį, o laidininkų storis p  daug mažesnis už kitus linijos skerspjūvio matmenis. 

Elektromagnetinis laukas bet kuriame idealios daugialaidės linijos erdvės 
taške gali būti aprašytas Maksvelo (J. C. Maxwell) diferencialinėmis lygtimis 
[2.6, 2.7]. Šios diferencialinės lygtys yra tiesinės ir, kai linijos erdvėje nėra erd-
vinių krūvių, atrodo taip: 

2.1 pav. Lėtinimo sistemoms modeliuoti skirta apibendrintoji daugialaidė 
linija:   1 – daugialaidės linijos laidininkas,   2, 4 – ekranai,   3 – skerspjūvį 
užpildantis absoliučiosios dielektrinės skvarbos ε  dielektrikas, 1w  ir 2w  – 
atstumai nuo laidininkų iki ekranų, p  – laidininkų storis, D NL=  – laidininkų 
grupės pasikartojimo periodas, N – laidininkų skaičius grupėje, 

1( ) / 2i i iL d d l+= + +  – laidininkų išdėstymo daugialaidėje linijoje žingsnis, 
id  – i -ojo laidininko plotis grupėje, il  – tarpas tarp i -ojo ir ( 1)i + -ojo 

laidininkų grupėje, i  – laidininko eilės numeris grupėje, n  – laidininko eilės 
numeris daugialaidėje linijoje 
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čia H� , E�  – magnetinio ir elektrinio laukų stiprumo vektoriai, ε , µ  – daugia-
laidės linijos skerspjūvyje esančios medžiagos absoliučioji magnetinė ir dielekt-
rinė skvarbos. 

Elektromagnetinio lauko daugialaidės linijos laidininkuose ir ekranuose 
stiprumas lygus nuliui. 

Tiesiogiai iš (2.1)–(2.4) Maksvelo lygčių nustatyti elektromagnetinio lauko 
sandarą ir bangų sklidimą sudėtinga. Patogiau taikyti iš Maksvelo lygčių išveda-
mas šias formules: 
 2

2
2 0HH
t

εµ ∂∇ − =
∂

�

� ,   (2.5) 

 2
2

2 0EE
t

εµ ∂∇ − =
∂

�

� ,     (2.6) 
čia 2∇  – Laplaso (P. S. Laplace) operatorius. Dekarto (R. Descartes) koordi-
načių sistemoje jis užrašomas taip: 
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.   (2.7) 
(2.5) ir (2.6) lygtys vadinamos Dalambero (J. De Rond D'Alembert) viena-

lytėmis vektorinėmis lygtimis. Šių lygčių sprendiniais aprašomos greičiu 
1/v εµ=  sklindančios bangos. Todėl elektrodinamikoje (2.5) ir (2.6) lygtys 

vadinamos banginėmis lygtimis. Iš (2.5) ir (2.6) lygčių matyti, kad elektrinio ir 
magnetinio laukų kitimas daugialaidėje linijoje yra vienodo banginio pobūdžio. 
Todėl toliau analizuosime tik (2.6) lygtimi aprašomą elektrinio lauko bangą. 

Bangos sklidimas daugialaidėje linijoje x , y  ir z  ašių kryptimis dėl linijos 
konstrukcijos ypatumų yra skirtingas. 

2.1.2. Erdvinės harmonikos periodinėse gardelėse 
Daugialaidė linija z  ašies kryptimi ekvivalenti diskrečiajai periodinei garde-

lei. Pagal Floke (G. Floquet) teoremą tokios gardelės banginės lygties (2.6) 
sprendinys yra plokščioji banga ( , , , )E E x y z t=

� � , harmoniškai kintanti dažniu ω  ir 
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z  ašies kryptimi sklindanti faziniu greičiu fv  [2.8]. Remdamiesi kompleksinių 
amplitudžių metodu šią bangą galime užrašyti taip: 
 j( )

0( , , , ) Re ( , , )e t zE x y z t E x y z ω β− =  
� � ,   (2.8) 

čia 0 ( , , )E x y z�  – elektrinio lauko stiprumo vektorius pirmosios ties koordinačių 
pradžia esančios daugialaidės linijos laidininkų grupės periodo erdvėje laiko 
momentu 0t = ; 
 f/ vβ ω=    (2.9) 
yra fazės koeficentas z  ašies kryptimi. 

Funkcija 0 ( , , )E x y z�  z  ašies kryptimi yra periodinė. Jos pasikartojimo perio-
das lygus daugialaidės linijos periodui D . Todėl šią funkciją galime išskleisti 
Furjė (J. B. J. Fourier) eilute ir užrašyti taip: 

 j2π
0 ( , , ) ( , ) e

zq Dq
q

E x y z E x y
+∞ −

=−∞

= ∑� � ,  (2.10) 
čia 

 j2π
0

0

1( , ) ( , , )e d
zD qDqE x y E x y z zD= ∫� � .  (2.11) 

Įrašę (2.10) formulę į (2.8) gauname naują z  ašies kryptimi sklindančios 
bangos išraišką: 

 j( t )( , , , ) Re ( , )e q z
q

q
E x y z t E x y ω β+∞ − −

=−∞

 =   ∑� � ,  (2.12) 
 2π /q q Dβ β= + , 0; 1; 2q = ± ± …  (2.13) 
Iš (2.12) išraiškos išplaukia, kad daugialaidėje linijoje z  ašies kryptimi 

sklinda sudėtinga banga. Ją sudaro begalinė suma plokščiųjų ω  dažnio harmoni-
nių bangų, besiskiriančių viena nuo kitos amplitudėmis ( , )qE x y�  ir fazės 
koeficientais qβ . Šios sudėtingos bangos dedamosios vadinamos erdvinėmis har-
monikomis. Daugialaidėje linijoje gali sklisti tik erdvinių harmonikų visuma. 
Pavienė erdvinė harmonika sklisti negali, nes ji neatitinka periodiškai kintančių 
daugialaidės linijos kraštinių sąlygų. 

Taikydami (2.9) ir (2.13) formules, galime gauti erdvinių harmonikų išraišką 
faziniam greičiui apskaičiuoti: 

 f / / ( 2π )q qv D qω β ω ψ= = + ,  (2.14) 
čia Dψ β=  – nulinės erdvinės harmonikos fazės pokyčio kampas daugialaidės 
linijos viename periode. Praleidžiamųjų dažnių juostoje jis kinta nuo 0 iki 2π . 
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Iš (2.14) ir (2.13) formulių išplaukia, kad nulinės ( 0q = ) erdvinės harmoni-
kos fazinis greitis sutampa su bangos sklidimo greičiu f0 fv v= . Didėjant erdvinės 
harmonikos eilės numeriui q  jos fazinis greitis mažėja. Be to, erdvinės harmoni-
kos su neigiamu eilės numeriu ( 0q < ) sklinda bangai priešinga kryptimi. 

Grupinis harmonikų greitis apskaičiuojamas pagal formulę: 
 f

gr
f

f

1 1
d d d1dd d
q

v
v

v

v

β β ω
ωω ω

= = =  −  

.  (2.15) 

Šis greitis visų erdvinių harmonikų vienodas ir sutampa su visos bangos arba 
nulinės erdvinės harmonikos grupiniu greičiu grv . 

Erdvinės harmonikos, kurių sklidimas sutampa su grupinio greičio kryptimi, 
vadinamos tiesioginėmis, o erdvinės harmonikos, sklindančios priešinga grupinio 
greičio kryptimi, – atgalinėmis. 

Dėl elektromagnetinio ryšio tarp daugialaidės linijos laidininkų ir dėl šių lai-
dininkų aplinkos terpės savybių kitimo erdvinių harmonikų fazinis greitis pri-
klauso nuo dažnio. Šis reiškinys vadinamas dispersija. Dispersijai įvertinti 
nustatomos harmonikų dispersinės charakteristikos. Dispersinė charakteristika – 
tai erdvinės harmonikos fazinio greičio fqv  priklausomybė nuo dažnio ω : 

 f ( )qv f ω= .  (2.16) 
Pagal dispersinės charakteristikos kitimo pobūdį dispersija gali būti norma-

lioji ir anomalioji. Esant normaliajai dispersijai, didėjant dažniui erdvinės har-
monikos fazinis greitis mažėja ( fd / d 0qv ω < ), o anomaliosios dispersijos atveju 
dažniui didėjant harmonikos fazinis greitis didėja ( fd / d 0qv ω > ). Be to, dispersija 
vadinama teigiamąja, kai grupinio ir fazinio greičių kryptys sutampa; jei šių grei-
čių kryptys priešingos – dispersija neigiamoji. 

Taigi iš (2.14) ir (2.15) išraiškų išplaukia, kad tiesioginių erdvinių harmo-
nikų dispersija gali būti teigiamoji anomalioji arba normalioji, o atgalinių erdvi-
nių harmonikų dispersija – tik neigiamoji anomalioji. 

Įrašykime į banginę lygtį (2.6) z  ašies kryptimi sklindančios bangos 
kompleksinę amplitudę (2.12). Gausime lygtį: 

 ( )2 2
j2 2

2 2
( , ) ( , ) ( , ) e 0qzq q

q q
q

E x y E x y k E x yx y
ββ

+∞ −

=−∞

 ∂ ∂ + + − =∂ ∂  
∑

� �

� ,  (2.17) 

čia  
 2 2 2( / )k vω εµ ω= =   (2.18) 

yra fazės koeficientas erdvės, užpildytos medžiaga su dielektrine ir magnetine 
skvarbomis, lygiomis ε  ir µ . 
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Ši lygtis galioja tik daugialaidės linijos erdvėje. Padauginkime (2.17) lygtį iš 

je mzβ  ir integruokime z  kryptimi viename daugialaidės linijos periode D . Šis 
integralas bus nelygus nuliui tik tada, kai m q= . Taip gauname lygtį 

 ( )2 2
2 2

2 2

( , ) ( , ) ( , ) 0q q
q q

E x y E x y k E x yx y β∂ ∂
+ + − =

∂ ∂

� �

� ,  (2.19) 
išryškinančią dar vieną svarbią erdvinių harmonikų savybę – daugialaidės linijos 
erdvėje kiekviena erdvinė harmonika atitinka banginę lygtį. 

2.1.3. Bangos vienalytėje daugialaidžių linijų srityje 
Daugialaidė linija x  ašies kryptimi yra begalinė ir vienalytė. Jos skerspjūvio 

matmenys, bangų sklidimo terpės parametrai ir kraštinės sąlygos x  ašies kryp-
timi yra pastovūs. Šiuo atveju (2.5) ir (2.6) banginių lygčių daliniai sprendiniai 
aprašo išilgai daugialaidės linijos vienalytės srities priešpriešiais sklindančias 
elektromagnetines bangas. Dalinis (2.6) lygties sprendinys, apibūdinantis krin-
tančiosios bangos elektrinio lauko stiprumo vektoriaus kitimą x  ašies kryptimi, 
užrašomas taip: 

 j( , , ) ( , )e x xE x y z E y z β−
=

� � ,  (2.20) 
čia xβ  – fazės koeficientas x  ašies kryptimi. (2.20) išraiškoje ( , )E y z�  elektrinio 
lauko stiprumo vektorius yra daugialaidės linijos išilginio pjūvio plokštumoje 
0y z  ir atitinka Floke teoremą, išreiškiamą (2.8) lygtimi. 

Įrašę (2.20) dalinį sprendinį į (2.6) banginę lygtį gauname: 
 ( )2 2

2 2
2 2
( , ) ( , ) ( , ) 0x

E y z E y z k E y zy z β∂ ∂+ + − =
∂ ∂

� �

� .  (2.21) 
Šios lygties koeficientas 
 2 2

k xkβ β= −   (2.22) 
vadinamas kriziniu fazės koeficientu, o jį atitinkantis dažnis 

 2 2( )k k xv vω β ω β= = −   (2.23) 
vadinamas kriziniu dažniu. Jeigu linijoje sužadinamos bangos dažnis kω ω> , 
krizinis fazės koeficientas kβ  yra realusis dydis ir bangos fazė x  ašies kryptimi 
kinta tiesiškai. Tai x  ašies kryptimi pastoviu greičiu sklindančios bangos požy-
mis. Priešingu atveju, kai kω ω< , kβ  yra menamasis dydis ir bangos fazė x  ašies 
kryptimi lieka pastovi, o bangos amplitudė mažėja eksponentiniu dėsniu. Tai 
rodo, kad energija šia kryptimi nepernešama. 
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Nagrinėjamųjų plačiajuosčių lėtinimo sistemų praleidžiamųjų dažnių juosta 
prasideda nuo nulio. Todėl šias lėtinimo sistemas modeliuojančiosios daugialai-
dės linijos krizinis dažnis turi būti lygus nuliui ( 0kω = ). Iš (2.22) lygties išplau-
kia, kad kai krizinis dažnis lygus nuliui, fazės koeficientas x  ašies kryptimi 
lygus daugialaidės linijos erdvės fazės koeficientui: 

 x kβ = .  (2.24) 
Įrašę (2.24) lygybę į (2.21) lygtį, gauname: 
 2 2

2 2
( , ) ( , ) 0E y z E y z
y z

∂ ∂+ =
∂ ∂

� �

.  (2.25) 
Gautoji (2.25) išraiška yra dvimatė Laplaso lygtis. Laukai, atitinkantys Lap-

laso lygtį, yra potencialiniai. Tai reiškia, kad (2.25) lygties sprendiniai gali būti 
išreikšti per tam tikros funkcijos ( , , )x y zΦ  gradientą: 

 ( , ) grad ( , )E y z y zΦ= −
� .  (2.26) 

Funkcija ( , )y zΦ  vadinama skaliariniu potencialu. 
Banga, atitinkanti (2.24)–(2.26) lygtis, vadinama skersine elektromagnetine 

banga (TEM). Taigi daugialaidėje linijoje x  ašies kryptimi sklinda TEM banga. 
Ši banga 0y z  plokštumoje turi tik skersines elektromagnetinio lauko 
dedamąsias, jos išilginės dedamosios lygios nuliui ( 0xE =  ir 0xH = ). Elektrinio 
lauko sandara 0y z  plokštumoje sutampa su elektrostatiniu lauku, atitinkančiu 
(2.25) lygties kraštines sąlygas. 

2.1.4. Erdvinės harmonikos daugialaidėse linijose 
Daugialaidėje linijoje sklindančios q -osios erdvinės harmonikos elektrinio 

lauko kitimą y  ašies kryptimi galima nustatyti iš (2.19) lygties. Atsižvelgdami į 
tai, kad elektrinis laukas neturi dedamosios x  ašies kryptimi ( 0xE = ), gauname 
tokią banginę lygtį: 

 ( )2
2 2

2

( ) ( ) 0q
q q

E y k E yy
∂

+ − =
∂

�

�β .  (2.27) 
(2.27) lygties dalinis sprendinys z  ašies kryptimi begalinei daugialaidei lini-

jai su nutolintais ekranais ( 1w →∞  ir 2w →∞ ) užrašomas šitaip: 
 j

0( ) e yq y
q qE y E γ−

=
� � ,  (2.28) 

čia 0qE
�  – q -osios erdvinės harmonikos elektrinio lauko stiprumo vektorius dau-

gialaidės linijos 0y z  plokštumoje ties laidininko paviršiumi ( 0y = ); 
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 2 2
yq qkγ β= −   (2.29) 

yra q-osios erdvinės harmonikos sklidimo koeficientas y ašies kryptimi. 
Nagrinėjamosiose lėtinimo sistemose q kβ >> , todėl 
 jyq qγ β≅ ± ,  (2.30) 

ir daugialaidėje linijoje sklindančios q-osios erdvinės harmonikos elektrinio 
lauko stiprumo kitimą y  ašies kryptimi apibūdina daugiklis e q yβ− . Daugiklis 
e q yβ+  fizikinės prasmės neturi, nes aprašo be galo stiprėjantį elektrinį lauką. Taigi 
elektrinio lauko stiprumas yra maksimalus daugialaidės linijos laidininkų plokš-
tumoje 0x z . Tolstant nuo daugialaidės linijos laidininkų plokštumos lauko 
stiprumas mažėja ir šis kitimas spartėja didėjant erdvinės harmonikos eilės nume-
riui q . 

Jeigu daugialaidė linija turi vieną arba du ekranus, tai gautame sprendinyje 
atsižvelgiant į kraštines sąlygas daugiklis e q yβ−  pakeičiamas tiesine funkcijų 
sinh( )q yβ  ir cosh( )q yβ  kombinacija. 

Taigi išryškėja dar viena daugialaidėje linijoje sklindančių erdvinių harmo-
nikų savybė – harmonikų elektrinio lauko paviršinis pobūdis, t. y. kuo didesnis 
erdvinės harmonikos eilės numeris, tuo arčiau prie laidininkų susitelkia jų elekt-
rinis laukas. 

2.2. Įtampos ir srovės daugialaidžių linijų laidininkuose 
Išveskime įtampos ir srovės n -ajame daugialaidės linijos laidininke išraiš-

kas, kai jos skerspjūvyje yra vienalyčiai ir nevienalyčiai dielektrikai. 

2.2.1. Daugialaidė linija vienalyčiame dielektrike 
Bendruoju atveju vienalytėje daugialaidės linijos srityje x  ašies kryptimi 

priešpriešiais sklinda dvi TEM bangos. Šių bangų laukai yra potencialiniai. Re-
miantis (2.20), (2.24) ir (2.26) lygtimis, elektrinio lauko potencialą ( , , )x y zΦ  
daugialaidės linijos skerspjūvio erdvėje x  ašies kryptimi galime aprašyti dviejų 
priešpriešiais sklindančių bangų suma: 

( )j j
0 0 0( , , ) ( , ) e ekx kxx y z y z A BΦ Φ −= + =  

 ( )0 ( , ) cos siny z A kx B kxΦ + ,  (2.31) 
čia 

 ( )0 j / 2A A B= + ,   (2.32) 
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 ( )0 j / 2B A B= −   (2.33) 
yra krintančiosios ir atgalinės bangų kompleksinės amplitudės; A  ir B  – pasto-
vieji koeficientai; 0 ( , )y zΦ  – potencialo pasiskirstymas 0y z  plokštumoje. 

Kadangi nagrinėjamosios daugialaidės linijos skerspjūvyje nėra erdvinių 
krūvių, tai potencialo pasiskirstymas 0y z  plokštumoje sutampa su statinio 
elektrinio lauko potencialo pasiskirstymu ir yra aprašomas dvimate Laplaso lyg-
timi: 

 2 2
0 0

2 2

( , ) ( , ) 0y z y z

y z

Φ Φ∂ ∂
+ =

∂ ∂
.  (2.34) 

Funkcija 0 ( , )y zΦ  turi atitikti periodiškai kintančias z  ašies kryptimi daugia-
laidės linijos kraštines sąlygas. 

Begalinės daugialaidės linijos (2.34) lygties sprendinys z  ašies kryptimi 
išreiškiamas formule: 

 ( ) j
0 ( , ) cosh sinh e zy z F y G y βΦ β β −= + .  (2.35) 

Pagal Floke teoremą funkcija atitinka periodines kraštines sąlygas, jeigu po-
tencialą 0 ( , )y zΦ  sudaro begalinė erdvinių harmonikų suma [2.9]: 

 ( )j j
0 ( , ) ( )e cosh sinh eq qz z

q q q q q
q q

y z y F y G yβ βΦ Φ β β
∞ ∞

− −

=−∞ =−∞

= = +∑ ∑ ,  (2.36) 
čia 

 j2π
0

0

1( ) ( , ) e d
zD q Dq y y z zDΦ Φ

−

= ∫   (2.37) 
yra elektrinio lauko potencialo q -osios erdvinės harmonikos kompleksinė ampli-
tudė; qF  ir qG  – pastovieji koeficientai. 

Taigi į (2.31) išraišką įrašę (2.36) formulę, gauname elektrinio lauko poten-
cialo bet kuriame daugialaidės linijos erdvės taške išraišką: 

 ( ) j( , , ) cos sin ( ) e q z
q

q
x y z A kx B kx y βΦ Φ

∞
−

=−∞

= + ∑ .  (2.38) 
Jeigu daugialaidės linijos ekranų potencialus prilyginsime nuliui, tai (2.38) 

formule aprašoma potencialo vertė jos laidininkų paviršiuose atitiks įtampos 
kompleksinę amplitudę. Įrašę į (2.38) formulę daugialaidės linijos n -ojo laidi-
ninko paviršiaus koordinates ( z nL=  ir 0y = ) ir įvertinę (2.13), gauname tokią 
linijos n -ojo laidininko įtampos kompleksinės amplitudės išraišką: 

 ( )
2πjj( ) cos sin e e n qn Nqm

q
U x A kx B kx Fθ ∞ −

−

=−∞

= + ∑ ,  (2.39) 
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čia Lθ β= – nulinės erdvinės harmonikos fazės pokyčio kampas daugialaidės 
linijos viename žingsnyje L ; /N D L=  – laidininkų skaičius viename daugialai-
dės linijos periode. 

(2.39) formulėje po sumos ženklu esantis fazės daugiklis 2πexp jn qN
 −   , 

q  kintant nuo −∞  iki +∞ , gali įgyti tik N  skirtingų verčių. Susiekime šioje 
sumoje harmonikas su vienodais fazės daugikliais. Tuo tikslu (2.39) formulėje 
pakeiskime kintamąjį q  nauju kintamuoju i : 

 q iN ν= + ,  (2.40) 
čia 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3i = − − −… … ir 0, 1, 2 ( 1)Nν = −… . 

Po pakeitimo erdvines harmonikas nusakančią sumą galime užrašyti šitaip: 
 

2π 2π1j j

0
e e

Nn q nN Nq
q
F F

ν

ν
ν

∞ −− −

=−∞ =

=∑ ∑ ,  (2.41) 
čia 

 iN
i

F Fν ν

∞

+
=−∞

= ∑ .  (2.42) 
Įrašę (2.41) formulę į (2.39), gauname paprastesnę daugialaidės linijos  

n -ojo laidininko įtampos kompleksinės amplitudės išraišką: 
 ( )1 j

0
( ) cos sin eN n

nU x A kx B kx νθ
ν ν

ν

−
−

=

= +∑ ,  (2.43) 
čia 

 A AFν ν= , B BFν ν= ,  (2.44) 
 2π

Nνθ θ ν= + .  (2.45) 
Taigi, jei daugialaidės linijos periode yra N  laidininkų, tai bet kuriame lini-

jos laidininke sklindančios bangos įtampos kompleksinę amplitudę sudaro N  jos 
dedamųjų kompleksinių amplitudžių suma. Kiekviena ν -oji bangos dedamoji yra 
TEM banga, kurią sudaro suma erdvinių harmonikų su eilės numeriais q iN ν= + . 
Šios dedamosios z  ašies kryptimi sklinda skirtingais faziniais greičiais. Todėl jų 
fazės pokyčio kampai νθ  viename daugialaidės linijos žingsnyje skirtingi. 
Bangos atitiks lėtinimo sistemos kraštines sąlygas, kai linijoje vienu metu sklis 
N  bangos dedamųjų. Praleidžiamųjų dažnių juostoje fazės kampas θ  kinta nuo 
0 iki 2π/N . 

Ilgosiose linijose ryšį tarp įtampos ir srovės nusako telegrafinės lygtys. To-
dėl daugialaidės linijos n -ajame laidininke ν -osios dedamosios srovės 
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kompleksinės amplitudės formulei išvesti galima taikyti iš telegrafinių lygčių 
gaunamą išraišką: 

 d ( )1( ) j ( ) d
n

n
n

U xI x
L x

ν
ν

νω θ
= − ,  (2.46) 

čia ( )nI xν  ir ( )nU xν  – srovės ir įtampos kompleksinių amplitudžių ν -oji deda-
moji daugialaidės linijos n -ajame, laidininke; ( )nL νθ  – daugialaidės linijos  
n -ojo laidininko induktyvumas ν -ajai bangos dedamajai. 

Į (2.46) išraišką įrašius (2.43) ir (2.45) formules, gaunama tokia srovės 
kompleksinės amplitudės daugialaidės linijos n -ajame laidininke išraiška: 

 ( )1 j
0

( ) j ( ) sin cos eN n
nnI x Y A kx B kx νθ
ν ν ν

ν
θ

−
−

=

= − +∑ ,  (2.47) 
čia 

 ( ) ( )n
n

kY
Lν
ν

θ
ω θ
=   (2.48) 

yra daugialaidės linijos n -ojo laidininko banginis laidumas esant ν -ajai bangos 
dedamajai. 

2.2.2. Daugialaidė linija nevienalyčiame dielektrike 
Daugialaidžių linijų metodu galima analizuoti lėtinimo sistemas su neviena-

lyčiu dielektriku, kurių skerspjūvyje yra dielektrikai su skirtingomis dielektrinė-
mis skvarbomis. Toks lėtinimo sistemų pavyzdys gali būti mikrojuostelinės vėli-
nimo linijos. Dalis elektromagnetinio lauko šiose sistemose sklinda dielektriniu 
pagrindu, o dalis – oru virš dielektrinio pagrindo. 

Mikrojuostelinėje daugialaidėje linijoje, kuri modeliuoja mikrojuostelines 
vėlinimo linijas, sklinda banga, savo sandara ir savybėmis žemųjų dažnių srityje 
nesiskirianti nuo TEM bangos. Tačiau dažniui pakankamai padidėjus atsiranda 
išilginės xE  ir xH  lauko dedamosios. Kol analizuojamosios daugialaidės 
linijos dielektrinio pagrindo storis daug mažesnis už joje sklindančios bangos ilgį 
λ , išilginės elektromagnetinio lauko dedamosios xE ir xH  yra daug silpnesnės 
už skersines lauko dedamąsias. Tokiu atveju daugialaidės linijos analizei galima 
taikyti TEM bangos artinį, t. y. sakyti, kad išilgai daugialaidės linijos laidininkų 
sklinda TEM banga, ir realųjį dielektriką, užimantį dalį linijos skerspjūvio, pa-
keisti sąlyginiu (efektyviuoju) dielektriku, užpildančiu visą linijos skerspjūvį. 
Dielektriko pakeitimo sąlyga tokia [2.7]: 

 
ef

2 2a a
ref r( 1) d ( 1) d

S S
E S E Sε ε− = −∫ ∫� � ,  (2.49) 
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čia r 0/ εε ε=  ir r ef ef 0/ εε ε=  – realiojo ir efektyviojo dielektrikų santykinės 
dielektrinės skvarbos; 9

0ε (1 / 36π)10−=  F/m – elektrinė konstanta; aE
�  – daugia-

laidės linijos elektrinio lauko stiprumo vektorius, kai jos skerspjūvyje yra tik 
oras; efS  – efektyviuoju dielektriku užpildytas linijos skerspjūvis; S  – realiuoju 
dielektriku užpildyta linijos skerspjūvio dalis. 

Fizikinė (2.49) sąlygos prasmė – tai elektrinės energijos prieaugio daugialai-
dės linijos ilgio vienete vienodumas, naudojant linijoje realųjį ir efektyvųjį die-
lektrikus. (2.49) sąlyga iš esmės įgyvendinama ir daugialaidės linijos santykinė 
efektyvioji skvarba nustatoma pagal daugialaidės linijos su realiuoju dielektriku 
laidininko ilginės talpos 1C  santykį su to paties laidininko ilgine talpa a

1C , kai 
realusis dielektrikas pakeistas oru: 

 a
r ef 1 1/C Cε = .  (2.50) 

Kintant tarp gretimų nevienalyčio dielektriko daugialaidės linijos laidininkų 
įtampų fazių skirtumo kampui θ , vyksta elektrinio lauko persiskirstymas linijos 
skerspjūvyje tarp dielektriko sluoksnių. Pavyzdžiui, daugialaidėje linijoje, kai 
0θ ≈ , elektrinis laukas koncentruojasi dielektriniame pagrinde, kai 0θ > , atsi-

randa elektrinio ryšio laukas tarp gretimų laidininkų, kurio dalis sutelkta ore virš 
dielektrinio pagrindo. Dėl šios priežasties apskaičiuotoji pagal (2.50) formulę 
dielektrinė skvarba tampa priklausoma nuo fazių skirtumo kampo: ef ( )ε θ . Dėl to 
nuo fazių skirtumo kampo θ  priklauso ir (2.43), ir (2.47) formulėse įrašytų įtam-
pos ir srovės dedamųjų fazės pastoviosios x ašies kryptimi. 

Taigi įtampos ir srovės kompleksinių amplitudžių išraiškos nevienalyčio 
dielektriko daugialaidėje linijoje turi įvertinti lauko persiskirstymą tarp dielekt-
riko sluoksnių jos skerspjūvyje. Esant TEM bangos artiniui, šios išraiškos tokios: 

 { }1 j
0

( ) cos[ ( ) ] sin[ ( ) ] eN n
nU x A k x B k x νθ

ν ν ν ν
ν

θ θ
−

−

=

= +∑ ,  (2.51) 

 { }1 j
0

( ) j ( ) sin[ ( ) ] cos[ ( ) ] eN n
nnI x Y A k x B k x νθ
ν ν ν ν ν

ν
θ θ θ

−
−

=

= − +∑ ,  (2.52) 

 ( )( ) ( )n
n

kY
L
ν

ν
ν

θθ
ω θ
= .  (2.53) 

Iš (2.43), (2.47), (2.51) ir (2.52) formulių išplaukia, kad apskritai pagrindinės 
daugialaidės linijos charakteristikos yra jos laidininkų banginio laidumo ( )nY νθ  ir 
santykinės efektyviosios skvarbos ref ( )νε θ  priklausomybės nuo fazių skirtumo 
kampo. 
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2.3. Normaliosios bangos daugialaidėse linijose 
Daugialaidė linija, rodanti daugelį galimų lėtinimo sistemų konstrukcijos 

ypatumų, pavaizduota 2.2 pav. Šios daugialaidės linijos periode yra du laidinin-
kai. Ji sudaryta išdėstant vienoje dielektrinio pagrindo pusėje juostelių pavidalo 
laidininkus, o kitą dielektriko pusę ištisai metalizuojant. Šis metalizuotas sluoks-
nis yra linijos ekranas. Daugialaidėje linijoje gali būti ir antrasis virš laidininkų 
įtaisytas ekranas. Šis ekranas 2.2 pav. sąlygiškai neparodytas. Erdvę nuo laidi-
ninkų iki ekranų užpildančio dielektriko santykinė dielektrinė skvarba ir atstumai 
nuo laidininkų iki viršutinio ir apatinio ekranų gali būti įvairūs. Linijos periodą 
sudaro periodiškai pasikartojančios ir skirtingos pagal plotį dviejų juostelių gru-
pės. Visų platesnių juostelių grupėje plotis lygus 1d , o siauresnių – 2d . Tarpai l  
tarp gretimų laidininkų vienodi. Todėl laidininkų žingsnis 1 2( ) / 2L d d l= + +  yra 
pastovus. 

Kai linijos periode yra du laidininkai, daugialaidė linija vadinama dvipa-
kope. Pagal (2.51) ir (2.52) jos laidininkų įtampos ir srovės išreiškiamos dviejų 
bangų suma. Panagrinėkime šių bangų ypatumus. 

Atsižvelgiant į tai, kad x ašies kryptimi įtampų (ir srovių) fazės tarp nagri-
nėjamojo daugialaidės linijos periodo ir gretimų periodų laidininkų nekinta 
(atsižvelgiant į elektromagnetinio lauko periodiškumą bet kuriame daugialaidės 
linijos pjūvyje, kurį apibūdina koordinatė x) ir siekiant atskleisti dvipakopėje 
daugialaidėje linijoje vykstančių procesų esmę, pakanka nagrinėti bangų sklidimą 
viename daugialaidės linijos periode. Dvipakopės daugialaidės linijos periodą 
sudaro dvi susietos linijos. 

Taigi siekdami nustatyti bangų sužadinimo ir sklidimo dvipakopėje daugia-
laidėje linijoje sąlygas ir išvesti formules šių bangų pagrindiniams parametrams 
apskaičiuoti, galime remtis susietųjų ilgųjų linijų teorija. 

2.3.1. Daugialaidžių linijų telegrafinės lygtys ir jų sprendiniai 
Sakykime, kad analizuojamoje daugialaidėje linijoje skerspjūvio matmenys 

1w , 2w  ir p  yra daug mažesni už sklindančios joje bangos ilgį λ . Tada išilginės 

2.2 pav. Daugialaidė linija:   1 – dielektrinis pagrindas,   2 – ekranas, 
3 – platesnysis laidininkas,   4 – siauresnysis laidininkas 
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xE  ir xH  elektromagnetinio lauko dedamosios bus daug silpnesnės už skersines 
elektromagnetinio lauko dedamąsias. Tokiu atveju daugialaidės linijos analizei 
galima taikyti TEM bangos artinį ir laikyti, kad išilgai daugialaidės linijos laidi-
ninkų sklinda TEM bangos. 

Ekvivalentinė analizuojamosios daugialaidės linijos atkarpos x λ∆ <<  sche-
ma, sklindant joje TEM bangai [2.10–2.12], parodyta 2.3 pav. Pagal šią schemą 
užrašytos vieno daugialaidės linijos periodo jos laidininkų telegrafinės lygtys yra 
tokios [2.6]: 

 1
11 1 12 2

d j jd
U L I L I
x

ω ω− = + ,  (2.54) 

 2
22 2 21 1

d j jd
U L I L I
x

ω ω− = + ,  (2.55) 

 1
11 1 12 2

d j jd
I

C U C U
x

− = −ω ω ,  (2.56) 

 2
22 2 21 1

d j jd
I

C U C U
x

− = −ω ω ,  (2.57) 
čia 1U , 2U , 1I  ir 2I  – įtampos ir srovės kompleksinės amplitudės pirmojo ir 
antrojo tipo laidininkuose; 11L , 11C , 22L  ir 22C  – pirmojo ir antrojo tipo 
laidininkų savieji ilginiai induktyvumai ir talpos; 12 21L L=  ir 12 21C C=  – pirmojo 
ir antrojo bei antrojo ir pirmojo tipo laidininkų abipusiai ilginiai induktyvumai ir 
talpos. Šie induktyvumai ir talpos lygūs laidininko abipusių induktyvumų ir talpų 
su laidininkais dešiniosios (indeksas R) ir kairiosios (indeksas L) pusių sumai: 

 12 12R 12LL L L= + , 12 12R 12LC C C= + ,  (2.58) 
 21 21R 21LL L L= + , 21 21R 21LC C C= + .  (2.59) 

2.3 pav. Daugialaidės linijos atkarpos ekvivalentinė schema:   1 – platesnysis 
laidininkas,   2 – siauresnysis laidininkas,   3 – ekranas 
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Išdiferencijavus (2.54) ir (2.55) lygtis pagal x  ir pakeitus gautosiose išraiš-

kose srovių išvestines (2.56) ir (2.57) lygtimis, gauname dviejų diferencialinių 
lygčių su dviem nežinomaisiais sistemą: 

 
2

1
1 1 1 22

2
2

2 2 2 12

d ,d
d ,
d

U aU bU
x
U a U b U
x

 = + = +
  (2.60) 

čia 
 2

1 11 11 12 12( )a L C L Cω= − − , 2
2 22 22 12 12( )a L C L Cω= − − ,  (2.61) 

 2
1 12 22 11 12( )b L C L Cω= − − , 2

2 12 11 22 12( )b L C L Cω= − − .  (2.62) 
Analogiškai gaunama kita lygčių sistema: 

 
2

1
1 1 2 22

2
2

2 2 1 12

d ,
d
d .
d

I
a I b I

x
I

a I b I
x

 = + = +

  (2.63) 

(2.60) ir (2.63) lygčių sistemos lygtys banginių procesų teorijoje vadinamos 
Helmholco (H. Helmholtz) lygtimis. Tokių lygčių bendrieji sprendiniai sudaryti 
iš tiesiškai nepriklausomų dalinių sprendinių: 

 1 1e
xU A γ

= , 2 2e
xU A γ

= ;  (2.64) 
 1 1e

xI B γ
= , 2 2e

xI B γ
= ,  (2.65) 

čia 1A , 2A , 1B  ir 2B  – pastovieji koeficientai, γ – bangos sklidimo koeficientas. 
Įrašius (2.64) ir (2.65) išraiškas į (2.60) ir (2.63) lygčių sistemas, gaunamos 

dvi algebrinių lygčių sistemos: 

 ( )
( )

2
1 1 1 2

2
2 2 2 1

0,

0,

a A b A

a A b A

γ

γ

 − − = − − =
  (2.66) 

 ( )
( )

2
1 1 2 2

2
2 2 1 1

0,

0.

a B b B

a B b B

γ

γ

 − − = − − =
  (2.67) 

Kiekviena lygčių sistema leidžia išreikšti bangos sklidimo koeficientą γ  per 
pirminius daugialaidės linijos parametrus, įeinančius į koeficientus 1 2 1, ,a a b  ir 
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2.b  Bangos sklidimo koeficiento išraiškos, gautos iš (2.66) ir (2.67) lygčių 
sistemos, yra vienodos ir atrodo šitaip: 

 2
c,π c,π 1 2 1 2 1 2

1j j ( ) 42k a a a a b bγ  = − = ± + ± − +   .  (2.68) 
Matome, kad bangos sklidimo koeficientas yra menamasis dydis ir gali įgyti 

keturias vertes cjk±  ir πjk± . Tai rodo, kad daugialaidėje linijoje gali sklisti du 
bangų tipai, besiskiriantys fazės koeficientais ir turintys skirtingus fazinius grei-
čius. Bangos su fazės koeficientu ck , apskaičiuotu pagal (2.68) formulę (su 
pliuso ženklu prieš vidinę kvadratinę šaknį), vadinamos lėtomis arba sinfazinė-
mis, o bangos su fazės koeficientu πk  – greitomis arba priešfazinėmis. Pirmieji 
pavadinimai apibūdina bangas fazinio greičio, o antrieji – sužadinimo sąlygų po-
žiūriu. Minėtosios bangos ir yra daugialaidės linijos normaliosios bangos 
(modos). 

2.3.2. Įtampų ir srovių santykiai daugialaidžių linijų laidininkuose 
sklindant normaliosioms bangoms 

Normaliosios bangos daugialaidėje linijoje susižadina ir sklinda, kai tarp 
įtampos ir srovės amplitudžių ir fazių jos gretimuose laidininkuose yra tam tikri 
santykiai, kurie sklindant bangai išlieka visame linijos ilgyje. Šie santykiai ne-
sunkiai apskaičiuojami iš (2.64)–(2.67) lygčių. 

Iš (2.64) ir (2.66) lygčių gaunamos dvi formulės sinfazinės ir priešfazinės 
bangų įtampų kompleksinių amplitudžių santykiams pirmojo ir antrojo tipo laidi-
ninkuose apskaičiuoti: 

 2
2c,π c,π 1 2

c,π 21c,π 1 c,π 2

U k a bR
U b k a

+
= = − = −

+
,  (2.69) 

o iš (2.65) ir (2.67) lygčių – formulės šių bangų srovės kompleksinių amplitudžių 
santykiui minėtuose laidininkuose apskaičiuoti: 

 2
2c,π c,π 1 1

c,π 21c,π 2 c,π 2

I k a bM
I b k a

+
= = − = −

+
.  (2.70) 

Į (2.69) ir (2.70) formules įrašius c,πk  išraišką iš (2.68) lygybės ir tarpusavyje 
palyginus gautas lygtis, nesunku pastebėti, kad 

 c π1/M R= − , π c1/M R= − ,  (2.71) 
t. y. srovių kompleksinių amplitudžių santykius galima apskaičiuoti pagal įtam-
pos kompleksinių amplitudžių santykius. 
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Srovės ir įtampos kompleksinių amplitudžių santykis kiekviename laidininke 
yra to laidininko banginis laidumas. Galima apskaičiuoti keturis analizuojamo-
sios linijos banginius laidumus: 1cY , 1πY , 2cY  ir 2πY . Norėdami nustatyti šiuos 
laidumus į (2.56) lygtį įrašykime Helmholco lygčių (2.63) sprendinį (2.65) ir 
diferencijuokime srovės kompleksinę amplitudę pagal x . Atlikę šiuos veiksmus 
gauname lygtį 

 2
1 11 12 1

1
j j UI C C U

U
γ ω ω

 − = −  
,  (2.72) 

iš kurios nesunkiai išvedama formulė daugialaidės linijos pirmojo tipo laidininkų 
banginiams laidumams apskaičiuoti: 

 1c,π 11 12 c,π
c,π

( )Y C C R
k
ω

= − .  (2.73) 
Analogiškai iš (2.57) lygties išvedama formulė antrojo tipo laidininkų ban-

giniams laidumams apskaičiuoti: 
 12

2c,π 22
c,π c,π

CY C
k R
ω  = −   

.  (2.74) 

Banginių laidumų 1c,πY  ir 2c,πY  tarpusavio santykis nesunkiai nustatomas iš 
(2.69) ir (2.70) formulių. Jis apibūdinamas šitokia išraiška: 

 1c,π c π 2c,πY R R Y= − .  (2.75) 
Tai reiškia, kad analizuojamojoje daugialaidėje linijoje laidininkų banginių 

laidumų santykis yra pastovus dydis, nepriklausantis nuo normaliosios bangos 
tipo. 

Taigi normaliųjų bangų įtampų ir srovių santykius daugialaidėje linijoje vi-
siškai apibūdina keturi dydžiai: cR , πR , 1cY  ir 1πY . 

2.3.3. Daugialaidžių linijų parametrų išraiškos sklindant 
normaliosioms bangoms 

Ankstesnėse formulėse pagrindiniai daugialaidės linijos parametrai išreikšti 
dviem jos pirminių parametrų rinkiniais – talpų C  ir induktyvumų L  matrico-
mis. Tačiau tik pusė pirminių linijos parametrų nepriklausomi. Taikant TEM 
bangos artinį, tarp (2.54)–(2.57) telegrafinių lygčių parametrų matricų egzistuoja 
toks ryšys: 

 a a
11 12 22 12

2 a a a12 22 0 12 11

1
c det

L L C C
L L C C

    = =      
L

C
,  (2.76) 
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 a a a a 2
11 22 12det ( )C C C= −C ,    

čia 0c  – elektromagnetinės bangos greitis vakuume, a
11C , a

22C  ir a
12C  – daugialai-

dės linijos laidininkų ilginės savosios ir abipusės talpos, kai dielektrikai pakeisti 
vakuumu. Ankstesnėse formulėse daugialaidės linijos laidininkų savuosius ir 
abipusį induktyvumus pagal (2.76) formulę pakeitę talpomis, gauname daug pa-
togesnes analizuoti ir skaičiuoti formules. 

Po pakeitimo fazės koeficientų apskaičiavimo formulė atrodo šitaip: 
 2

c,π 0 1 2 1 2 1 2
1 ( ) 42k k g g g g e e = + ± − +   ,  (2.77) 

čia 
 0 0/ ck ω=   (2.78) 

yra vakuumo fazės koeficientas. 
 a a a a a a

1 22 11 12 12 2 11 22 12 12
a a a a a a

1 12 22 22 12 2 12 11 11 12

( ) / det , ( ) / det ,
( ) / det , ( ) / det .

g C C C C g C C C C
e C C C C e C C C C

= − = −

= − = −

C C
C C

  (2.79) 

Erdvės, užpildytos vienalyčiu rε  santykinės dielektrinės skvarbos dielekt-
riku, fazės koeficientas k  apskaičiuojamas pagal formulę 

 0 rk k ε= .  (2.80) 
Palyginę šią formulę su (2.77) išraiška, galime įvesti žymenį 
 2

ref c,π 1 2 1 2 1 2
1 ( ) 42 g g g g e eε  = + ± − +     (2.81) 

ir fazės koeficientus skaičiuoti pagal formulę 
 c,π 0 ref c,πk k ε= ,  (2.82) 

čia r ef c,πε  – daugialaidės linijos skerspjūvio dielektriko santykinės efektyviosios 
dielektrinės skvarbos sklindant sinfazinei ir priešfazinei bangoms. 

Į (2.69) išraišką įrašę (2.81), (2.82), (2.61) ir (2.62) formules ir pakeitę in-
duktyvumus pagal (2.76) lygybės taisykles, gauname naujas, daug patogesnes 
formules sinfazinės ir priešfazinės bangų įtampos kompleksinių amplitudžių san-
tykiui nustatyti ir santykinėms efektyviosioms dielektrinėms skvarboms 
apskaičiuoti: 

 2
2 1 2 1 1 2

c,π
1

( ) 4
2

g g g g e eR e
− ± − +

= ,  (2.83) 
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 11 c,π 12 22 12 c,π
ref c,π a a a a

11 c,π 12 22 12 c,π

/
/

C R C C C R
C R C C C R

ε
− −

= =
− −

.  (2.84) 

Pagal (2.82) ir (2.84) išraiškas iš (2.73) ir (2.74) formulių galima gauti nau-
jas daugialaidės linijos pirmojo ir antrojo tipo laidininkų banginių laidumų for-
mules: 

 a a
1c,π 0 11 c,π 12 11 c,π 12c ( )( )Y C R C C R C= − − ,  (2.85) 

 a a
2c,π 0 22 12 c,π 22 12 c,πc ( / ) ( / )Y C C R C C R= − − .  (2.86) 

Taigi analizuojamosios daugialaidės linijos pagrindiniai parametrai c,πR , 
ref c,πε , 1c,πY , 2c,πY , ir c,πk  apskaičiuojami pagal (2.83)–(2.86), (2.79) ir (2.82) for-

mules, prieš tai nustačius linijos laidininkų ilgines savąsias ir abipusę talpas lini-
joje su realiaisiais dielektrikais bei tada, kai jie linijoje pakeisti vakuumu. 

Iš (2.79) ir (2.83) išraiškų analizės išplaukia, kad daugialaidėje linijoje su 
skirtingo pločio laidininkais nevienalyčiame dielektrike sinfazinės ir priešfazinės 
normaliųjų bangų įtampos kompleksinių amplitudžių santykiai cR  ir πR  visuo-
met yra realieji dydžiai. Koeficientas cR  visuomet teigiamas, nelygus vienetui 
dydis, o koeficientas πR  visuomet neigiamas dydis ir jo modulis taip pat nelygus 
vienetui. Taigi norint daugialaidėje linijoje sužadinti sinfazinę normaliąją bangą, 
reikia į visus jos laidininkus siųsti vienodų fazių virpesius. Šių virpesių amplitu-
džių santykis gretimuose laidininkuose turi būti lygus koeficientui cR . Sužadi-
nant priešfazinę bangą, į daugialaidės linijos gretimus laidininkus siunčiamų 
įtampų fazės turi būti priešingos, o jų amplitudžių santykis lygus πR . 

Daugialaidėje linijoje su vienodais laidininkais nevienalyčiame dielektrike, 
kurių 1 2d d d= = , visų laidininkų savosios talpos tampa vienodos 

22 11 11( dC C C= = , a a a
22 11 11 )dC C C= =  ir pasikeičia laidininkų abipusės talpos dydis: 

12 12dC C= , a a
12 12dC C= . Normaliųjų bangų įtampos kompleksinių amplitudžių 

santykiai šioje linijoje turi tokias vertes: 
 c 1R = , π 1R = − .  (2.87) 
Tai reiškia, kad normaliųjų bangų sužadinimo sąlygos kinta. Iš pirmosios ly-

gybės ( c 1R = ) išplaukia, kad normaliajai bangai sužadinti reikia į visus daugia-
laidės linijos laidininkus siųsti vienodų amplitudžių ir fazių įtampas. Tokia 
normalioji banga vadinama lygine, o jos parametrai žymimi indeksu e  (angl. 
even – lyginis). Norint sužadinti antrąją lygybę ( π 1R = − ) atitinkančią normaliąją 
bangą, į gretimus laidininkus siunčiamų įtampų amplitudės taip pat turi būti vie-
nodos, tačiau fazės – priešingos. Ši normalioji banga vadinama nelygine ir jos 
parametrai žymimi indeksu o  (angl. odd – nelyginis). Įrašę iš (2.87) koeficientų 
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cR  ir πR  vertes į (2.84)–(2.86) išraiškas, gauname formules lyginės ir nelyginės 
normaliųjų bangų parametrams apskaičiuoti: 

 a a
ref e 11 12 11 12( ) / ( )d d d dC C C Cε = − − ,  (2.88) 

 a a
ref o 11 12 11 12( ) / ( )d d d dC C C Cε = + + ,  (2.89) 

 a a
e 0 11 12 11 12c ( ) ( )d d d dY C C C C= − − ,  (2.90) 

 a a
o 0 11 12 11 12c ( ) ( )d d d dY C C C C= + + .  (2.91) 

Lyginė ir nelyginė normaliosios bangos daugialaidėje linijoje su skirtingo 
pločio laidininkais nevienalyčiame dielektrike sklinda skirtingais faziniais grei-
čiais. Šiuos greičius atitinka tokie fazės koeficientai: 

 e 0 ref ek k ε= ,  (2.92) 
 o 0 ref ok k ε= .  (2.93) 
Daugialaidės linijos vienalyčiame dielektrike normaliųjų bangų fazinis grei-

tis nepriklauso nei nuo bangos tipo, nei nuo linijos gretimų laidininkų pločių 
santykio. Todėl sinfazinės, priešfazinės, lyginės ir nelyginės normaliųjų fazės 
koeficientai vienodi ir apskaičiuojami pagal (2.80) formulę. 

Vienalyčio dielektriko daugialaidžių linijų dielektrikų santykinės efektyvio-
sios sinfazinės ir priešfazinės bangų dielektrinės skvarbos r ef c,πε  bei lyginės ir 
nelyginės bangų dielektrinės skvarbos r ef e,oε  yra lygios dielektriko santykinei 
dielektrinei skvarbai rε . Tai įvertinus (2.85), (2.86) ir (2.90), (2.91) išraiškose, 
daugialaidės linijos su skirtingo pločio laidininkais vienalyčiame dielektrike lai-
dininkų banginiai laidumai apskaičiuojami pagal formules: 

 a a
1c,π 0 r 11 c,π 12c ( )Y C R Cε= − ,  (2.94) 

 a a
2c,π 0 r 22 12 c,πc ( / )Y C C Rε= − ,  (2.95) 

o kai laidininkų plotis vienodas, banginio laidumo išraiškos yra tokios: 
 a a

e 0 r 11 12c ( )d dY C Cε= − ,  (2.96) 
 a a

o 0 r 11 12c ( )d dY C Cε= + .  (2.97) 
Taigi daugialaidė linija su skirtingo pločio laidininkais apibūdinama tokiais 

pagrindiniais parametrais: c,πR , ref c,πε , 1c,πY , 2c,πY  ir c,πk . Jie apskaičiuojami pa-
gal (2.82)–(2.86), (2.94), (2.95) formules. Jeigu daugialaidėje linijoje visi laidi-
ninkai yra vienodo pločio, tai pagrindinių parametrų skaičius būna mažesnis: 
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ref e,oε , e,oY ir e,ok . Šie parametrai apskaičiuojami pagal (2.88)–(2.93), (2.96) ir 
(2.97) formules. 

2.4. Daugialaidžių linijų banginio laidumo ir santykinės 
efektyviosios dielektrinės skvarbos priklausomybės nuo 

fazių skirtumo kampo 
Jeigu 2.2 pav. pavaizduotoje ir 2.3 pav. nagrinėtoje daugialaidėje linijoje 

gretimų laidininkų įtampų 1U  ir 2U  santykis nelygus cR  arba πR , tai joje vienu 
metu susižadina abi normaliosios bangos ir banginis procesas linijoje apibūdina-
mas normaliųjų bangų superpozicija. Nagrinėdami bangų superpoziciją dvipako-
pės daugialaidės linijos periode, sakykime, kad vieno laidininko harmoninės 
įtampos kompleksinė amplitudė 1U U= , o jam gretimo laidininko įtampų 
kompleksinės amplitudės 2 cosU U θ= . Parenkant θ  galima modeliuoti antrojo 
laidininko įtampas nuo U  iki U− .  

Sakykime, kad pirmasis laidininkas yra platesnis ( c 1R < ), jame vienu metu 
susižadinusių sinfazinės ir priešfazinės normaliųjų bangų įtampų kompleksinės 
amplitudės yra atitinkamai lygios cU  ir πU , o gretimuose jo laidininkuose – 
atitinkamai c cR U  ir π πR U  (2.4 pav., a). Jeigu pirmasis laidininkas, kurio įtam-
pos kompleksinė amplitudė lygi 1U U= , yra siauresnis ( c 1R > ), tai šio laidininko 

2.4 pav. Normaliųjų bangų superpozicija daugialaidėse linijose su skirtingo 
pločio laidininkais:   1 – dielektrinis pagrindas,    2 – ekranas (antrasis ekranas 
sąlygiškai neparodytas),   3 – 1d  pločio laidininkas,   4 – 2d  pločio laidininkas 

a b 
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normaliųjų bangų įtampos lygios c cR U  ir π πR U , o jo gretimuose laidininkuose – 

cU  ir πU  (2.4 pav., b). 
Iš kiekvienos šių duomenų poros galima sudaryti dvi lygtis ir nustatyti susi-

žadinusių sinfazinės ir priešfazinės normaliųjų bangų įtampų kompleksines amp-
litudes cU  ir πU : 

 c c 1,2U N U= , π π 1,2U N U= ,  (2.98) 
čia 

 π
c

c π

cosRN
R R

θ−
= −

−
,   c

π
c π

cosRN
R R

θ−
=

−
, kai c 1R ≤ ,  (2.99) 

 π
c

c π

1 cosRN
R R

θ−
=

−
,   c

π
c π

1 cosRN
R R

θ−
= −

−
, kai c 1R ≥              (2.100) 

yra sinfazinės ir priešfazinės bangų lygio koeficientai esant superpozicijai. 
Daugialaidės linijos laidininkų ilginės talpos sklindant normaliosioms ban-

goms atitinkamai lygios 1,2cC  ir 1,2πC . Esant šių bangų superpozicijai, daugialai-
dės linijos pirmojo ir antrojo tipo laidininkų talpos 1( )C θ  ir 2( )C θ  yra lygios pa-
svertosioms ilginių talpų sumoms sklindant normaliosioms bangoms: 
 1 c 1c π 1π( )C N C N Cθ = + ,  (2.101) 
 2 c 2c π 2π( )C N C N Cθ = + .  (2.102) 
(2.101) ir (2.102) išraiškose esančios daugialaidės linijos laidininkų ilginės 

talpos 1,2cC , 1,2πC  sklindant sinfazinei ir priešfazinei normaliosioms bangoms ne-
sunkiai apskaičiuojamos iš banginio laidumo (2.73) ir (2.74) išraiškų. Formulės 
šioms talpoms apskaičiuoti yra tokios: 
 1c,π 11 c,π 12C C R C= − ,  (2.103) 
 2c,π 22 12 c,π/C C C R= − .  (2.104) 
Nustačius iš (2.73)–(2.75) formulių daugialaidės linijos laidininkų talpų 

1c,πC ir 2c,πC  santykį, nesunku įrodyti, kad ir talpų 1( )C θ , ir 2( )C θ  santykis yra 
pastovus. Jis lygus: 
 1 2 c π( ) / ( )C C R Rθ θ = − .  (2.105) 
Žinant daugialaidės linijos laidininkų talpas, esant normaliųjų bangų super-

pozicijai, nesunku nustatyti pagrindines daugialaidės linijos charakteristikas: jos 
laidininkų banginių laidumų 1( )Y θ  ir 2( )Y θ  bei dielektriko santykinės efektyvio-
sios dielektrinės skvarbos ref ( )ε θ  priklausomybes nuo fazių skirtumo kampo. Šių 
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charakteristikų apskaičiavimo formulės, gautos iš (2.48), (2.101), (2.103) ir 
(2.105) išraiškų: 
 a

1 0 1 1( ) c ( ) ( )Y C Cθ θ θ= ,  (2.106) 
 2 1 c π( ) ( ) / ( )Y Y R Rθ θ= − ,  (2.107) 
 a

ref 1 1( ) ( ) / ( )C Cε θ θ θ= ,  (2.108) 
 2

1 11 12 12( ) ( ) 2 sin 2C C C C θθ = − + ,  (2.109) 
čia a

1 ( )C θ  – daugialaidės linijos pirmojo 1d  pločio laidininko talpa, esant bangų 
superpozicijai, kai realūs dielektrikai pakeisti vakuumu. 

Daugialaidėje linijoje su vienodo pločio laidininkais nevienalyčiame dielekt-
rike, esant tarp įtampų gretimuose laidininkuose fazių skirtumui, vyksta lyginės ir 
nelyginės normaliųjų bangų superpozicija. Tai įvertinus (2.99), (2.101), ir (2.103) 
išraiškose, gaunamos tokios formulės daugialaidės linijos laidininkų talpai ( )C θ  
apskaičiuoti, kai joje vyksta normaliųjų bangų superpozicija, ir talpoms eC , oC  
apskaičiuoti, kai jose sklinda tik lyginė arba tik nelyginė normalioji banga: 
 2 2

e o( ) cos sin2 2C C Cθ θθ = + ,  (2.110) 
 e 11 12d dC C C= − ,  (2.111) 
 o 11 12d dC C C= + ,  (2.112) 

čia 11dC  ir 12dC  – vienodų laidininkų daugialaidės linijos laidininko ilginės savoji 
ir abipusė talpos. 

Tokios daugialaidės linijos banginio laidumo ( )Y θ  ir santykinės efektyvio-
sios dielektrinės skvarbos ref ( )ε θ  priklausomybės nuo fazių skirtumo kampo ap-
skaičiuojamos pagal formules: 
 a

0( ) c ( ) ( )Y C Cθ θ θ= ,  (2.113) 
 a

ref ( ) ( ) / ( )C Cε θ θ θ= ,  (2.114) 
 2

11 12 12( ) ( ) 2 sin 2d d dC C C C θθ = − + .  (2.115) 
(2.115) išraiška gauta iš (2.110) formulės, įrašius į ją (2.111) ir (2.112). 
Daugialaidėse linijose vienalyčiame dielektrike nuo įtampų gretimuose jos 

laidininkuose fazių skirtumo kampo priklauso tik linijos banginis laidumas. To-
kiose daugialaidėse linijose su skirtingo pločio laidininkais pirmojo laidininko 
banginis laidumas apskaičiuojamas pagal formulę 
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 a a a 2
1 0 r 11 12 12( ) c ( ) 2 sin 2Y C C C θθ ε  = − +   ,  (2.116) 

o daugialaidėse linijose su vienodo pločio laidininkais pagal formulę 
 a a a 2

0 r 11 12 12( ) c ( ) 2 sin 2d d dY C C C θθ ε  = − +   .  (2.117) 
Iš (2.106)–(2.109), (2.113)–(2.117) išraiškų išplaukia, kad daugialaidžių li-

nijų nevienalyčiame dielektrike banginių laidumų ir santykinių efektyviųjų 
skvarbų, o daugialaidžių linijų vienalyčiame dielektrike tik banginių laidumų pri-
klausomybės nuo fazių skirtumo kampo yra vienodo dėsningumo periodinės 
funkcijos. Šių priklausomybių pasikartojimo periodas yra 2π . 

2.5. Metodika daugialaidžių linijų savosioms ir abipusei 
talpoms nustatyti 

Daugialaidžių linijų, kai jose sklinda tik normaliosios bangos arba vyksta jų 
superpozicija, parametrai ir pagrindinės charakteristikos apskaičiuojamos žinant 
laidininkų savąsias ir abipusę talpas. Jei nagrinėjamojoje daugialaidėje linijoje 
(2.2 pav.) tarpai tarp jos laidininkų vienodi 1 2l l l= = , tai laidininkų išdėstymo 
daugialaidėje linijoje žingsnis 

1 2( ) / 2L d d l= + +  
yra pastovus, net esant skirtingam laidininkų pločiui. Panagrinėkime savųjų ir 
abipusės talpų nustatymo būdus daugialaidėse linijose, kuriose laidininkai yra 
išdėstyti pastoviu žingsniu. 

Daugialaidės linijos (2.2 pav.) pirmųjų (platesniųjų) ir antrųjų (siauresniųjų) 
laidininkų krūviai apskaičiuojami pagal šias formules: 
 1 11 1 12 2Q C u C u= − ,  (2.118) 
 2 12 1 22 2Q C u C u= − + ,  (2.119) 

čia 1u  ir 2u  – pirmųjų ir antrųjų laidininkų potencialai. Kai daugialaidės linijos 
ekranai įžeminti, šie potencialai sutampa su laidininkų įtampomis. 

Iš (2.118) ir (2.119) išraiškų išplaukia, kad daugialaidės linijos laidininkų 
savosios talpos 11C  ir 22C  yra lygios laidininkų talpoms, kai gretimi laidininkai 
turi ekrano potencialą, t. y. 
 11 1 1/C Q u= , kai 2 0u = ,  (2.120) 
 22 2 2/C Q u= , kai 1 0u = .  (2.121) 
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Laidininkų abipusė talpa 12C  lygi įžeminto pirmojo laidininko krūvio ir ant-
rojo laidininko potencialo santykiui, arba atvirkščiai: 
 1 2 1

12
2 1 2

/ , kai 0,
/ , kai 0.

Q u uC Q u u
− == − =

  (2.122) 
Toks būdas daugialaidės linijos savosioms ir abipusei talpoms nustatyti yra 

nepatogus ir nevaizdus. Laidininkų savąsias talpas geriau išreikšti dalinėmis tal-
pomis. Tuo tikslu prie (2.118) lygties dešinės pusės pridėkime ir paskui iš jos 
atimkime 12 1C u , o prie (2.119) lygties pridėkime ir paskui iš jos atimkime 12 2C u . 
Po šių pakeitimų gausime tokias išraiškas: 
 1 1M 1 12 1 2( )Q C u C u u= + − ,  (2.123) 
 2 2M 2 12 2 1( )Q C u C u u= + − ,  (2.124) 

arba tokias: 
 1 1E 1 12 1 2( )Q C u C u u= − + ,  (2.125) 
 2 2E 2 12 2 1( )Q C u C u u= − + ,  (2.126) 

čia 
 1M 11 12C C C= − ,  (2.127) 
 2M 22 12C C C= −   (2.128) 

yra pirmojo ir antrojo laidininkų talpos, kai tarpų tarp jų viduryje yra magnetinės 
sienelės. 
 1E 11 12 1M 122C C C C C= + = + ,  (2.129) 
 2E 22 12 2M 122C C C C C= + = +   (2.130) 

yra pirmojo ir antrojo laidininkų talpos, kai tarpų tarp jų viduryje yra elektrinės 
sienelės. 

Magnetinė ir elektrinė sienelės daugialaidės linijos tarpuose sudaromos labai 
paprastai. Magnetinė sienelė gaunama, esant jos lyginiam sužadinimui 
(2.5 pav., a), kurio metu į visus linijos laidininkus siunčiamos vienodos įtampos 
1 2u u u= = . Elektrinė sienelė gaunama, esant jos nelyginiam sužadinimui 

(2.5 pav., b). Šio sužadinimo metu į gretimus linijos laidininkus siunčiamos vie-
nodo dydžio, tačiau priešingo poliarumo įtampos 1 2u u= − . Daugialaidės linijos 
laidininkų talpos, esant magnetinei arba elektrinei sienelei, nustatomos gerokai 
paprasčiau ir tiksliau už linijos savąsias talpas. Pavyzdžiui, daugialaidės linijos su 
skirtingo pločio laidininkais talpos 1MC  ir 2MC  sutampa su atitinkamo vienodo 
pločio laidininkų daugialaidės linijos su magnetinėmis sienelėmis talpomis. To-
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dėl daugialaidės linijos savąsias ir abipusę talpas tikslinga apskaičiuoti pagal šias 
iš (2.127)–(2.130) lygčių gautas formules: 
 11 1E 1M( ) / 2C C C= + ,  (2.131) 
 22 2E 2M( ) / 2C C C= + ,  (2.132) 
 12 1E 1M 2E 2M( ) / 2 ( ) / 2C C C C C= − = − .  (2.133) 
Iš (2.131)–(2.133) formulių matome, kad įvairios konstrukcijos daugialai-

džių linijų savosioms ir abipusei talpoms apskaičiavimui, reikia sudaryti šių linijų 
modelius su magnetinėmis arba elektrinėmis sienelėmis jos laidininkų tarpuose. 

Lyginio ir nelyginio daugialaidės linijos sužadinimo metu, be magnetinių ir 
elektrinių sienelių jos laidininkų tarpuose, visuomet susidaro magnetinės siene-
lės, sutampančios su laidininkų simetrijos plokštumomis. Šios magnetinės siene-
lės padalina nagrinėjamą daugialaidę liniją (2.5 pav.) į vienodus bazinius ele-
mentus (BE). Tokio bazinio elemento kiekvieno laidininko talpa BE

1EC , BE
2EC , 

BE
1MC  ir BE

2MC  lygi pusei šios daugialaidės linijos atitinkamo laidininko talpos. 
Todėl daugialaidę liniją galima modeliuoti jos baziniais elementais, o jos 
savąsias ir abipusę talpas apskaičiuoti taip: 
 BE BE

11 1E 1MC C C= + ,  (2.134) 

2.5 pav. Magnetinių ir elektrinių sienelių padėtis pastovaus žingsnio daugialaidės 
linijos išilginiame pjūvyje, esant jos lyginiam (a) ir nelyginiam (b) sužadinimui: 
1 – laidininkas,   2, 4 – ekranai,   3 – daugialaidės linijos dielektrikai; MS –
magnetinė sienelė, ES – elektrinė sienelė, BE – bazinis elementas 

a 

b 
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 BE BE
22 2E 2MC C C= + ,  (2.135) 

 BE BE BE BE
12 1E 1M 2E 2MC C C C C= − = − .  (2.136) 

Be to, per laidininkų simetrijos plokštumas einančios magnetinės sienelės 
sudaro gardelę, kuri nurodo laidininkų išdėstymo daugialaidėje linijoje žingsnį ir 
vietas, kuriose yra (2.43), (2.47) arba (2.51) ir (2.52) formulėmis apibūdinamos 
laidininkų įtampos ir srovės. 

2.6. Lėtinimo sistemų modeliavimas daugialaidžių 
linijų metodu 

Lėtinimo sistemų modeliai daugialaidžių linijų metodu sudaromi tokiu nuo-
seklumu. Parenkama daugialaidė linija, kurios skerspjūvio forma ir geometriniai 
matmenys sutampa su modeliuojamosios lėtinimo sistemos skerspjūvio matme-
nimis ir konstrukcija arba yra labai artimi. Pasirinktoje daugialaidėje linijoje x  
ašies kryptimi išskiriama 2h  ilgio atkarpa (2.6 pav.), kuri lygi modeliuojamosios 
lėtinimo sistemos pločiui. Kiekvienas daugialaidės linijos laidininkas vieno mo-
deliuojamosios lėtinimo sistemos periode, pradedant n -uoju laidininku, 
apkraunamas iš abiejų galų varžomis n iZ +

+  ir n iZ −
+ , garantuojančiomis vienodumą 

įtampų ir srovių sudaromame modelyje ir modeliuojamojoje lėtinimo sistemoje. 
Toks varžų n iZ +

+  ir n iZ −
+  parinkimas vadinamas kraštinių sąlygų formulavimu. 

Jeigu modeliuojamąją lėtinimo sistemą sudaro N  periodiškai pasikartojančių 
laidininkų su skirtingomis įtampų ir srovių sąlygomis, tai reikia suformuluoti 2N  kraštinių sąlygų. 

Įvertindami 2.6 pav. pavaizduoto lėtinimo sistemos modelio kraštines sąly-
gas, galime sudaryti 2N  lygčių sistemą: 
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  (2.137) 

Šioje lygčių sistemoje yra 2N  nežinomų koeficientų Aν  ir Bν , taip pat neži-nomas vėlinimo sistemoje sklindančios bangos dažnį ω  atitinkantis fazių skir-
tumo kampas νθ . 

Spręsdami (2.137) lygčių sistemą, galime nustatyti sąlygą, kuriai esant lyg-
čių sistema turi netrivialųjį sprendinį, ir gauti lygtis, išreiškiančias nežinomus 
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koeficientus Aν  ir Bν  per vieną iš jų. Paskutinis nežinomas koeficientas susijęs 
su prijungto prie lėtinimo sistemos elektrovaros šaltinio parametrais. Minėtieji 
lygčių sistemos sprendiniai yra pagrindiniai duomenys lėtinimo sistemos disper-
sinei charakteristikai ir banginės arba įėjimo varžų priklausomybėms nuo dažnio 
apskaičiuoti. 

Lėtinimo sistemos dispersinė lygtis išvedama nustačius (2.137) lygčių siste-
mos netrivialiųjų sprendinių suradimo sąlygą. Ši sąlyga nustatoma prilyginus 
nuliui ryšio funkciją tarp lėtinimo sistemoje sklindančios bangos dažnio ω  ir 
šios bangos dedamųjų fazių kampo νθ : 
 F( , ) 0=νω θ .  (2.138) 
Fazių skirtumo kampas νθ  į (2.138) lygtį įrašomas tiesiogiai ir yra daugialai-

dės linijos banginio laidumo ir santykinės efektyviosios dielektrinės skvarbos 
išraiškose. Todėl bendresnė funkcija lėtinimo sistemos dispersinės lygties išraiš-
kai nustatyti yra tokia: 
 refF[ , , ( ), ( )] 0Y =ν ν νω θ θ ε θ .  (2.139) 
Ji sprendžiama skaitiniais metodais. (2.139) lygties sprendinio νθ  

priklausomybė nuo dažnio ω  taip pat vadinama lėtinimo sistemos dispersine 
charakteristika. 

Viena iš paprasčiausių žinomų formulių lėtinimo sistemų banginei varžai ap-
skaičiuoti yra tokia: 
 B

( j )
( j )

U zZ
I z
β
β

−
=

−
,  (2.140) 

čia ( j )U zβ−  ir ( j )I zβ−  – lėtinimo sistemos modelio laidininkais sklindančiosios 
bangos įtampos ir srovės kompleksinės amplitudės, pernešančios bangos energiją 

2.6 pav. Apibendrintasis lėtinimo sistemų modelis:   1 – daugialaidės linijos 
laidininkai;   2 – ekranas (antrasis ekranas sąlygiškai neparodytas),   3 – modelio 
skerspjūvį užpildantis dielektrikas su santykine dielektrine skvarba  rε , n iZ +

+  ir 
n iZ −
+  – laidininkų galų apkrovos varžos, kai x h=  ir x h= −  
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teigiama z  ašies kryptimi. Jos gaunamos iš (2.51) ir (2.52) formulių, prieš tai 
išreiškus jose visus koeficientus Aν  ir Bν  vienu iš jų. Koeficientams Aν  ir Bν  išreikšti vienu iš jų taikomos sprendžiant (2.137) lygčių sistemas gautos koefi-
cientų tarpusavio ryšio lygtys. 

Lėtinimo sistemoms suderinti su signalų traktais dažnai naudojama ne lėtini-
mo sistemos banginė varža, o jos įėjimo varža. Modeliuojamųjų lėtinimo sistemų 
įėjimo varža ties n -uoju laidininku apskaičiuojama – kaip įprasta keturpoliams – 
pagal įtampos ( )nU x  ir srovės ( )nI x  kompleksinių amplitudžių šiame laidininke 
santykį: 
 IN

( )
( )

n
n

n

U x
Z

I x
= .  (2.141) 

Įėjimo varžos apskaičiavimo formulė išvedama į (2.141) išraišką įrašius 
įtampų ir srovių kompleksines amplitudes iš (2.51) ir (2.52), kuriose visi koefi-
cientai Av ir Bv išreikšti vienu iš jų. Modeliuojamosios lėtinimo sistemos dispersinę charakteristiką ir banginės 
arba įėjimo varžų dažnines priklausomybes galima gauti tik prieš tai apskaičiavus 
daugialaidės linijos banginių laidumų ( )Y νθ  ir jos santykinių efektyviųjų 
dielektrinių skvarbų ref ( )νε θ  priklausomybes nuo fazių kampo νθ . 

Taigi pagrindiniai lėtinimo sistemų matematinio modelio kūrimo ir charakte-
ristikų skaičiavimo etapai yra tokie: 

1. Parenkama daugialaidė linija, kurios sudėtis, laidininkų ir ekranų forma 
bei geometriniai matmenys yra tokie patys arba labai panašūs kaip modeliuoja-
mosios lėtinimo sistemos. 

2. Sudaromos daugialaidės linijos laidininkų įtampų ir srovių formulės. 
3. Formuluojamos kraštinės sąlygos. 
4. Įrašius įtampų ir srovių išraiškas į kraštutinių sąlygų lygtis sudaroma al-

gebrinių lygčių sistema. 
5. Eliminuojant pastoviuosius koeficientus, nustatomi jų sąryšiai ir išvedama 

dispersinė lygtis. 
6. Išvedama banginės arba įėjimo varžos formulė. 
7. Skaičiuojami daugialaidės linijos banginiai laidumai ir santykinės efekty-

viųjų dielektrinių skvarbų vertės bei jų priklausomybės nuo fazių skirtumo 
kampo νθ . 

8. Iteraciniais metodais sprendžiama dispersinė lygtis, skaičiuojamas mode-
liuojamosios lėtinimo sistemos lėtinimo koeficientas ir banginė arba įėjimo 
varža. 
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2.7. Daugialaidžių linijų metodo taikymas nevienalytei 
sistemai tirti 

Siekdami iliustruoti, kaip daugialaidžių linijų metodas gali būti taikomas 
nevienalytei lėtinimo sistemai tirti, nagrinėkime simetrinę meandrinę sistemą, 
pasižyminčią ašine simetrija.  

Ašinės simetrijos meandrinės kreipimo sistemos skersinis pjūvis pavaizduo-
tas 2.7 pav., a. Sistema sudaryta iš meandrinių elektrodų ir ekranų. Kai tokia 

sistema naudojama bėgančiosios bangos elektroniniame vamzdyje, tarpe tarp 
meandrinių elektrodų centrinių dalių praleidžiamas elektronų pluoštas. Siekiant 
gauti didesnę banginę varžą, kraštinės meandrinių elektrodų dalys gali būti at-
lenktos – padidintas tarpas tarp elektrodų. Meandriniams elektrodams tvirtinti 
naudojami stikliniai strypeliai 3, į kuriuos panardinti meandrinių elektrodų tvirti-
nimo elementai – strypeliai 4 (2.7 pav., b). 

Panaši meandrinė sistema jau nagrinėta [2.2] ir kituose darbuose. Tačiau 
juose neatsižvelgta, kad 2.1 pav. atvaizduotoje konstrukcijoje tarp tvirtinimo 
strypelių per stiklą susidaro parazitinės talpos 1C . 

Dažniausiai yra naudojamos meandrinės sistemos, kurioms būdinga plokš-
tuminė simetrija [2.2]. Ašine simetrija pasižyminčioms meandrinėms sistemoms 
būdinga tai, kad meandriniai elektrodai yra perstumti vienas kito atžvilgiu išilgi-
nės ašies kryptimi per pusę sistemos periodo, ir sistemos simetrinės savybės yra 
kitokios – jos elementai išdėstyti simetriškai išilginei ašiai. Meandrinių elektrodų 
išdėstymą iliustruoja 2.8 pav., b atvaizduotas sistemos fragmentas. 

Remdamiesi [2.13, 2.14] sudarysime apibendrintą nevienalytės meandrinės 
sistemos, pasižyminčios ašine simetrija, modelį ir nustatysime tvirtinimo ele-
mentų (talpų 1C  ir 2C ) įtaką sistemos savybėms. 

2.7 pav. Simetrinės meandrinės sistemos skersinio pjūvio vaizdas (a), fragmentas, 
iliustruojantis meandrinio elektrodo tvirtinimo būdą (c), ir atsirandančios dėl 
tvirtinimo elementų talpos (c):   1 – meandro formos elektrodas,   2 – ekranas, 
3 – stiklinis strypelis,   4 – tvirtinimo strypelis 

a b c 
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2.7.1. Sistemos modelis 
Sistemos modelis atvaizduotas 2.9 pav. Modelis sudarytas iš ekranuotos dvi-

eilės dvipakopės daugialaidės linijos atkarpų. 2.9 pav., c ir d atvaizduoti sistemos 
viršutinio ir apatinio meandrinių elektrodų modeliai. Sakykime, kad erdvėje tarp 
elektrodų, erdvėje tarp elektrodo ir ekrano bei erdvėje tarp gretimų laidininkų yra 
dielektrikai, kurių santykinės dielektrinės skvarbos yra riε , r' iε , r'' iε ; čia  

A B 
2.8 pav. Supaprastinta simetrinės meandrinės sistemos konstrukcija (a) ir 
talpos, atsirandančios dėl tvirtinimo elementų (b):   1, 2 – meandro formos 
elektrodai,   3 – dielektrinės medžiagos strypelis 

2.9 pav. Simetrinės meandrinės sistemos, pasižyminčios ašine simetrija, 
modelis (a, b) ir viršutinio bei apatinio meandrinių elektrodų modeliai (c, d): 
1 – daugialaidės linijos laidininkas,   2 – ekranas 
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modelio skersinio pjūvio (2.9 pav., a) srities numeris. Talpos 2C  2.9 pav. 
neparodytos, tačiau sakysime, kad jos yra. 

Jeigu elektromagnetinę bangą sistemoje žadina vienodos amplitudės, bet 
priešingų fazių virpesiai, tenkinamos sąlygos: 

1 2( ) ( )i n i nU x U x= − − ,      (2.142) 
1 2( ) ( )i n i nI x I x= −           (2.143) 

ir centrinės modelio dalies ( 0i = ) daugialaidės linijos laidininkų įtampos ir sro-
vės, remiantis (2.51), (2.52) ir [2.3], išreiškiamos lygtimis: 

( ) j
0 002 0101 ( ) cos ( 1) sin en n

n
U x B k x D k x θ∗ −= + −    (2.144) 

( ) j
0 0 0 001 02 01( ) j (π, ) sin ( 1) (0, π) cos en n

nI x Y B k x Y D k x θ
ε εθ θ ∗ −= − + − + . (2.145) 

Jeigu 0i > , 
( ) j

2 1 201 1( ) ( sin cos ) ( 1) ( sin cos en n
i i i ii i in i

U x B k x B k x D k x D k x θ∗ ∗ −= + + − + , (2.146) 
1 2 j

01
1 2

(π, )( cos sin )( ) j e( 1) (π, π)( cos sin
i i ii i n

n n
i i ii i

Y B k x B k x
I x

Y D k x D k x
ε θ

ε

θ
θ

−
∗ ∗

− + =   − + − 
,  (2.147) 

čia imnU  ir imnI  – i -osios srities daugialaidės linijos m -osios eilės n -ojo laidi-
ninko įtampa ir srovė, B  ir D  – koeficientai. 

(π, ) / (π, )i i ik k C Cε θ θ= ,      (2.148) 
0(π, ) (π, ) (π, )i i iY c C Cε εθ θ θ= ,       (2.149) 
(π, π) / (π, π)i i ik k C Cε θ θ∗ = + + ,             (2.150) 
0(π, π) (π, π) (π, π)i i iY c C Cε εθ θ θ+ = + + ,    (2.151) 

0/k cω=  – bangos skaičius, 2πfω = , f  – dažnis, 0c  – šviesos greitis vakuume; 
(π, )iC ε θ  – daugialaidės linijos ilginė talpa, kai plokštumoje 0y =  yra elektrinė 

sienelė; (π, ) (π, )i iC C εθ θ= , kai r r r' " 1i i iε ε ε= = = ; (π, π)iC ε θ +  – daugialaidės 
linijos ilginė talpa, kai plokštumoje 0y =  yra magnetinė sienelė; 

(π, π) (π, π)i iC C εθ θ+ = + , kai r r r' " 1i i iε ε ε= = = ; (π, )iYε θ  ir (π, π)iYε θ +  – bangi-
niai laidumai, x  – koordinatė. 

Ties sričių ribomis (daugialaidžių linijų sandūrų plokštumose) turi būti ten-
kinamos kraštinės sąlygos: 

1 ( 1)1n( ) ( )i ii n iU x U x+= ,        (2.152) 
1 ( 1)1n( ) ( )i ii n iI x I x+= .      (2.153) 
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Daugialaidės linijos laidininkų eile 1m =  modeliuojamas meandro formos 
elektrodas, jeigu tenkinamos sąlygos: 

10 11( ) ( )r rr rU x U x= ,      (2.154) 
( )

( )
110 11 10 1( 1) 10 12

2 10 20 11 21

( ) ( ) j ( ) ( ) ( ) ( )
j ( ) ( ) ( ) ( ) ,

r r r r r rr r r r r r

r r r rr r r r

I x I x C U x U x U x U x

C U x U x U x U x

ω

ω

−
= − + − + − +

− + −
(2.155) 

čia r  – kraštinės srities numeris; rx h= . 
Į kraštinių sąlygų lygtis (2.152)–(2.155) įrašę daugialaidžių linijų atkarpų 

įtampų ir srovių išraiškas, gauname algebrinių lygčių sistemą, kuri yra nagrinė-
jamosios sistemos matematinis modelis. 

2.7.2. Dispersinė lygtis, lėtinimo koeficientas ir įėjimo varža 
Iš lygčių sistemos pašalinus pastoviuosius koeficientus, galima gauti disper-

sinę lygtį. 
Kai sričių skaičius didelis, net atsižvelgiant į simetrijos sąlygas, išvesti ana-

litinę dispersinės lygties išraišką nelengva. Tada kaip ir [2.2] verta pasinaudoti 
matricinės algebros teikiamomis galimybėmis. Remiantis šia metodika, gaunama 
tokio pavidalo dispersinė lygtis [2.13]: 

11 21 1

11 21

12 22 2
1

12 22

(π, )( cos sin ) 2 cotsin cos 2
(π, π)( cos sin ) 2 tan 4 sin 0,2sin cos

r r r r r

r r r r

r r r r r

r r r r

Y q k x q k x W
q k x q k x

Y q k x q k x W Cq k x q k x

θ θ

θ θ ω θ
∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗

− −
+

−

+ − −
− =

−

 (2.156) 

čia  
1 2 21 cos r rW C q k xω= ,       (2.157) 
2 2 22 cos r rW C q k xω ∗ ∗
= ,       (2.158) 

q  ir q∗  – matricų Q  ir ∗Q  elementai. 
1 1 1
( 1) ( 1)( 1) 21 11 10...r r r r
− − −

− − −
= ⋅ ⋅Q P P P P P R ,      (2.159) 

1 1 1
( 1) ( 1)( 1) 21 11 10...r r r r

∗ ∗− ∗ ∗− ∗ ∗− ∗
− − −= ⋅ ⋅Q P P P P P R ,      (2.160) 

sin cos
(π, ) cos (π, ) sin

i j i j
ij

i i j i i j

k x k x
Y k x Y k xε εθ θ
 =   − 

P ,    (2.161) 

sin cos
(π, π)cos (π, π)sin

i j i j
ij

i i j i i j

k x k x

Y k x Y k xε εθ θ

∗ ∗
∗

∗ ∗

  =  + − + 
P ,   (2.162) 
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0 0

0 0 0

cos 0
(π, ) cos 0

k x
Y k xε θ

 =  − 
R ,     (2.163) 

0 0

0 0 0

0 cos
0 (0, π)cos

k x
Y k xε θ

∗
∗

∗

  =  − + 
R .       (2.164) 

Pasirinkus tam tikrą fazės kampo θ  vertę, dispersinės lygties sprendinį 
(kampą θ  atitinkančią bangos skaičiaus k  vertę) galima rasti priartėjimo būdu. 
Lėtinimo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: 

Lk kL
θ
= ,           (2.165) 

čia L  – meandro laidininkų žingsnis. 
Sistemos įėjimo varža priklauso nuo koordinatės x . Kai 0x = , 

011 12 22
IN

0 11 21011

(0) sin cos1
(0) (0, π) sin cos

r r r r

r r r r

U q k x q k xZ I Y q k x q k xε θ

∗ ∗ ∗ ∗+
= =

+ +
.    (2.166) 

2.7.3. Skaičiavimų rezultatai 
Talpų 1C  ir 2C  įtaką nagrinėjamosios sistemos savybėms iliustruoja dažni-

nės charakteristikos, pateiktos 2.10 pav. Jų analizė rodo, kad talpos 1C  neturi 
įtakos sistemos lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos vertėms žemųjų dažnių 
srityje. Tai nesunku paaiškinti – kai dažnis žemas, meandrinių elektrodų 
tvirtinimo strypelių (2.7 pav., b) potencialai vienodi ir srovė per talpas 1C  neteka. 
Didėjant dažniui, didėja fazių skirtumas tarp strypelių įtampų ir talpų 1C  įtaka 
lėtinimo koeficientui bei įėjimo varžai didėja. Dėl talpų 1C  didėja meandrinių 
elektrodų ilginės talpos, todėl didėja lėtinimo koeficientas, lėtinimo dispersija ir, 
didėjant dažniui, mažėja sistemos įėjimo varža. 

Jeigu elektromagnetinę bangą sistemoje žadina vienodos amplitudės, bet 
priešingų fazių virpesiai, dėl talpų 2C  didėja meandrinių elektrodų ilginės talpos 
ir gali reikšmingai padidėti nagrinėjamosios sistemos lėtinimo koeficientas bei 
sumažėti įėjimo varža plačiame dažnių ruože. 

Jei 1 0C ≠ ir 2 0C ≠ , dėl talpų 2C  didėja sistemos lėtinimo koeficientas ir ma-
žėja įėjimo varža, dėl talpų 1C  didėja lėtinimo koeficientas ir mažėja įėjimo 
varža aukštųjų dažnių srityje. 

2.8. Charakteristikų skaičiavimas (sprendinių paieška) 
taikant skaitmenines iteracijas 

Kaip jau buvo aptarta (2.6 p.), taikant daugialaidžių linijų metodą, lėtinimo 
sistemų analizės ir charakteristikų skaičiavimai susideda iš kelių etapų. 
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Net ir tuo atveju, kai analizuojama santykinai paprasta lėtinimo sistema, eta-
pas, kuriame analitiniu metodu šalinami algebrinių lygčių sistemos pastovieji 
koeficientai ir išvedama dispersinė lygtis, reikalauja daug laiko, darbo, patirties ir 
įgūdžių. 

Kita vertus, didėjant skaičiavimo technikos resursams ir sparčiai tobulėjant 
matematinių skaičiavimų programinei įrangai, vis dažniau sudėtingiems uždavi-
niams spręsti taikomi skaitmeniniai metodai [2.15–2.17]. Lėtinimo sistemas ti-
riant daugialaidžių linijų metodu, gautą lygčių sistemą galima spręsti skaitmeni-
niu būdu, neišvedant dispersinės lygties. 

Siekdami ištirti skaičiavimo skaitmeniniu metodu galimybes, pradžioje nag-
rinėsime spiralinę lėtinimo sistemą su plokštumine simetrija. Gautus rezultatus 
palyginsime su pateiktais literatūroje [2.2]. Paskui sudarysime sudėtingo skersp-
jūvio spiralinės sistemos, pasižyminčios ašine simetrija, modelį ir atskleisime 
tokios sistemos privalumus. 

2.8.1. Charakteristikų skaičiavimas neišvedant dispersinės lygties 
Sudėtingo skerspjūvio spiralinės sistemos su plokštumine simetrija skerspjū-

vis pavaizduotas 2.11 pav., a. Nagrinėjant, kaip lyginės ir nelyginės elektromag-

a 

b 

2.10 pav. Simetrinės meandrinės sistemos, pasižyminčios ašine simetrija, lėtinimo 
koeficiento (a) ir įėjimo varžos (b) dažninės charakteristikos, kai L = 2, p = 0,25, 

rrr '' iii εεε ==  = 1, x0 = 2,5, w0 = w′0 = 0,5, x1 = 5, w1 = w′1 = 1, x2 = 7,5, w2 = 1, 
w′2 = 1,5, x3 = 10, w2 = 1, w′2 = 2 mm:   1 – C1 = C2 = 0;   2 – C1 = 0,05, C2 = 0; 
3 – C1 = 0, C2 = 0,05;   4 – C1 = C2 = 0,05 pF 
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netinės bangos sklinda tokioje sistemoje [2.2], pastebėta, kad sistemos skerspjū-
vyje elektromagnetinio lauko struktūra nekinta, jei, sklindant nelyginei bangai, 
simetrijos plokštuma pakeičiama elektrine sienele (2.11 pav., b), o sklindant ly-
ginei bangai, – magnetine sienele (2.11 pav., c). Todėl nelyginės bangos atveju 
plokštuminės simetrijos spiralinės sistemos charakteristikas galima nustatyti nag-
rinėjant nesimetrinę spiralinę sistemą (2.11 pav., b). 

2.11 pav., b pavaizduota spiralinė sistema modeliuojama daugialaide linija 
(2.12 pav., b), sudaryta iš sąlygiškai sunumeruotų atkarpų, besiskiriančių savo 
struktūra, dielektrine skvarba ir banginiais laidumais [2.2]. Modelis yra univer-
salus, nes dielektrinės skvarbos gali būti skirtingos tarp laidininkų ir vidinio ek-
rano, tarp laidininkų ir išorinių ekranų, taip pat tarpuose tarp laidininkų. Be to, 
skirtingose atkarpose gali būti skirtingi laidininkų matmenys ir skirtingi atstumai 
tarp laidininkų ir ekranų. 

Vieneilių daugialaidžių linijų atkarpų 11, 12, 31,…, 52, 71, ir 72  įtampos ir 
srovės išreiškiamos formulėmis: 

( ) ( ) j
,1 ,2sin cos e n

im imim imimnU x A k x A k x θ−= + ,   (2.167) 
( ) ( ) j

,1 ,2j cos sin e n
im im imimn im imI x Y A k x A k x θ
ε

−
= − ,   (2.168) 

čia i  žymi laidininkų atkarpą eilėje, m  – eilę, n  – laidininko numerį eilėje. 
Sritys 2 ir 6, kuriose galimas ryšys tarp spiralės plokščiųjų dalių laidininkų, 

modeliuojamos dvieilės vienpakopės daugialaidės linijos atkarpomis. Jų įtampas 
ir sroves galime išreikšti formulėmis: 

( ) ,1 ,2 j
* *
,1 ,2

( 1) ( sin cos )
e ,

( sin cos )

m
i ii i n

imn
i ii i

B k x B k x
U x

B k x B k x
θ−

 − − + + =  + 
(2.169) 

2.11 pav. Plokštuminės simetrijos spiralinės lėtinimo sistemos skerspjūvis (a) ir 
jos modeliai sklindant nelyginei (b) ir lyginei (c) bangoms:   1 – spiralė,   2 ir 
3 – ekranai,   4 – elektrinė sienelė,    5 – magnetinė sienelė 
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( ) ,1 ,2 j
* *
,1 ,2

( 1) (π, )( cos sin )
j e .

(0, )( cos sin )

m
im i ii i n

imn
im i ii i

Y B k x B k x
I x

Y B k x B k x
θθ

θ
−

 − − − + =  − 
(2.170) 

Daugialaidžių linijų atkarpų sandūrose turi būti tenkinamos kraštinės sąlygos: 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

11 1211 12

11

772 7

0 0 , 0 0 ,

( ) ( ), ( ) ( ),

( )

n nn n

j j j jimn i mnimn i mn

n

U U I I

U x U x I x I x

U x U

++

= = −

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

= =

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

= ( ) ( )7 7 772 71 11 1 ( ), ( ) ( ),n nn x I x I x++ = −

   (2.171) 

čia jx  – daugialaidžių linijų atkarpų galų koordinatės. 
Laidininkų atkarpų įtampų ir srovių išraiškas (2.167)–(2.170) įrašę į (2.171), 

gauname 28 lygtis su 28 nežinomais amplitudžių koeficientais. Sudarytoji lygčių 
sistema yra homogeninė. Tokia sistema turi nenulinius sprendinius, kai matricos, 
sudarytos iš sistemos koeficientų, determinantas yra lygus nuliui. Todėl 
daugiklius, esančius prie amplitudžių koeficientų, surašę į matricą, kurios 

2.12 pav. Nesimetrinės spiralinės sistemos skerspjūvio vaizdas (a) ir ją mo-
deliuojanti daugialaidė linija (b):   1 – spiralė,   2 ir 3 – ekranai,   4 – dielektrinis 
laikiklis,   5 – spiralę modeliuojantis daugialaidės linijos laidininkas 



2. Daugialaidžių linijų metodas 84
stulpeliai atitinka amplitudžių koeficientų numerius, o eilutės – lygčių eilės nu-
merius ir pasirinkę fazės kampą θ , galime rasti bangos skaičiaus k  reikšmes, 
kurioms esant matricos determinantas lygus nuliui, t. y. sudarytoji lygčių sistema 
turi sprendinius. 

Spiralinės sistemos su plokštumine simetrija lėtinimo koeficiento ir įėjimo 
varžos skaičiavimo skaitmeniniu metodu algoritmas pateiktas 2.13 pav. Fazės 
kampas didinamas žingsniu ∆θ . Randami visų daugialaidžių linijų atkarpų 
banginiai laidumai. Kai fazės kampas θ , ieškoma bangos skaičiaus k  verčių, 
kurioms esant matricos determinantas būtų lygus nuliui. 

 
2.13 pav. Lėtinimo sistemos dažninių charakteristikų skaičiavimo 
algoritmo

 
schema
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Žinant k  ir θ  vertes, dažnio, lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos vertės 

apskaičiuojamos taikant formules: 
( ) 0 2πf kcθ = ,       (2.172) 
( )Lk kLθ θ= ,           (2.173) 

( ) ( )
( )

11,212
IN

1112 11,1

0 10 j0
n

n

AU
Z

I Y Aε

= = .       (2.174) 

Sprendžiant homogeninių lygčių sistemą, kurioje yra periodinių trigonomet-
rinių funkcijų, kai determinantas lygus nuliui, gaunama be galo daug sprendinių. 
Tai patvirtina 2.14 pav. pateiktos determinanto realiosios ir menamosios dalių 
reikšmių priklausomybės nuo bangos skaičiaus k , kai θ =  1,12 ir 1,4. Tikrąjį 
sprendinį galima rasti iteracinius skaičiavimus pradedant nuo apytikslės bangos 
skaičiaus k  vertės, apskaičiuotos pagal ankstesniame iteracijų žingsnyje gautą 
lėtinimo koeficientą Lk : 

L 1( )
j

j
j

k
k L
θ
θ

−

= ,        (2.175) 
čia j  – iteracijų ciklo numeris. 

Spiralinės sistemos su plokštumine simetrija lėtinimo koeficiento ir banginės 
varžos dažninės charakteristikos, apskaičiuotos remiantis išvesta dispersine lyg-
timi (toliau – analitiniu būdu) (2.15 pav., a, b, 1-osios kreivės) [2.2] ir aptartu 
skaitmeniniu būdu (2-osios kreivės), iš esmės sutampa. Nedidelį skirtumą lemia 
banginių laidumų skaičiavimo paklaidos, skirtingi bangos skaičiaus k  skaičia-
vimo algoritmai ir sprendinio paieškos tikslumas. Skaičiavimai skaitmeniniu 
metodu buvo atlikti [2.18] didžiausiu MATLAB pakete galimu pasiekti tikslumu. 

2.14 pav. Determinanto realiosios (1 ir 2 kreivės) ir menamosios (3 ir 4 kreivės) 
dalių reikšmių priklausomybės nuo k, kai θ = 1,12 (1 ir 3 kreivės) ir θ = 1,4 
(2, 4 kreivės) 
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Skaičiavimo skaitmeniniu metodu trukmė priklauso nuo pasirinkto skaičia-
vimo taškų dažnių ašyje skaičiaus ir tikslumo. Skaičiuojant vienuolikoje taškų, 
skaičiavimai asmeniniu kompiuteriu, kurio taktinis dažnis 300 MHz ir operaty-
vioji atmintis 64 MB, trunka apie 8 s [2.18]. Skaičiavimo trukmę galima mažinti 
keičiant skaičiavimo tikslumą. 

Gauti rezultatai rodo, kad skaičiavimai skaitmeniniu būdu leidžia gauti tei-
singus rezultatus ir gerai tinka sudėtingų lėtinimo sistemų analizei. Taigi skait-
meninis būdas leidžia gauti tikslius rezultatus esant nedidelei skaičiavimo truk-
mei, neviršijančiai 10 s. 

2.8.2. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos modelis ir jo analizė 
Nesudėtingų spiralinių sistemų, pasižyminčių ašine simetrija, analizė elekt-

rodinaminiu (1.2 p.) ir daugialaidžių linijų [2.2] metodais leido atskleisti kai ku-
riuos šių sistemų privalumus. Siekiant sukurti įrangą sudėtingos konstrukcijos 
sistemų inžineriniams skaičiavimams, reikalingas apibendrintas ašinės simetrijos 
spiralinės sistemos modelis. 

Kaip jau buvo aptarta pirmajame skyriuje, ašinės simetrijos spiralinės siste-
mos skerspjūvis (2.16 pav., a) yra panašus į plokštuminės simetrijos spiralinės 
sistemos skerspjūvį. Šios sistemos skiriasi tuo, kad plokštuminės simetrijos 

a 

b 

2.15 pav. Spiralinės sistemos su plokštumine simetrija lėtinimo koeficiento (a) 
ir įėjimo varžos (b) dažninės priklausomybės, apskaičiuotos daugialaidžių linijų 
metodu, kai x1 = 1, x2 = 2, x31 = 2,5, x32 = 2,5, x41 = 7,5, x42 = 7,5, x5 = 8, x6 = 9, 
x7 = 10, L = 2, l = 1, p = 0 ,25, wmn = 1, w41 = 10 mm, εr41 = 5;   1 – pagal anali-
tines formules,   2 – neišvedant dispersinės lygties 
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sistemoje spiralių vyniojimo kryptys yra priešingos, o ašinės simetrijos siste-
moje – tos pačios (1.3 pav., b). Ašinės simetrijos spiralinė sistema yra simetrinė 
išilginės ašies, einančios per tašką C, atžvilgiu (2.16 pav., a). 

Ašinės simetrijos spiralinės sistemos modelis [2.18] atvaizduotas 2.16 pav., b. 
Jis sudarytas iš simetriškai išdėstytų daugialaidės linijos atkarpų. Atkarpos, 
pažymėtos tuo pačiu numeriu, turi vienodus parametrus. Nors 2.16 pav., b 
pavaizduota tik viršutinė sistemos dalis, sudarydami įtampų ir srovių išraiškas, 
įvertinsime elektromagnetinį ryšį tarp spiralių centrinėje sistemos dalyje. 

41*, 42*, 21*, 11, 21, 41 ir 42 srityse daugialaidė linija yra vieneilė. Laidi-
ninkų įtampų ir srovių išraiškos sutampa su (2.167) ir (2.168) išraiškomis. 

Dvieilės daugialaidės linijos (atkarpų 12, 22* ir 22) laidininkų įtampos ir 
srovės aprašomos (2.169) ir (2.170) išraiškomis. 

2.16 pav. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos pjūvio vaizdas (a) ir modelis 
(b):   1 – spiralė,   2 – vidinis ekranas,   3 – išorinis ekranas,   4 – dielektrinis 
laikiklis,   5 – spiralę modeliuojantis daugialaidės linijos laidininkas 

C 
a 



2. Daugialaidžių linijų metodas 88
3* ir 3 srityse daugialaidė linija yra ketureilė. Šiuo atveju laidininkų įtampas 

ir sroves galime išreikšti keturių TEM bangų įtampų ir srovių suma [2.2]: 
( ) j

31 1 2 3 4 e n
nU U U U U θ−= + + + ,      (2.176) 
( ) j

1E0 1Eπ 1M0 1Mπ31 1 2 3 4j e n
nI Y I Y I Y I Y I θ−= + + + ,     (2.177)  

( ) j
32 1 2 3 4 e n

nU U U U U θ−= − + − ,      (2.178)  
( ) j

2M0 2Eπ 2M0 2Mπ32 1 2 3 4j e n
nI Y I Y I Y I Y I θ−= − + − ,     (2.179)  

( ) j
33 1 2 3 4 e n

nU U U U U θ−= − + + − ,    (2.180)  
( ) j

2M0 2Eπ 2M0 2Mπ33 1 2 3 4j e n
nI Y I Y I Y I Y I θ−= − + + − ,     (2.181)  

( ) j
34 1 2 3 4 e n

nU U U U U θ−= − − + + ,    (2.182)  
( ) j

1E0 1Eπ 1M0 1Mπ34 1 2 3 4j e n
nI Y I Y I Y I Y I θ−= − − + + ,    (2.183) 

čia 1 2sin cosi iiU A kx A kx= + , 1 2cos sini i iI A kx A kx= − , i =  1, 2, 3, 4 – sveikasis 
skaičius; ( )1E0 1E 0,Y Y θ= , ( )1Eπ 1E π,Y Y θ= , ( )2E0 2E 0,Y Y θ= , ( )2Eπ 2E π,Y Y θ=  – dviei-
lės daugialaidės linijos banginiai laidumai, apskaičiuoti ketureilę liniją padalijus 
elektrine sienele; ( )1M0 1M 0,Y Y θ= , ( )1Mπ 1M π,Y Y θ= , ( )2M0 2M 0,Y Y θ= , ( )2Mπ 2M π,Y Y θ=  
yra dvieilės daugialaidės linijos banginiai laidumai, apskaičiuoti ketureilę liniją 
padalijus magnetine sienele. 

Jeigu sistemos spiralės įtampos yra priešfazinės, tai turi būti tenkinamos 
simetrijos sąlygos: 

31 34( ) ( )n nU x U x= − − ,      (2.184) 
32 33( ) ( )n nU x U x= − − ,      (2.185) 
31 34( ) ( )n nI x I x= − ,      (2.186) 
32 33( ) ( )n nI x I x= − .      (2.187) 

Įrašius įtampų ir srovių (2.176)–(2.183) lygtis į (2.184)–(2.187), gaunamos 
paprastesnės išraiškos ir toliau pakanka analizuoti tik pusę sistemos 
(2.16 pav., b). 

Ašinės simetrijos spiralinės sistemos modelio kraštinių sąlygų lygtys laidi-
ninkų galuose užrašomos panašiai kaip plokštuminės simetrijos sistemai: 
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( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

* * * *

* * * *

5 5 5 541 42 41 42

4 4 4 441 31 41 31

4 4 4 432 4232 42

5 5 5 542 41 142 41 1

, ,

, ,

, ,

, .

n n n n

n n n n

n nn n

n nn n

U x U x I x I x

U x U x I x I x

U x U x I x I x
U x U x I x I x++

− = − − = − −

− = − − = −

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

= =

= = −

  (2.188 ) 

Lygčių matrica sudaroma taip pat kaip spiralinės sistemos su plokštumine 
simetrija atveju: į kraštinių sąlygų lygtis įrašius įtampų ir srovių išraiškas, gau-
nama homogeninė lygčių sistema, o jos daugikliai prie amplitudžių koeficientų 
įrašomi į matricą. Determinanto, bangos skaičiaus k , lėtinimo koeficiento Lk  ir 
dažnio paieškai tinka ankščiau aptartas algoritmas (2.13 pav.). 

Ašinės simetrijos spiralinės sistemos įėjimo varžą pjūvyje 0x =  galima 
apskaičiuoti pagal tokią išraišką: 

( ) ( )
( )

41
IN

41

0
0

0
I

Z
U
= =          

j 0

j 20 π

j π

j 2
0

e cot sin cos cos sin2 2 2j
e cot sin cos sin2 2

e tan sin cos sin cos2 2 2 ,
e tan sin cos cos2 2

Y kh kh khkh kh
Y
Y kh khkh kh Y
Y

Y kh kh khkh kh
Y
Y kh khkh kh Y
Y

θ

θ

θ

θ π

 + + −  =  + + +  
 − + −  
 + + −  

   (2.189) 

čia ( )42Y Y θ=  – vieneilės daugialaidės linijos banginis laidumas, ( )0 3 0,Y Y θ=  – 
dvieilės linijos banginis laidumas lyginės bangos atveju, ( )π 3 π,Y Y θ=  – dvieilės 
linijos banginis laidumas nelyginės bangos atveju, 2h  – spiralės vijos ilgis. 

2.17 pav. pateiktos ašinės simetrijos spiralinės sistemos dažninės lėtinimo 
koeficiento ir banginės varžos priklausomybės, kai visų sistemos sričių dielektri-
nės skvarbos r 1ε = . Kreivės rodo, kad šiuo atveju spiralinės sistemos lėtinimo 
koeficientas žemųjų dažnių ruože viršija konstrukcinį lėtinimą LK 2k h L= . Didė-
jant dažniui, lėtinimo koeficientas mažėja ir artėja prie konstrukcinio lėtinimo 
koeficiento. 

Ašinės simetrijos spiralinės sistemos banginės varžos dažninės priklausomy-
bės pobūdis yra panašus, kaip kitų tipų spiralinių lėtinimo sistemų – didėjant 
dažniui, banginė varža mažėja (2.17 pav., b). 

Iš 2.17 pav., a 1-osios ir 2-osios kreivių palyginimo matyti, kad simetrinės 
spiralinės sistemos, kuriai būdinga ašinė simetrija, lėtinimą žemųjų dažnių ruože 
galima mažinti didinant nuotolį tarp spiralių, t. y. mažinant ryšį tarp spiralių cent-
rinėje sistemos dalyje. Tačiau didinti atstumą tarp spiralių ne visada priimtina. 
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Yra dar ir kitas dispersijos mažinimo būdas. Lėtinimo dispersiją galima su-
mažinti pastebėjus, kad dėl spiralių dielektrinių laikiklių padidėja lėtinimas 
aukštųjų dažnių ruože (2.15 pav., a), o dėl elektromagnetinio ryšio tarp spiralių 
centrinėje ašinės simetrijos spiralinės sistemos dalyje – žemųjų dažnių ruože. 
Tinkamai parinkus spiralės laikiklių medžiagą ir sistemos geometrinius matme-
nis, galima gauti pastovų sistemos lėtinimo koeficientą plačiame dažnių ruože 

a 

b 

2.17 pav. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento (a) ir 
įėjimo varžos (b) dažninės charakteristikos, kai x1 = 1, x2 = x1, x3 = 4,7, x4 = 4,8, 
x5 = 5, L = 2, l = 1, p = 0,1, εr = 1;   1 – wmn = 0,4, w2n = 0,4,   2 – wmn = 0,4, 
w2n = 2,4 mm 

2.18 pav. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento (a) ir 
įėjimo varžos (b) dažninės charakteristikos, kai x1 = 0,25, x2 = 3,3, x3 = 3,3, 
x4 = 4,45, x5 = 4,7, L = 2, l = 0,5, p = 0,25, wmn = 0,4, w11 = 3 mm, εr11 = 7 



 91

(2.18 pav., a). Tiesa, naudojant dielektrinius laikiklius sistemos įėjimo varža, 
didėjant dažniui mažėja sparčiau (2.18 pav., b). 

Taigi šiuolaikinė skaičiavimo technika leidžia atlikti sudėtingų lėtinimo sis-
temų charakteristikų skaičiavimus neišvedant sistemos dispersinės lygties. Taip 
galima labai sumažinti laiko sąnaudas atliekant sistemų savybių tyrimus ir lėti-
nimo įtaisų projektavimo darbus. Naudojant šiuolaikinę matematinę programinę 
įrangą (pvz., inžinerinių skaičiavimų sistemą MATLAB), galima gerokai suma-
žinti programavimo darbų apimtį, garantuoti didelį skaičiavimų tikslumą ir mažą 
skaičiavimų trukmę. 

2.9. Sklaidos matricų taikymas lėtinimo sistemoms tirti 
Aukštadažnėms periodinėms sistemoms modeliuoti ir jų savybėms analizuoti 

tinka formalūs keturpolių ir daugiapolių naudojimu pagrįsti metodai. Taikant 
šiuos metodus, sistemą modeliuojantys keturpoliai ir daugiapoliai dažniausiai 
apibūdinami apibendrintų ABCD  arba sklaidos S  parametrų matricomis [2.20–
2.23]. Pirmasis plačiajuostes lėtinimo sistemas modeliuoti sklaidos arba S  
matricomis pradėjo doc. dr. A. Gurskas [2.24–2.25]. Šiame poskyryje, aptarę 
lėtinimo sistemos sklaidos parametrų S  ryšį su keturpolių apibendrintaisiais 
ABCD  parametrais ir jos dažninėmis charakteristikomis, pateiksime daugialaidės 
linijos S  parametrų matricos sudarymo metodiką, parodysime, kaip ši matrica 
taikoma sudarant meandrinės lėtinimo sistemos modelį, palyginsime sudarytojo 
modelio tyrimo rezultatus su gautaisiais kitais metodais ir su eksperimentinio 
tyrimo rezultatais. 

2.9.1. Apibendrintųjų ir sklaidos parametrų keturpoliai lėtinimo 
sistemų modeliuose 

Lėtinimo sistemų analizė ir charakteristikų skaičiavimas paprastėja ir spar-
tėja, jei modelio sudarymo metu lėtinimo sistemai taikomi keturpolių parametrai. 
Vėlinimo linijos ar kreipimo sistemos signalų trakto grandinės schema, kurioje 
lėtinimo sistema modeliuojama keturpoliu, pavaizduota 2.19 pav., a. 

Lėtinimo sistemai modeliuoti naudojant keturpolį, apibūdinamą apibendrin-
taisiais keturpolių LS( )ABCD  parametrais (2.19 pav., b), lėtinimo sistemos įėjimo 
ir išėjimo įtampas bei sroves tarpusavyje sieja tokia matricinė lygtis: 

 1 LS LS 2

21 LS LS

U A B U
II C D

    =            
,  (2.190) 

čia 1U  ir 1I  – įtampos keturpolio įėjime ir į keturpolį įtekančios srovės 
kompleksinės amplitudės; 2U  ir 2I  – įtampos keturpolio išėjime ir iš jo ištekan-
čios srovės kompleksinės amplitudės. 
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Paskirstytųjų parametrų lėtinimo sistemos LS( )ABCD  parametrai priklauso 
nuo linijos banginės varžos ir jos bangos sklidimo koeficiento [2.23]: 

 
( ) ( )

( ) ( )
LS LS LS B LS

LS LS LS LS
B

cosh , sinh ,
1 sinh , cosh ,

A l B Z l

C l D l
Z

γ γ

γ γ

= =

= =
  (2.191) 

čia jγ α β= +  – lėtinimo sistemos bangos sklidimo koeficientas, α  – lėtinimo 
sistemos slopinimo koeficientas, β  – lėtinimo sistemos fazės koeficientas, BZ  – 
lėtinimo sistemos banginė varža. 

Žinant modeliuojamosios lėtinimo sistemos LS( )ABCD  parametrus, galima 
apskaičiuoti jos įėjimo INZ  ir banginę BZ  varžas bei kompleksinę įtampos 
perdavimo funkciją K :  
 LS a LS

IN
LS a LS

A Z B
Z

C Z D
+

=
+

,           LS
B

LS

B
Z

C
= ,  (2.192) 

 a IN i2

S IN LS a LS LS i a LS i

Z Z ZUK
E Z A Z B C Z Z D Z

+
= = ⋅

+ + +
,  (2.193) 

čia SE  – signalų šaltinio kompleksinė elektrovara, iZ  – signalų šaltinio 
kompleksinė vidinė varža, aZ  – lėtinimo sistemos kompleksinė apkrovos varža. 

LS( )ABCD  parametrai skirti taikyti sutelktųjų parametrų grandinėms, todėl 
pagal juos negalima įvertinti grandinėje vykstančių banginių procesų. Norint lėti-
nimo sistemos modelyje įvertinti banginius procesus, reikia keturpoliui taikyti 
sklaidos parametrus (2.19 pav., c). 

a 

b 

2.19 pav. Vėlinimo linijos ar kreipimo sistemos signalų trakto schema (a), 
lėtinimo sistemai modeliuoti naudojamas keturpolis, apibūdinamas apibend-
rintaisiais LS( )ABCD  (b) bei sklaidos LSS  (c) parametrais 

c 
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Lėtinimo sistemos modelyje LS( )ABCD  parametrus pakeitus LSS  parametrais 

įėjimo ir išėjimo įtampos bei srovės išskaidomos į sklaidos kompleksinius kom-
ponentus ia , ib , kurie proporcingi krintančių į keturpolio polius ir atsispindėju-
sių nuo jų bangų įtampoms ir srovėms: 
 ( )K A Bi i i i i iU U U Z a b= + = + ,  (2.194) 
 ( ) ( )K A

B B

1 1
i i i i i

i i

I U U a b
Z Z

= − = − ,  (2.195) 

čia iU , iI  – keturpolio i-ojo poliaus bangos įtampos ir srovės kompleksinės 
amplitudės, KiU , AiU  – į keturpolio i-ąjį polių krintančios ir nuo jo atsispindėju-
sios bangų įtampos kompleksinės amplitudės, ia , ib  – į keturpolio i-tąjį polių 
krintančio ir nuo jo atsispindėjusio sklaidos komponento kompleksinės amplitu-
dės. 

Iš (2.194) ir (2.195) lygčių išplaukia, kad sklaidos komponentai nusako 
bangų įtampas arba sroves. Jie apskaičiuojami taip: 

 K
K B B

B B

1
2

i i
i i i i i

i i

U U
a I Z I Z

Z Z

  = = = +  
,  (2.196) 

 A
A B B

B B

1
2

i i
i i i i i

i i

U U
b I Z I Z

Z Z

  = = = −  
.  (2.197) 

Atsispindėjusius 1b , 2b  ir krintančius 1a , 2a  sklaidos komponentus 
keturpolio įėjime ir išėjime tarpusavyje sieja sklaidos parametrai LSS : 
 LS LS

1 11 1 12 2b S a S a= + ,  (2.198) 
 LS LS

2 21 1 22 2b S a S a= + ,  (2.199) 
čia LS

11S , LS
12S , LS

21S , LS
22S  – keturpolio sklaidos arba LSS  parametrai. 

Žinant keturpolio sklaidos parametrus LSS  visuomet galima apskaičiuoti šio 
keturpolio LS( )ABCD  parametrus. Jų tarpusavio ryšys toks [2.23]: 

 ( )( )LS LS LS LS
11 22 12 21

LS LS
21

1 1

2

S S S S
A

S

+ − +
= ,  (2.200) 

 ( )( )LS LS LS LS
11 22 12 21

LS LS
21

1 1

2

S S S S
B

S

+ + −
= ,  (2.201) 
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 ( )( )LS LS LS LS
11 22 12 21

LS LS
21

1 1

2

S S S S
C

S

− − −
= ,  (2.202) 

 ( )( )LS LS LS LS
11 22 12 21

LS LS
21

1 1

2

S S S S
D

S

− + +
= .  (2.203) 

Taigi apibūdinus lėtinimo sistemą sklaidos parametrais, visuomet galima 
įvertinti šioje sistemoje vykstančius banginius procesus ir apskaičiuoti jos svar-
biausias dažnines charakteristikas. 

2.9.2. Daugialaidės linijos sklaidos parametrų matricos sudarymas 
Sakykime, kad lėtinimo sistemos modelio daugialaidę liniją sudaro N  laidi-

ninkų. Kadangi kiekvienas daugialaidės linijos laidininkas turi įėjimą ir išėjimą, 
tai tokia daugialaidė linija modeliuojama daugiapoliu turinčiu 2N  polių. 
2.20 pav. pavaizduotas daugialaidei linijai modeliuoti naudojamas daugiapolis, 
sutapdintas su daugialaidės linijos topologijos eskizu. 

2.20 pav. Daugialaidei linijai modeliuoti naudojamas daugiapolis, sutapdintas 
su daugialaidės linijos topologijos eskizu:   1 – daugiapolis,   2 – daugialaidės 
linijos laidininkas,   3 – daugialaidės linijos ekranas;   n  – daugialaidės linijos 
laidininko eilės numeris,   i  – daugiapolio poliaus eilės numeris,   iU , iI  –
daugiapolio i -ojo poliaus bangos įtampos ir srovės kompleksinės amplitudės, 

ia , ib  – į daugiapolio i -ąjį polių krintančio ir nuo jo atsispindėjusio sklaidos 
komponentų kompleksinės amplitudės 
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2.20 pav. pavaizduoto daugiapolio sklaidos komponentus tarpusavyje sieja 

tokia lygčių sistema: 

 
1 11 1 12 2 12 2

2 21 1 22 2 22 2

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

,

,

.

N N

N N

N N N N N N

b S a S a S a
b S a S a S a

b S a S a S a

= + + +

= + + +

= + + +

…

…

� � � � �

…

  (2.204) 

(2.204) lygčių sistema pateikiama išskleistų matricų pavidalu: 

 
1 11 12 12 1

2 21 22 22 2

2 2 1 2 2 2 2 2

N

N

N N N N N N

b S S S a
b S S S a

b S S S a

            =                

�

�

� � � � � �

�

  (2.205) 

arba apibendrinta matricine lygtimi: 
 ⋅b = S a .  (2.206) 
S  matrica yra kvadratinė 2N×2N dydžio matrica. Tai – daugialaidės linijos 

sklaidos parametrų matrica. Sklaidos matricoje parametrai iiS  yra atspindžio nuo 
i -ojo poliaus koeficientai, o ijS  – perdavimo iš j -ojo į i -ąjį polių koeficientai. 

Sudarykime daugialaidės linijos, kurios visi laidininkai yra vienodo 
1 2d d d= =  pločio ir nutolę vienas nuo kito vienodu 1 2l l l= =  atstumu, sklaidos 

parametrų matricą. Tokiai daugialaidei linijai būdinga išilginė simetrija. Išilginė 
simetrija leidžia linijoje sudaryti magnetines ir elektrines sieneles, kurios dau-
gialaidę liniją modeliuojantį daugiapolį suskaido į N  keturpolių. Magnetinės 
sienelės sudaromos, esant jos lyginiam sužadinimui (2.21 pav., a), kai į visus 
linijos laidininkus siunčiamos vienodos įtampos nu u= . Elektrinės sienelės 
sudaromos, esant jos nelyginiam sužadinimui (2.21 pav., b). Šio sužadinimo 
metu į gretimus linijos laidininkus siunčiamos vienodo dydžio, tačiau priešingo 
poliarumo įtampos 1n nu u ±= − . 

2.21 pav. paryškintų perdavimo linijų ABCD  parametrai priklauso nuo 
linijos banginio laidumo ir jos fazės koeficiento. Esant lyginiam ir nelyginiam 
sužadinimui, linijos be nuostolių ABCD  parametrai apskaičiuojami taip: 

 ( ) ( )
( ) ( )

e,o e,o e,o e,o
e,o

e,o e,o e,o e,o e,o

1cos 2 , j sin 2 ,

j sin 2 , cos 2 .

A k h B k h
Y

C Y k h D k h

= =

= =

  (2.207) 

Šiose formulėse įrašyti banginiai laidumai ir fazės koeficientai eY , ek  
lyginei ir oY , ok  nelyginei bangoms apskaičiuojami pagal formules (2.88)–
(2.93), (2.96) ir (2.97). 2h  žymi daugialaidės linijos kiekvieno laidininko ilgį. 
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Žinant daugialaidės linijos vieno laidininko parametrus lyginei e( )ABCD  ir 
nelyginei o( )ABCD  bangoms bei taikant ABCD  parametrų konvertavimo į S  
parametrus formules [2.24], apskaičiuojami šio laidininko lyginės eS  ir nelygi-
nės oS  bangų sklaidos parametrai: 

 e,o e,o e,o e,o
11e,o

e,o e,o e,o e,o

A B C D
S

A B C D
+ − −

=
+ + +

,  (2.208) 

 e,o e,o e,o e,o
12e,o

e,o e,o e,o e,o

2( )A D B C
S

A B C D
−

=
+ + +

,  (2.209) 

 21e,o
e,o e,o e,o e,o

2S
A B C D
=

+ + +
,  (2.210) 

 e,o e,o e,o e,o
22e,o

e,o e,o e,o e,o

A B C D
S

A B C D
− + − +

=
+ + +

.  (2.211) 

Pagal (2.208)–(2.211) išraiškas apskaičiuotų magnetinėmis ir elektrinėmis 
sienelėmis atskirtų daugialaidės linijos laidininkų sklaidos parametrų 11e,oS , 

12e,oS , 21e,oS  ir 22e,oS  pakanka visos daugialaidės linijos S  matricai sudaryti. 
Kadangi skaičiavimams panaudoti daugialaidės linijos banginiai laidumai eY , oY  
ir fazės koeficientai ek , ok  lyginei ir nelyginei normaliosioms bangoms leidžia 
įvertinti ryšį tik tarp gretimų linijos laidininkų, S  parametrų matrica gaunama 
išretinto pavidalo: 

2.21 pav. Magnetinių ir elektrinių sienelių padėtis daugialaidės linijos 
skersiniame pjūvyje, esant jos lyginiam (a) ir nelyginiam (b) sužadinimui:  
1 – laidininkas,   2, 4 – ekranai,   3 – daugialaidės linijos dielektrikas,   
n  – laidininko eilės numeris 

a 

b 
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1 12

21 2 23

( 1) ( 1)

( 1)

n n n n n

N N N

− +

−

     =       

0 0 0
0 0

0 0

0 0 0

�

�

� � � � � �

�

� � � � � �

�

S S
S S S

S
S S S

S S

.  (2.212) 

(2.212) išraiškoje pateikta S  matrica yra kvadratinė N N×  dydžio matrica. 
Ji sudaryta iš trijų nS , ( 1)n n±S  ir 0  tipo 2 2×  dydžio matricų. nS  matricos yra 
daugialaidės linijos S  matricos pagrindinėje įstrižainėje. Tai daugialaidės linijos 
n -ojo laidininko S  parametrų matricos: 

 11 12

21 22

n n

n

n n

S S

S S

  =   
S .  (2.213) 

Daugialaidės linijos n -ojo laidininko S  parametrai apskaičiuojami taip: 
 ( )11 11e 11o

1
2

nS S S= + ,   ( )12 12e 12o
1
2

nS S S= + ,  (2.214) 

 ( )21 21e 21o
1
2

nS S S= + ,   ( )22 22e 22o
1
2

nS S S= + .  (2.215) 
( 1)n n±S  matricos yra S  matricos šalutinėse įstrižainėse. Šių matricų paramet-

rai apibūdina n -ajam laidininkui įtaką, daromą jam gretimų daugialaidės linijos 
laidininkų:  
 ( 2) ( 1)( 1)

( 1)( 2) ( 1)( 1)

i i i in n

i i i i

S S
S S

− −−

+ − + −

 =    
S ,  (2.216) 

 ( 2) ( 3)( 1)
( 1)( 2) ( 1)( 3)

i i i in n

i i i i

S S
S S
+ ++

+ + + +

 =    
S .  (2.217) 

Daugialaidės linijos n -ajam laidininkui gretimų laidininkų daroma įtaka ir 
šią įtaką nusakantys S  parametrai parodyti 2.22 pav. Čia 2.22 pav., a ir b apibū-
dina ( 1)n n−S  matricos sandarą, o 2.22 pav., c ir d – ( 1)n n+S  matricos sandarą. 

( 1)n n±S  matricų elementai apskaičiuojami taip: 
 ( )( 2) ( 2) 21e 21o

1
2i i i iS S S S− += = − ,  (2.218) 

 ( )( 1) ( 3) 22e 22o
1
2i i i iS S S S− += = − ,  (2.219) 

 ( )( 1)( 2) ( 1)( 2) 11e 11o
1
2i i i iS S S S+ − + += = − ,  (2.220) 
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 ( )( 1)( 1) ( 1)( 3) 12e 12o
1
2i i i iS S S S+ − + += = − .  (2.221) 

(2.212) išraiškoje 0  žymi 2×2 dydžio nulines matricas. 
Kaip pavyzdys, paaiškinantis daugialaidės linijos sklaidos parametrų matri-

cos sandarą, pateikiama trijų laidininkų ( 3N = ) daugialaidės linijos S  parametrų 
matrica: 

 

1 1
11 12 13 14
1 1
21 22 23 24

2 2
31 32 11 12 35 36

2 2
41 42 21 22 45 46

3 3
53 54 11 12

3 3
63 64 21 22

0 0

0 0

0 0

0 0

S S S S

S S S S

S S S S S S

S S S S S S

S S S S

S S S S

      =       

S .  (2.222) 

(2.222) išraiškoje pateikta matrica yra 6×6 dydžio. Čia matricos elementai 
1
ijS , 2

ijS  ir 3
ijS  apibūdina 1-ąjį, 2-ąjį ir 3-iąjį daugialaidės linijos laidininkus. Ele-

mentai 13S , 14S , 23S  ir 24S  nusako antrojo laidininko įtaką pirmajam, o elemen-
tai 31S , 32S , 41S  ir 42S  apibūdina pirmojo laidininko įtaką antrajam. Analogiškai 
visi kiti matricos elementai nusako trečiojo laidininko įtaką antrajam ir antrojo – 
trečiajam. 

2.22 pav. Daugialaidės linijos n -ajam laidininkui daroma gretimų laidininkų 
įtaka ir ją įvertinantys S  parametrai 

a 

b 

c 

d 
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2.9.3. Meandrinės lėtinimo sistemos matricinis modelis 

Daugialaidės linijos sklaidos matricos taikymą lėtinimo sistemoms tirti pa-
teiksime parodydami meandrinės lėtinimo sistemos matricinio modelio suda-
rymą. Meandrinė lėtinimo sistema pavaizduota 2.23 pav. Šią lėtinimo sistemą 
sudaro meandro formos laidininkas, suformuotas ant dielektrinio pagrindo, kurio 
antroji pusė padengta ištisiniu elektriniu ekranu. 

Lėtinimo sistemos matricinis modelis sudaromas tam tikru nuoseklumu. Pa-
renkama daugialaidė linija ir sudaroma jos S  matrica. Sudaroma matricinė lyg-
tis, apibūdinanti daugialaidę liniją su prijungtais prie jos įėjimo ir išėjimo gnybtų 
suderintais įtampų 1U  ir 2U  šaltiniais. Sudarytoji lygtis pertvarkoma taip, kad 
joje įrašytoji skaidos matrica pavirstų matrica, apibūdinančia lėtinimo sistemos 
meandrinį laidininką. Meandrinės lėtinimo sistemos matricinis modelis būna su-
darytas, nustačius lygties sprendinių, apibūdinančių lėtinimo sistemos sklaidos 
parametrus SL

11S , SL
12S , SL

21S  ir SL
22S , matricų išraiškas. Šių parametrų pakanka 

LS( )ABCD  matricai rasti pagal (2.200)–(2.204) išraiškas ir lėtinimo sistemos įė-
jimo IN ( )Z f  ir banginės B ( )Z f  varžų bei kompleksinės įtampos perdavimo 
funkcijos ( )K f  dažninėms priklausomybėms apskaičiuoti pagal (2.192) ir 
(2.193) išraiškas. 

Modelio daugialaidė linija parenkama taip, kad jos konstrukcija ir matmenys 
sutaptų arba būtų labai artimi meandrinės lėtinimo sistemos konstrukcijai ir mat-
menims. Sudarant daugialaidės linijos S  parametrų matricą, apskaičiuojami dau-
gialaidės linijos laidininko banginiai laidumai eY , oY  ir fazės koeficientai ek , 
ok , esant lyginėms ir nelyginėms normaliosioms bangoms. Nustatomi šio 

laidininko e( )ABCD  ir o( )ABCD  parametrai, esant lyginėms ir nelyginėms  
normaliosioms bangoms, kurie konvertuojami į analogiškus S  parametrus eS  ir 

oS . Remiantis gautais eS  ir oS  parametrais apskaičiuojami daugialaidės linijos 
sklaidos parametrai ijS  ir surašomi į S  matricą. 

Daugialaidę liniją su prie jos prijungtais suderintais įtampų 1U  ir 2U  šalti-
niais, kurių S  parametrai lygūs nuliui, apibūdina matricinė lygtis  

2.23 pav. Meandrinė lėtinimo sistema:   1 – meandrinis laidininkas,    
2 – dielektrikas,   3 – ištisinis elektrinis ekranas 
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 U U U
      = +                

0 0
0

b S a
Ub S a

,  (2.223) 
kuri apibendrintu matriciniu pavidalu yra tokia: 
 ′ ′ ′= +b S a U ,  (2.224) 

čia ′b , ′a  ir ′S  žymi daugialaidės linijos ir suderintų įtampų 1U  ir 2U  šaltinių 
sklaidos komponentus ir S  parametrus apibendrinančios matricas. (2.223) ir 
(2.224) lygtyse b , a  ir S  žymi daugialaidės linijos sklaidos komponentų ir 
S  parametrų matricas, 
 1

2

UU

U

b
b

 =    
b , 1

2

UU

U

a

a

 =    
a , 1

2

0
0
UU

U

S
S

 =   S , 1

2

U
U
    

U = ,  (2.225) 

yra matricos, apibūdinančios prie daugialaidės linijos prijungtų įtampos šaltinių 
sklaidos komponentus Uib  ir Uia , jų sklaidos parametrus UiS  ir įtampų 
kompleksines amplitudes iU . Suderintų šaltinių sklaida visuomet lygi nuliui: 

1 2 0U US S= = . Taigi, prie daugialaidės linijos įėjimo ir išėjimo prijungus 
suderintus įtampos šaltinius, sklaidos matrica ′S  gaunama daugialaidės linijos 
sklaidos matricą S  išplėtus dviem eilutėmis ir dviem stulpeliais nulių. 

′S  matrica tampa meandrinės lėtinimo sistemos modeliu, jeigu kiekvienoje 
sujungiamoje vidinių polių poroje išėjimo ir įėjimo polių sklaidos komponentai 
yra lygūs. Šis reikalavimas j -ajame ir k -ajame tarpusavyje sujungtuose po-
liuose (2.24 pav.) matematiškai nusakomas  

 j ka b= ,    k ja b= ,  (2.226) 
o matricomis 
 0 1

1 0
k k

j j

b a
b a

    =           
.  (2.227) 

(2.227) pavidalo išraiška, pagal kurią apibūdinami lėtinimo sistemos mode-
lio visi vidiniai ir išoriniai sujungimai, yra tokia: 

2.24 pav. j -ojo ir k -ojo polių sujungimo schema daugialaidę liniją modeliuoti
naudojamame daugiapolyje:   1 – sujungiamasis vidinis polius,   2 – daugialaidės 
linijos laidininkas,   3 – daugialaidės linijos ekranas 
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 ′ ′=b aΓ ,  (2.228) 

čia Γ  – sujungimų matrica, rodanti meandrinio laidininko vidinius sujungimus ir 
iš išorės prijungtus įtampos šaltinius. 

Γ  matrica yra išretintojo tipo matrica. Joje nelygūs nuliui tik tie matricos 
elementai, kurie yra eilučių ir stulpelių, turinčių sutampančias su sujungiamų po-
lių eilės numeriais koordinates, susikirtimų vietose. Pavyzdžiui, sujungus j -ąjį 
polių su k -uoju, matricos jkΓ  ir kjΓ  elementai lygūs vienetui. 

Sklaidos komponentus ′b  iš (2.228) išraiškos įrašę į (2.224) formulę, gau-
name: 
 ( )′ ′− =S a UΓ .  (2.229) 

Pažymėję 
 ′= −W SΓ   (2.230) 

gauname (2.229) matricinės lygties sprendinius 
 1−′ =a W U .  (2.231) 
W  matrica vadinama sujungimų sklaidos matrica. Jos pagrindinės įstrižai-

nės elementai yra atspindžio nuo atitinkamų daugialaidės linijos laidininkų polių 
koeficientai su minuso ženklu. Matricos elementai, kurių indeksai ij  atitinka 
gretimus laidininkus, turinčius įtakos polių numeriams, yra lygūs perdavimo tarp 
tų polių koeficientams su minuso ženklu. Visi kiti matricos elementai lygūs 
nuliui, išskyrus elementus, atitinkančius sujungiamuosius polius. Ar matricos W  
elementas lygus nuliui, priklauso tik nuo lėtinimo sistemos struktūros ir nepri-
klauso nuo lėtinimo sistemos laidininkų parametrų ir dažnio.  

Turėdami sklaidos komponentų matricą ′a , iš (2.228) formulės gausime 
vidinių ir išorinių polių išėjimų sklaidos komponentų matricą ′b . Ši matrica lei-
džia apskaičiuoti meandrinės lėtinimo sistemos sklaidos parametrus: 
 

1 2

LS
11 1 1, 0U U
S b

= =

=  ,  
1 2

LS
21 2 1, 0N U U
S b

= =

= ,    (2.232) 
 

1 2

LS
12 1 0, 1U U
S b

= =

= ,   
1 2

LS
22 2 0, 1N U U
S b

= =

= .    (2.233) 
(2.232) išraiškoje 1b  žymi nuo meandrinės lėtinimo sistemos, apkrautos 

suderintąja apkrova, įėjimo atspindėjusį sklaidos komponentą, o 2Nb  – jos išė-
jimo sklaidos komponentą, kai prie sistemos įėjimo prijungtas suderintas įtampos 
šaltinis, kurio išėjimo įtampos amplitudė lygi vienetui ( 1 1U = ). (2.233) išraiškoje 
sklaidos komponentų 1b  ir 2Nb  fizikinė prasmė susikeičia, nes suderintas įtam-
pos šaltinis perkeliamas į lėtinimo sistemos išėjimą, o suderintoji apkrova prijun-
giama prie jos įėjimo. 
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Pritaikykime aptartąją metodiką trijų laidininkų meandrinės lėtinimo siste-

mos matriciniam modeliui sudaryti. Trijų laidininkų daugialaidės linijos modelio 
ir nepriklausomų įtampos šaltinių polių sujungimo schema, sudarant meandrinės 
lėtinimo sistemos modelį, pateikta 2.25 pav. Modeliui naudotos daugialaidės lini-

jos sklaidos matrica, įvertinanti ryšius tarp gretimų laidininkų, užrašyta (2.222) 
lygtimi. Remdamiesi 2.25 pav., sudarykime linijos sujungimų matricą Γ . Joje 
nelygūs nuliui tik elementai, kurių indeksai atitinka sujungiamų polių eilės nume-
rius: 

 

0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0

      =        

Γ .  (2.234) 

Pagal (2.230) formulę sudarykime sujungimų sklaidos matricą W . Tam pir-
miausia sudaroma trijų laidų daugialaidės linijos su prijungtais suderintais įtam-
pos šaltiniais ′S  matrica. Kadangi daugialaidės linijos sklaidos S  matricos 
matmenys 6×6, o prie daugialaidės linijos prijungiami du suderinti įtampos 
šaltiniai 1U  ir 2U , ′S  matrica sudaroma 8×8 dydžio, papildant S  matricą dviem 
nuliniais stulpeliais ir dviem nulinėmis eilutėmis.  

Trijų laidų daugialaidės linijos su prijungtais suderintais įtampos šaltiniais 
′S  matrica atrodo taip: 

2.25 pav. Trijų laidininkų daugialaidės linijos modelio ir nepriklausomų šaltinių 
polių sujungimo schema sudarant meandrinės lėtinimo sistemos modelį 
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1 1
11 12 13 14
1 1
21 22 23 24

2 2
31 32 11 12 35 36

2 2
41 42 21 22 45 46

3 3
53 54 11 12

3 3
63 64 21 22

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

S S S S

S S S S

S S S S S S

S S S S S S

S S S S

S S S S

       ′ =         

S .  (2.235) 

Į (2.230) įrašę matricų (2.234) ir (2.235) išraiškas, gauname sujungimų 
sklaidos matricą: 

 

1 1
11 12 13 14
1 1
21 22 23 24

2 2
31 32 11 12 35 36

2 2
41 42 21 22 45 46

3 3
53 54 11 12

3 3
63 64 21 22

0 0 1 0

1 0 0 0 0

1 0 0

1 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0

S S S S

S S S S

S S S S S S

S S S S S S

S S S S

S S S S

 − − − −  − − − −  − − − − − −  − − − − − −=   − − − −  − − − −    

W .  (2.236) 

Suderintų įtampos šaltinių matrica U  turi 8 eilutes ir yra 8×1 dydžio matrica 
su nelygiomis nuliui tik 7 ir 8 eilutėmis. Jose įrašytos prijungtų šaltinių įtampų 
kompleksinės amplitudės 1U  ir 2U .  

Taigi trijų laidų meandrinei lėtinimo sistemai taikomas (2.229) lygties 
sprendinys yra toks: 

 

1

2

1

6

17

28

0
0

' 0U

a
a

a
Ua
Ua

−

                 = = =                     

��a
a W

a
.  (2.237) 

Žinant sklaidos komponentų visuose vidiniuose ir išoriniuse poliuose a  mat-
ricą, iš (2.228) formulės apskaičiuojama sklaidos komponentų b  matrica. Ši mat-
rica leidžia apskaičiuoti meandrinės lėtinimo sistemos sklaidos parametrus pagal 
lygtis, analogiškas (2.232) ir (2.233) lygtims. Prilyginus 1 1U = , o 2 0U = , 
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lėtinimo sistemos įėjime ir išėjime esančių sklaidos komponentų 1b  ir 6b  vertės 
sutaps su matricos elementų 11S  ir 21S  vertėmis. Analogiškai prilyginus 1 0U = , 
o 2 1U = , lėtinimo sistemos įėjime ir išėjime esančių sklaidos komponentų 1b  
ir 6b  vertės sutaps su matricos elementų 12S  ir 22S  vertėmis. 

2.9.4. Meandrinės lėtinimo sistemos matricinio modelio  
patikros rezultatai 

Sklaidos matricų tinkamumas lėtinimo sistemoms tirti patikrintas apskaičia-
vus ir eksperimentiškai išmatavus meandrinės mikrojuostelinės vėlinimo linijos 
(2.23 pav.) fazinės vėlinimo trukmės dažninę priklausomybę ir jos banginę varžą 
žemųjų dažnių srityje. Tirta tokių konstrukcinių parametrų meandrinė mikro-
juostelinė vėlinimo linija: meandro juostelės plotis d  = 0,64 mm, juostelės ilgis 
2h  = 55 mm, juostelės ir ekrano storis p = 0,01 mm, atstumas tarp juostelių 
l  = 0,35 mm, dielektrinio padėklo storis 1w  = 0,5 mm ir santykinė dielektrinė 
skvarba r1ε  = 9,85, juostelių skaičius meandre N  = 55. 

Meandrinė mikrojuostelinė vėlinimo linija buvo tiriama sudarant jos matri-
cinį modelį. Be to, daugialaidžių linijų metodu buvo skaičiuojama jos dispersinė 
charakteristika, o rezonansiniu metodu [2.1, 2.2] – nustatoma fazinės vėlinimo 
trukmės dažninė priklausomybė. Tiriant vėlinimo liniją pagal jos matricinį mo-
delį, buvo imituojamas eksperimentinis tyrimas – meandrinės linijos fazinės vėli-
nimo trukmės priklausomybė nuo dažnio buvo skaičiuojama pagal gale atviros ir 
trumpai sujungtos linijos įėjimo varžos modulio IN ( )Z f  dažninę priklausomybę. 

Gale atviros meandrinės vėlinimo linijos įėjimo varžos modulio priklauso-
mybė nuo dažnio, apskaičiuota modeliuojant liniją sklaidos matricomis, parodyta 
2.26 pav. Pagal jame parodytos kreivės maksimumų dažnius buvo nustatomas  
n-ojo rezonanso dažnis vėlinimo linijoje ir apskaičiuojama jį atitinkanti fazinė 
vėlinimo trukmė. Taip [2.24] apskaičiuota tiriamosios vėlinimo linijos fazinės 
vėlinimo trukmės dažninė priklausomybė pateikta 2.27 pav. 1 kreive. 2.27 pav. 
taip pat parodyta šios vėlinimo linijos fazinės vėlinimo trukmės dažninė 
priklausomybė, apskaičiuota pagal formules, gautas analizuojant meandrines 
linijas daugialaidžių linijų metodu (2 kreivė), ir eksperimentiškai išmatuotoji 
priklausomybė (3 kreivė).  

Iš paveiksle pateiktų patikros rezultatų analizės išplaukia, kad dažninės pri-
klausomybės, gautos taikant sklaidos matricas ir daugialaidžių linijų metodą, vi-
dutiniųjų ir aukštųjų dažnių srityse beveik sutampa. Skirtumas tarp kreivių didėja 
žemųjų dažnių srityje. Esant gana žemiems dažniams jis pasiekia 5 %. Sklaidos 
matricų metodu apskaičiuotoji dažninė priklausomybė geriau sutampa su ekspe-
rimentiškai išmatuotąja, lyginant su priklausomybe, apskaičiuota, taikant dau-
gialaidžių linijų metodą. 
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Tiriamosios meandrinės mikrojuostelinės linijos banginės varžos vertės esant 
žemiesiems dažniams, apskaičiuotos taikant daugialaidžių linijų ir sklaidos mat-
ricų metodus, iš esmės sutapo ir skyrėsi nuo eksperimentiškai išmatuotos bangi-
nės varžos vertės tik apie 2 %. 

2.10. Apibendrinimas 
Išnagrinėtas elektromagnetinių bangų sklidimas apibendrintoje daugialaidėje 

linijoje, skirtoje lėtinimo sistemoms, kurios z  ašies kryptimi yra periodinės, 
modeliuoti. Analizuota daugialaidė linija pritaikyta modeliuoti lėtinimo sistemas 
turinčias periode N  pastoviu žingsniu išdėstytų laidininkų. Modeliuojamos lėti-
nimo sistemos skerspjūvyje gali būti vienalytis arba nevienalytis dielektrikai.  

Parodyta, kad daugialaidėje linijoje z  ašies kryptimi faziniu greičiu fv  
sklinda dažniu ω  kintanti sudėtinga plokščioji banga. Ją sudaro begalinė suma 
plokščiųjų ω  dažnio harmoninių bangų, vadinamų erdvinėmis harmonikomis, 

2.26 pav. Gale atviros meandrinės mikrojuostelinės vėlinimo linijos įėjimo 
varžos modulio dažninė priklausomybė 

2.27 pav. Meandrinės lėtinimo sistemos vėlinimo trukmės dažninės priklau-
somybės:   1 – apskaičiuota, taikant sklaidos matricas,   2 – apskaičiuota 
daugialaidžių linijų metodu,   3 – išmatuota eksperimento metu 
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kurios skiriasi viena nuo kitos amplitudėmis ir fazės koeficientais. Pavienė erd-
vinė harmonika daugialaidėje linijoje sklisti negali, nes ji neatitinka periodiškai 
kintančių daugialaidės linijos kraštinių sąlygų. Nustatyta, kad nagrinėjamoje 
daugialaidėje linijoje x  ašies kryptimi sklinda skersinė elektromagnetinė (TEM) 
banga. Elektrinio lauko sandara skersinėje plokštumoje sutampa su elektrostati-
niu lauku. 

Analiziniais metodais įrodyta, kad daugialaidėje linijoje, turinčioje N  laidi-
ninkų periode, sklindančios bangos įtampos ir srovės kompleksines amplitudes 
sudaro N  dedamųjų – normaliųjų bangų įtampų ir srovių – suma. Kiekviena de-
damoji yra TEM banga. Vienalyčio dielektriko daugialaidėse linijose visos deda-
mosios x  ašies kryptimi sklinda vienodais faziniais greičiais. Daugialaidėse 
linijose, kurių skerspjūvyje yra skirtingų dielektrinių skvarbų dielektrikai – 
nevienalyčio dielektriko daugialaidėse linijose – kintant dažniui vyksta elektrinio 
lauko persiskirstymas linijos skerspjūvyje tarp dielektriko sluoksnių. Todėl skers-
pjūvio dielektrikus apibūdinanti santykinė efektyvioji dielektrinė skvarba efε  
taip pat kinta. Kartu su efε  kinta įtampos ir srovės dedamųjų sklidimo greičiai x  
ašies kryptimi. Daugialaidės linijos z  ašies kryptimi bangos dedamosios visada 
sklinda skirtingais faziniais greičiais. Šiuos procesus visiškai apibūdina jos 
laidininkų banginio laidumo ( )nY νθ  ir santykinės efektyviosios skvarbos ref ( )νε θ  
priklausomybės nuo bangos v -osios dedamosios fazių skirtumo kampo νθ  
gretimuose linijos laidininkuose.  

Išnagrinėtos įtampos ir srovės bangos daugialaidėse linijose, skirtose lėti-
nimo sistemoms su nuliniu kriziniu dažniu modeliuoti. Analizuotos daugialaidės 
linijos, kurias sudaro periodiškai pasikartojantys du skirtingo pločio juostelių 
pavidalo laidininkai. Atskleista, kad tokiose daugialaidėse linijose gali skirtingais 
faziniais greičiais sklisti dvi normaliosios bangos (modos). Normaliosios bangos 
daugialaidėje linijoje susižadina ir sklinda, kai tarp įtampų jos gretimuose laidi-
ninkuose yra cR  ir πR  vertės santykiai. Skirtingo pločio laidininkų ir nevienaly-
čio dielektriko daugialaidėje linijoje koeficientas cR , apibūdinantis sinfazinės 
normaliosios bangos įtampos kompleksinių amplitudžių santykį, yra teigiamas 
realusis ir nelygus vienetui dydis, o koeficientas πR , nusakantis priešfazinės nor-
maliosios bangos įtampos kompleksinių amplitudžių santykį, – visuomet neigia-
mas dydis, kurio modulis taip pat nelygus vienetui. Taigi atskleista, kad norint 
daugialaidėje linijoje sužadinti sinfazinę normaliąją bangą, reikia į visus jos lai-
dininkus siųsti vienodų fazių virpesius. Šių virpesių amplitudžių santykis greti-
muose laidininkuose turi būti lygus koeficientui cR . Priešfazinei bangai sužadinti 
į daugialaidės linijos gretimus laidininkus siunčiamų įtampų fazės turi būti 
priešingos, o jų amplitudžių santykis lygus πR . 

Nustatyta, kad sklindant normaliosioms bangoms daugialaides linijas visiš-
kai apibūdina jos laidininkų savosios 11C , 22C  ir abipusės 12 21C C=  ilginės talpos. 
Pateiktos formulės, leidžiančios, žinant daugialaidės linijos laidininkų savąsias ir 
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abipuses ilgines talpas, apskaičiuoti sinfazinės ir priešfazinės normaliųjų bangų 
įtampos kompleksinių amplitudžių santykius cR  ir πR , santykines efektyviąsias 
dielektrines skvarbas ref cε  ir ref πε  bei jos laidininkų banginius laidumus 1cY , 1πY , 
2cY  ir 2πY . 

Parodyta, kad bendruoju atveju, kai gretimų laidininkų įtampų santykis nely-
gus cR  arba πR , daugialaidėje linijoje vienu metu susižadina abi normaliosios 
bangos ir banginis procesas daugialaidėje linijoje apibūdinamas normaliųjų 
bangų superpozicija. Normaliųjų bangų lygiui superpozicijoje įvertinti vartojama 
gretimų laidininkų įtampų fazių kampo θ  sąvoka. Gautos išraiškos, leidžiančios 
pagal žinomas daugialaidės linijos laidininkų ilgines talpas, sklindant normalio-
sioms bangoms, apskaičiuoti daugialaidės linijos laidininkų talpas 1( )C θ  ir 2( )C θ  
bei pagrindines daugialaidės linijos charakteristikas: jos laidininkų banginių 
laidumų 1( )Y θ , 2( )Y θ  ir dielektriko  santykinės efektyviosios dielektrinės skvar-
bos ref ( )ε θ  priklausomybes nuo fazių skirtumo kampo. Nustatyta, kad šios 
priklausomybės yra vienodo dėsningumo periodinės funkcijos, turinčios 2π  
pasikartojimo periodą. 

Savosioms ir abipusei talpoms apskaičiuoti siūloma naudoti daugialaidės li-
nijos laidininkų dalines talpas, gaunamas, kai tarpų tarp daugialaidės linijos lai-
dininkų viduryje sukuriamos magnetinės arba elektrinės sienelės. Magnetinės 
sienelės naudojamos, esant daugialaidės linijos lyginiam sužadinimui, kurio metu 
į visus linijos laidininkus siunčiamos vienodos įtampos. Elektrinės sienelės nau-
dojamos, esant linijos nelyginiam sužadinimui. Šio sužadinimo metu į gretimus 
linijos laidininkus siunčiamos vienodo dydžio, tačiau priešingo poliarumo įtam-
pos. 

Nuosekliai pateikta, kaip daugialaidžių linijų metodą taikyti modeliuojamo-
sios lėtinimo sistemos dispersinei charakteristikai ir banginės arba įėjimo varžų 
dažninėms priklausomybėms apskaičiuoti. Parodyta, kaip žinant lėtinimo sistemą 
modeliuojančios daugialaidės linijos banginių laidumų ( )Y νθ  ir santykinių 
efektyviųjų dielektrinių skvarbų ref ( )νε θ  priklausomybes nuo bangos v -osios 
dedamosios fazių kampo νθ  ir įrašius daugialaidės linijos įtampų ir srovių išraiš-
kas į lėtinimo sistemos kraštutinių sąlygų lygtis, sudaroma algebrinių lygčių si-
stema. Toliau iš šios sistemos išvedama modeliuojamosios lėtinimo sistemos dis-
persinė lygtis ir banginės arba įėjimo varžos išraiškos. Gautoji dispersinė lytis 
sprendžiama iteraciniais metodais. 

Aptarti nevienalyčių lėtinimo sistemų modeliavimo principai. Jų modelius 
galima sudaryti iš daugialaidžių linijų atkarpų. Atkarpų sujungimo pjūviuose turi 
būti atitinkamos kraštinės sąlygos. Kai sričių skaičius didelis, net atsižvelgiant į 
simetrijos sąlygas, sunku išvesti analitinę dispersinės lygties išraišką. Tada verta 
pasinaudoti matricinės algebros teikiamomis galimybėmis.  
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Siekiant iliustruoti nevienalytės lėtinimo sistemos modelio sudarymo ir dis-

persinės lygties išvedimo, taikant matricinę algebrą, metodiką, išnagrinėta ašine 
sistema pasižyminti sudėtingo skerspjūvio meandrinė sistema.  

Lėtinimo sistemos analizės etapas, kuriame analitiniu metodu eliminuojami 
algebrinės lygčių sistemos pastovieji koeficientai ir išvedama dispersinė lygtis, 
reikalauja daug laiko, darbo, patirties ir įgūdžių. Šiuolaikinėmis sąlygomis dis-
persinės lygties sprendinius galima nustatyti skaitmeniniais metodais, o sistemos 
lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos dažnines charakteristikas apskaičiuoti neiš-
vedant dispersinės lygties. Tokios metodikos privalumai parodyti nagrinėjant 
sudėtingo skerspjūvio spiralinę sistemą, pasižyminčią ašine simetrija. 

Atskleista galimybė lėtinimo sistemas analizuoti formaliai apibendrintais ir 
sklaidos parametrais, kurie apibūdinami keturpolių bei daugiapolių naudojimu 
pagrįstais metodais. Atskleistas lėtinimo sistemos modelio sklaidos matricos ir 
matricinės lygties nuoseklus sudarymas ir sprendimas. Sklaidos matricų taikymo 
galimybės lėtinimo sistemoms modeliuoti parodytos tiriant meandrinės mikro-
juostelinės vėlinimo linijos matricinį modelį ir tyrimų rezultatus lyginant su dau-
gialaidžių linijų metodu apskaičiuotais ir eksperimentų metu gautais rezultatais. 
Parodyta, kad meandrinės vėlinimo linijos banginės varžos vertės ir fazinės vėli-
nimo trukmės tik 2–5 % skyrėsi nuo kitais metodais gautų rezultatų. 
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3. 
Daugialaidžių linijų banginių 
varžų skaičiavimas 

Taikant daugialaidžių linijų metodą lėtinimo sistemų charakteristikoms skai-
čiuoti, reikia rasti sistemų modeliams kurti naudotų daugialaidžių linijų atkarpų 
banginius laidumus arba bangines varžas. Anksčiau banginiai laidumai ir varžos 
buvo skaičiuojamos konforminių pakeitimų metodu. Kadangi šiam metodui bū-
dingos banginių laidumų skaičiavimo paklaidos, gaunamos ir tiriamųjų įtaisų 
charakteristikų skaičiavimo paklaidos. Jas galima gerokai sumažinti taikant 
skaitmeninius (baigtinių skirtumų, baigtinių elementų, integralinių lygčių) meto-
dus [3.1–3.11]. Šiame skyriuje trumpai aptariami skaitmeninių metodų principai 
ir žinios apie jais remiantis sukurtą programinę įrangą. Linijų, sudarytų iš begali-
nio laidininkų skaičiaus, banginėms varžoms skaičiuoti sukurta programinė įran-
ga, pagrįsta baigtinių skirtumų metodu [3.12–3.14], be to, pritaikytas MATLAB 
programų paketas PDE (Partial Differential Equation) Toolbox [3.15–3.16], pa-
grįstas baigtinių elementų metodu. Taikant integralinių lygčių metodą, sukurta 
metodika ir programinė įranga skaičiuoti daugialaidžių linijų, sudarytų iš baigti-
nio laidininkų skaičiaus, banginėms varžoms [3.17–3.19]. 

3.1. Baigtinių skirtumų metodo pagrindai 
Aptarsime, kaip baigtinių skirtumų metodu [3.9–3.11] galima rasti Laplaso 

lygties sprendinį ir, remiantis potencialų skaičiavimo rezultatais, apskaičiuoti 
daugialaidės linijos ilginę talpą bei banginę varžą. 

3.1.1. Bendrosios žinios 
Elektromagnetiniai reiškiniai, kaip žinoma, aprašomi Maksvelo lygtimis. 

Sprendžiant elektrostatikos uždavinius, galima remtis šia Maksvelo lygtimi: 
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div ( , , )D x y zρ=
��� ,       (3.1) 

čia divD���  – elektrinio lauko indukcijos vektoriaus divergencija, ρ  – laisvojo 
elektros krūvio tankis, , ,x y z  – koordinatės. 

Atsižvelgiant, kad  
0 rεD Eε=

��� ��          (3.2) 
ir 

gradE ϕ= −
�� ,        (3.3) 

(3.1) lygtį galima perrašyti taip: 

0 r

( , , )div grad ε
x y zρϕ
ε

= − ,       (3.4) 
čia ϕ  – elektrinis potencialas, 0ε  – elektrinė konstanta, rε  – santykinė dielektri-
nė skvarba. 

Pastaroji lygtis vadinama Puasono (Poisson) lygtimi. Stačiakampėje koordi-
načių sistemoje Puasono lygtis išreiškiama šitaip: 

2 2 2

2 2 2
( , , )x y z

x y z
ϕ ϕ ϕ ρ

ε
∂ ∂ ∂+ + = −
∂ ∂ ∂

      (3.5) 
arba 

2 ( , , )x y zρϕ
ε

∇ = − ,          (3.6) 
čia 0 rεε ε=  – absoliučioji dielektrinė skvarba, 2∆ = ∇  – Laplaso operatorius: 

2 2 2
2

2 2 2x y z
∂ ∂ ∂∇ = + +
∂ ∂ ∂

.          (3.7) 
Kai tarp laidininkų nėra laisvųjų krūvių ( 0ρ = ), Puasono lygtis tampa pa-

prastesnė – įgyja Laplaso lygties pavidalą. Tada dvimatės erdvės atveju 
2 2

2 2 0
x y
ϕ ϕ∂ ∂+ =

∂ ∂
.        (3.8) 

Dalines potencialo išvestines (3.8) lygtyje galima išreikšti baigtiniais poten-
cialų skirtumais. 

3.1.2. Potencialų skaičiavimas 
Siekiant dalines išvestines išreikšti baigtiniais skirtumais, nagrinėjamą sritį 

reikia padalinti tinkleliu. Analizuojant dvilaides ir daugialaides linijas, gerai tinka 
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tolygus dekartinis tinklelis, kurio taškų koordinates apibūdina sveikieji skaičiai 
,i j  (3.1 pav.). Tolygiojo tinklelio žingsnis x  ir y  kryptimis yra vienodas: 

1 1i i i ix x x x x∆+ −− = − = ,        (3.9) 
1 1j j j jy y y y y∆+ −− = − = ,       (3.10) 

čia x y∆ ∆ ∆= = . 
Potencialą taške ,i j  pažymėjus 

,i jϕ
,
 potencialo pokytį tarp gretimų x  kryp-

timi taškų ,i j  ir 1,i j+  galima išreikšti taip: 
( ) ( )1, ,/ /i j i jx ∆ϕ ϕ ϕ+∂ ∂ ≅ − ,         (3.11) 

o tarp taškų ,i j  ir 1,i j− : 
( ) ( ), 1,/ /i j i jx ∆ϕ ϕ ϕ −∂ ∂ ≅ − .       (3.12) 

Tada antrosios eilės išvestinė 
( ) ( )2 1, , , 1, 1, 1, ,

2 2
/ / 2i j i j i j i j i j i j i j∆ ∆

∆x ∆

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕϕ + − + −
− − − + −∂ ≅ =

∂
.  (3.13) 

Analogiškai gaunama antrosios eilės išvestinės išraiška y  koordinatės kryp-
timi: 

2 , 1 , 1 ,
2 2

2i j i j i j
y ∆

ϕ ϕ ϕϕ + −+ −∂ ≅
∂

.        (3.14) 
Gautąsias antrųjų išvestinių išraiškas (3.13) ir (3.14) įrašius į dvimatę Lapla-

so lygtį (3.8) gaunama: 
1, 1, , 1 , 1 ,4 0i j i j i j i j i jϕ ϕ ϕ ϕ ϕ+ − + −+ + + − = .      (3.15) 

Pastaroji išraiška yra Laplaso lygtis, užrašyta skirtumų pavidalu. Remiantis 
ja gaunama: 

( ), 1, 1, , 1 , 1 / 4i j i j i j i j i jϕ ϕ ϕ ϕ ϕ+ − + −= + + + .     (3.16) 

3.1 pav. Tinklelio fragmentas 
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Pagal pradinius ir nekintamus (pavyzdžiui, linijos laidininko ir ekranų) po-

tencialus, taikant (3.16) ir sprendžiant iteracijomis, galima rasti potencialo pasi-
skirstymą visoje nagrinėjamoje srityje (linijos skerspjūvyje). Tiriant potencialų 
pasiskirstymus dvilaidžių arba daugialaidžių linijų skerspjūviuose, patogiausia 
laidininkų potencialus prilyginti 1 V, o ekranų (elektrinių sienelių) potencialus – 
0 V.  

Ieškant potencialų taškų, esančių ant magnetinių sienelių, kurioms elektrinio 
lauko linijos yra simetrinės, o magnetinio lauko linijos – statmenos, atsiranda 
nežinomasis dydis (3.2 pav.): 

( ), 1, 1, , 1 , 1
1
4i j i j i j i j i jϕ ϕ φ ϕ ϕ− + − += + + + ,       (3.17) 

čia 1,i jφ +  – nežinomas taško, esančio kitoje magnetinės sienelės pusėje, potencia-
las. 

Atsižvelgiant į magnetinės sienelės sampratą, 1,i jφ +  galima rasti remiantis 
simetrijos sąlyga: 1, 1,i j i jφ ϕ+ −= . Tada 

( ), 1, , 1 , 1
1 2
4i j i j i j i jϕ ϕ ϕ ϕ− − += + + .     (3.18) 

Daugialaidžių linijų atveju kartais patogu pasinaudoti ir kita – lauko peri-
odiškumo sąlyga. 

Kai linijos skerspjūvis užpildytas nevienalyčiu dielektriku, dielektrikų riboje 
potencialų skaičiavimo išraišką taip pat reikia koreguoti. Šiuo atveju linijos 
skerspjūvis padalinamas tinkleliu taip, kad dalis mazgų atsirastų dielektrikų ribo-
je (3.3 pav.). Laikant, kad nagrinėjamoje dvimatėje erdvėje nėra laisvųjų krūvių, 
pagal Gauso dėsnį [3.9] 

0yx DD
x y

∂∂ + =
∂ ∂

,         (3.19) 
čia xD  ir yD  – elektrinės indukcijos dedamosios x  ir y  ašių kryptimis. 

3.2 pav. Tinklelis prie magnetinės sienelės 
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Elektrinės indukcijos normalės kitimo greitį, pereinant dielektrikų ribą y  
ašies kryptimi, galima išreikšti taškų potencialais: 

( ) ( ) ( )0
, 1/2 , 1/2 r1 , 1 , r2 , , 12

ε/ .y
i j i j i j i j i j i j

D D D ∆y ∆ ε ϕ ϕ ε ϕ ϕ+ − + −

∂  = − = − − − − ∂   (3.20) 
Dielektrinę skvarbą dielektrikų riboje pažymėjus r3ε , analogiškai užrašoma 

normalės kitimo greičio x  ašies kryptimi išraiška: 
( )0 r3

1, 1, ,2
ε 2x

i j i j i j
D
x ∆

ε ϕ ϕ ϕ+ −

∂ = + −
∂

.      (3.21) 
(3.20) ir (3.21) įrašius į (3.19), galima apskaičiuoti taško potencialą dielekt-

rikų riboje: 
( )r1 , 1 r2 , 1 r3 1, 1,

,
r1 r2 r32

i j i j i j i j
i j

ε ϕ ε ϕ ε ϕ ϕ
ϕ

ε ε ε
+ − + −+ + +

=
+ +

.    (3.22) 
Atliekant skaičiavimus, (3.22) lygtis taikoma tik skirtingų dielektrikų riboje. 

Santykinė dielektrinė skvarba r3ε  nustatoma iš sąlygos, kad potencialai 1,i jϕ −  ir 
1,i jϕ +  turi vienodą įtaką 

,i jϕ  reikšmei: 
( )r1 , 1 r2 , 1 r3 1, 1,i j i j i j i jε ϕ ε ϕ ε ϕ ϕ+ − − ++ = + .     (3.23) 

Tada 
r1 , 1 r2 , 1

r3
1, 1,

i j i j

i j i j

ε ϕ ε ϕ
ε

ϕ ϕ
+ −

− +

+
=

+
.      (3.24) 

Atliekant skaičiavimus, pirmiausia apskaičiuojama santykinė dielektrinė 
skvarba r3ε , paskui pagal (3.22) skaičiuojamas potencialas skirtingų dielektrikų 
riboje. 

Verta pastebėti, kad tuo atveju, kai aplinkinių mazgų potencialai nelabai ski-
riasi, pagal (3.24) ( )r3 r1 r2 / 2.ε ε ε≅ +  

3.3 pav. Tinklelio fragmentas dielektrikų riboje  
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3.1.3. Linijų ilginių talpų skaičiavimas 

Tarus, kad linijos laidininko potencialas lygus 1 V, ir nustačius potencialo 
pasiskirstymą linijos skerspjūvyje, jos ilginę talpą galima apskaičiuoti dviem bū-
dais [3.9]: 

1. Apgaubus nagrinėjamąjį laidininką uždaru paviršiumi ir žinant normaliąją 
elektrinio lauko dedamąją, galima rasti apgaubtąjį krūvį. Žinant krūvį ir potencia-
lą, galima apskaičiuoti talpą. Kai laidininko potencialas lygus 1 V, talpos skaitinė 
vertė lygi krūviui. 

Dvimačiu atveju  
nd

L

C E lε= ∫� ,        (3.25) 

čia L  – uždaras kontūras, nE  – normalioji elektrinio lauko dedamoji. 
2. Galima remtis energijos W , talpos C  ir potencialų skirtumo U  sąryšiu 

2 / 2W CU= .        (3.26) 
Jeigu potencialų skirtumas U = 1 V, tai / 2W C=  ir 

2C W= .         (3.27) 
Tūryje V sukauptą pilnutinę energiją galima išreikšti per elektrinio lauko 

stiprį: 
21 d .

2
V

W E Vε= ∫        (3.28) 

Pagal (3.27) ir (3.28) dvimatės erdvės atveju 
2 d

A

C E Aε= ∫ ,           (3.29) 

čia A  – integravimo sritis (plotas). 
Taikant (3.29), elektrinio lauko stiprumo modulio kvadratą galima rasti su-

muojant ploteliuose ∆ ∆×  sukauptą energiją: 
Plotelyje ∆ ∆×  elektrinio lauko stiprumo modulio kvadratą galima išreikšti 

per potencialus kvadratų kampuose: 

( ) ( )

2 2
2 2 , 1 1, 1, 1 ,

,

2 2
, 1 1, 1, 1 ,2

grad 2 2
1 .2

i j i j i j i j
i j

i j i j i j i j

E
∆ ∆

∆

ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

+ + + +

+ + + +

− −   = = + =      
 − + −  

  (3.30) 
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Tai, kad (3.30) išraiška teisinga, galima įsitikinti nagrinėjant 3.4 pav. pateik-
tą tinklelio fragmentą. 

3.1.4. Daugialaidžių linijų banginės varžos ir jų skaičiavimas 
Spiralinių ir meandrinių lėtinimo, kreipimo ir kitų sistemų modeliuose nau-

dojamos įvairios daugialaidės linijos (vieneilės, daugiaeilės, vienpakopės, dvipa-
kopės, vienekranės, dviekranės, simetrinės, nesimetrinės daugialaidės linijos). Jos 
gali būti užpildytos vienalyčiu ar nevienalyčiu dielektriku. Nagrinėsime pakan-
kamai bendrą tokių linijų atvejį – dvieilę simetrinę liniją su sluoksniuotu dielekt-
riku. Jos skerspjūvis pavaizduotas 3.5 pav. Tokioje linijoje galima sužadinti lygi-
nę ir nelyginę bangas [3.20–3.24]. Kai sklinda lyginė banga, daugialaidės linijos 
laidininkų eilėse įtampos yra vienodos (fazės kampas tarp įtampų lygus 0), o 
simetrijos plokštumas galima pakeisti magnetinėmis sienelėmis. Sužadinus nely-
ginę bangą, gretimų laidininkų įtampų fazės būna priešingos (fazės kampas      
yra π) ir simetrijos plokštumas galima pakeisti elektrinėmis sienelėmis. Tuomet 
dvieilę dvipakopę daugialaidę liniją nusako jos banginės varžos ( )π,Z θ  ir 
( )0,Z θ ; čia pirmasis argumentas ϕ  ( πϕ =  arba 0ϕ = ) žymi fazės kampą tarp 

skirtingų eilių atitinkamų laidininkų įtampų, antrasis parametras θ  – fazės kampą 
tarp tos pačios eilės gretimų laidininkų įtampų. Įrodyta [3.21], kad pakanka žinoti 
bangines varžas ( )π,0Z , ( )π,πZ , ( )0, 0Z  ir ( )0,πZ . Jas atitinkantys daugialai-
dės linijos modeliai pavaizduoti 3.6 pav. Jame elektrinės sienelės parodytos išti-
sinėmis linijomis, magnetinės – brūkšninėmis. 

Bangines varžas ( ) ( )π, 1/ π,Z Yθ θ=  ir ( ) ( )0, 1/ 0,Z Yθ θ=  galima apskai-
čiuoti taikant formules [3.21–3.24]: 

( ) ( ) ( ) ( ) 2π, π,0 π,π π,0 sin 2Y Y Y Yθ θ= + − ⋅       (3.31) 
ir 

( ) ( ) ( ) ( ) 20, 0,0 0,π 0,0 sin 2Y Y Y Yθ θ= + − ⋅   .    (3.32) 
 

3.4 pav. Tinklelis ir 45º kampu pasuktos koordinačių sistemos ašys 
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Daugialaidės linijos, kai jos skerspjūvyje yra dielektrikas, kurio santykinė 
dielektrinė skvarba didesnė nei 1, banginę varžą galime apskaičiuoti pagal formulę 

( ) ( ) ( )B
0 1 1

1,
c , ,

Z
C C ε

ϕ θ
ϕ θ ϕ θ

= ,        (3.33) 

čia 0c  – elektromagnetinės bangos sklidimo greitis vakuume, ( )1 ,C ε ϕ θ  – daugia-
laidės linijos ilginė talpa, ( )1 ,C ϕ θ  – ilginė talpa, kai linijos laidininkai vakuume. 

3.1.5. Skaičiavimų tikslumas ir trukmė 
Skaičiavimo baigtinių skirtumų metodu tikslumas priklauso nuo tinklelio 

mazgų skaičiaus. Tačiau, didinant mazgų skaičių, gaunami didesni duomenų ma-
syvai, reikia daugiau skaičiavimo įrangos atminties ir padidėja skaičiavimo truk-
mė, nes didėja iteracijų, garantuojančių pageidaujamą skaičiavimo tikslumą, 
skaičius (apytiksliai – proporcingai tinklelio mazgų skaičiaus kvadratui). 

Yra būdų, leidžiančių pagreitinti skaičiavimus. 
Taikant aprašytąją taškų potencialų skaičiavimo metodiką, neįvertinamos at-

liekant ankstesnį iteracijos žingsnį apskaičiuotos potencialo vertės. Kai dielektri-
kas vienalytis, skaičiavimus galima pagreitinti vietoje (3.16) taikant formulę 
[3.9]: 

1, 1, , 1 , 1
, ,(1 ) '4

i j i j i j i j
i j i jR R

ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ− + − ++ + +

= + − ⋅ ,   (3.34) 

čia 
,

'i jϕ  – apskaičiuotoji potencialo vertė, atliekant ankstesnį iteracijos žingsnį, 
R  – relaksacijos parametras. Rekomenduojama parinkti relaksacijos parametro 
R  reikšmę 1,5–1,8 [3.9]. 

3.5 pav. Simetrinės dvieilės daugialaidės linijos fragmentas (du periodai): 
1 – daugialaidės linijos laidininkai,   2 – ekranai 
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Esama ir kitų skaičiavimo algoritmų, kuriuos realizuojant naudojami relak-

sacijos parametrai. 
Skaičiavimų trukmę net keletą kartų galima sumažinti nagrinėjant tik pusę 

3.6 pav. pavaizduotų linijų skerspjūvių. Kadangi linijų skersiniai pjūviai simet-
riški, simetrijos plokštumą galima pakeisti magnetine sienele. Nagrinėjant pusę 
linijos skerspjūvio, apskaičiuojama tik pusė pilnutinės elektrinio lauko energijos. 
Todėl, skaičiuojant ilginę talpą, (3.25) ar (3.29) išraiškų dešiniąsias dalis reikia 
dauginti iš koeficiento 2. 

Nemažai autorių siūlo tinklelį tankinti ten, kur potencialo gradientas didžiau-
sias (prie centrinio laidininko ir dielektrikų ribos). Tai pasiekiama, naudojant 
tinklelį, kuris tolydžiai tankėja nuo ekranų link centrinio laidininko. Teigiama, 
kad naudojant tokį tinklelį įmanoma šimtus kartų sumažinti skaičiavimo trukmę 
ir reikia dešimtis kartų mažesnės skaičiavimo įrangos atminties, tačiau potencialo 
skaičiavimo algoritmas, kai tinklelis tankėja, tampa sudėtingesnis. 

3.1.6. Banginių laidumų ir varžų skaičiavimo programos 
Banginių laidumų ir banginių varžų skaičiavimo algoritmas baigtinių skir-

tumų metodu parodytas 3.7 pav. [3.11–3.13]. 
Vartotojui parinkus daugialaidės linijos modelio tipą, nurodžius šios linijos 

parametrus ir skaičiavimo tikslumą, modelio skerspjūvis automatiškai dalinamas 
tinkleliu. Paskui atliekami iteraciniai skaičiavimai ir tikrinama, ar gautas reikia-
mas tikslumas. Kas 100 iteracijų kompiuterio ekrane atvaizduojami potencialų 
pasiskirstymai modelio skerspjūvyje. Kaip galutinį rezultatą programa pateikia 
nagrinėjamojo modelio banginės varžos vertę, mazgų skaičių, iteracijų skaičių ir 
skaičiavimo trukmę. 

Daugialaidžių linijų banginių varžų skaičiavimo programa buvo kuriama  
siekiant vartotojui patrauklios ir vaizdžios skaičiavimo aplinkos, tikslaus skaičia-
vimo, analizuojamų modelių įvairovės [3.12]. Todėl buvo pasirinktas Visual Basic 

3.6 pav. Daugialaidės linijos modeliai ir juos atitinkančios banginės varžos 
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programavimas, leidžiantis programuoti Windows aplinkoje (3.8 pav.). Skaičiuo-
jant lėtinimo sistemų charakteristikas, programa naudojama kaip paprogramė. Jos 
modulį Impedance.exe galima rasti VGTU Elektronikos fakulteto Elektroninių 
sistemų katedros interneto puslapiuose. 

Daugialaidės linijos banginių varžų skaičiavimas baigtinių skirtumų metodu 
trunka ilgiau, nei analitiniais konforminių pakeitimų [3.21] ir dalinių talpų [3.24] 
metodais. Todėl, sudarant programą, numatytos ir analitinių metodų taikymo ga-
limybės. Pagal programą automatiškai, atsižvelgiant į daugialaidės linijos geo-
metrinius matmenis ir skaičiavimo tikslumo reikalavimus, pasirenkamas skaičia-
vimo metodas. Taigi, jei didelis skaičiavimo tikslumas nebūtinas, banginių varžų 
skaičiavimai atliekami konforminių pakeitimų ar dalinių talpų metodais. Kitais 
atvejais taikomas baigtinių skirtumų metodas. Programa sudaryta taip, kad varto-
tojas galėtų pasirinkti skaičiavimo metodą savo nuožiūra. Taigi yra galimybė pa-
lyginti skaičiavimų rezultatus, gautus įvairiais metodais. 

Taip pat VGTU Elektronikos fakulteto Elektroninių sistemų katedros inter-
neto puslapiuose ir [3.11] pateikiama programa, skirta skaičiavimams MATLAB 
terpėje atlikti. Programa skirta lovelinės daugialaidės linijos (3.9 pav.) savybėms 
tirti. Sudarant programą taikytas baigtinių skirtumų metodas. Programa galima 
apskaičiuoti, kaip pasiskirstę potencialai lovelinės linijos skerspjūvyje, sklindant 
lyginei ir nelyginei bangoms, ir linijos bangines varžas (0)Z  ir (π)Z . Šias bangi-
nes varžas atitinkantys modeliai pavaizduoti 3.10 pav. 

3.7 pav. Banginių varžų skaičiavimo baigtinių skirtumų metodu algoritmas 
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Kaip pradiniai duomenys, į programos tekstą įrašomos lovelinės daugialai-
dės linijos skerspjūvio taškų a, b, c (3.11 pav.) santykinės koordinatės (koordina-
čių ir tinklelio žingsnio santykiai), iteracijų skaičius ir, siekiant sutrumpinti skai-
čiavimų trukmę, pradiniai tinklelio taškų potencialai bei relaksacijos koeficientas.  

Skaičiavimų pabaigoje sudaromi potencialo pasiskirstymo ir banginės varžos 
skaičiavimo rezultato kitimo, didėjant iteracijų skaičiui, grafikai (3.12 pav.) ir 

3.8 pav. Daugialaidės linijos banginių varžų skaičiavimo programos 
pagrindinis ir duomenų pateikimo langai 

1 

3 2 

3.9 pav. Lovelinės daugialaidės linijos skersinio pjūvio fragmentas: 
1, 3 – ekranai,   2 – daugialaidės linijos laidininkas 

3.10 pav. Daugialaidės linijos modeliai, taikomi skaičiuojant banginius 
laidumus:   1 – elektrinė sienelė,   2 – magnetinė sienelė 

3.11 pav. Daugialaidės linijos skerspjūvio fragmentas, kai π=θ  
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pateikiamas galutinis banginės varžos skaičiavimo rezultatas bei žinios apie skai-
čiavimų trukmę. 

Padarius prielaidą, kad taškas a (3.11 pav.) sutampa su koordinačių pradžia  
( 0ax =  ir 0ay = ), 3.10 ir 3.11 pav. pavaizduoti modeliai tampa paprastos vienei-
lės daugialaidės linijos modeliais ir gali būti taikomi banginėms varžoms 

( )(π) π,πZ Z=  ir ( )(0) π,0Z Z=  (3.6 pav.) skaičiuoti. 

3.2. Baigtinių elementų metodo pagrindai 
Baigtinių skirtumų metodas dažniausiai realizuojamas taikant iteracijas. 
Baigtinių elementų metodo teoriniai pagrindai yra sudėtingesni [3.4, 3.25, 

3.26], bet juo galima rasti apytikrį sprendinį iš karto – netaikant iteracijų. 
Norint baigtinių elementų metodu spręsti elektrodinamikos uždavinius, rei-

kia išmanyti elektromagnetinio lauko teoriją, matricų teoriją ir turėti programinę 
įrangą, leidžiančią paprastai programuoti matricų apdorojimo veiksmus. 

3.2.1. Bendrieji principai 
Siekdami paaiškinti baigtinių elementų metodo esmę, nagrinėsime, kaip ga-

lima rasti Laplaso lygties  
2 2

2 2 0x y
ϕ ϕϕ ∂ ∂∆ = + =

∂ ∂
       (3.35) 

sprendinį, t. y. nustatyti, kaip potencialas pasiskirstęs 3.13 pav., a dalyje pavaiz-
duotos linijos skerspjūvyje. 

Kadangi linija simetrinė, siekiant sumažinti skaičiavimų apimtį, tikslinga 
nagrinėti tik ketvirtąją jos skerspjūvio dalį (3.13 pav., b). 

Sakykime, kad linijos išorinio laidininko potencialas ϕ = 0, vidinio laidinin-
ko potencialas ϕ = 1. Kitose kontūro dalyse (simetrijos ašyse) potencialo išvesti-

3.12 pav. Potencialo pasiskirstymas (a) ir banginės varžos Z(0) priklausomybė 
nuo iteracijų skaičiaus (b) 

a b 
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nė normalės kryptimi (normalioji elektrinio lauko stiprumo dedamoji) lygi 0. 
Taigi Laplaso lygties sprendinys turi atitikti 3.13 pav., b dalyje nurodytas krašti-
nes sąlygas. Sąlyga 0n ϕ∇ =

�  reiškia, kad normalioji elektrinio lauko dedamoji 
turi būti lygi 0. 

Pagal potencinės energijos minimumo principą potencialo pasiskirstymas tu-
ri būti toks, kad energija 

21( ) d2W Sϕ ϕ= ∇∫         (3.36) 
būtų minimali. 

Galima įrodyti [3.25], kad jeigu potencialo pasiskirstymas atitinka Laplaso 
lygtį, energija W  yra minimali, o jeigu potencialo pasiskirstymas toks, kad funk-
cionalas ( )W ϕ  yra minimalus, tai tas potencialo pasiskirstymas atitinka Laplaso 
lygtį. 

Sakykime, kad ( , )x yϕ  yra tikrasis Laplaso lygties sprendinys, o ( , )h x y  – di-
ferencijuojama funkcija, kurios vertės bet kuriame nagrinėjamos srities kontūro 
taške lygios 0. Tuomet hϕ ζ+  (čia ζ  – skaliarinis parametras) taip pat atitinka 
kraštines sąlygas. 

Jeigu potencialo pasiskirstymas būtų hϕ ζ+ , tai sukauptoji energija būtų 
[3.25]: 

2( ) ... ( ) ( )W h W W hϕ ζ ϕ ζ+ = = + .     (3.37) 
Pastarosios išraiškos paskutinis narys yra teigiamas dydis. Tuomet 

( ) ( )W W hϕ ϕ ζ< + . Taigi energija W  yra minimali, jeigu ϕ  atitinka Laplaso lyg-
tį. 

Be to,  
2( ) ( )W h Wϕ ζ ϕ ζ+ − ≅ .         (3.38) 

Dėl pastarosios priežasties energijos skaičiavimo paklaida yra daug mažesnė 
už potencialo skaičiavimo paklaidą, jeigu ζ  nedidelis, t. y. jeigu potencialo pasi-
skirstymas nedaug skiriasi nuo tikrojo Laplaso lygties sprendinio. Pastaroji ap-
linkybė svarbi todėl, kad daugelį inžinerinėje praktikoje svarbių dydžių (pavyz-
džiui, banginę varžą) galima skaičiuoti atsižvelgiant į energiją. Tuomet tų dydžių 
skaičiavimo paklaidos yra nedidelės netgi tuomet, kai gana didelės potencialo 
paklaidos. 

3.13 pav. Linijos skersinis pjūvis (a) ir jo fragmentas (b) 
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3.2.2. Baigtiniai elementai 

Sritį, kurioje norima rasti Laplaso lygties sprendinį, galima suskaidyti į tri-
kampius elementus (3.14 pav., a).  

Imkime vieną trikampį elementą (3.14 pav., b). Potencialą tokiame trikam-
piame elemente galima aproksimuoti išraiška 

a bx cyϕ = + + .        (3.39) 
Ši lygtis – tai plokštumos matematinė išraiška. Todėl analogiškomis lygtimis 

aproksimavus visų trikampių elementų potencialus, potencialas nagrinėjamoje 
srityje aproksimuojamas paviršiumi, sudarytu iš trikampių plokščių elementų. 

Lygties koeficientus , ,a b c  galima apskaičiuoti žinant trikampio elemento 
viršūnių potencialus. Žinant viršūnių koordinates ir potencialus galima rašyti:  

1 1 1

2 2 2

3 3 3

,

,

.

a bx cy
a bx cy
a bx cy

ϕ
ϕ
ϕ

= + +

= + +

= + +

        (3.40) 

Šią lygčių sistemą galima perrašyti matricos pavidalu 
1 1 1

2 2 2

3 3 3

1
1
1

x y a
x y b
x y c

ϕ
ϕ
ϕ

          = ⋅              
.       3.41) 

Tuomet 
1

1 1 1

2 2 2

3 3 3

1
1
1

a x y
b x y
c x y

ϕ
ϕ
ϕ

−          = ⋅              
,            (3.42) 

čia ( ). –1 – atvirkštinė matrica. 
Įrašius (3.42) į (3.40), gaunama 

( ) ( )
1

1 1 1

2 2 2

3 3 3

1
1 1 1

1

a x y
x y b x y x y

c x y

ϕ
ϕ ϕ

ϕ

−         = ⋅ = ⋅ ⋅              
.    (3.43) 

3.14 pav. Nagrinėjamosios srities skaidymas trikampiais elementais (a) ir 
trikampis elementas (b), kurio viršūnės pažymėtos skaitmenimis 
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Pastarajai lygčiai galima suteikti pavidalą 

3

1
( , )i i

i

x yϕ ϕ α
=

=∑ ,        (3.44) 
čia 

( ) ( ) ( )1 2 3 3 2 2 3 3 2
1
2

x y x y y y x x x yAα  = − + − + −  ,    (3.45) 

1 1

2 2

3 3

1
2 det 1

1

x y
A x y

x y
= .        (3.46) 

Dydis A  reiškia trikampio elemento plotą. 
Panašios yra kitų dviejų funkcijų 2 ( , )x yα  ir 3 ( , )x yα  išraiškos. 
Funkcijos iα  pasižymi tokia savybe: vienoje viršūnėje 1iα = , kitose 0iα = : 

( , ) 1,i j jx yα =  i j= ,       (3.47) 
( , ) 0,i j jx yα =  i j≠ .       (3.48) 

Žinant potencialą ϕ , galima apskaičiuoti trikampiame elemente sukauptą 
energiją: 

2
e

1 d2W Sϕ= ∇∫ .          (3.49) 
Pagal (3.44) 

3

1
i i

i

ϕ ϕ α
=

∇ = ∇∑ .        (3.50) 
Todėl 

( )( ) ( )3 3 3 3
e

e
1 1 1 1

1 1d
2 2i j i j i j ij

i j i j
W S Sϕ ϕ α α ϕ ϕ

= = = =

= ∇ ∇ =∑∑ ∑∑∫ ,     (3.51) 
čia 

( ) ( )( )e dij i jS Sα α= ∇ ∇∫ .        (3.52) 
Energijos eW  išraiškai galima suteikti pavidalą: 

( ) ( )
11 12 13 1

eT
e 1 2 3 21 22 23 2

31 32 33 3

1
2

S S S
W S S S

S S S

ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ

      = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅         
φ S φ ,    (3.53) 

čia Tφ  – transponuotas vektorius φ . 
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Remiantis (3.52), galima rasti visus matricos eS  elementus. Pavyzdžiui, 
elementas 12S  išreiškiamas formule 

( ) ( )( ) ( )( )e
2 3 3 1 3 2 1 312

1
4

S y y y y x x x xA  = − − + − −  .   (3.54) 
Panašios yra ir kitų elementų išraiškos. Matricos eS  elementus galima rasti 

žinant trikampių viršūnių koordinates. 
Taigi, žinant trikampio viršūnių koordinates ir potencialus, galima apskai-

čiuoti trikampiame elemente sukauptą energiją. 

3.2.3. Elementų sąsajos 
Visa nagrinėjamoje srityje sukaupta energija lygi trikampių elementų energi-

jų sumai: 
e

e

W W=∑ .         (3.55) 

Bet koks sudėtingas modelis gali būti sudarytas pridėjus prie trikampių ele-
mentų rinkinio naujų elementų. Elementų prijungimo vietose neturi būti poten-
cialo trūkių. 

Nagrinėjant dviejų elementų sujungimą įrodoma [3.25], kad 
T
d d d

1
2

W = ⋅ ⋅φ S φ ,       (3.56) 
čia 

( )T
d 1 2 3 4 5 6ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ=φ ,     (3.57) 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1 1
11 12 13
1 1 1
21 22 23
1 1 1
31 32 33

d 2 2 2
44 45 46
2 2 2

5554 56
2 2 2

64 65 66

.

S S S

S S S

S S S

S S S

S S S

S S S

      =       

S      (3.58) 

Matricai (3.58) galime suteikti glaustesnį pavidalą: 
(1)

(2)
0

.
0

 =    
S

S
S

        (3.59) 

Sujungtų elementų sistemoje (3.15 pav., b) potencialas turi nuosekliai kisti 
pereinant iš vieno elemento į kitą. Todėl sutampančių viršūnių (mazgų) potencia-
lai turi būti vienodi. 
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Pagal 3.15 pav. nesujungtų trikampių elementų viršūnių potencialus galima 
susieti su sujungtų trikampių viršūnių potencialais: 

1

2 1

3 2

4 3

45

6

1
1
1

1
1

1

ϕ
ϕ ϕ
ϕ ϕ
ϕ ϕ

ϕϕ
ϕ

                  = ⋅                        

.       (3.60) 

Šią išraišką trumpiau galima užrašyti taip: 
d c= ⋅φ C φ ,         (3.61) 

čia C  – stačiakampė matrica, susiejanti elementų viršūnių potencialus. 
Įrašius (3.61) į (3.56), gaunama 

T
c c

1
2

W = ⋅ ⋅φ S φ ,        (3.62) 
čia 

T
d= ⋅ ⋅S C S C .             (3.63) 

Dviejų trikampių atveju 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 2 1 2 1 2
11 66 12 64 13 65
1 2 1 2 1 2
21 46 22 44 23 45

1 1 1
31 32 33
2 2 2

5556 54

0

0

S S S S S S

S S S S S S

S S S

S S S

 + +  + + =     

S .     (3.64) 

Taigi dviejų susietų trikampių elementų sistemoje sukauptos energijos iš-
raiška (3.62) panaši į (3.53) ir (3.56). Panašiai galima rasti trikampių sistemą ap-
rašančios matricos S  elementus. 

3.2.4. Mazgų potencialų radimas 
Kaip įsitikinta pačioje pradžioje, potencialai kϕ  atitiktų apytikrį Laplaso lyg-

ties sprendinį, jeigu energija W  būtų minimali. 

3.15 pav. Trikampių elementų sąsaja: nesujungti trikampiai elementai (a) ir 
sujungti (b) 

a b 
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Energijos išraiška yra kvadratinės matricos pavidalo ir sudaryta iš narių, į 

kuriuos įeina mazgų potencialų kvadratai – teigiamieji dydžiai. Todėl energijos 
minimumas gaunamas, kai  

0
k

W
ϕ
∂ =
∂

.        (3.65) 
Sakykime, kad tarp laidininkų esantys mazgai sunumeruoti pirmiausia, o 

mazgai ant laidininkų paviršių – paskiausia. Tuomet lygčių sistemą, atitinkančią 
(3.65) formulę, galime perrašyti tokiu pavidalu 

( ) nn nd nT T
n d

dn dd dn
0

kϕ
   ∂ ⋅ ⋅ =   ∂    
S S φφ φ S S φ ,    (3.66) 

čia indeksai n  ir d  žymi mazgus su nežinomais ir žinomais potencialais. 
Diferencijuojant gaunama matricinė lygtis 

( ) n
nn nd

d
0 ⋅ =  

φS S φ .      (3.67) 
Šią lygtį galima perrašyti pavidalu 

nn n nd d⋅ = − ⋅S φ S φ .       (3.68) 
Tuomet 

1
n nn nd d

−
= − ⋅ ⋅φ S S φ        (3.69) 

ir 
n nn nd d

d d

− ⋅ ⋅   = =      
φ S S φφ φ φ .      (3.70) 

Taigi taip gali būti gauta mazgų potencialų matrica φ . Žinant trikampių vir-
šūnių (iš trikampių elementų sudaryto tinklelio mazgų) potencialus, taikant 
(3.44), galima rasti potencialą bet kuriame nagrinėjamosios sistemos skerspjūvio 
taške. 

Belieka pridurti, kad reikalavimas dėl mazgų numeravimo nuoseklumo nėra 
principinis ir buvo taikomas siekiant, kad uždavinio sprendimo logika būtų su-
prantamesnė. 

3.2.5. Programinė įranga 
Šiuo metu rinkoje programinės įrangos, pagrįstos baigtinių elementų meto-

du, yra labai daug. Gamintojai kuria vis sudėtingesnę ir galingesnę programinę 
įrangą. 

Šiuolaikiškai programinei įrangai, pagrįstai baigtinių elementų metodu, bū-
dinga tai, kad pritaikoma žmogaus ir kompiuterio grafinė sąsaja. Uždavinio 
sprendimą sudaro keli etapai. 
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Dvimačiams uždaviniams spręsti tinka MATLAB13 programų paketas PDE 

(Partial Differential Equation) Toolbox [3.27]. Taikant šį programų paketą, gra-
finė vartotojo sąsaja (GUI – Grafical User Interface) iškviečiama komanda 
pdtool. Svarbiausi uždavinio sprendimo etapai tokie [3.11]: 
1. Pasirenkamas uždavinio pobūdis. Siekiant rasti (3.35) lygties sprendinį (po-

tencialo pasiskirstymą) – Electrostatics. 
2. PDE Toolbox lange sudaromas nagrinėjamo įtaiso modelis – nubraižomas 

perdavimo linijos skersinio pjūvio vaizdas. Modelis kuriamas iš pasirinktų 
elementų – stačiakampių, apskritimų, elipsių, daugiakampių ir pan. Atsi-
žvelgiant į konkrečias sąlygas elementai sumuojami arba atimami. 

3. Pasirenkama skersinio pjūvio dalis ir formuluojamos kraštinės sąlygos. Atsi-
vėrusiame lange nurodomas sprendžiamos diferencialinės lygties su dalinė-
mis išvestinėmis tipas (sprendžiant aptariamo pobūdžio uždavinius – Eli-
tic), nurodomi elementų potencialai, sričių dielektrinės skvarbos. 

4. Pasirinkus Mesh mode sudaromas tinklelis iš trikampių elementų. Naudo-
jantis meniu tinklelį galima sutankinti. 

5. Pasirinkus Solve PDE, gaunamas diferencialinės lygties su dalinėmis išves-
tinėmis sprendinys (3.16 pav.). 
Atliekant išvardintus veiksmus kompiuterio atmintyje lieka operacijų kodai. 

Be to, sudaromos matricos p, t , apibūdinančios tinklelio trikampius, ir tinklelio 
mazgų potencialų u matrica. 

Skaičiavimų rezultatus galima naudoti siekiant tolesnių tikslų. Pavyzdžiui, 
galima apskaičiuoti perdavimo linijos banginę varžą, paleidus veikti MATLAB 
programą [3.15, 3.16]: 

diary valupet.txt 
diary on 
u; 
p; 
e; 
t; 
% Skaičiuojami trikampių plotai 
[ar] = pdetrg(p, t); 
% Randamos u gradiento dedamosios Ex ir Ey kiekvienam 

trikampiui 
[ux, uy] = pdegrad(p, t, u); 
% Randama Ex ir Ey kvadratų suma (E modulio kvadratas) 
[gr]=(ux.^2 + uy.^2); 
% Randama kiekviename trikampyje sukaupta energija 
[E]=ar.*gr; 
% Skaičiuojama visa sukaupta energija 
C1 = sum(E); 
C2 = 8.854e-12*C1 
ZB = 1/(2.998e+8)/C2 
diary off 
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Taikant PDE Toolbox automatiškai sudaromi operacijų kodai. Sudarytoji 

programa leidžia sparčiau pakartoti arba atlikti panašius skaičiavimus. 
Minėtini ir kiti komerciniai programų paketai. 
Programų paketas QuickField 5.2 [3.28] pagrįstas baigtinių elementų metodu 

ir skirtas elektromagnetiniams, šiluminiams ir mechaniniams skaičiavimams at-
likti bei projektuoti. Paketas pritaikytas Windows aplinkai, asmeniniams kompiu-
teriams. Jame įdiegta patogi vartotojui sąsaja.  

Didelį modeliavimo ir automatizuoto projektavimo programų asortimentą si-
ūlo Ansoft korporacija (Ansoft Corporation) [3.29]. Jos programų paketas HFSS 
naudojamas aukštųjų dažnių ir mikrobangų komponentams, integriniams grandy-
nams, spausdinto montažo plokštėms, ryšių sistemoms, antenoms kurti. Modu-
liais Maxwell 2D ir Maxwell 3D galima analizuoti elektromagnetinius laukus 
dvimatėje ir trimatėje erdvėse. 

Inžineriniam modeliavimui skirtas galingas programų paketas Femlab 
[3.30]. Juo galima modeliuoti fizikinius procesus, aprašomus diferencialinėmis 
lygtimis su dalinėmis išvestinėmis. Pakete Femlab 3 yra keli specializuoti modu-
liai: chemijos inžinerijos (Chemical Engineering Module), geofizikos (Earth 
Science Module), elektromagnetizmo (Electromagnetics Module), šilumos mainų 
(Heat Transfer Module), mikroelektromechanikos įtaisų (MEMS Module) ir me-
chanikos (Structural Mechanics Module). Kiekvienas modulis pateikiamas su 
specializuota instrukcija ir biblioteka. 

Elektromagnetizmo modulis pagrįstas Maksvelo lygtimis. Juo galima spręsti 
elektrostatikos, magnetostatikos, žemųjų dažnių, radijo dažnių ir mikrobangų 
diapazonų, bangų sklidimo ir kitus elektrodinamikos uždavinius dvimatėje ir tri-
matėje erdvėse. 

Paketą Femlab 3 galima naudoti asmeniniuose ir galingesniuose kompiute-
riuose. Sukurti paketo variantai, galintys veikti Windows ir Linux aplinkose. 

3.16 pav. Potencialų pasiskirstymas 
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Pažymėtina, kad į Femlab galima įkelti bylas iš kitų automatizuoto projekta-

vimo sistemų. Be to, Femlab gerai suderintas su programų paketu MATLAB. 

3.3. Integralinių lygčių metodas 
Aptartieji skaitmeniniai metodai pasižymi tuo, kad sprendžiamos diferencia-

linės lygtys ir išvestinės keičiamos funkcijų skirtumais. Kitai elektromagnetinių 
uždavinių sprendimo metodų grupei būdinga tai, kad sprendžiamos integralinės 
lygtys (sprendžiant elektromagnetizmo uždavinius – Maksvelo lygtys ir skaitme-
ninis integravimas realizuojamas sumavimu). 

Integralinių lygčių metodas buvo taikomas Lietuvoje atliktuose darbuose 
[3.31, 3.32]. 

Šiame poskyryje pateikiama žinių apie integralines lygtis ir jų sprendimą 
momentų metodu. Paprastu pavyzdžiu iliustruojama momentų metodo esmė – 
parodoma, kaip šiuo metodu galima apskaičiuoti dvilaidės linijos ilginę talpą ir 
banginę varžą. Poskyrio pabaigoje trumpai apibūdinama momentų metodu pa-
grįsta komercinė programinė įranga. 

3.3.1. Trumpos žinios apie integralines lygtis 
Integralinėse lygtyse nežinoma funkcija integruojama: 

( ) ( , ) ( ) db

a
g x H x t f t t= ∫ ,        (3.71) 

( ) ( ) ( , ) ( ) db

a
g x f x H x t f t tλ= + ∫ ,        (3.72) 

čia ( )f t  – nežinoma funkcija, ( )g x  ir ( , )H x t  – žinomos funkcijos, λ  – nežino-
mas daugiklis. 

(3.71) lygtis vadinama pirmojo tipo Fredholmo (Fredholm) lygtimi, (3.72) – 
antrojo tipo Fredholmo lygtimi. Jeigu vienas integravimo rėžis kintamasis, lygtis 
vadinama Volteros (Volterra) lygtimi. Jeigu ( ) 0f x ≠ , lygtis yra nehomogeninė, 
jeigu ( ) 0f x = , – homogeninė. 

Nagrinėjant signalus elektrinėse grandinėse dažnai taikoma sąsūkos operaci-
ja (Diuamelio integralas): 

2 1( ) ( ) ( ) ds t h t sτ τ τ= −∫ ,      (3.73) 
čia 2 ( )s t  – grandinės atsakas į įėjimo signalą, 1( )s t , ( )h t  – grandinės impulsinė 
charakteristika. 

Jeigu žinomas įėjimo signalas ir impulsinė charakteristika, tai atsakas nusta-
tomas integruojant. Uždavinys sunkesnis, jei žinomas atsakas, impulsinė charak-
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teristika ir reikia rasti įėjimo signalą. Tuomet (3.73) lygtis tampa integraline lyg-
timi, kurią apibendrintai galima užrašyti (3.71) formule. 

(3.71) lygties funkcija ( , )H x t  vadinama Gryno (Green) funkcija arba bran-
duoliu. 

Kai kurių Gryno funkcijų atveju integralines lygtis galima spręsti analitiniu 
būdu. Daugeliu atvejų sprendinius įmanoma apskaičiuoti tik skaitmeniniais me-
todais. Dažniausiai taikomas momentų metodas. 

3.3.2. Momentų metodo principai 
Elektromagnetizmo uždaviniams spręsti momentų metodą pritaikė Haringto-

nas (R. F. Harrington) [3.33]. 
Apibendrintai integralinę lygtį galima užrašyti taip: 

L( )f g= ,         (3.74) 
čia L  – tiesinis operatorius, g  – žinoma funkcija, f  – nežinoma funkcija. 

Sakykime, kad nagrinėjamoje srityje funkciją f  galima išreikšti žinomų ba-
zinių funkcijų 1 2 3, , ,...f f f  aibe: 

1

N

n n
n

f fα
=

=∑ ,        (3.75) 
čia nα  – skaliarinis daugiklis, kuris bus nustatomas. 

Įrašę (3.75) į (3.74) gautume: 

1
L( )

N

n n
n

f gα
=

=∑ .       (3.76) 
Šis sąryšis, be abejo, yra apytikris. 
Dabar nagrinėjamoje srityje pasirinkus svorio funkcijų 1 2, , ..., Nw w w  aibę, 

(3.76) dauginant iš svorio funkcijų (nagrinėjant vidines sandaugas [3.34], kurios 
žymimos < ., . >), galima gauti: 

1
,L( ) ,

N

n i n i
n

w f w gα
=

< > = < >∑ .     (3.77) 
(3.77) lygčių sistemą galima perrašyti matricos pavidalu: 

in n i=A α g ,        (3.78) 
čia 

1 1 1 2

2 1 2 2

,L( ) ,L( ) ...
,L( ) ,L( ) ...
... ... ...

in

w f w f
w f w f

< > < >  = < > < >   
A ,     (3.79) 
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1

2

...

n

α

α

  =    
α ,         (3.80) 

1

2

,

,

...

i

w g
w g

< >  = < >   
g .        (3.81) 

Jeigu inA  yra ne singuliarioji matrica (jei jos determinantas nelygus 0), tai iš 
(3.78) galima apskaičiuoti nežinomus koeficientus nα . Tuomet pagal (3.75) ga-
lima rasti funkciją f . Kai (3.75) išraiškoje naudojamas baigtinis narių skaičius, 
gaunama funkcijos f  aproksimacija. 

Taikant momentų metodą svarbu tinkamai parinkti bazines ir svorio funkci-
jas. 

Sprendžiant praktinius uždavinius visa nagrinėjamoji sritis padalinama į ląs-
teles. Naudojamos bazinės funkcijos, kurios atitinka sąlygas: n -ojoje ląstelėje 

1nf = , už ląstelės ribų 0nf = . Dažnai kaip šios funkcijos taikomos delta (Dirako 
(Dirac)) funkcijos – n-osios ląstelės viduryje funkcijos reikšmė yra 1, kituose 
taškuose – 0. 

Siekdami paprasčiau atskleisti skaičiavimų momentų metodu algoritmą, pa-
nagrinėkime, kaip šis metodas taikomas simetrinės juostelinės linijos ilginei tal-
pai ir banginei varžai skaičiuoti. 

3.3.3. Momentų metodo taikymas 
Nagrinėsime begalinio ilgio juostelinę liniją, kurios skersinis pjūvis pavaiz-

duotas 3.17 pav. Sakykime, kad laidininkų plotis a , jie yra vakuume atstumu b  
vienas nuo kito. Viršutinio laidininko potencialas yra 1, apatinio – minus 1. 

Laidininkų potencialai priklauso nuo krūvių. 
Sakykime, kad žinomi laidininkų potencialai, kurie priklauso nuo nežinomų 

laidininkų krūvių. 
 

 
3.17 pav. Juostelinės linijos skersinio pjūvio vaizdas 
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Siekiant nustatyti laidininkų krūvius, šiuos laidininkus galima padalinti į 
N dalių, kurių centrų koordinatės yra nx  ir ny . Kai dalių ilgiai d ns  maži, jų krū-
vius galima modeliuoti taškiniais krūviais nq . 

Norint apskaičiuoti linijos ilginę talpą ir banginę varžą, reikia rasti ryšį tarp 
laidininke sukaupto krūvio ir jo potencialo. Šį ryšį galima nustatyti remiantis 
Gauso dėsniu. Dvimatės erdvės atveju Gauso dėsnio matematinė išraiška užra-
šoma taip [3.20]: 

0ε d
S

E S q=∫ �� ��

� .        (3.82) 

Tarus, kad nagrinėjamas taškinis krūvis apgaubtas kontūru, kurio spindu-  
lys r , remiantis (3.82) galima užrašyti: 

0ε 2πr n nE r q⋅ = ,          (3.83) 
čia 

02πε
n

r n

qE r= .          (3.84) 
Žinant elektrinio lauko stiprumą, galima rasti krūvio, esančio taške, kurio 

koordinatės nx  ir ny , nulemtą potencialą elementariame skerspjūvio plotelyje, 
kurio centro koordinatės ix  ir iy  [3.10]: 

0 0

d( , ) d (ln ln )2πε 2πε
r r

n n
n i i r n

q qrx y E r rrϕ
∞ ∞

= − = − = − − ∞∫ ∫ ,   (3.85) 

čia r  – nuotolis tarp taškų, kurių koordinatės nx , ny  ir ix , iy  (3.18 pav.). 
Dėl apatinio integravimo rėžio (3.85) formulėje yra dedamoji ln∞ . Ši deda-

moji turi būti visose nϕ  išraiškose. Tada nagrinėjant potencialų skirtumą tarp 
laidininkų, būtų gaunama, kad dedamosios ln∞  suprastinamos. Atsižvelgiant į 
šią aplinkybę, dedamąją ln∞  (3.85) formulėje galima praleisti ir rašyti: 

0
( , ) ln2πε

n
n i i

qx y rϕ = − .       (3.86) 
Nuotolis tarp taškų, kurių koordinatės nx , ny  ir ix , iy , išreiškiamas for-

mule: 
2 2( ) ( )n i n ir x x y y= − + − .      (3.87) 

Tuomet atsižvelgiant, kad nagrinėjamosios skerspjūvio elementarios dalies 
potencialą lemia visi krūviai nq , remiantis (3.86) ir (3.87), galima rašyti: 
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( )2 2

0 1

1( , ) ln ( ) ( )2πε
N

i i n i n i i
n

x y x x y y qϕ
=

= − − + − ⋅∑ .   (3.88) 

Lyginant (3.74), (3.77), (3.78) galima pastebėti, kad: 
1. Nustatant apytikrį integralinės lygties sprendinį integravimas keičiamas 

sumavimu. 
2. Nagrinėjamuoju atveju Gryno funkcijos pavidalas yra  

2 2

0

1G ln ( ) ( )2πεni n i n ix x y y = − − + −   .    (3.89) 
3. Pagal (3.86) ir (3.89) funkcijos Gni  reikšmė atitinka i-osios ląstelės 

(3.18 pav.) potencialą, gaunamą dėl vienetinio krūvio buvimo taške n, tai-
gi turi dalinės talpos prasmę. Atsižvelgiant į šią aplinkybę ir siekiant ak-
centuoti fizikinę prasmę, vietoje Gni  geriau vartoti žymenį niC : 

2 2

0

1 ln ( ) ( ) .2πεni n i n iC x x y y = − − + −       (3.90) 
4. Neišreikšto pavidalo (pagal prasmę) funkcija ( , )i ix yϕ  yra padauginta iš 

nf  – laikoma, kad srities elementarios dalies (ląstelės), kurios centro ko-
ordinatės yra ix  ir iy , potencialas vienodas ir lygus ( , )i ix yϕ . 

5. Užuot nustačius tolydaus krūvio tankio pasiskirstymą, nagrinėjamas krū-
vis nq  diskrečiuosiuose taškuose. Tai (3.77) formulėje atitinka sandaugą 

δ( ) δ( )n ng x x y y⋅ − ⋅ − . 
6. Skaitmeniniu metodu rastos apytikrio integralinės lygties sprendinio ver-

tės taškuose, kurių koordinatės nx  ir ny , atitinka tikrąsias ieškomos funk-
cijos reikšmes. 

3.18 pav. Juostelinės linijos skerspjūvio modelis:    
1, 2 – linijos laidininkai,   3 – skerspjūvio ląstelė 
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(3.88) lygtį galima perrašyti matricos pavidalu: 

= ⋅φ C q .        (3.91) 
Tuomet 

1−
= ⋅q C φ .        (3.92) 

Nustačius krūvių matricą, sumuojant viršutinį linijos laidininką modeliuo-
jančių taškų krūvius, galima apskaičiuoti visą laidininko krūvį ir (atsižvelgiant, 
kad laidininko potencialas yra 1 V) linijos ilginę talpą: 

1nQ q C= =∑ .         (3.93) 
Tuomet linijos banginė varža 

B
0 1

1
c

Z
C

= .           (3.94) 

3.3.4. Ilginės talpos ir banginės varžos skaičiavimas 
Remiantis niC  išraiška (3.91) ir taikant supaprastintą linijos modelį, pagal 

kurį kiekvienas laidininkas padalintas į dvi sritis (3.19 pav.), dalines talpas niC  
galima išreikšti formulėmis: 

12 21 34 43
0

1 ln
2πε 2

aC C C C B = = = = = −    ,     (3.95) 

( )13 31 24 42
0

1 ln
2πε

C C C C P b= = = = = − ,    (3.96) 
2 2

14 41 23 32
0

1 ln ( / 2)2πεC C C C R a b = = = = = − +   .  (3.97) 
Skaičiuojant potencialo dedamąją, gaunamą dėl krūvio nagrinėjamame taške, 

kyla sunkumų – pagal (3.90) funkcijų ( , )n nx yϕ  reikšmės turėtų būti lygios 0. 
Taigi ( , )n nx yϕ  išraišką tenka tikslinti [3.10]. 

3.19 pav. Supaprastintas juostelinės 
linijos modelis (linijos skersinis pjū-
vis): 1, 2 – linijos laidininkai 
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Nagrinėjant 3.20 pav. atvaizduotą laidininko skersinio pjūvio n-osios atkar-
pos dešiniąją pusę, kai atkarpoje sukauptas krūvis nq  ir jos ilgis yra d ns , šios at-
karpos elemento dr  krūvis yra d / dn nq r s . Tada pagal (3.86) potencialas atkarpos 
centre, atsiradęs dėl elemento dr  krūvio, išreiškiamas formule:  

0

d1( , ) ln2πε d
i

n n
i

q rx y r
s

ϕ = − .      (3.98) 
Integruojant visoje atkarpos dešiniojoje pusėje (nuo 0 iki d / 2is ) gaunama: 

d

1
0 00

d1( , ) ln d ln 12πε d 4πε 2
is

i i i
n n

i

q q sx y r r
s

ϕ
  = − = − −    ∫ .   (3.99) 

Kadangi yra dvi atkarpos pusės ir pagal 3.19 pav. visas atkarpos ilgis lygus 
/ 2a , tai 

1
0

( , ) ln 12πε 4
i

n n
q ax yϕ   = − −    

.     (3.100) 
Atsižvelgiant į pastarąją išraišką ir 3.19 pav. galima rašyti: 

11 22 33 44
0

1 ln 1
2πε 4

aC C C C A   = = = = = − −    
.   (3.101) 

Tuomet pagal (3.92) 
1 1

2 2

3 3

4 4

qA B P R
qB A R P
qP R A B
qR P B A

ϕ
ϕ
ϕ
ϕ

            = ⋅               
.     (3.102) 

Kadangi nagrinėjamuoju atveju 1 2 1ϕ ϕ= = , 3 4 1ϕ ϕ= = − , 1 2q q q= =  ir 
3 4q q q= = − , tai matrica įgyja pavidalą: 

1
1
1
1

A B P R q
B A R P q
P R A B q
R P B A q

               = ⋅     − −     − −     
.    (3.103) 

3.20 pav. Juostelinės linijos modelio fragmentas (juostelinės linijos 
laidininko skersinis pjūvis) 



138  3. Daugialaidžių linijų banginių varžų skaičiavimas 

Atlikus veiksmus galima gauti keturias tapačias lygtis: 
1 ( )A B P R q= + − − .      (3.104) 

Tuomet, atsižvelgiant į ta i, kad viršutiniame laidininke sukauptas krūvis 
2Q q=  ir jo potencialas lygus 1, gaunama: 

1
2C Q A B P R= =

+ − −
        (3.105) 

ir 
B

0 1 0

1
c 2c

A B P RZ
C

+ − −
= = .      (3.106) 

Į (3.106) įrašius dydžių , , ,A B P R  išraiškas ir pertvarkius: 
2 2

B 2
0 0

8 ( / 2)1 ln 14πε c
b b aZ

a

 + = +  
.    (3.107) 

Kai / 2,b a =  pagal (3.107) B 2 134,8Z ≅ ×  Ω. Taikant tikslesnes formules 
[3.35] ir TXLine programą [3.36], gaunama, kad banginė varža atitinkamai yra 
2 126,51×  ir 2 126,64× Ω. Taigi net labai supaprastinto modelio (3.19 pav.) atveju 
banginės varžos skaičiavimo momentų metodu paklaida yra apie 6,5 %. Siekiant 
padidinti tikslumą, modelyje turi būti daugiau dalinių sričių. 

Svarbu pastebėti, kad krūvio skaičiavimo metodiką nagrinėtuoju atveju buvo 
galima labai supaprastinti – pakako nagrinėti ketvirtį linijos pjūvio, kuriame tėra 
viena elementari laidininko modelio dalis. 

3.3.5. Komercinė programinė įranga 
Remiantis momentų metodu sukurta nemaža universalios laisvai platinamos 

ir komercinės programinės įrangos elektromagnetizmo, elektrodinamikos, mikro-
bangų technikos praktiniams uždaviniams spręsti: Vector Fields firmos CLASP 
programų paketas [3.37], Zeland Software firmos IE3D programų paketas [3.38], 
Applied Wave Reseach firmos Microwave Office programų paketas [3.39], Son-
net firmos Sonnet Suite for 3D Planar EM Analysis programų paketas [3.40],  
SuperNEC antenų analizės ir projektavimo programų paketas [3.41] ir kt. 

Tobulinant skaitmeninius metodus, atsirado daug jų modifikacijų ir hibridi-
nių metodų. Remiantis baigtinių skirtumų laiko srities, momentų metodais ir dif-
rakcijos teorija [3.7] buvo sukurtas efektyvus hibridinis baigtinio integravimo 
metodas (finite integration method – FIM). Šiuo metodu pagrįsti galingi kompa-
nijos Computer Simulation Technology (CST) programų paketai MAFIA ir 
Microwave Studio [3.42], skirti elektromagnetinių laukų analizei, elektromagne-
tiniams įtaisams modeliuoti ir projektuoti. 

Duomenų apie firmas, kuriančias programinę įrangą elektromagnetizmo už-
daviniams spręsti, galima rasti [3.43]. 
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Iš skaitmeninių metodų aptarimo matyti, kad daugialaidžių linijų banginėms 

varžoms skaičiuoti gali būti taikomi įvairūs metodai ir įvairios komercinės pro-
graminės įrangos modifikacijos. Samprotavimų dėl metodų tinkamumo ir gali-
mybių tiriant lėtinimo sistemas galima rasti [3.41] ir kituose darbuose. 

3.4. Integralinių lygčių metodo taikymas 
Patirtis rodo, kad naudojant universalią komercinę ar laisvai platinamą pro-

graminę įrangą, konkrečių įtaisų modelių analizė trunka ilgai. Net taikant moder-
niąsias darbo stotis tai gali trukti dešimtis valandų [3.44]. Svarbu ir tai, kad pro-
fesionali komercinė programinė įranga (ne bandomosios versijos), leidžianti 
analizuoti baigtinio laidininkų skaičiaus daugialaides linijas, dažnai būna nepri-
einama dėl aukštos kainos. Pasitelkus 3.3 poskyryje aprašytą integralinių lygčių 
metodą daugialaidės linijos banginių varžų, reikiamų lėtinimo sistemų analizei, 
skaičiavimo trukmė neviršija kelių minučių.  

Pagal 2 skyriuje pateiktą teoriją daugialaidės linijos yra reguliarios ir begali-
nės, t. y. jas sudaro begalinis skaičius be galo ilgų laidininkų. Realius elektrodi-
naminius įtaisus sudaro baigtinis laidininkų skaičius. Taigi, norint kurti tiksles-
nius lėtinimo įtaisų modelius, pagrįstus daugialaidžių linijų metodu, reikia tirti 
baigtinio laidininkų skaičiaus daugialaides linijas. Planariųjų mikrojuostelinių 
vėlinimo linijų modeliuose taikomos vieneilės daugialaidės linijos, esančios ne-
vienalytėje dielektrinėje terpėje.  

Atskleidžiant integralinių lygčių sprendimą momentų metodu 3.3 poskyryje 
nagrinėtas vienalytės terpės pavyzdys. Mikrojuostelinių įtaisų terpė esti neviena-
lytė – ją sudaro dielektrinis pagrindas ir (dažniausiai) virš jo esantis oras. Todėl 
modeliuojant mikrojuostelinius įtaisus, momentų metodą taikyti tampa sudėtin-
giau – tenka vertinti dielektrinės terpės nevienalytiškumą. Tam galima taikyti 
dalinių atvaizdų principus [3.25].  

Mikrojuostelinių daugialaidžių linijų, sudarytų iš baigtinio laidininkų skai-
čiaus, banginės varžos apskaičiavimo metodiką momentų metodu pateiksime 
trimis etapais – nagrinėsime pavienės mikrojuostelinės perdavimo linijos [3.17], 
susietųjų mikrojuostelinių linijų [3.18] ir daugialaidžių mikrojuostelinių linijų 
[3.19] banginių varžų apskaičiavimo metodikas. 

3.4.1. Mikrojuostelinės perdavimo linijos banginė varža 
3.3.3 punkte buvo parodyta, kad momentų metodas leidžia pagal laidžiuose 

paviršiuose žinomus potencialus gauti elektros krūvio pasiskirstymą linijos su 
vienalyčiu dielektriku skerspjūvyje. Tačiau praktiškai dažniau naudojamos linijos 
su nevienalyčiu dielektriku. Tokia linija pavaizduota 3.21 pav. Joje signalinis 
laidininkas sudarytas ant dielektrinio pagrindo, virš kurio yra oras. Nurodytomis 
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sąlygomis dielektrikas linijos skerspjūvyje yra nevienalytis, ir linijos vadinamos 
mikrojuostelinėmis. 

Dielektriko nevienalytiškumui įvertinti taikysime krūvių dalinių atvaizdų 
principą [3.25]. Krūvio dalinių atvaizdų apskaičiavimą ir jų paskirstymą mikro-
juostelinės linijos skerspjūvyje geriausiai apibūdina procesai, vykstantys dviejų 
begalinių dielektrikų puserdvių plokščioje riboje, kai viename iš puserdvių lygia-
grečiai ribai yra įtaisomas linijinis krūvis q+ , kuris šiuo atveju tarsi įelektrinta 
styga imituoja signalinį laidininką. 

Dielektrikų, kurių santykinės dielektrinės skvarbos r1ε  ir r2ε , plokščia bega-
linė riba pavaizduota 3.22 pav. 2-ojoje srityje atstumu a  nuo dielektrikų ribos 
esantis krūvis q+  sukuria elektrinės indukcijos srautą, kurio tankis D� . Glaustu-
mo dėlei elektrinės indukcijos srauto tankis toliau vadinamas srautu. Krūviu q+  
šiuo atveju modeliuojamas minėto linijinio krūvio skersinis pjūvis. Srautas D� , 
krisdamas nuožulniai į dielektrikų ribą, išsiskaido į dvi dalis. aD

�  dalis atsispindi 
ir lieka 2-ojoje srityje. pD

�  dalis pereina į 1-ąją sritį. 
Atspindžio ir pervėrimo procesams apibūdinti taikomi atspindžio aK  ir perė-

jos pK  koeficientai: 

3.21 pav. Mikrojuostelinės  linijos  sandara:   1 – signalinis laidininkas,    
2 – dielektrinis pagrindas,    3 – ekranas 

3.22 pav. Krūvio sukurtas elektrinės indukcijos srautas ir šio srauto tankio 
normaliosios bei tangentinės komponentės  
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a

a DK
D
= , p

p DK
D
= .        (3.108) 

Ties dielektrikų riba krintantis, atspindėtas ir pervėręs srautai turi atitikti ri-
bines sąlygas, t. y. normaliosios elektrinio srauto ir tangentinės elektrinio lauko 
stiprio komponentės iš abiejų ribos pusių turi būti netrūkios [3.20]. Normaliųjų 
elektrinio srauto komponenčių tolydumo ribinė sąlyga p a

n n nD D D= −  užrašoma 
taip: 

p asin sin sin 'D D Dα α α= − .     (3.109) 
Remiantis šia lygtimi, įvertinus kritimo α  ir atspindžio 'α  kampų lygybę 

bei padalinus (3.109) lygtį iš D  ir atsižvelgus į (3.108), gaunama, kad 
p a1K K= − .          (3.110) 

Elektrinio lauko stiprio tangentinių komponenčių tolygumo ribinė sąlyga 
p aE E Eτ τ τ= +  nagrinėjamu atveju užrašoma taip: 

p a

0 r1 0 r2 0 r2

cos ' cos cosD D Dα α α

ε ε ε
= +

ε ε ε
.     (3.111) 

Supaprastinus (3.111) lygtį, padalinus ją iš D  ir įvertinus perėjos ir atspin-
džio koeficientų sąryšį (3.110), gaunama išraiška, apibūdinanti atspindžio koefi-
ciento priklausomybę nuo sričių dielektrinių skvarbų: 

 a r1 r2

r1 r2
K ε ε

ε ε

−
= −

+
.        (3.112) 

Mikrojuostelinės linijos modelio 1-ojoje srityje yra dielektrinis pagrindas, 
kurio santykinė dielektrinė skvarba didesnė už oro, r1 r 1ε ε= > . 2-ojoje srityje yra 
oras, kurio r2 1ε = . Taigi, mikrojuostelinės linijos modelyje atspindžio koeficien-
tas apskaičiuojamas taip: 

 a r

r

1
1

K K ε

ε

−
= = −

+
.        (3.113) 

Skirtingus srauto atspindžio ir pervėrimo procesus daug patogiau keisti tik 
pervėrimo procesais, kaip siūloma [3.25] ir parodyta 3.23 pav., a. Čia atspindėtą 
srautą aD  sukūrė krūvio q+  dalinis atvaizdas Kq , įtaisytas 1-ojoje srityje krū-
vio q+  veidrodinio atspindžio nuo dielektrikų ribos vietoje x a= −  (3.23 pav., c). 
Pervėrusį 1-ąją sritį srautą pD  sukūrė krūvio dalinis atvaizdas ( )1 K q− , įtaisytas 
2-ojoje srityje krūvio q+  vietoje x a=  (3.23 pav., b). Taigi elektrinį srautą  
1-ojoje srityje pD  apibūdina krūvio dalinio atvaizdo ( )1 K q−  2-ojoje srityje  
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pervėręs srautas (1 )K D− , o atspindėtą elektrinį srautą 2-ojoje srityje aD  apibū-
dina krūvio dalinio atvaizdo Kq , esančio 1-ojoje srityje, pervėręs srautas KD . 

Krūvio daliniai atvaizdai kartu su tikruoju krūviu taikomi Gryno funkcijai 
apskaičiuoti, nusakančiai tam tikros srities potencialą. Tarkime, 3.23 pav., a pa-
rodytoje 1-ojoje srityje potencialui apskaičiuoti, kurį sukuria 2-ojoje srityje taške 
x a=  (3.23 pav., b) esantis dalinis krūvio atvaizdas ( )1 K q− , taikoma tokia Gry-
no funkcija: 

 ( ) ( ) ( )2 2

r 0

1G : ln
2πj i j j i

KP P x a y y
ε

−
= − − + − =

ε
      

( ) ( )2 2

r 0

1 ln
4 j j i

K x a y y
ε

−  − − + −  π ε ,     (3.114) 
o 2-ojoje srityje potencialą sukuria tikrasis krūvis q+  ir jo dalinis atvaizdas Kq , 
esantys taškuose x a=  ir x a= −  (3.23 pav., c); šiam potencialui apskaičiuoti ga-
lima taikyti tokią Gryno funkciją: 

( ) ( ) ( ){ 2 2

0

1G : ln
4j i j j iP P x a y y = − − + − +  πε   

 ( ) ( ) }2 2
ln j j iK x a y y + + −   ,      (3.115) 

čia ( )G :j iP P  – Gryno funkcija, nusakanti elektros potencialą taške ( ),j j jP x y≡ , 
kurį sužadina taške ( ),i i iP x y≡ esantis vienetinis krūvis.  

3.23 pav. Krūvio ir jo dalinių atvaizdų sukurti elektrinės indukcijos tankio srau-
tai (a), krūvio ir dalinių atvaizdų schemos Gryno funkcijai dielektriko puserd-
vyje (b) bei oro puserdvyje (c) nustatyti 
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Taigi krūvių dalinių atvaizdų principas leidžia, žinant krūvį, jo dalinį atvaiz-

dą ir atstumus nuo jų iki analizuojamo taško, apskaičiuoti potencialą bet kuriame 
elektrinio lauko taške. 

3.4.1.1. Daliniai krūvio atvaizdai erdvėje su dielektrine plokštele 
3.24 pav. pateiktas linijinis krūvis q+  greta plokščios begalinės dielektrinės 

plokštelės, kurios storis 2h . Anksčiau aprašytas krūvio dalinių atvaizdų sudary-
mas šiuo atveju tęsiasi ties kiekviena skiriamąja riba ir Gryno funkcija išvedama 
kiekvienoje iš trijų šiame paveiksle pateiktų sričių. Bendruoju atveju atvaizdų 
skaičius yra begalinis ir kiekvienas iš jų vadinamas daliniu atvaizdu. 

Plokštelės viduje sklindantis elektrinis srautas turi atsispindėti nuo vidinio 
dielektriko paviršiaus, o dalis jo prasiskverbti į oro erdvės dalį (3.24 pav. 2-oji 
sritis). Šiems reiškiniams aprašyti pagal (3.113) lygtį apskaičiuotas koeficien-   
tas K  šiuo atveju tampa teigiamas ( r1ε  ir r2ε  keičiasi vietomis), išlaikant tą pa-
čią skaitinę vertę. Taigi srauto linijos, kurios perėjo į dielektriką iš 2-osios srities 
ir iš jo vėl išėjo į 2-ąją sritį, atspindžio koeficiento išraiškos yra tokios: 
( )( ) ( )21 1 1K K K− + = − . 

Sudarius atvaizdų schemą erdvėje, kurioje įtaisyta baigtinio storio begalinė 
dielektrinė plokštelė (3.24 pav.), Gryno funkcijas kiekvienai iš trijų sričių galima 
užrašyti taikant begaline eilute išreikštą potencialiąją funkciją 

( ) ( ) ( )2 2

1

1: ln
4j i i j i j i

i j
P P q x x y yϕ

ε
∞

=

 = − × − + −  π∑ ,   (3.116) 
čia iq  – krūvis, atitinkantis i-ąjį dalinį atvaizdą, arba tam tikrais atvejais – tikra-
sis krūvis, kuris įtaisytas taške ( ),i i iP x y≡ . Šioje išraiškoje jε  vertė r 0j jε ε= ε  
arba 0jε = ε  turi apibūdinti analizuojamo potencialo tašką jP (t. y. srities aplink 
šio taško dielektrines savybes), o ne krūvio dalinio atvaizdo tašką iP . 

3.4.1.2. Mikrojuostelinės linijos matematinis modelis 
Sudarydami mikrojuostelinės linijos modelį, signalinį laidininką įsivaizduo-

sime be galo ploną, esantį erdvės dalyje virš dielektrinio pagrindo ir padalintą į 
N  dalinių sričių. Kiekvienos dalinės srities krūvio tankis iρ  nežinomas. Pato-
gumo dėlei tarsime, kad tankių iρ  nulemti krūviai iq  yra sutelkti dalinių sričių 
centruose (3.25 pav.). Įžemintos modelio ekrano plokštumos ekvipotencialinis 
paviršius gaunamas sudarant kiekvieno taškinio krūvio veidrodinį atspindį iq− . 
3.25 pav. matome, kad dėl nulinio laidininko storio krūviai mikrojuostelinės lini-
jos modelyje yra prie dielektriko paviršiaus ir 0a→ . Taško jP  potencialas, kurį 
sužadina tame pačiame taške esantis krūvis, apskaičiuojamas kaip nuosavas po-
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tencialas sudėjus krūvį jq  ir jo pirmąjį dalinį atvaizdą jKq  (3.24 pav., d), t. y. 
( )1j j jq Kq K q+ = + . 

Nagrinėjamomis išlygomis mikrojuostelinės linijos matematinį modelį sudarys 
tiesinių lygčių sistema, apibūdinanti potencialų taškuose jP  priklausomybę nuo 
krūvio tankių iρ , esančių visose dalinėse srityse. Kadangi linijos modelyje yra dvi 
simetrijos plokštumos, lygčių sistemą sudarys tik / 2N  nepriklausomų lygčių. 

Taikant dalinių atvaizdų principą, kiekvieno krūvio įtaka potencialui nagri-
nėjamame linijos taške apskaičiuojama per 6 žingsnius: 
1. Apskaičiuojama potencialo dalis, kurią sužadina tame pačiame taške esantis 

krūvis jq  ir jo pirmasis dalinis atvaizdas jKq : 

( ) ( )
1

0

1
: ln 1

2 2
j

j j
K q wP P ∆ϕ +   = − −  πε    ,     (3.117) 

3.24 pav. Krūvio ir jo dalinių atvaizdų sukurti elektrinės indukcijos srautai 
erdvėje su dielektrine plokštele (a), krūvio ir dalinių atvaizdų schemos Gryno 
funkcijai oro erdvės dalyje už plokštelės (b), plokštelėje (c) bei oro erdvės 
dalyje prieš ją (d) nustatyti 
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čia w∆  – dalinės srities plotis (3.25 pav.), ( ) ( )r1 r2 r1 r2K ε ε ε ε= − − +  – at-
2. Nustatoma potencialo dalis, kurią sužadina kiti krūvio jq  daliniai atvaizdai: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

2 1
2

10

1
: ln 4

2
j n

j j
n

K K q
P P K nhϕ

∞
−

=

−
=

πε
∑ .   (3.118) 

3. Randama potencialo dalis, kurią sužadina taške N jP +  esantis neigiamasis 
krūvis jq−  ir visi jo daliniai atvaizdai: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

2 1
3

10

1
: ln 4 2

2
j n

j N j
n

K q
P P K n hϕ

∞
−

+
=

−= −  πε ∑ .  (3.119) 
4. Apskaičiuojama potencialo dalis, kurią sužadina taške 1N jP − +  horizontalio-

sios simetrijos plokštumos atžvilgiu esantis veidrodinis krūvis jq  ir jo pir-
masis dalinis atvaizdas jKq : 

( ) ( ) ( )4 1
0

1
: ln 1

2
j

j N j
K qP P N j wϕ ∆− +

+= − − +  πε .    (3.120) 
5. Apskaičiuojama potencialo dalis, kurią sužadina kiti taške 1N jP − +  esančio 

veidrodinio krūvio jq  daliniai atvaizdai: 

( ) ( )2
5 1

0

1
:

4
j

j N j
K K q

P Pϕ − +

−
= ×

πε
 

( ) ( ) ( ){ }2 22 1

1
ln 1 4n

n

K N j w nh∆
∞

−

=

− + +  ∑ .    (3.121) 

3.25 pav. Mikrojuostelinės linijos laidininkas, padalintas į dalines sritis 

spindžio koeficientas. 
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6. Apskaičiuojama potencialo dalis, kurią sužadina taško 2 1N jP − +  krūvis jq−  ir 

visi jo daliniai atvaizdai: 

( ) ( ) ( )
2

2 1
6 2 1

10

1
:

4
j n

j N j
n

K q
P P Kϕ

∞
−

− +
=

−
= ×

πε
∑  

( ) ( ){ }2 2ln 2 1 2 1 2N j w n h∆− + + −       .    (3.122) 
Jeigu j-ajame taške ieškoma potencialo, kurį sužadina i-ajame taške esantis 

krūvis iq , 1-ojo ir 2-ojo žingsnių išraiškos būna kitokios. Atitinkamai 1-ojo 
žingsnio: 

( ) ( ) ( )1
0

1: ln
2

i
j i

K qP P j i wϕ ∆+
= − −

πε
,     (3.123) 

2-ojo žingsnio: 

( ) ( )2
2

0

1
:

4
i

j i
K K q

P Pϕ
−

= ×
πε  

 
( ) ( ) ( )2 22 1

1
ln 4n

n

K i j w nh∆
∞

−

=

 − +  ∑ .     (3.124) 
Šitaip radus visas taško jP  potencialo komponentes, sudaroma šį tašką ati-

tinkanti Gryno funkcija. Nagrinėjamuoju atveju ji gaunama pagal (3.117)–
(3.124) išraiškas sudėjus gautas potencialų dalis 

( )6

1
G :ij k j i

k
P Pϕ

=

= ∑ .       (3.125) 
Padarius prielaidą, kad į mikrojuostelinę liniją siunčiama plius 1 V įtampa ir 

įvertinus dvi mikrojuostelinės linijos skerspjūvio simetrijos plokštumas 
(3.25 pav.), sudaroma tiesinių lygčių sistema, apibūdinanti vienetinius potencia-
lus taškuose 1 /2... NP P : 

( )
( )

( ) ( ) ( )( )

11 1 12 2 21 2

21 1 22 2 22 2

1 2 22 1 2 2 2 2

1 G G ... G

1 G G ... G

... ... ... ...
1 G G ... G

NN

NN

NN N N N

q q q

q q q

q q q

= + + + = + + + = + + +

,    (3.126) 

čia Gij  – koeficientai, atitinkantys Gryno funkciją, kuri apibūdina krūvio jq  su-
žadinamą potencialą taške iP . 

(3.126) perrašyta matricų pavidalu atrodo taip: 
= × q1 G . 
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Nežinomų krūvių q  matrica apskaičiuojama atliekant matricų algebros 

veiksmus: 
1−= ×q G 1 ,        (3.127) 

čia 1−G  – atvirkštinė matrica. 
Mikrojuostelinės linijos ilginė talpa šiuo atveju gaunama tiesiog sudėjus visų 

N  dalinių sričių krūvius: 
1

1

N
i

i
C q

=

=∑ .        (3.128) 

Banginę varžą galima apskaičiuoti taikant išraišką 
B

0 1 01

1
c

Z
C C

= ,       (3.129) 

čia 0c  – šviesos greitis vakuume, 01C  – mikrojuostelinės linijos ilginė talpa, kai 
joje dielektrikas yra oras. 

3.4.1.3. Matematinio modelio tyrimų rezultatai 
Matematinio modelio teisingumui patikrinti pagal (3.117)–(3.124) ir 

(3.126)–(3.129) išraiškas buvo sukurta programinė įranga, kuria galima apskai-
čiuoti elektros krūvio pasiskirstymą mikrojuostelinės linijos skerspjūvyje, linijos 
ilginę talpą ir banginę varžą. Pagal siūlomą matematinį modelį apskaičiuotos 
mikrojuostelinės linijos banginės varžos vertės, esant įvairiems /w h  santykiams 
ir skirtingoms pagrindo dielektrinėms skvarboms, pateiktos 3.1 lentelėje. 

3.1 lentelė. Mikrojuostelinės linijos banginės varžos vertės, apskaičiuotos įvairiais metodais 
εr = 9,6 εr = 13,0 εr = 28,0 
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ZB (Ω) ZB (Ω) ZB (Ω) 
0,1 109,0 109,0 109,1 94,67 94,67 94,72 65,58 65,58 65,61 
0,2 90,95 90,95 91,02 78,95 78,96 79,02 54,66 54,66 54,7 
0,4 72,97 72,98 73,05 63,3 63,31 63,38 43,79 43,79 43,83 
0,7 58,67 58,68 58,76 50,87 50,87 50,94 35,14 35,14 35,19 
1,0 49,82 49,82 49,9 43,16 43,17 43,24 29,79 29,79 29,84 
2,0 33,93 33,93 34,0 29,35 29,36 29,42 20,21 20,21 20,25 
4,0 21,14 21,14 21,18 18,26 18,26 18,28 12,53 12,54 12,56 
10,0 10,12 10,13 10,14 8,72 8,726 8,739 5,968 5,972 5,981 
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Atliekant skaičiavimus mikrojuostelinės linijos laidininkas buvo padalintas į 
750 dalinių sričių. Toks sričių skaičius pasirinktas didinant dalinių sričių skaičių, 
kol linijos ilginių talpų verčių skirtumas pasidarė mažesnis nei 0,001 %. Begali-
nių eilučių sumavimas pagal (3.121), (3.122) ir (3.124) išraiškas nutraukiamas, 
kai santykinis sumos pokytis, pridedant naują narį, tampa mažesnis nei 0,0001 %. 

3.1 lentelėje palyginimui taip pat pateiktos analogiškų parametrų mikrojuos-
telinės linijos banginės varžos vertės, gautos integralinių lygčių [3.45] ir spektri-
niais [3.46] metodais. Lyginant šiuos rezultatus nesunku įsitikinti, kad mikrojuos-
telinės linijos banginės varžos vertės, apskaičiuotos pagal siūlomą matematinį 
modelį, yra šiek tiek mažesnės už vertes, gautas kitais metodais. Tačiau santyki-
nio skirtumo absoliučioji vertė integralinių lygčių metodo atžvilgiu neviršija 
0,07 %, o spektro srities metodo – 0,22 %. 

Esant nurodytam dalinių sričių skaičiui ir sumuojamų eilučių nutraukimo ri-
boms, skaičiavimai užtrukdavo iki 3 minučių (kompiuterio konfigūracija: proce-
sorius – Pentium® IV 2,6 GHz, darbinės atminties talpa – 512 MB, standžiojo 
disko talpa – 80 GB). Dalinių sričių skaičiaus ir sumuojamų eilučių ilgio didini-
mas reikalauja papildomų kompiuterio išteklių. Tuo tarpu šiek tiek sumažinus 
skaičiavimo tikslumo reikalavimus lyginamųjų rezultatų atžvilgiu labai sumažėja 
naudojami kompiuterio ištekliai ir spartėja skaičiavimai. Pavyzdžiui, padidinus 
santykinius skirtumus integralinių lygčių ir spektro srities metodų atžvilgiu iki 
1 %, dalinių sričių skaičius šiame matematiniame modelyje sumažėjo iki 30, o 
skaičiavimai truko vos 0,5 sekundės. 

Esant nurodytam dalinių sričių skaičiui ir sumuojamų eilučių nutraukimo ri-
boms, skaičiavimai užtrukdavo iki 3 minučių (kompiuterio konfigūracija: proce-
sorius – Pentium® IV 2,6 GHz, darbinės atminties talpa – 512 MB, standžiojo 
disko talpa – 80 GB). Dalinių sričių skaičiaus ir sumuojamų eilučių ilgio didini-
mas reikalauja papildomų kompiuterio išteklių. Tuo tarpu šiek tiek sumažinus 
skaičiavimo tikslumo reikalavimus lyginamųjų rezultatų atžvilgiu labai sumažėja 
naudojami kompiuterio ištekliai ir spartėja skaičiavimai. Pavyzdžiui, padidinus 
santykinius skirtumus integralinių lygčių ir spektro srities metodų atžvilgiu iki 
1 %, dalinių sričių skaičius šiame matematiniame modelyje sumažėjo iki 30, o 
skaičiavimai truko vos 0,5 sekundės. 

Dielektriko nevienalytiškumo įtakai iliustruoti 3.26 pav. pateikti normuotieji 
krūvio pasiskirstymai signalinio laidininko skerspjūvyje, esant įvairiems mikro-
juostelinės linijos konstrukciniams parametrams. 3.26 pav., a grafikai normuoti 
minimalios vertės kreivės atžvilgiu, kai pagrindo r 1,0ε = , o 3.26 pav., b grafikai 
normuoti kiekvienos kreivės minimalios vertės atžvilgiu. 

3.26 pav., a matyti, kad dielektriko nevienalytiškumas mikrojuostelinės lini-
jos signalinio laidininko skerspjūvyje iš esmės nekeičia krūvio pasiskirstymo po-
būdžio. Dielektrinio pagrindo įtaisymas vienalytėje juostelinėje perdavimo linijo-
je (kurios terpės dielektrinė skvarba buvo r 1,0ε = ) didina krūvį visose laidininko 
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skerspjūvio dalinėse srityse proporcingai pagrindo santykinei dielektrinei skvar-
bai. 

3.26 pav., b pateiktas krūvio pasiskirstymas mikrojuostelinės linijos skersp-
jūvyje, kai yra skirtingi laidininko pločio ir dielektrinio pagrindo storio /w h  
santykiai. Galima pastebėti, kad siauresniuose laidininkuose arba linijose, kurių 
storesnis dielektrinis pagrindas, labiau išreikštas elektrinio lauko stiprio kraštų 
efektas. Tokiems pokyčiams turi įtakos analizuojamosios mikrojuostelinės linijos 
dielektriko nevienalytiškumas ir jos skerspjūvio matmenys. 

3.4.2. Dviejų susietųjų mikrojuostelinių linijų banginių 
varžų skaičiavimo metodika 

Dvi lygiagrečiosios susietosios mikrojuostelinės linijos plačiai taikomos 
įvairiuose elektrodinaminiuose įtaisuose, pavyzdžiui, filtruose, kryptiniuose ša-
kotuvuose, fazės keitikliuose ir pan. Iš dviejų susietųjų linijų galima sudaryti ir 
daugialaidžių mikrojuostelinių linijų modelį. Minėtųjų įtaisų analizė taikant TEM 
bangos artinį rodo, kad juose, atsižvelgiant į sužadinimo būdą, signalai gali sklisti 
skirtingais faziniais greičiais, o juos sudarančių mikrojuostelių banginės varžos 
taip pat gali skirtis nepaisant vienodų mikrojuostelių konstrukcinių parametrų. 
Šie reiškiniai pagrįsti daugialaidžių linijų teorijos faktu, kad nevienalyčiame die-
lektrike esančioje perdavimo linijoje, kurią sudaro 1n +  laidininkų, iš kurių vie-
nas yra bendrai įžemintas, skirtingais faziniais greičiais gali sklisti n  skirtingų 
normaliųjų TEM bangų artinių, o laidininkų banginės varžos yra skirtingos 
[3.47]. 2.2 poskyryje parodyta, kad vienalyčio dielektriko atveju tokios TEM 

3.26 pav. Normuotasis krūvio pasiskirstymas 
r 1

/ min( )i iq q
ε =

, čia i – dalinės 
srities numeris mikrojuostelinės linijos skerspjūvyje esant įvairioms dielektrinio 
pagrindo santykinėms dielektrinėms skvarboms, kai / 1,0w h =  (a) ir normuo-
tasis krūvio pasiskirstymas / min( )i iq q  mikrojuostelinės linijos skerspjūvyje 
esant įvairiems laidininko pločiams, kai r 9,6ε =  (b) 
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bangos artiniai tampa tikromis TEM normaliosiomis bangomis, sklindančiomis 
išilgai skirtingų banginių varžų laidininkų vienodu faziniu greičiu. 

Susietosios perdavimo linijos gali būti tiriamos įvairiais metodais. Šiame 
punkte pateiksime dviejų susietųjų linijų nevienalyčiame dielektrike matematinį 
modelį, pagrįstą momentų metodu ir krūvių dalinių atvaizdų principu [3.25]. 

3.4.2.1. Dviejų susietųjų mikrojuostelinių linijų bendrasis 
matematinis modelis 

Normaliųjų bangų dviejose susietosiose linijose tipai ir pavadinimai, kaip ir 
daugialaidžių linijų, priklauso nuo sužadinimo būdo ir laidininkų pločių santykio. 
Kai pločiai lygūs, normaliosios bangos dviejose susietosiose linijose gali būti 
lyginės (angl. even-mode) arba nelyginės (angl. odd-mode). Lyginės bangos su-
žadinamos į laidininkus siunčiant vienodo ženklo ir amplitudės įtampas, nelygi-
nės – vienodų amplitudžių, bet priešingų ženklų įtampas. Skirtingo pločio laidi-
ninkų atveju normaliosios bangos, atsižvelgiant į tai, kokios sužadinimo sąlygos, 
vadinamos sinfazinėmis (angl. c-mode) arba priešfazinėmis (angl. π-mode). Pa-
žymėtina, kad šiuo atveju skiriasi ne tik į laidininkus siunčiamų įtampų ženklai, 
bet ir jų amplitudės. Sinfazinės ir priešfazinės normaliųjų bangų įtampų amplitu-
džių santykiai atitinkamai žymimi cR  ir πR  (2.3.2 punktas). 

Pateiktame dviejų susietųjų mikrojuostelinių linijų matematiniame modelyje 
daroma prielaida, kad linija (3.27 pav.) z  ašies kryptimi yra begalinė, o joje 
sklindančios bangos – normaliosios. 

Pagrindiniai susietosiose linijose vykstančių elektromagnetinių reiškinių pa-
rametrai – laidininkų banginė varža B1,2,c,πZ , santykinė efektyvioji dielektrinė 
skvarba r eff c,πε  ir įtampų kompleksinių amplitudžių santykiai cR  ir πR – apskai-
čiuojami iš linijos ilginių talpų atitinkamai pagal (2.85), (2.86), (2.84) ir (2.83) 
lygtis. 

Šiose išraiškose banginių varžų indeksai 1 ir 2 žymi 1w ir 2w  pločio laidi-
ninkus, indeksai c  ir π  – sinfazinę ir priešfazinę bangas, viršutinis indeksas a  – 
susietosios linijos, kurioje dielektrinis pagrindas pakeistas oru, ilgines talpas. 

3.27 pav. Dviejų susietųjų mikrojuostelinių linijų sandara: 
1 – įžemintas ekranas,   2 – dielektrinis pagrindas,   3 – signaliniai laidininkai 
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Savosios 11C , 22C , a
11C , a

22C  ir abipusio ryšio talpos 12C , a
12C  apskaičiuoja-

mos taikant magnetinės ir elektrinės idealiųjų sienelių sąvokas pagal (2.131)–
(2.133) išraiškas. Talpų, pateiktų šiose išraiškose, vertėms nustatyti praktikoje 
taikomi įvairūs metodai. Aptarsime, kaip talpų nuo 11C iki a

12C  dėmenis galima 
apskaičiuoti momentų metodu. 

3.4.2.2. Dviejų susietųjų linijų vienalyčiame dielektrike modelis 
Taikant momentų metodą, susietųjų linijų laidininkų skersinis pjūvis dalina-

mas į N  vienodo w∆  pločio dalinių sričių. Tarkime, 3.28 pav. pateiktame dviejų 
susietųjų vienodo pločio ( 1 2w w w= = ) linijų modelyje laidininkai padalinti į 
8N =  dalines sritis. Daroma prielaida, kad i-ojoje dalinėje srityje krūvio pasi-

skirstymo tankis siρ  yra pastovus. Siekiant supaprastinti skaičiavimus taip pat 
tariama, kad kiekvienoje tokioje srityje krūvis sukoncentruotas be galo plonoje 
stygoje, esančioje srities centre, taigi srities ilginis krūvis šiuo atveju apskaičiuo-
jamas pagal formulę 

si iq wρ ∆= ⋅ .       (3.130) 
Ekrano plokštuma modeliuojama įtaisant „veidrodinę“ ekrano atžvilgiu lai-

dininkų porą ir siunčiant į ją priešingo nei tikruose laidininkuose ženklo įtampas. 
Taške iP  esantis krūvis ir šio krūvio taške jP  žadinamas potencialas siejami 

tokiomis Gryno funkcijomis [3.17]: 
( ) 1G : ln 1

2 2i i
wP P

ε

∆  = − −  π    ,      (3.131) 

( ) ( )1G : ln :
2j i j iP P R P P
ε

= −
π

,          (3.132) 

3.28 pav. Dviejų susietųjų mikrojuostelinių linijų nevienalyčiame dielektrike 
modelis 
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čia ( )G :i iP P i

cialo dalį, ( )G :j iP P  žymi krūvį taške iP  ir šio krūvio taške jP  žadinamo poten-
cialo dalį, ( ):j iR P P  – atstumas tarp taškų jP  ir iP . Kai šie taškai yra tame pa-
čiame laidininke, atstumas ( ):j iR P P i j w∆= − , kai taškai yra skirtinguose 
laidininkuose, ( ):j iR P P i j w s∆= − + , čia s  – tarpo dydis. 

Pagal superpozicijos principą taško jP

i i

( ) ( )'

1 1'
G : G ' :

N N
i j i j i

j j
q P P P P

= =

≡ +∑ ∑ ,  kai 1 i N≤ ≤ ,   (3.133) 

čia ( )G :j iP P  – Gryno funkcija, siejanti potencialą taške jP  su teigiamu krūviu 
taške iP ; ( )G' :j iP P  – Gryno funkcija, siejanti potencialą taške jP  su neigiamu 
krūviu taške iP . (3.133) lygties Gryno funkcijos apskaičiuojamos pagal (3.131) ir 
(3.132) išraiškas. 

Laidininkuose sukaupti krūviai apskaičiuojami taikant (3.126)–(3.128) iš-
raiškas. 

Pažymėtina, kad esant vienodo pločio laidininkams, linijos skerspjūvyje yra 
dvi simetrijos plokštumos (3.28 pav.), o nežinomųjų krūvių skaičius mažėja ke-
turgubai (nuo 2N  iki / 2N ). Kai laidininkų pločiai skirtingi, egzistuoja tik hori-
zontali simetrijos plokštuma ir yra N  nežinomųjų krūvių. 

3.4.2.3. Dviejų susietųjų linijų nevienalyčiame dielektrike modelis 
Dviejų susietųjų mikrojuostelinių linijų, kurių skerspjūvio dielektrikas yra 

nevienalytis, modeliui sudaryti galima taikyti [3.17] pasiūlytą būdą. Šis būdas 
pagrįstas dalinių atvaizdų principu [3.25], pagal kurį taško jP  potencialą 
(3.29 pav.) žadinantis krūvis iq  randamas per 6 žingsnius. Pirmais trimis žings-
niais apibūdinama potencialo dalis taške jP , kurią sužadina tame pačiame taške 
esantis krūvis, jo visi daliniai atvaizdai ir taip pat veidrodinis krūvis su visais da-
liniais atvaizdais. Taigi šie pirmieji trys žingsniai visiškai atitinka 
3.4.1.2 papunktyje pateiktus pavienės mikrojuostelinės linijos modelio sudarymo 
žingsnius (3.117)–(3.119), todėl jų nenagrinėsime. Kitais 4-uoju–6-uoju žings-
niais nurodoma potencialo dalis taške jP , kurią sužadina kituose skerspjūvio taš-
kuose esantys krūviai, tarp jų ir gretimame laidininke, taigi šiuos žingsnius ati-
tinkančias lygtis pateikti būtina. 

4 žingsnis. Apibūdinamas sąryšis tarp potencialo taške jP  dalies ir ją žadi-
nančių krūvių iq , esančių taškuose iP  (1 i N≤ ≤  ir i j≠ , čia 1 2N N N= +  – 

 potencialą sukuria visų linijos skers-
pjūvio taškuose P  esančių krūvių q  suma: 

 žymi taške P  esantį krūvį ir tame pačiame taške žadinamo poten-
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nežinomų krūvių abiejuose laidininkuose skaičius) ir šių krūvių pirmųjų da-
linių atvaizdų: 

( ) ( ) ( )
2

4
0

1
: ln :

2π
i

j i j i
K q

P P R P Pϕ
−

= −
ε

,     (3.134) 
čia ( : )j iR P P  – atstumas tarp nagrinėjamo taško jP  ir krūvio iq . 
5 žingsnis. Nustatoma potencialo, esančio taške jP  dalis, kurią žadina kiti 
krūvių iq  daliniai atvaizdai: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

22 1 2
5

10

1
: ln : 4

4π
i n

j i j i
n

K K q
P P K R P P nhϕ

∞
−

=

−  = + ε ∑ .   (3.135) 
6 žingsnis. Nustatomas sąryšis tarp potencialo taške jP  dalies ir ją žadinan-
čių veidrodinių krūvių iq−  bei visų jų dalinių atvaizdų: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }2
22 1 2

6 '
10

1
: ln : 2 1 2

4π
j n

j i j i
n

K q
P P K R P P n hϕ

∞
−

=

−= + −  ε ∑ . (3.136) 
Tam tikro taško jP  pilnasis potencialas randamas kaip visų šešių jo dėmenų 

suma. Pagal pateiktą metodiką išvedamos išraiškos potencialų visuose N  taš-
kuose ir sudaroma N  tiesinių lygčių sistema. Tuo atveju, kai į abu laidininkus 
siunčiamas 1 V potencialas, lygčių sistema atrodo taip pat, kaip pateikta (3.126) 
išraiškoje ir sprendžiama (3.127), (3.128) pateiktu būdu. 

Laidininkų ilginės talpos gaunamos sudėjus atitinkamų dalinių sričių krū-
vius: 

1

1
1

N

i
i

C q
=

=∑  , 2

1

2
1

N

i
i N

C q
= +

= ∑  .      (3.137) 
Nelyginio laidininkų sužadinimo atveju potencialų matricos elementus, ati-

tinkančius vieną iš laidininkų, būtina keisti į minus 1. Kitų skaičiavimų tvarka 
lieka tokia pati kaip ir lyginio sužadinimo atveju. 

3.29 pav. Dviejų susietųjų linijų nevienalyčiame dielektrike modelio skerspjūvis 
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Susietųjų mikrojuostelinių linijų banginės varžos ir santykinės efektyviosios 

dielektrinės skvarbos apskaičiuojamos pagal (2.84)–(2.86) išraiškas. 
3.4.2.4. Dviejų susietųjų mikrojuostelinių linijų modelio 

taikymo rezultatai 
Siekiant patikrinti siūlomo dviejų susietųjų mikrojuostelinių linijų modelio 

taikymo galimybes, remiantis (2.84)–(2.86), (2.131)–(2.133), (3.117)–(3.119) ir 
(3.134)–(3.136) išraiškomis, buvo sukurta reikiama programinė įranga ir apskai-
čiuoti susietųjų linijų parametrai esant įvairioms normaliosioms bangoms, laidi-
ninkų pločiams ir atstumams tarp jų. Skaičiavimų rezultatai palyginti su jau pub-
likuotais, kitais metodais gautais rezultatais. 

Apskaičiuotos banginės varžos ir santykinės efektyviosios dielektrinės 
skvarbos priklausomybės nuo laidininkų pločio ir atstumų tarp jų pateikti 
tykinė efektyvioji dielektrinė skvarba didėja ir lyginės, ir nelyginės normaliųjų 
kai yra lyginė normalioji banga, pokyčiai platėjant laidininkams ir esant palyginti 
siauriems tarpams ( / 1)s h ≤  ne visuomet adekvatūs. Tarkime, 3.30 pav., b pateik-
tos kreivės r ef e( / )w hε , kai / 0,1s h =  ir / 1s h =  susikerta, t. y. tarpui tarp laidi-
ninkų didėjant (laidininkų pločiams nesikeičiant) santykinė efektyvioji dielektri-
nė skvarba iš pradžių didėja, o paskui pradeda mažėti (3.31 pav.). Šis reiškinys 
paaiškinamas krūvio tankio persiskirstymu laidininkų išoriniuose ir vidiniuose 
kraštuose bei vidinėje jų dalyje didėjant tarpui tarp laidininkų. Iš pradžių šiam 
tarpui didėjant (kai /s h  santykis artimas nuliui) krūvio tankis išoriniuose laidi-
ninkų kraštuose mažėja mažindamas elektrinio lauko stiprį ore ties šiais kraštais. 
Taigi efektyvioji dielektrinė skvarba iš pradžių didėja. Toliau didėjantis tarpas 
sąlygoja krūvio didėjimą vidiniuose laidininkų kraštuose ir to rezultatas – didėja 

3.30 pav. Dviejų susietųjų mikrojuostelinių linijų banginių varžų (a) ir santyki-
nių efektyviųjų dielektrinių skvarbų (b) priklausomybės nuo laidininkų pločio ir 
atstumo tarp laidininkų, kai r 9,6ε =  

bangų atveju. Pažymėtina, kad santykinės efektyviosios dielektrinės skvarbos, 
3.30 pav. Jame matyti, kad platėjant laidininkams jų banginė varža mažėja, o san-
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elektrinio lauko stipris ore tarp laidininkų. Taigi santykinė efektyvioji dielektrinė 
skvarba pradeda mažėti. Pažymėtina, kad dėl stipresnio sąryšio plonuose laidi-
ninkuose tarp krūvio tankio vidiniuose ir išoriniuose kraštuose bei jų vidinėje 
dalyje siaurų laidininkų parametrai yra labiau jautresni tarpo pokyčiams nei pla-
tesnių laidininkų.  

Natūralu, kad tarpui tarp laidininkų didėjant, jų sąryšis silpnėja. 3.30 pav. 
matyti, kad santykiui /s h  didėjant, susietųjų mikrojuostelinių linijų parametrai 
artėja prie pavienių mikrojuostelinių linijų parametrų. 

Susietųjų mikrojuostelinių linijų banginių varžų vertės apskaičiuotos, taikant 
šį modelį, konforminių pakeitimų [3.48] ir spektro srities metodus [3.49], pateik-
tos 3.2 lentelėje. Šioje lentelėje matyti, kad pagal siūlomą modelį gautos bangi-
nės varžos vertės skiriasi nuo gautų konforminių pakeitimų metodu ne daugiau 
nei 3,7 %, o nuo verčių, gautų spektro srities metodu, – 3,8 %. Pažymėtina, kad 
[3.49] pateikti rezultatai, darant prielaidą, kad siunčiamo signalo dažnis yra 
10 GHz, tuo tarpu dažnio įtaka nagrinėjamam modeliui neįvertinta. 
3.2 lentelė. Dviejų asimetriškų susietųjų linijų banginės varžos vertės, gautos skirtingais 
metodais, kai 1 2/ 0,5w w = , 0,62 mmh =  ir r 9,7ε =  

Konforminių pakeitimų  
metodas [3.49] 

Spektro srities metodas 
[3.48] Siūlomas modelis 

ZBic (Ω) ZBiπ (Ω) ZBic (Ω) ZBiπ (Ω) ZBic (Ω) ZBiπ (Ω) 
s 

(mm) 
i = 1 i = 2 i = 1 i = 2 i = 1 i = 2 i = 1 i = 2 i = 1 i = 2 i = 1 i = 2 

0,1 74,5 42,15 34,45 19,49 75,5 43,9 35,0 20,7 72,78 42,48 34,63 20,21 
0,2 70,81 41,5 38,85 22,77 71,43 42,86 39,64 24,3 69,57 41,61 39,1 23,39 
0,3 68,04 40,9 41,58 25,05 68,57 42,14 42,82 26,43 67,02 40,85 41,89 25,53 
0,4 65,9 40,4 43,51 26,69 66,43 41,43 44,29 27,86 64,96 40,18 43,87 27,14 
0,5 64,28 40,01 44,96 27,99 64,29 40,71 46,43 29,29 63,29 39,62 45,34 28,38 
0,6 62,99 39,67 46,1 29,04 63,21 40,0 47,5 30,35 61,91 39,13 46,48 29,38 

3.31 pav. Dviejų susietųjų mikrojuostelinių linijų normuotos santykinės efekty-
viosios dielektrinės skvarbos esant lyginei normaliajai bangai priklausomybė 
nuo laidininkų pločio ir tarpo tarp laidininkų, kai  r 9,6ε =  
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3.4.3. Daugialaidžių mikrojuostelinių linijų banginės varžos 

skaičiavimo metodika 
Specifinis daugialaidės linijos nevienalytėje terpėje atvejis – N  laidininkų 

mikrojuostelinė daugialaidė linija, kurios apibendrinta sandara pateikta 3.32 pav. 
Terpės nevienalytiškumas tokioje linijoje, kaip ir kitose mikrojuostelinėse struk-
tūrose, susidaro dėl dielektrinio pagrindo ir oro erdvės virš laidininkų sąsajos. 

Tokioms linijoms analizuoti sukurta daug metodų, tarkime, grafinis, ekviva-
lentinių schemų, įvairūs analitiniai ir skaitiniai metodai, apžvelgti [3.33]. Šiame 
poskyryje pateiksime baigtinio laidininkų skaičiaus mikrojuostelinės daugialaidės 
linijos banginių varžų skaičiavimo metodiką, pagrįstą momentų metodu ir dalinių 
atvaizdų principu. 

Bendruoju atveju charakteristikos sistemos, sudarytos iš N  susietųjų laidi-
ninkų, esant normaliosioms bangoms, apibūdinamos N  elektromagnetinių bangų 
sklidimo konstantomis ir 2N  banginėmis varžomis [3.50]. N  laidininkų perda-
vimo linijos, veikiančios normaliųjų bangų režimu, pagrindinės lygtys yra api-
bendrintosios telegrafinės lygtys [3.50]: 

B
d
dz

− = ×
U Z I ,  B

d
dz

− = ×
I Y U ,      (3.138) 

( )T
1 2, ,..., NU U U=U ,  ( )T

1 2, ,..., NI I I=I ,    (3.139) 
B Bij ji ij ijZ Z L C= = ,  B Bij ji ij ijY Y C L= = ,     (3.140) 

čia U  ir I  – įtampų ir srovių laidininkuose vektoriai, z  – išilginė daugialaidės 
linijos koordinatė, BZ  ir BY  – daugialaidės linijos banginių varžų ir banginių 
laidumų matricos, iiL  ir iiC  – laidininkų savieji ilginiai induktyvumai ir talpos, 
ijL  ir ijC  – laidininkų abipusiai ilginiai induktyvumai ir talpos ( )i j≠ . Pažymėti-

na, kad daugeliu praktinių atvejų bei tada, kai daugialaidės linijos pagrindu suda-
romas lėtinimo sistemos modelis, pakanka nagrinėti ne grynųjų normaliųjų bangų 
darbo režimą, o jų superpoziciją, kai linija sužadinama lyginiu ir nelyginiu būdu, 

3.32 pav. Mikrojuostelinės daugialaidės linijos apibendrinta sandara: 
1 – ištisinis ekranas,   2 – dielektrinis pagrindas,   3 – laidininkai 
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t. y. į laidininkus siunčiant tos pačios amplitudės ir to paties arba priešingo ženk-
lo įtampas. Siekiant gauti tikslesnes daugialaidės linijos charakteristikas, ilginių 
talpų iiC  ir ijC  skaičiavimų paklaidos turi būti minimalios. 

Mikrojuostelinės daugialaidės linijos banginės varžos skaičiavimo metodi-
kos pagrindinės idėjos išnagrinėtos 3.5.1.1 ir 3.5.1.2 dalyse, todėl dabar aptarsi-
me tik daugialaidės linijos parametrų apskaičiavimo algoritmą. Pagal 3.33 pav. 
pateiktą blokinę schemą tokį algoritmą sudaro 10 žingsnių: 
1. Nurodomi analizuojamosios mikrojuostelinės daugialaidės linijos konstruk-

ciniai parametrai: dielektrinio pagrindo storis h  ir santykinė dielektrinė 
skvarba rε ; laidininkų skaičius N , pločių vektorius w  ir tarpų tarp jų vekto-
rius s ; į laidininkus siunčiamų įtampų vektorius U . 

2. Kiekvienas laidininkas dalinamas į vienodo pločio nM  dalines sritis; čia n  – 
laidininko eilės numeris. 

3. Kuriama nnM M= ∑  dydžio tiesinių lygčių matricine forma sistema 
= ×U qG . Esminė operacija šiuo atveju – Gryno funkcijos, kiekvienai iš M  

3.33 pav. Mikrojuostelinės daugialaidės linijos parametrų  
apskaičiavimo algoritmas  
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dalinių sričių, išvedimas. Gryno funkcijų išvedimo metodika išsamiai pateik-
ta 3.4.1.1 ir 3.4.1.2 papunkčiuose. 

4. Sprendžiama tiesinių lygčių sistema, pavyzdžiui, apskaičiuojant atvirkštinę 
Gryno funkcijų matricą, ir nustatomi nežinomi krūviai kiekvienoje iš M  da-
linių sričių. 

5. Sumuojant dalinių sričių krūvius iq  atitinkamų laidininkų ribose, gaunami 
pilnieji šių laidininkų krūviai Q . 

6. Tikrinamas tiesinių lygčių sistemos sprendimas. Jei dielektrinio pagrindo 
įtaka buvo įvertinta (pirmasis lygčių sistemos sprendimo atvejis) – pereina-
ma prie 7 žingsnio. Jei dielektrinio pagrindo nepaisyta (daugialaidės linijos 
terpė tapo homogeninė, r 1ε = ), – pereinama prie 9 žingsnio. 

7. Apskaičiuojama kiekvieno laidininko ilginė talpa /n n nC Q U= . 
8. Iš mikrojuostelinės daugialaidės linijos pašalinus dielektrinį pagrindą (pa-

grindo dielektrinė skvarba prilyginama vienetui: r 1ε = ), linijos terpė pasida-
ro homogeninė ir 3 žingsniu sudaryta tiesinių lygčių sistema sprendžiama 
dar kartą. 

9. Apskaičiuojama kiekvieno homogeninės daugialaidės linijos laidininko ilgi-
nė talpa a a /n n nC Q U= . 

10. Apskaičiuojami laidininkų banginės varžos ir TEM elektromagnetinės ban-
gos sklidimo išilgai laidininko greičiai. 

3.4.4. Baigtinio laidininkų skaičiaus mikrojuostelinės daugialaidės     
linijos modelio taikymo rezultatai 

Mikrojuostelinės daugialaidės linijos modelio tyrimas atliktas trimis etapais. 
Pirmuoju etapu kokybiškai išnagrinėtas krūvio pasiskirstymas mikrojuostelinės 
linijos, sudarytos iš 5 laidininkų skerspjūvyje, siunčiant į laidininkus vienodo 
dydžio ir ženklo įtampas. Skaičiavimų rezultatai rodo, kad esant dideliems tar-
pams tarp laidininkų, krūvio pasiskirstymas (3.34 pav., a) atitinka pasiskirstymą 
pavieniuose laidininkuose, kai sąryšio tarp jų galima nepaisyti. Tarpams tarp lai-
dininkų mažėjant (3.34 pav., b), jų visuma tampa panaši į vieną platų laidininką, 
kuriame krūvis beveik tolygiai pasiskirstęs (3.34 pav., c). 

Antruoju modelio tyrimo etapu buvo nustatoma dielektriko nevienalytišku-
mo įtaka linijos savybėms. Šiam tikslui apskaičiuotas normuotasis krūvio tankio 
pasiskirstymas lyginiu būdu sužadintos 5 laidininkų mikrojuostelinės linijos 
skerspjūvyje esant įvairioms dielektrinių pagrindo rε  vertėms (3.35 pav.) ir įvai-
riems laidininkų pločiams (3.36 pav.). 

3.35 pav. pateiktos pasiskirstymo kreivės yra normuotos mažiausios krūvio 
tankio vertės atžvilgiu, kai dielektrinis pagrindas keičiamas oru 

r 1
/ min( )i iq q

ε =
   . 
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Taigi šios kreivės iš tikrųjų vaizduoja krūvio tankio pasiskirstymo keitimąsi įtai-
sant mikrojuostelinėje daugialaidėje linijoje įvairios skvarbos dielektrinius pa-
grindus. Matyti, kad įtaisant dielektrinį pagrindą ( r 1ε > ) vienalytės terpės dau-
gialaidėje linijoje ( r 1ε = ), krūvio pasiskirstymas kinta ne tik absoliučiuoju 
dydžiu, bet ir kokybiškai. Pažymėtina, kad vidiniuose linijos laidininkuose krūvio 
tankio pasiskirstymo kitimas iš esmės proporcingas rε  keitimuisi, o kraštiniuose 
laidininkuose krūvio tankis į rε  keitimąsi reaguoja labiau. 

Į daugialaidės linijos terpės nevienalytiškumo kitimą jautriau reaguoja linijos, 
sudarytos iš siauresnių laidininkų. Tarkime, iš 3.36 pav. pateiktų pasiskirstymų 
matyti, kad mikrojuostelinėje daugialaidėje linijoje, sudarytoje iš siaurų laidinin-
kų ( / 0,1w h = ), normuotojo krūvio tankio kraštiniuose laidininkuose kaupiasi 
beveik du kartus daugiau nei plačių laidininkų linijoje ( / 10w h = ). Pažymėtina, 
kad 3.36 pav. kreivių normavimas atliktas tam tikro pasiskirstymo mažiausios 
krūvio tankio vertės [ ]/ min( )i iq q  atžvilgiu. 

Trečiuoju etapu buvo tiriamas baigtinio laidininkų skaičiaus daugialaidės li-
nijos parametrų reguliarumas. Vienas iš svarbiausių daugialaidės linijos paramet-
rų yra jos laidininkų banginė varža esant lyginiam ir nelyginiam linijos sužadi-

3.34 pav. Krūvio tankio pasiskirstymas 5-ių laidininkų mikrojuostelinės daugia-
laidės linijos skerspjūvyje esant lyginiam jos sužadinimui ir įvairiems tarpams 
tarp laidininkų: a – / 1s h = , b – / 0,3s h = , c – / 0,03s h =  (tarpų grafikuose 
neparodyta) 



160  3. Daugialaidžių linijų banginių varžų skaičiavimas 

nimui. 3.37 pav. pateiktos 12 laidininkų mikrojuostelinės linijos banginių varžų 
histogramos, liudijančios, kad banginių varžų vertės linijoje pasiskirstė labai ne-
reguliariai ir tik vidurinių laidininkų varžos skiriasi nedaug. 

Įvairaus laidininkų skaičiaus (nuo 6N =  iki 12N = ) mikrojuostelinės dau-
gialaidės linijos  banginių varžų vertės pateiktos 3.3 lentelėje, joje taip pat pateik-
ti laidininkų banginių varžų santykiniai nuokrypiai nuo reguliariųjų verčių (vidu-
rinių laidininkų banginių varžų vertės; lentelėje jie pažymėti pajuodintu šriftu). 
Visų 3.3 lentelėje apžvelgtų mikrojuostelinių daugialaidžių linijų laidininkų skai-
čius yra lyginis, taigi pateiktos tik pusės kiekvienos linijos laidininkų banginių 
varžų vertės. Lentelėje matyti, kad kraštinių ir vidurinių laidininkų banginės var-

3.35 pav. Normuotasis krūvio tankio pasiskirstymas 
r 1

/ min( )i iq q
ε =

    5-ių lai-
dininkų mikrojuostelinės daugialaidės linijos skerspjūvyje esant lyginiam jos 
sužadinimui ir įvairioms dielektrinių pagrindo skvarboms, kai / 1,0w h = ,
/ 0,5s h =  (tarpų grafikuose neparodyta) 

3.36 pav. Normuotojo krūvio tankio pasiskirstymas [ ]/ min( )i iq q  5-ių laidi-
ninkų mikrojuostelinės daugialaidės linijos skerspjūvyje esant lyginiam jos 
sužadinimui ir įvairiems laidininkų pločiams, kai / 0,1s h = , r 9,6ε =  (tarpų 
grafikuose neparodyta) 
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žos skiriasi daugiau nei 40 % ir lyginio, ir nelyginio sužadinimo atveju. Banginės 
varžos verčių kitimas nuo kraštinių laidininkų link vidurinių yra didėjančio po-
būdžio, liniją sužadinant lyginiu būdu, ir šiek tiek svyruojantis, liniją sužadinant 
nelyginiu būdu. Pažymėtina, kad mikrojuostelinės daugialaidės linijos banginių 
varžų verčių artėjimas prie reguliariųjų verčių yra spartesnis, liniją sužadinant 
nelyginiu būdu. 

3.5. Apibendrinimas 
Aptarti baigtinių skirtumų, baigtinių elementų ir integralinių lygčių skaitiniai 

metodai ir jų taikymo daugialaidžių linijų banginėms varžoms skaičiuoti galimy-
bės. Pateikta žinių apie jais pagrįstą programinę įrangą. Linijų, sudarytų iš bega-
linio laidininkų skaičiaus, banginėms varžoms skaičiuoti sukurta programinė 
įranga baigtinių skirtumų metodo pagrindu, be to, pritaikytas MATLAB progra-
mų paketas PDE (Partial Differential Equation) Toolbox, paremtas baigtinių 
elementų metodu.  

Taikant integralinių lygčių metodą, sukurta metodika ir programinė įranga 
daugialaidžių linijų, sudarytų iš baigtinio laidininkų skaičiaus, banginėms var-
žoms skaičiuoti. 

Išnagrinėtas integralinių lygčių sprendimo būdas momentų metodu. Parody-
ta, kad šiuo metodu galima nagrinėti baigtinio laidininkų skaičiaus daugialaides 
linijas, atskleisti krūvio pasiskirstymo laidininkuose ypatumus ir tiksliau apskai-
čiuoti daugialaidžių linijų parametrus. 

Išnagrinėtas krūvių dalinių atvaizdų principas, suteikiantis galimybę įvertinti 
mikrojuostelinių daugialaidžių linijų dielektrinės terpės nevienalytiškumą. 

3.37 pav. 12-os laidininkų mikrojuostelinės daugialaidės linijos banginių varžų 
histogramos esant lyginiam (a) ir nelyginiam (b) linijos sužadinimui, kai 

/ 0,5w h = , / 0,1s h =  ir r 9,6ε =  
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Taikant momentų metodą ir krūvių dalinių atvaizdų principą sukurti mate-
matiniai modeliai mikrojuostelinių pavienių, susietųjų ir daugialaidžių linijų 
elektriniams parametrams apskaičiuoti. Palyginus skaičiavimo pagal sukurtus 
matematinius modelius rezultatus su kitų autorių kitais metodais gautais rezulta-
tais, atskleista, kad sudarytieji modeliai teisingi, padarytos prielaidos leistinos, o 
naudojant sukurtąją programinę įrangą galima įvertinti reiškinius baigtinio laidi-
ninkų skaičiaus daugialaidėse linijose ir padidinti banginių varžų skaičiavimo 
tikslumą. 

Išnagrinėta dielektrinės terpės nevienalytiškumo įtaka mikrojuostelinių pa-
vienių, susietųjų ir daugialaidžių linijų charakteristikoms. Parodyta, kad dielekt-
riko nevienalytiškumas iš esmės nekeičia krūvio pasiskirstymo pobūdžio mikro-
juostelinės linijos signalinio laidininko skerspjūvyje. Dielektrinio pagrindo 

r( 1)ε >  įtaisymas vienalytėje juostelinėje perdavimo linijoje (kurios r 1ε = ) didi-
na krūvį visose laidininko skerspjūvio dalinėse srityse proporcingai pagrindo san-
tykinei dielektrinei skvarbai.  

Nagrinėtos nereguliarios, t. y. sudarytos iš baigtinio laidininkų skaičiaus 
mikrojuostelinės daugialaidės linijos. Parodyta, kad vidiniuose linijos laidinin-
kuose krūvio pasiskirstymo kinta proporcingai rε  keitimuisi, o kraštiniuose lai-
dininkuose krūvio tankis į rε  kitimą reaguoja labiau. Pastebėta, kad nagrinėtai-

3.3 lentelė. Baigtinių laidininkų skaičiaus mikrojuostelinių daugialaidžių linijų banginių 
varžų vertės ir santykiniai nuokrypiai nuo reguliariųjų verčių, kai / 0,5w h = ; / 0,1s h =  ir 
r 9,6ε =  

Laidinkų daugialaidėje linijoje skaičius 
N = 12 N = 10 N = 8 N = 6 

Laidi-
ninko  
numeris ZBi (Ω) δ (%) ZBi (Ω) δ (%) ZBi (Ω) δ (%) ZBi (Ω) δ (%) 

Lyginis daugialaidės linijos sužadinimas 
6 104,7711 – 44,5 – – – – – – 
5 171,1795 – 9,22 104,4080 – 43, 9 – – – – 
4 182,5038 – 3,21 170,4065 – 8,43 103,8859 – 43,1 – – 
3 186,2541 – 1,22 181,4666 – 2,49 169,2276 – 7,29 103,0605 – 41,6 
2 187,8860 – 0,36 184,9057 – 0,64 179,7858 – 1,51 167,1675 – 5,25 
1 188,5571 0 186,1035 0 182,5355 0 176,4252 0 

Nelyginis daugialaidės linijos sužadinimas 
6 34,5676 44,9 – – – – – – 
5 23,3885 – 1,98 34,5592 44,74 – – – – 
4 23,9902 0,55 23,3919 – 2,03 34,5442 44,9 – – 
3 23,8188 – 0,17 23,9855 0,45 23,3986 – 1,86 34,5132 44,2 
2 23,8872 0,11 23,8254 – 0,22 23,9751 0,56 23,4154 – 2,19 
1 23,8600 0 23,8771 0 23,8424 0 23,9401 0 
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siais atvejais kraštinių ir vidurinių laidininkų banginės varžos skiriasi daugiau nei 
1,5 karto, sklindant ir lyginei, ir nelyginei bangoms. Banginės varžos verčių ki-
timas nuo kraštinių laidininkų link vidurinių yra didėjančio pobūdžio, esant lygi-
nei bangai, ir mažėjantis bei šiek tiek svyruojantis, sklindant nelyginei bangai. 
Nustatyta, kad mikrojuostelinės daugialaidės linijos banginių varžų verčių artė-
jimas prie reguliariųjų verčių yra spartesnis nelyginės bangos atveju. 
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4.  
Lėtinimo sistemų modeliai ir 
savybės 

Šiame skyriuje pateikiami nevienalyčių lėtinimo sistemų modeliai ir tyrimo 
rezultatai, gauti remiantis daugialaidžių linijų metodu. Nagrinėjamos naujos, ne-
pakankamai ištirtos lėtinimo sistemos – dvipradė, kvazisimetrinė, lovelinė spira-
linė, lovelinė meandrinė sistemos, taip pat periodinių netolygumų ir baigtinio 
ilgio įtaka sistemų savybėms. Skyriuje apibendrinami publikacijų [4.1–4.16] re-
zultatai. 

4.1. Spiralinių sistemų patobulinti modeliai ir savybės 

4.1.1. Dvipradė spiralinė sistema 
Įprastai plačiajuostės simetrinės lėtinimo sistemos būna sudarytos iš dviejų 

spiralinių arba meandrinių elektrodų [4.17– 4.18]. Naujas lėtinimo ir kreipimo 
sistemos variantas pasiūlytas patente [4.19]. Sistema sudaryta iš dviejų viena į 
kitą įsuktų bendraašių spiralių ir vadinama dviprade spiraline sistema. Pripažįs-
tant sistemos originalumą, tenka konstatuoti, kad žinių apie dvipradės sistemos 
savybes ir jos praktinio taikymo galimybes nepakanka. Todėl šiame poskyryje 
aptarsime sistemos modelį, sudarytą remiantis daugialaidžių linijų metodu ir api-
būdinsime jos dažnines charakteristikas. 

4.1.1.1. Dvipradės spiralinės sistemos modelis 
Dvipradės sistemos spiralės pavaizduotos 4.1 pav. Jos sudarytos iš periodiš-

kai pasikartojančių platesnių ir siauresnių laidininkų atkarpų. Spiralės įtaisomos 
ekrane (jo 4.1 pav. neparodyta). 
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Sistemos modeliui [4.1–4.2] naudojama dvieilės dvipakopės daugialaidės li-
nijos atkarpa (4.2 pav.), sudaryta iš dviejų daugialaidės linijos laidininkų eilių ir 
dviejų laidininkų periode. 4.2 pav. m  – daugialaidės linijos laidininkų eilės nu-
meris, n  – laidininko eilės numeris eilėje, h  atitinka pusę spiralės vijos ilgio. 
Daugialaidės linijos laidininkų galai sujungti taip, kad galėtų susidaryti bendraa-
šės spiralės. 

Sakykime, kad sistemos laidininkai yra vakuume, o modelio linijos eilių gre-
timų laidininkų potencialų ženklai  – priešingi. Tada pagal [4.17, 4.18] daugialai-
dės linijos laidininkų potencialai ir srovės išreiškiami lygtimis: 
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4.1 pav. Viena į kitą įsuktų dvipradės sistemos bendraašių spiralių fragmentas: 
1 – plataus laidininko atkarpa;   2 – siauro laidininko atkarpa 

b 

4.2 pav. Dvipradės spiralinės sistemos modelis (a) ir modelio daugialaidės 
linijos periodas (b):   1, 2 – linijos laidininkai,   3 – ekranas 

a 
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čia ),0( θnY , ),π( θnY , )π,0( θ+nY , )π,π( θ+nY  – dvieilės dvipakopės daugialaidės 
linijos banginiai laidumai, UiA  ir IiA  – koeficientai, išreiškiami lygtimis: 

kxAkxAA iiUi cossin 21 += ,            (4.3) 
kxAkxAA iiIi sincos 21 −= ,       (4.4) 

čia 0c/ω=k  – bangos skaičius, ω  – kampinis dažnis, 0c  – šviesos greitis vaku-
ume, x  – koordinatė. Kadangi daugialaidės linijos periodas sudarytas iš dviejų 
laidininkų, šių laidininkų banginiai laidumai yra skirtingi; platesnių laidininkų 
(kai n  lyginis) banginius laidumus žymėsime 1Y , siauresnių laidininkų (kai n  
nelyginis) banginius laidumus – 2Y . 

Jeigu sistemos įėjime spiralių potencialai priešingi, tenkinamos šios simetri-
jos sąlygos: 

)0()0( 2010 UU −= ,         (4.5) 
10 20(0) (0)I I= ,        (4.6) 

)0()0( 2111 UU −= ,         (4.7) 
11 21(0) (0)I I= .        (4.8) 

Daugialaidės linijos atkarpa modeliuoja dvipradę spiralinę sistemą, jeigu 
tenkinamos šios kraštinės sąlygos:  

)2/()2/( 2110 hUhU = ,        (4.9) 
10 21( / 2) ( / 2)I h I h= − ,      (4.10) 

)0()2/( )1(120 −
=UhU ,      (4.11) 

20 1( 1)( / 2) ( / 2)I h I h
−

= − .      (4.12) 
Įrašius (4.1), (4.2) įtampų ir srovių išraiškas į simetrijos ir kraštinių sąlygų 

formules (4.5)–(4.12) gauname algebrinių lygčių sistemą. Kadangi nagrinėja-
muoju atveju lygčių skaičius algebrinių lygčių sistemoje nėra didelis, pašalinus 
koeficientus 1iA  ir 2iA , nesunku gauti analitinę dispersinės lygties išraišką: 

2
2 1 2

2
2 1 2
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1 2 2

2
1 2 2

(0, π )sin [ (π, π ) (π, π )cos ] tan ( / 2)cot( / 2)
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θ θ θ θ θ θ
θ θ θ θ θ θ
θ θ θ θ θ
θ θ θ θ

+ − + + +
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− −

+ − + − +
−

+ − 2 .sin ( / 2)θ

(4.13) 

Sprendžiant dispersinę lygtį, galima nustatyti, kaip bangos skaičius k  pri-
klauso nuo kampo θ . Žinant θ  ir k  vertes, galima apskaičiuoti sistemos lėtini-
mo koeficiento Lk  ir dažnio f  vertes: 
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kLk /L θ= ,          (4.14) 

π2/c0kf = ,         (4.15) 
čia L  – daugialaidės linijos laidininkų žingsnis (4.2 pav., b). 

Bendruoju atveju sistemos įėjimo varža priklauso nuo koordinatės x . Kai 
0=x , įėjimo varža priklauso nuo laidininko numerio. Kai 0=n , ji išreiškiama 

formule: 
10 20

IN0
1 110 20

(0) (0) tan( / 2)cot( / 2) tan( / 2) tan( / 2)
(0) (0) (0,π ) (0, )

U U kh S khZ
I I Y SY
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− −
= =

+ + +
,  (4.16) 

kai 1=n : 
11 21

IN1
2 211 21

(0) (0) tan( / 2)cot( / 2) tan( / 2) tan( / 2)
(0) (0) (0,π ) (0, )

U U kh S khZ
I I Y SY
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θ θ

− +
= =

+ + −
.   (4.17) 

Dydis S  formulėse (4.16) ir (4.17) apibrėžiamas: 

),0()2/(sin)2/(tan),π(2cos),0(
),0()2/(cos)2/(tan)π,π(2cos)π,0(

1
22

22

1
22

22

θθθθθ
θθθθθ
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−+++
= .  (4.18) 

Banginius laidumus, reikalingus lėtinimo koeficientui ir įėjimo varžai skai-
čiuoti, galima rasti taikant skaitinius baigtinių skirtumų arba baigtinių elementų 
metodus. 

4.1.1.2. Dvipradės spiralinės lėtinimo ir kreipimo sistemos savybės 
4.3 pav. pateiktos dvipradės lėtinimo sistemos lėtinimo koeficiento ir įėjimo 

varžos priklausomybės nuo dažnio, kai abiejų spiralių laidininkų pločiai vienodi. 
Šiuo atveju lėtinimo koeficientas (4.2 pav., a) priklauso nuo dažnio. Mažinant 
laidininkų storį ir didinant tarpą tarp jų, didėja sistemos įėjimo varža 
(4.3 pav., b). Svarbu pastebėti, kad dvipradės spiralinės sistemos įėjimo varžos 
priklausomybės nuo dažnio pobūdis yra kitoks nei sistemų, kuriose naudojamos 
paprastos spiralės. Dvipradės spiralinės sistemos įėjimo varža didėja didėjant 
dažniui. Tokią sistemos savybę lemia tai, kad žemųjų dažnių srityje gretimų spi-
ralės laidininkų potencialai yra priešingi. Didėjant dažniui, fazių skirtumas tarp 
gretimų laidininkų įtampų mažėja. Todėl mažėja spiralių ilginės talpos ir didėja 
sistemos banginė bei įėjimo varža. 

4.4 pav. iliustruojama periodinio laidininkų pločio kitimo įtaka sistemos sa-
vybėms. Didėjant laidininkų pločių santykiui, lėtinimo koeficientas (4.4 pav., a) 
sparčiai kinta, kai gretimų laidininkų įtampų fazių skirtumas artėja prie 2/π . Įė-
jimo varžos 0Z  ir 1Z  (4.4 pav., b) taip pat staigiai kinta ir tampa skirtingos, kai 
gretimų laidininkų įtampų fazių skirtumas artėja prie 2/π . Tokį reiškinį galima 
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paaiškinti tuo, kad elektromagnetinės bangos ilgio ketvirtis tampa artimas viena-
lytės laidininko atkarpos ilgiui h . 

Lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos kitimas riboja dvipradės lėtinimo ir 
kreipimo sistemos praleidžiamųjų dažnių juostą. Ji tampa siauresnė nei v4/1 t , čia 
vt  – išilgai daugialaidės linijos laidininko (4.2 pav.) sklindančios elektromagne-
tinės bangos vėlinimo trukmė. Gauti rezultatai sutampa su rezultatais, gautais 
automatizuoto projektavimo programiniu paketu Microwave Office [4.19]. 

4.5 pav. kreivės iliustruoja spiralių laidininkų pločio skirtumų įtaką lėtinimo 
koeficientui ir įėjimo varžai. Didinant laidininkų pločių santykį 21 /dd , didėja 
lėtinimo koeficientas. Tai būdinga nevienalyčių spiralinių ir meandrinių lėtinimo 
ir kreipimo sistemų savybėms. Didinant laidininkų pločių santykį 21 /dd , įėjimo 
varža kinta sparčiau. 

4.1.1.3. Papildomai ekranuota dvipradė spiralinė sistema 
Norint sumažinti signalų dažninius iškraipymus lėtinimo sistemoje, reikia, 

kad sistemos lėtinimo koeficientas ir banginė varža didėjant dažniui kuo mažiau 

a 

b 

4.3 pav. Dvipradės spiralinės sistemos su vienodo pločio laidininkais lėtinimo 
koeficiento Lk  (a) ir įėjimo varžos 0IN0 ZZ =  (b) priklausomybės nuo dažnio, 
kai h = 10, L = 1,5, w1 = 0,3, w2 = 0,7, d1 = d2 = d:   1 – d = 1, p = 0,1, 
2 – d = 1, p = 0,2,   3 –  d = 1, p = 0,4,   4 – d = 0,8, p = 0,1 mm 
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kistų. Pagal 4.5 pav., b dvipradės spiralinės sistemos įėjimo varža tam tikromis 
sąlygomis būna gana pastovi, tačiau didėjant dažniui lėtinimo koeficientas didėja. 

Žinoma [4.17, 4.18], kad lėtinimo dispersiją spiralinėse sistemose galima 
mažinti gerinant spiralių ekranavimą – naudojant išorinius, vidinius ekranus ir 
mažinant tarpus tarp spiralių ir ekranų. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, dvipradę 
spiralinę lėtinimo sistemą galima tobulinti naudojant vidinį ekraną. 

Dvipradės spiralinės kreipimo sistemos centrinėje dalyje praleidžiamas 
elektronų pluoštas (4.6 pav., a). Todėl vidinio ekrano naudojimo galimybės yra 
ribotos. Jį galima įtaisyti tik periferinėse sistemos dalyse (4.6 pav., b). 

Panagrinėkime dvipradės spiralinės sistemos, kurioje yra vidinis ekranas, sa-
vybes. 

Sistemos modelis atvaizduotas 4.7 pav. Jis sudarytas iš vieneilės dvipakopės 
ir dvieilės dvipakopės daugialaidžių linijų atkarpų. 

Sakykime, kad nagrinėjamos spiralinės sistemos ir jos modelio laidininkai 
yra vakuume. Tada kaip ir anksčiau nagrinėtu atveju taikydami normaliųjų TEM 
bangų artinį įtampas ir sroves centrinėje modelio dalyje ( r  = 0) galime išreikšti 
formulėmis [4.5]: 

1 1 j
1 2 3 4( ) ( 1) ( 1) ( 1) em n m n n

rmn Ur Ur Ur UrU x C C C C θ− + − − = + − + − + −  , (4.19) 

4.4 pav. Dvipradės spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento Lk  (a) ir įėjimo 
varžų (b)  0IN0 ZZ =  (2 kreivės) ir 1 IN1Z Z=  (2' kreivės) priklausomybės nuo 
dažnio, kai h = 10,  L = 1,5,  p = 0,1,  w1 = 0,3, w2 = 0,7:   1 – d 1 = d2 = 1,      
2, 2‘ – d1 = 1,1, d2 = 0,9 mm 

a 

b 
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Periferinėse modelio dalyse ( r= 1, 2, 3, 4): 
θn

Ur
n

Urrmn CCxU j
21 e])1([)( −−+= ,      (4.21) 

θθθ n
Irn

n
Irnrmn CYCYxI j

21 e])π()1()([j)( −+−+= .   (4.22) 
(4.19)–(4.22) formulėse 

kxBkxAC rwrwUrw cossin += ,       (4.23) 

a 
4.6 pav. Dvipradės spiralinės kreipimo sistemos fragmentas (a) ir papildomai 
ekranuotos dvipradės spiralinės sistemos skerspjūvio vaizdas (b) 

b 

4.5 pav. Dvipradės spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento Lk  (a) ir įėjimo 
varžų (b) 0IN0 ZZ =  (1, 2 kreivės) ir 1 IN1Z Z=  (1', 2'  kreivės) priklau-
somybės nuo dažnio, kai h = 10, L = 1,5, p = 0,1, w1 = 0,3, w2 = 0,7:  
1 – d1 = 1,1, d2 = 0,9;   2 – d1 = 1,5, d2 = 0,5 mm 

a 

b 
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kxBkxAC rwrwIrw sincos −= ,       (4.24) 
indeksas w  atitinka daugialaidėje linijoje sklindančią normaliąją bangą. 

Jeigu sistemos įėjime spiralių potencialai priešingi, tenkinamos tokios simet-
rijos sąlygos: 

)0()0( 020010 UU −= ,       (4.25) 
)0()0( 020010 II = ,          (4.26) 
)0()0( 021011 UU −=  ,           (4.27) 

)0()0( 021011 II = .          (4.28) 
Kai ax =  ir ax −= , turi būti tenkinamos kraštinės sąlygos: 

)()( 110010 aUaU = ,        (4.29) 
)()( 110010 aIaI = ,        (4.30) 
)()( 220020 aUaU = ,        (4.31) 

)()( 220020 aIaI = ,        (4.32) 

a 

b c 
4.7 pav. Dvipradės spiralinės sistemos su vidiniu ekranu modelis (a) ir jo pjūvių 
vaizdai  (b, c) 



175 
)()( 310010 aUaU −=− ,       (4.33) 

)()( 310010 aIaI −=− ,       (4.34) 
)()( 420020 aUaU −=− ,       (4.35) 

)()( 420020 aIaI −=− .       (4.36) 
Daugialaidžių linijų laidininkais modeliuojamos spiralės, jeigu tenkinamos 

sąlygos: 
)()( 221110 bUbU = ,        (4.37) 
)()( 221110 bIbI −= ,        (4.38) 
)()( )1(11220 bUbU

−
= ,       (4.39) 

)()( )1(11220 bIbI
−

−= .       (4.40) 
Įrašius įtampų ir srovių išraiškas į (4.25)–(4.40), gaunama algebrinių lygčių 

sistema, kurią sprendžiant, kaip buvo aptarta 2.3 poskyryje, galima rasti bangos 
skaičių k , atitinkantį pasirinktą fazės kampo θ  vertę ir, taikant (4.14), (4.15), 
apskaičiuoti lėtinimo koeficientą ir dažnį. 

Sistemos įėjimo varža priklauso nuo koordinatės x . Kai 0=x , 
01 02

IN
1 2

(0) (0)
(0) (0)

n n
n

n n n n

U U
Z

I I
−

=
+

.       (4.41) 
Papildomai ekranuotos dvipradės spiralinės sistemos savybių priklausomybę 

nuo vidinio ekrano dalių pločio iliustruoja 4.8 pav. atvaizduotos charakteristikos. 
Iš kreivių palyginimo matyti, kad platėjant vidiniam ekranui ir mažėjant elektro-
magnetiniam ryšiui tarp spiralių vijų dalių mažėja lėtinimo dispersija ir įėjimo 
varžos priklausomybė nuo dažnio. 

Ryšį tarp spiralių vijų dalių galima sumažinti didinant tarpus. Tačiau toks 
sprendimas ne visuomet priimtinas. Jei lėtinimo sistema taikoma elektronų pluoš-
tui kreipti, didėjant tarpams tarp vijų mažėja elektroninio vamzdžio jautrumas. 

Kita vertus, mažesnį spiralių vijų plotį galima parinkti tik periferinėse siste-
mos skerspjūvio dalyse. Be to, siekiant mažinti spiralių nevienalyčių dalių ilgį, 
periferinėse skerspjūvio dalyse galima parinkti vienodą spiralių laidininkų plotį. 
Šių idėjų veiksmingumą iliustruoja dvipradės spiralinės sistemos dažninės cha-
rakteristikos, atvaizduotos 4.9 pav. Šiame paveiksle pateiktų kreivių analizė rodo, 
kad šiomis priemonėmis galima labai sumažinti lėtinimo dispersiją ir sistemos 
įėjimo varžos priklausomybę nuo dažnio. Kai vienodas spiralių vijų plotis ir vidi-
nis ekranas visiškai ekranuoja daugialaidžių linijų eilių elektromagnetinius lau-
kus ( a= 0), ne tik sistemos lėtinimo koeficientas, bet ir įėjimo varža būna pastovi 
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plačiame dažnių diapazone. Šią vertingą dvipradės sistemos savybę galima nau-
doti kuriant vėlinimo linijas ir kitus įtaisus. 

4.1.2. Kvazisimetrinė spiralinė sistema 
Trumpųjų elektrinių impulsų momentinių verčių kompensaciniams mata-

vimams atlikti buvo sukurti specialūs elektroniniai vamzdžiai [4.18, 4.20, 4.21], 
turintys plokštelių pavidalo ir bėgančiosios bangos kreipimo sistemas. 

Momentinių įtampų verčių matuokliuose simetrinės bėgančiosios bangos 
kreipimo sistemos naudojamos nesimetriniu režimu. Į vieną lėtinimo ir kreipimo 
elektrodą nukreipiamas tiriamasis signalas, į kitą – kompensacinė įtampa. Tačiau 
tada kreipimo sistemoje susižadina nelyginė ir lyginė elektromagnetinės bangos. 
Dėl pastarosios bangos gali atsirasti papildomų tiriamojo signalo iškraipymų. 

Siekiant išvengti šių iškraipymų, buvo pasiūlyta nesimetrinė bėgančiosios 
bangos kreipimo sistema, kurioje yra papildomas kompensacinis elektrodas 
[4.18, 4.20]. 

J. V. Čaiko [4.22] pasiūlė alternatyvų sprendimą – naudoti kreipimo sistemą, 
sudarytą iš dviejų spiralinių elektrodų, ir jos vienos spiralės (skirtos kompensaci-
nei įtampai) vijas trumpai sujungti metalo sluoksniu, sudarytu ant keraminio spi-
ralės laikiklio. Sprendimas buvo pagrįstas tuo, kad, veikiant kompensacinei įtam-
pai ir įtampai, sužadinančiai sistema sklindančią elektromagnetinę bangą, 
vamzdžio jautrumas būna toks pat. Nors tokia kvazisimetrinė sistema buvo 

a 

b 

4.8 pav. Dvipradės spiralinės sistemos su vidiniu ekranu lėtinimo koeficiento 
Lk  (a) ir įėjimo varžos 0IN0 ZZ =  (b) priklausomybės nuo dažnio, kai pastovūs 

laidininkų pločiai eilėse (dr1 = 1,5, dr2 = 0,5), b = 5, L = 1,5, p = 0,1, wr1 = 0,3, 
wr2 = 0,7 ir skirtingi vidinio ekrano dalių pločiai:   1 – a = 5,   2 – a = 2,5, 
3 – a = 1,   4 – a = 0 mm 
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įdiegta plačiajuosčiame bėgančiosios bangos elektroniniame vamzdyje, nebuvo 
duomenų apie jos išsamesnius tyrimus. Konstatuota tik tai, kad sistemoje pasi-
reiškia gana didelis slopinimas. 

Šiame poskyryje, siekdami atskleisti reiškinius, lemiančius kvazisimetrinės 
spiralinės kreipimo sistemos savybes, sudarysime sistemos modelį ir nagrinėsime 
trumpai sujungtų vijų įtaką sistemos lėtinimo koeficientui, įėjimo varžai ir slopi-
nimui. 

4.1.2.1. Supaprastintas kvazisimetrinės sistemos modelis 
4.10 pav. pateiktas supaprastintas kvazisimetrinės spiralinės sistemos pjūvio 

vaizdas. Sistema sudaryta iš dviejų spiralių, vidinių ir išorinio ekranų ir kerami-
nių laikiklių. Ant apatinio laikiklio sudarytas metalo sluoksnis 5. Jis trumpai jun-
gia spiralės 2, kuri naudojama kaip kompensacinis elektrodas, vijas. 

Taikant daugialaidžių linijų metodą, paprasčiausiuose ištęsto stačiakampio 
skerspjūvio spiralinių sistemų modeliuose naudojamos daugialaidės linijos, ku-
riomis modeliuojamos spiralių vijų išklotinės [4.18]. Šiuo atveju, siekdami at-
skleisti kompensacinio elektrodo trumpai sujungtų vijų įtaką spiralinės kreipimo 
sistemos savybėms, taip pat vadovausimės mintimi, kad spirales galima keisti 

a 

b 

4.9 pav. Dvipradės spiralinės sistemos su vidiniu ekranu lėtinimo koeficiento 
Lk  (a) ir įėjimo varžos 0IN0 ZZ =  (b) priklausomybės nuo dažnio, kai yra 

skirtingi spiralių laidininkų pločiai centrinėje skerspjūvio dalyje (d01 = 1,5, 
d02 = 0,5), vienodi pločiai periferinėse skerspjūvio dalyse (dr1 = dr2 = 1, r > 0), 
b = 5, L = 1,5, p = 0,1, wr1 = 0,3, wr2 = 0,7 ir mažėjantis centrinės dalies plotis: 
1 – a = 5,   2 – a = 2,5,   3 – a = 1,   4 – a = 0 mm 
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vijų išklotinėmis. Tada kvazisimetrinę spiralinę sistemą galima modeliuoti ekra-
nuotos dvieilės vienpakopės daugialaidės linijos atkarpa (4.11 pav.) [4.6]. Var-
žomis R  modeliuojamos kompensacinio spiralinio elektrodo vijų varžos. 

Dvieilės vienpakopės daugialaidės linijos laidininkų potencialai ir srovės  
išreiškiamos lygtimis [4.18]: 

j
1 2 3 4( ) [( sin cos ) ( 1) ( sin cos )]em n

mnU x A kx A kx A kx A kx θ−= + + − +  , (4.42) 
j

0 π1 2 3 4( ) j[ ( cos sin ) ( 1) ( cos sin )]em n
mnI x Y A kx A kx Y A kx A kx θ−= − + − − , (4.43) 

čia m – daugialaidės linijos laidininkų eilės numeris, n– laidininko numeris, A – 
amplitudinis koeficientas, k – bangos skaičius, θ – gretimų daugialaidės linijos 
laidininkų įtampų ar srovių fazių skirtumas, 0 0( )Y Y θ=  ir π π( )Y Y θ= – banginiai 
laidumai, kai gretimų daugialaidės linijos laidininkų eilių įtampų ar srovių fazės 
skirtumas atitinkamai lygus 0 ir π , o gretimų laidininkų eilėje įtampų bei srovių 
fazės skiriasi kampu θ . 

4.10 pav. Kvazisimetrinės spiralinės sistemos pjūvio vaizdas:   1, 2 – spiralių 
laidininkai,  3 – ekranai,  4 – dielektrinis strypelis (spiralės laikiklis),       
5 – ištisinis metalo sluoksnis 

a b 
4.11 pav. Kvazisimetrinės sistemos modelis (a) ir daugialaidės linijos pjū-
vis (b):   1 – daugialaidės linijos laidininkas, modeliuojantis spiralės viją,
2 – daugialaidės linijos laidininkas, modeliuojantis trumpai sujungtą viją, 
3, 4 – ekranai 
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Kai neįvertinama trumpai sujungtos vijos varža ( 0=R ), daugialaidės linijos 

atkarpa modeliuojama kvazisimetrinė sistema, jeigu tenkinamos sąlygos: 
)()( 2120 bUbU −= ,        (4.44) 
)()( 2120 bIbI −= ,            (4.45) 

0)(10 =−bU ,          (4.46) 
0)(10 =bU .        (4.47) 

Tuomet į kraštinių sąlygų lygtis (4.44)–(4.47) įrašę įtampų ir srovių išraiškas 
(4.42), (4.43), spręsdami lygčių sistemą, gauname du sprendinius: 

πmkb =          (4.48) 
ir 

2/θ=kb .         (4.49) 
Remdamiesi (4.49), galime apskaičiuoti lėtinimo koeficientą ir dažnį: 

LbkLk /2/L ==θ ,        (4.50) 

bkf
4π

π2/c0
θ

== ,        (4.51) 
čia L  – spiralės vijų ir daugialaidės linijos laidininkų žingsnis, 0c – šviesos grei-
tis. 

Pagal (4.50) ir (4.51), kai neatsižvelgiama į vijų varžą, nagrinėjamosios kva-
zisimetrinės spiralinės sistemos lėtinimo koeficientas pastovus. 

(4.48) formulei galime suteikti tokį pavidalą: 
2/2 λsb = ,         (4.52) 

čia s – sveikasis skaičius. 
Remiantis (4.48) ir (4.52), trumpai sujungtų vijų įtaka sistemos savybėms 

gali būti didžiausia, kai 0=f  ir esant rezonansiniams dažniams, kai į vijos ilgį 
telpa sveikasis pusbangių skaičius.  

Sistemos įėjimo varžą galime nustatyti iš formulės 

)(
)()(

02

02
IN xI

xUxZ = .        (4.53) 
Bendruoju atveju ji priklauso nuo koordinatės x . Kai 0=x , 

IN
0 π

1(0) ( )Z
Y Y
=
+

.        (4.54) 
Atsižvelgiant į trumpai sujungtų vijų varžas ( 0≠R ), turi būti tenkinamos  

sąlygos: 
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)()( 2120 bUbU −= ,        (4.55) 
)()( 2120 bIbI −= ,            (4.56) 

2/)()( 1010 RbIbU −−=− ,          (4.57) 
2/)()( 1010 RbIbU = .       (4.58) 

Į (4.55)–(4.58) lygtis įrašę įtampų ir srovių išraiškas ir pašalinę koeficientus 
3A  ir 4A , gauname lygčių sistemą: 

1 1 2 2

1 3 2 4

0,
0,

A D A D
A D A D

+ = − =         (4.59) 
čia 

)e(1 sin )1( -j
11

θ++= kbSD ,       (4.60) 
)e(1 cos )1( -j

22
θ−+= kbSD ,      (4.61) 

)e(1 cos )( -j
1π03

θ−+= kbSYYD ,        (4.62) 
)e(1 sin )( -j

2π04
θ++= kbSYYD ,       (4.63) 

kbYRkb
kbYRkbS cos5,0jsin

cos5,0jsin
π

0
1

−

−
= ,        

kbYRkb
kbYRkbS sin5,0jcos

sin5,0jcos
π

0
2 +

+
= .        

Spręsdami šią lygčių sistemą, gauname sistemos dispersinę lygtį, kuriai  
galima suteikti tokį pavidalą: 

.tancosjsin)(
sinjcos)(

sin)(5,0jcos2
cos)(5,0jsin2

2tan
2

π0π0

π0π0

π0

π0

2

kb
kbYYRkbYY
kbYYRkbYY

kbYYRkb
kbYYRkb

−+

++
×

++

+−

=
θ

 (4.64) 

Pareikalavę, kad (4.59) lygčių sistemos determinantas būtų lygus nuliui arba 
spręsdami (4.64) dispersinę lygtį, galime apskaičiuoti kampo θ  realiosios ( reθ ) ir 
menamosios ( imθ ) dedamųjų vertes, atitinkančias turimą arba pasirinktą bangos 
skaičiaus k  vertę. Tada pagal reθ  galime apskaičiuoti lėtinimo koeficientą Lk , o 
pagal imθ  – slopinimo koeficientą 1α : 

kLk /rL θ= ,          (4.65) 
m1 θα = .         (4.66) 
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Žinodami koeficientą 1α  ir atsižvelgdami į (4.42) ir (4.43), galime nustatyti, 
kaip keičiasi sistemos, sudarytos iš N  vijų, įtampos perdavimo koeficiento mo-
dulis dėl nuostolių, atsiradusių trumpai sujungtose vijose: 

)exp( 1αNK −= .        (4.67) 
Žinodami koeficientų 1A  ir 2A  sąryšį ir taikydami (4.53) formulę galime  

apskaičiuoti sistemos įėjimo varžą. Kai 0=x , gauname 
.tan2cotcosjsin)(

cos)(5,0jsin2)0(
π0π0

π0
IN kb

kbYYRkbYY
kbYYRkbZ θ

−+

+−
=    (4.68) 

Yra ir alternatyvus [4.6] slopinimo įvertinimo būdas. 
Koeficientą 1α  taip pat galima nustatyti apskaičiavus sistemos periode 

(trumpai sujungtoje vijoje) prarandamą galią 1P  ir sistemoje sklindančią galią P : 

P
PP 12 1e

−
=

− α .         (4.69) 
Pagal (4.69), kai PP <<1 : 

P
P1

1 5,0≅α .          (4.70) 
Trumpai sujungtoje vijoje prarandamą galią galime apskaičiuoti pagal for-

mulę 

4
))()((

2
)(

2
)(5,0

2
10

2
10

2
10

2
10

1
bIbIRRbIRbI

P
−+=



 −+=  .  (4.71) 

Sistemoje sklindančią galią galima nustatyti iš formulės  

)0(2
)0(

IN

2
20

Z
U

P = .         (4.72) 
(4.71) ir (4.72) lygtis įrašę į (4.70), gauname: 

2
20

2
10

2
10IN

1 )0(
))()((

4
)0(

U
bIbIZR −+

=α .     (4.73) 

4.1.2.2. Sistemos savybės 
Kaip minėjome anksčiau, trumpai sujungtų vijų įtaka turėtų būti didžiausia 

žemųjų dažnių srityje ir kai dažnis toks, kad trumpai sujungtos vijos ilgis yra pu-
sės bangos ilgio kartotinis. Tada dažnis, atitinkantis žemiausią vijos rezonansinį 
dažnį, būtų už elektroninio vamzdžio praleidžiamųjų dažnių juostos ribų. Be to, 
remiamės paprasčiausiu kvazisimetrinės sistemos modeliu (4.11 pav.), kuriame 
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trumpai sujungtų vijų paskirstytosios varžos modeliuojamos sutelktosiomis var-
žomis. Atsižvelgdami į šias aplinkybes, toliau daugiausia dėmesio skirsime kva-
zisimetrinės sistemos savybėms žemųjų dažnių srityje. 

Trumpai sujungtos vijos varža priklauso nuo dažnio. Atsižvelgiant į paviršinį 
efektą apskaičiuotos vijos varžos priklausomybės nuo dažnio pateiktos 4.12 pav. 
Skaičiuojant laikyta, kad paviršinis efektas pradeda reikštis, kai srovės įsiskver-
bimo gylis tampa mažesnis už pusę vijos laidininko storio. 

4.13 pav. pateiktos lėtinimo koeficiento Lk  ir įėjimo varžos modulio )0(INZ  
priklausomybės nuo dažnio ir nuo trumpai sujungtos vijos medžiagos žemųjų 
dažnių ruože ir platesniame dažnių diapazone. Pateiktos kreivės liudija, kad tuo 
atveju, kai trumpai sujungtų vijų medžiaga idealiai laidi ( 0=R ), lėtinimo koefi-
cientas būna pastovus plačiame dažnių diapazone ir lygus konstrukciniam lėtini-
mo koeficientui Lbk /2Lk = . Sistemos įėjimo varža žemųjų dažnių srityje pasto-
vi. Didėjant dažniui, įėjimo varža mažėja pagal spiralinėms sistemoms būdingą 
dėsnį. 

Kaip ir galima tikėtis, trumpai sujungtų vijų varžų įtaka didėja mažėjant 
dažniui. Kuo didesnė vijos varža, tuo didesnis lėtinimo koeficientas ir įėjimo var-
ža žemųjų dažnių srityje bei platesnis dažnių ruožas, kuriame pasireiškia trumpai 
sujungtų vijų įtaka. 

Didėjant dažniui, trumpai sujungtų vijų įtaka kvazisimetrinės sistemos lėti-
nimo koeficientui ir įėjimo varžai mažėja. Tai galima paaiškinti tuo, kad, didėjant 
dažniui, elektromagnetinis laukas telkiasi prie lėtinimo elektrodo ir kvazisimetri-
nėje sistemoje silpnėja elektromagnetinis ryšys tarp spiralės ir trumpai sujungtų 
vijų. 

Šią mintį patvirtina 4.14 pav. charakteristikos, apskaičiuotos, kai nuotolis 
12w  tarp kvazisimetrinės sistemos spiralės ir trumpai sujungtų vijų yra 0,5 mm ir 

1 mm. Akivaizdu, kad, padidinus nuotolį tarp spiralės ir trumpai sujungtų vijų, jų 
įtaka kvazisimetrinės sistemos lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos dažninėms 
charakteristikoms labai sumažėja. 

4.12 pav. Vijos varžos priklausomybės nuo dažnio ir medžiagos 
(1 – sidabras, 2 – molibdenas,   3 – konstantanas,   4 – nichromas), 
kai p = 0,2, t = 1, b = 7,5 mm 
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4.15 pav. pavaizduotos perdavimo koeficiento modulio, gauto skaičiuojant 
koeficientą 1α  dviem aptartais būdais, priklausomybės nuo dažnio. 4.15 pav.  
1 – 4 kreivės, apskaičiuotos pagal įtampų ar srovių fazių skirtumo tarp gretimų 
vijų menamosios dalies modulį, 5 –8 kreivės – pagal trumpai sujungtoje vijoje 
prarandamos galios ir sistemoje sklindančios galios santykį. 4.15 pav. kreivės 
rodo, kad abiem būdais gaunami tapatūs rezultatai. 

4.13 pav. Kvazisimetrinės sistemos lėtinimo koeficiento (a, c) ir įėjimo varžos 
(b, d) priklausomybės nuo dažnio žemųjų dažnių ruože (a, b) ir platesniame 
dažnių diapazone (c, d), kai L = 1,5 , t = 1 ,  p = 0,2 , b = 7,5 , w1 = 0,5 , 
w2 = 0,2 mm ir  trumpai sujungtos vijos yra iš skirtingų medžiagų:  0 – idealiai 
laidi medžiaga (R = 0),   1 – sidabras,   2 – molibdenas,   3 – konstantanas, 
4 – nichromas 

a 

b 

c 

d 
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Pagal 4.15 pav. dėl nuostolių trumpai sujungtose vijose sistemos amplitudės 
dažninė charakteristika tampa netolygi. Kuo didesnės trumpai sujungtų vijų var-
žos, tuo didesnė jų įtaka – pasireiškia didesnis slopinimas kvazisimetrinėje siste-
moje. Aukštųjų dažnių srityje kompensacinio elektrodo spiralės vijų varžos įtaka 
amplitudės dažninei charakteristikai sumažėja. Tai galima paaiškinti tuo, kad 
elektromagnetinis laukas lėtinimo sistemoje yra paviršinio pobūdžio ir, didėjant 
dažniui, silpnėja elektromagnetinis ryšys tarp sistemos pagrindinės spiralės ir 
kompensacinio elektrodo. 

Atsižvelgiant į bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių charakteristikų 
priklausomybes nuo elektrodinaminių kreipimo sistemų charakteristikų, verta 

a 

b 

4.14 pav. Kvazisimetrinės sistemos lėtinimo koeficiento (a) ir įėjimo var-
žos (b) priklausomybės nuo dažnio žemųjų dažnių ruože, kai L = 1,5, t = 1, 
p = 0,2, b = 7,5 mm:   1, 2 – w1 = 0,25, w2 = 0,45,   3, 4 – w1 = 0,5, 
w2 = 0,2 mm;   1, 3 – nichromas,   2, 4 – molibdenas 

4.15 pav. Kvazisimetrinės lėtinimo sistemos perdavimo koeficiento modulio 
priklausomybės nuo dažnio, kai N = 60, L = 1,5 mm, t = 1 mm, p = 0,2 mm, 
b = 7,5 mm, w1 = 0,5 mm, w2 = 0,2 mm:   0 – neįvertinus trumpai sujungtos 
vijos varžos (R = 0);   1, 5 – sidabras,   2, 6 – molibdenas,   3, 7 – konstantanas, 
4, 8 – nichromas 
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pažymėti, kad daugiausia įtakos elektroninio vamzdžio su kvazisimetrine kreipi-
mo sistema charakteristikoms gali turėti kreipimo sistemos banginės varžos kiti-
mas žemųjų dažnių srityje ir slopinimas dėl įneštų nuostolių, pasireiškiančių 
trumpai sujungtose vijose.  

Atsižvelgdami tik į paviršinį efektą gavome, kad kvazisimetrinės sistemos 
įėjimo varžos pokytis žemųjų dažnių srityje gali siekti 1,5 % (4.13 pav., b). Slo-
pinimas kreipimo sistemoje dėl įneštos varžos nėra didelis (4.15 pav.). Kreipimo 
sistemos amplitudės dažninės charakteristikos netolygumas vien tik dėl trumpai 
sujungtų vijų varžų, apskaičiuotų atsižvelgiant į paviršinį efektą, gali būti kelių 
decibelo dalių eilės. 

Šiame poskyryje buvo nagrinėjamas supaprastintas kvazisimetrinės spirali-
nės sistemos modelis. Pagal jį atsižvelgta į elektromagnetinį ryšį tarp spiralinio 
elektrodo, kuriuo sklinda tiriamojo signalo sužadinta elektromagnetinė banga, ir 
kompensacinio elektrodo spiralės trumpai sujungtų vijų. Pagal šį modelį spiralės 
sąveikauja visame vijų ilgyje. Realioje sistemoje (4.10 pav.) elektromagnetinis 
ryšys susidaro tik tarp spiralių vijų centrinių dalių. 

4.1.2.3. Tobulesnis sistemos modelis ir jo analizė 
Tobulesnis kvazisimetrinės spiralinės sistemos modelis pavaizduotas 

4.16 pav. Modeliui naudojama ketureilės vienpakopės daugialaidės linijos atkar-
pa. Linijos laidininkai yra vakuume. Tarp daugialaidės linijos laidininkų pirmo-
sios ir antrosios bei trečiosios ir ketvirtosios eilių yra ekranai (vidiniai spiralių 
ekranai). Atsižvelgiant į ekranavimą galima laikyti, kad modelyje naudotos dvi 
vieneilių vienpakopių daugialaidžių linijų atkarpos (4.16 pav., b, c) ir dvieilės 
vienpakopės daugialaidės linijos atkarpa (4.16 pav. d), kuria modeliuojama cent-
rinė kvazisimetrinės sistemos dalis. 

Kaip ir anksčiau nagrinėtais atvejais, įvertindami normaliąsias bangas ir atsi-
žvelgdami į sistemos elementų išdėstymo simetriškumą, daugialaidžių linijų at-
karpų laidininkų įtampas ir sroves galime išreikšti lygtimis: 

( ) θn
mmmn kxAkxAxU j
21 ecossin)( −+= ,       (4.74) 

( ) θθ n
mmmn kxAkxAYxI j
21 esincos)(j)( −

−= ,    (4.75) 
kai 1=m , 

( ) ( )[ ] θnm
mn kxAkxAkxAkxAxU j

32312221 ecossincossin)1()( −+++−= , (4.76) 
( )

( )
θ

θ
θ n

m

mn kxAkxAY
kxAkxAYxI j

3231
2221 esincos),0(
sincos),π()1(j)( −







+
+−−== ,  (4.77) 

kai 2; 3m=  ir 



186 4. Lėtinimo sistemų modeliai ir savybės 

( ) θn
iimin kxBkxBxU j
21 ecossin)( −+= ,     (4.78) 

( ) θθ n
iimin kxBkxBYxI j
21 esincos)(j)( −

−= ,     (4.79) 
kai 4=m . 

Čia A  ir B  – koeficientai, m  – ketureilės daugialaidės linijos laidininkų  
eilės numeris, i  – ketvirtosios eilės dalis ( 1=i , kai 0≤x , ir 2=i , kai 0≥x ), 
n  – daugialaidės linijos laidininko numeris eilėje, )(θY , ),0( θnY  ir ),π( θnY  –
daugialaidžių linijų (4.16 pav., b, c, d) banginiai laidumai. 

Ketureilės daugialaidės linijos atkarpa modeliuojama kvazisimetrinė spirali-
nė sistema, kai tenkinamos šios kraštinės sąlygos:  

)()( 21 aUaU nn −=− ,        (4.80) 
)()( 21 aIaI nn −−=− ,        (4.81) 
θj

21 e)()( −
= aUaU nn ,        (4.82) 

θj
21 e)()( −

−= aIaI nn ,        (4.83) 

4.16 pav. Tobulesnis kvazisimetrinės sistemos modelis (a) ir jo daugialaidžių 
linijų atkarpų pjūviai (b, c, d):   1 – ekranai,   2 – daugialaidžių linijų laidinin-
kai, kuriais modeliuojama spiralė 
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)(5,0)()( 343 aIRaUaU nnn −−−=− ,      (4.84) 
)()( 43 aIaI nn −−=− ,        (4.85) 

)(5,0)()( 334 aIRaUaU nnn −= ,       (4.86) 
)()( 43 aIaI nn −= .         (4.87) 

Daugialaidės linijos ketvirtosios eilės (4.16 pav. a, 4=m ) centre kintamoji 
įtampos dedamoji turi būti lygi 0:  

0)0(41 =nU ,         (4.88) 
0)0(42 =nU .         (4.89) 

Įrašę įtampų ir srovių išraiškas (4.74)–(4.79) į kraštinių sąlygų lygtis, gau-
name lygčių sistemą, kurios determinanto reikšmės yra kompleksinės. Taikydami 
modifikuotą algoritmą, lėtinimo koeficientą ir slopinimo koeficientą galime  
apskaičiuoti pagal (4.65) ir (4.66) formules. 

Kadangi nagrinėjamoji sistema nevienalytė, jos įėjimo varža priklauso nuo 
koordinatės x . Kai 0=x , 

1 2
IN

1 1

(0) 1(0) j(0) ( )
n m

n m

U AZ
I Y Aθ

= = − .     (4.90) 
Taikant patobulintą modelį apskaičiuota kvazisimetrinės spiralinės sistemos 

lėtinimo koeficiento dažninė charakteristika, kai kompensacinio elektrodo spira-
lės laidumas be galo didelis ( 0=R ), atvaizduota 4.17 pav. Pagal grafiką sistemos 
lėtinimo koeficientas žemųjų dažnių srityje nežymiai (~0,4 %) viršija konstrukci-
nį lėtinimą LaLhkLk /4/2 ==  (čia h2  atitinka spiralės vijos ilgį, L – žingsnį). 
Šią sistemos savybę ir nedidelę lėtinimo koeficiento priklausomybę nuo dažnio 
lemia spiralės vijos nevienalytiškumas (modelio laidininkų pirmosios ir antrosios 
eilių laidininkų sąlygos sklindant elektromagnetinei bangai yra nevienodos). 

Atsižvelgiant į ribotą kompensacinio elektrodo spiralės medžiagos laidumą 
apskaičiuotos kvazisimetrinės spiralinės lėtinimo sistemos dažninės charakteris-

4.17 pav. Kvazisimetrinės spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento priklau-
somybė nuo dažnio, kai L = 1,5 , l = 0,5, p = 0,2 mm, 2a = 7,5, 
w1 =w2 =w11 = 0,2, w = 2w12, w12 = 0,5 mm, 0=R  
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tikos pateiktos 4.18 pav. Iš 4.17 pav. ir 4.18 pav., a charakteristikų palyginimo 
matyti, kad elektromagnetinės bangos sklidimo fazinis greitis iš esmės nepriklau-
so nuo kompensacinio elektrodo spiralės vijų varžos. Tą patį galima pasakyti apie 
įėjimo varžą – didėjant dažniui ji mažėja būdingu spiralinėms sistemoms dėsniu. 
Koeficientas m1 θα = , rodantis slopinimą vijoje, priklauso nuo dažnio ir kom-
pensacinio elektrodo spiralės medžiagos. Didėjant dažniui, slopinimo koeficien-
tas 1α  didėja. Kai spiralės vijos varža didesnė, slopinimo koeficientas taip pat 
didesnis. Kita vertus, energijos nuostolių kompensaciniame elektrode įtaka sis-
temos amplitudės dažninei charakteristikai – nedidelė. Net kai spiralė pagaminta 
iš nichromo, sudaryta iš 30 vijų, o dažnis =f 4 GHz, 997,0)exp( 1 ≥−= αNK . 

Mintis, kad kompensacinio elektrodo įtaka kvazisimetrinės spiralinės siste-
mos savybėms nedidelė, buvo patikrinta  Computer Simulation Technology 
(CST) programų paketu Microwave Studio [4.23]. Taikytas kvazisimetrinės spi-
ralinės sistemos modelis pavaizduotas 4.19 pav. Atliekant skaičiavimus laikyta, 
kad sistema į traktą įjungta pagal 4.20 pav. pavaizduotą schemą. Joje E  – šalti-
nio elektrovara, iZ  – šaltinio vidaus varža, aZ  – apkrovos varža. 

a 

b 

c 

4.18 pav. Kvazisimetrinės spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento (a), įėjimo 
varžos (b) ir slopinimo α1 (c) priklausomybės nuo dažnio, kai L = 1,5 , l = 0,5, 
p = 0,2  , 2a = 7,5, w1 = w2 =w11 = 0,2, w = 2w12, w12 = 0,5 mm (kompensacinio 
elektrodo spiralės, pagamintos iš sidabro (Ag) arba nichromo (NiCr))  
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Reikia pastebėti, kad programų paketas Microwave Studio nepritaikytas bė-
gančiosios bangos elektroninių vamzdžių charakteristikoms skaičiuoti. Bėgančio-
sios bangos elektroninio vamzdžio charakteristikos skiriasi nuo elektrodinaminės 
kreipimo sistemos charakteristikų [4.18]. Kita vertus, sprendžiant klausimą dėl 
kompensacinio elektrodo įtakos, pakanka kreipimo sistemos charakteristikų. 

Taikant programų paketą Microwave Studio apskaičiuotos kvazisimetrinės 
spiralinės sistemos amplitudės dažninės charakteristikos pavaizduotos 4.21 pav. 
Charakteristikų osciliacijas lemia atspindžiai nuo sistemos įvadų. Didėjant daž-
niui, mažėja sistemos banginė varža (4.18 pav., b), todėl atspindžio koeficientai ir 
amplitudės dažninės charakteristikos svyravimų amplitudė didėja. Amplitudės 
dažninių charakteristikų netolygumo padidėjimas ties 4 ir 8 GHz dažniais gau-
namas dėl rezonansinių reiškinių ilgojoje linijoje, sudarytoje iš vidinių ir išorinio 
sistemos ekranų. 

Pagal 4.21 pav. vidutinis amplitudės dažninių charakteristikų lygis priklauso 
nuo pagrindinio (kreipimo) elektrodo medžiagos, bet nepriklauso nuo kompensa-
cinio elektrodo medžiagos. Taigi modeliavimas taikant programų paketą 
Microwave Studio patvirtino išvadą apie kompensacinio elektrodo įtaką, gautą 
daugialaidžių linijų metodu – kompensacinio elektrodo trumpai sujungtos vijos 
beveik neturi įtakos elektromagnetinei bangai slopinti kvazisimetrinėje sistemoje. 

4.19 pav. Kvazisimetrinės spiralinės sistemos modelis, sudarytas taikant 
Microwave Studio 3D grafinį redaktorių 

4.20 pav. Kvazisimetrinės spiralinės sistemos jungimo schema:  
1 – kreipimo elektrodas,    2 – kompensacinis elektrodas,    3 – ekranas 
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4.2. Lovelinės spiralinės ir meandrinės sistemos 
Spiralinių ir meandrinių lėtinimo sistemų lėtinimo koeficiento ir banginės 

bei įėjimo varžos kitimą didėjant dažniui lemia sistemų pirminių parametrų – 
ilginės talpos ir ilginio induktyvumo – kitimas, pasireiškiantis dėl lėtinimo elekt-
rodų ir lėtinimo elektrodo gretimų laidininkų elektromagnetinių ryšių. 

Elektromagnetinius ryšius tarp gretimų elektrodo laidininkų galima mažinti 
papildomai ekranuojant. Tam tarp gretimų laidininkų įtaisomos ekranavimo sie-
nelės, sujungtos su vienu (dažniausiai – artimiausiu) ekranu. Kadangi spiralinio 
ar meandrinio elektrodo laidininkai yra įtaisyti grioveliuose arba loveliuose, to-
kios lėtinimo sistemos vadinamos lovelinėmis sistemomis. 

Spiralinių ir meandrinių lovelinių sistemų sandarą galima apibūdinti ir ki-
taip. Paprasčiausia lovelinė linija yra iš dalies atviro tipo linija. Jos profilis at-
vaizduotas 4.22 pav., a. Suteikus lovelinei linijai spiralės ar meandro formą, gau-
nama periodinė lovelinė lėtinimo sistema (4.22 pav., b). 

a b 
4.22 pav. Lovelinės linijos profilis (a) ir lovelinės lėtinimo sistemos išilginio 
pjūvio fragmentas (b):   1 –  laidininkas,    2 – 4 – ekranai,   5 – ekranavimo 
sienelė,    6 – elektronų pluoštas 

4.21 pav. Signalinio trakto, į kurį įjungta kvazisimetrinės spiralinė sistema, 
amplitudės dažninės charakteristikos, kai pagrindiniam ir kompensaciniam 
elektrodams naudojamos  skirtingos medžiagos:   1 –  elektrodai, pagaminti iš 
sidabro,   2 – kreipimo elektrodas – iš sidabro, kompensacinis elektrodas – iš 
nichromo,   3 – kreipimo elektrodas – iš nichromo, kompensacinis – iš sidabro,    
4 –  abu elektrodai – iš nichromo 
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Lovelinių lėtinimo sistemų privalumai nėra naujas dalykas [4.17], tačiau dėl 

lovelinių daugialaidžių linijų banginių laidumų skaičiavimo sunkumų ankstes-
niuose darbuose pateikiami tik apytikriai lovelinių lėtinimo sistemų analizės re-
zultatai. 

Šiame poskyryje, siekdami įvertinti ekranavimo sienelių taikymo veiksmin-
gumą ir spiralinių bei meandrinių lovelinių sistemų charakteristikų priklausomy-
bę nuo ekranavimo sienelių matmenų, lovelinių daugialaidžių linijų banginiams 
laidumams skaičiuoti taikysime baigtinių skirtumų ir baigtinių elementų meto-
dus. 

4.2.1. Vienalyčių lovelinių sistemų modeliai ir savybės 
Atsižvelgiant į 4.22 pav., b  ir spiralės laidininkų išsidėstymą, lovelinę spira-

linę sistemą galima modeliuoti vieneile vienpakope daugialaide linija. Daugialai-
džių linijų metodu gaunama [4.18], kad vienalytės dviekranės spiralinės lėtinimo 
sistemos lėtinimo koeficientas yra pastovus ir nepriklauso nuo dažnio, o banginė 
varža lygi daugialaidės linijos banginei varžai. Taigi vienalytės lovelinės spirali-
nės sistemos banginę ir įėjimo varžą rodo 4.23 pav. pateiktos kreivės, vaizduo-
jančios lovelinės daugialaidės linijos banginės varžos priklausomybes nuo fazės 
kampo θ  ir ekranavimo sienelės aukščio. Jos liudija, kad tarp spiralės vijų nau-
dojant ekranavimo sieneles didėja ilginė talpa, mažėja banginė varža, mažėja il-
ginės talpos ir sistemos banginės varžos priklausomybė nuo dažnio. Kita vertus, 
net tuo atveju, kai ekranavimo sienelės aukštos ( pwh +> 2s ), didėjant dažniui 
nepavyksta visiškai išvengti banginės varžos mažėjimo. 

Vienalytei lovelinei meandrinei lėtinimo sistemai modeliuoti naudojama 
vieneilė dvipakopė daugialaidė linija [4.17, 4.18, 4.24–4.26]. Sistemos dispersinė 
lygtis ir įėjimo varža išreiškiamos lygtimis:  

2tan)(
)π(tan θ

θ
θ
Y

Ykh +
= ,        (4.91) 

4.23 pav. Lovelinės daugialaidės linijos banginės varžos priklausomybės nuo 
fazės kampo θ, kai L = 88, d = 56, p = 4, t = 8, w2 = 16, w1 = 40:   1 – hs = 0,
2 – hs = 10,    3 – hs = 20 (visi matmenys išreikšti santykiniais vienetais) 
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)π()(
1

IN
+

=
θθ YY

Z ,       (4.92) 
čia h2  – meandrinio elektrodo plotis. 

4.24 pav. pateiktos lovelinės meandrinės sistemos lėtinimo koeficiento ir įė-
jimo varžos dažninės charakteristikos, apskaičiuotos remiantis 4.23 pav. pateik-
tais rezultatais ir taikant (4.91)–(4.92) formules. Iš charakteristikų nagrinėjimo 
matyti, kad meandrinės lėtinimo sistemos įėjimo varža tik šiek tiek priklauso nuo 
dažnio, tačiau jos lėtinimo koeficientas, kylant dažniui, didėja. Ekranavimo sie-
nelės tarp meandrinės lėtinimo sistemos laidininkų efektyviai mažina lėtinimo 
dispersiją, tačiau naudojant riboto aukščio ekranavimo sieneles visiškai išvengti 
lėtinimo dispersijos nepavyksta. 

4.2.2. Nevienalyčių lovelinių spiralinių sistemų modeliai ir savybės 
Gretimų laidininkų elektromagnetinių laukų sąveikos pavyktų visiškai iš-

vengti tiek padidinus ekranuojančių sienelių aukštį, kad jos jungtų apatinį ir vir-
šutinį ekranus. Tačiau toks sprendimas ne visuomet priimtinas. Pavyzdžiui, bė-
gančiosios bangos kreipimo sistemose tarp kreipimo elektrodo ir ekrano reikia 
praleisti elektronų pluoštą.  

4.24 pav. Lovelinės meandrinės sistemos lėtinimo koeficiento (a) ir įėjimo var-
žos (b) priklausomybės nuo dažnio ir ekranavimo sienelės aukščio, kai 
kLk = 2h/L = 10:   1 – hs = 0,   2 – hs = 10,   3 – hs = 20 (matmenys išreikšti san-
tykiniais vienetais) 

a 

b 
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[4.27] siūloma naudoti kreipimo sistemas, kuriose yra ekranavimo sienelės, 

jungiančios ekranus, o elektronų pluoštui ekranavimo sienelėse paliktos tik nedi-
delės angos (4.25 pav.). Išsamesnių žinių apie tokių sistemų savybes nepateikia-
ma. 

Kai išilgai lėtinimo sistemos laidininko kinta ekranavimo sienelės aukštis, 
sistema tampa nevienalytė, sudaryta iš lovelinės linijos ir visiškai ekranuotos pe-
riodiškai pasikartojančių atkarpų linijos. Panagrinėkime nevienalyčių lovelinių 
spiralinių ir meandrinių sistemų savybes. 

Nevienalytės lovelinės spiralinės sistemos modelis pavaizduotas 4.26 pav. 
Jis sudarytas iš dviejų vieneilės vienpakopės daugialaidės linijos atkarpų. Atkar-
pų laidininkų įtampos ir srovės išreiškiamos lygtimis: 

θn
iiin kxAkxAxU j
21 e)cossin()( −+= ,     (4.93) 

θθ n
iiiin kxAkxAYxI j
21 e)sincos)((j)( −

−= ,      (4.94)) 
čia i  – daugialaidės linijos atkarpos (sistemos srities) numeris (pirmoji atkarpa    
( 1i = ) modeliuoja sritį, kurioje ekranavimo sienelės jungia ekranus; antroji at-
karpa ( 2i = ) – sritį, kurioje yra anga elektronų pluoštui), n  – daugialaidės linijos 
laidininko numeris, iY  – i -osios atkarpos banginis laidumas. 

4.26 pav. atvaizduotu dariniu modeliuojama nevienalytė lovelinė spiralinė 
sistemą, jeigu tenkinamos kraštinės sąlygos: 

)0()0( )(21 nn UU = ,        (4.95) 
)0()0( 21 nn II = ,       (4.96) 

)()( )1(21 bUbU nn += ,        (4.97) 
)0()( )1(21 += nn IbI .         (4.98) 

Taikant (4.93)–(4.98) galima rasti bangos skaičiaus k  vertes, atitinkančias 
pasirinktas θ  vertes, ir sudaryti lėtinimo koeficiento dažnines charakteristikas. 

4.25 pav. Nevienalytės lovelinės linijos fragmentai:  1 – laidininkas, 
2 – viršutinis ekranas,   3 – apatinis ekranas,   4 – ekranavimo sienelė,   
5 – angos, per kurias praleidžiamas elektronų pluoštas  
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Nevienalytės sistemos įėjimo varža priklauso nuo koordinatės x . Kai 0=x , 
10 12

IN
110 11

(0) 1
(0) j ( )

V AZ
I Y Aθ
= = .       (4.99) 

Apskaičiuotos lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos dažninės charakteristikos 
pavaizduotos 4.27 pav. Jos apibūdina lovelinių spiralinių sistemų savybes pla-
čiame dažnių diapazone. Vienalytės lovelinės spiralinės sistemos, kurios laidi-
ninkai yra vakuume, lėtinimo koeficientas yra pastovusis. Dėl nevienalytiškumo 
pasireiškia lėtinimo dispersija. Be to, kai fazės kampas θ  artėja prie π , lėtinimo 
koeficientas ir įėjimo varža sparčiai kinta ir gaunama užtvarinė juosta. Kita ver-
tus, lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos pokyčiai didėjant dažniui plačiame daž-

4.26 pav. Nevienalytės lovelinės spiralinės sistemos modelis: 
1 – daugialaidės linijos laidininkas,   2, 3 – ekranai 

a 

b 

4.27 pav. Nevienalytės lovelinės spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento (a) 
ir įėjimo varžos (b) dažninės charakteristikos, kai 2h = 12, L = 1,5, 
l = (L – d)/2 = 0,7, p = 0,2, t = 0,2, hs = 0,6, w2 = 0,4, w1 = 0,8 mm: 
1 – b = 12 ,    2 – b = 8,    3 – b = 4,    4 – b = 1 mm  
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nių ruože išlieka nereikšmingi. Beje, jie tuo mažesni, kuo mažesni angos elektro-
nų pluoštui matmenys. 

Siekiant patikrinti išvadas, gautas daugialaidžių linijų metodu, lovelinės spi-
ralinės sistemos savybėms tirti buvo naudojamas programų paketas Microwave 
Studio. 4.28 pav. pavaizduoti vienalytės ir nevienalytės lovelinių spiralinių siste-
mų modeliai. Laikant, kad lovelinė sistema į signalinį traktą įjungta pagal 
4.29 pav. schemą, buvo apskaičiuotos amplitudės dažninės charakteristikos. 
4.30 pav., a pavaizduota vienalytės lovelinės spiralinės sistemos amplitudės daž-
ninė charakteristika. Jos virpamojo pobūdžio netolygumus lemia atspindžiai nuo 
įvadų. Ties dažniais 5,3⋅≅ nf GHz (čia n  – sveikasis skaičius,  1; 2; 3; ...n = ) 
galima pastebėti didesnius amplitudės dažninės charakteristikos netolygumus. 
Juos lemia rezonansiniai reiškiniai sudarytoje iš vidinio ir išorinio spiralės ekranų 
ilgojoje linijoje, kurios galuose sudarytos trumpojo jungimo sąlygos. 

Kai naudojamos ekranavimo sienelės, jungiančios vidinį ir išorinį ekranus, 
minėtoji ilgoji linija nesusidaro, rezonansiniai reiškiniai tampa negalimi ir ampli-
tudės dažninė charakteristika tampa tolygesnė (4.30 pav., b). Pagal 4,30 pav., b 

4.28 pav. Vienalytės (a) ir nevienalytės (b) lovelinių spiralinių sistemų modeliai:    
1 – ekranai,   2 – spiralės laidininkas   3 – anga elektronų pluoštui 

a 

b 

4.29 pav. Signalinis traktas su loveline spiraline sistema:   1 – spiralės laidininkas, 
2 – ekranai 
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signalinio trakto su loveline sistema praleidžiamųjų dažnių juostos plotis – apie 
12 GHz. Charakteristikos netolygumą, kai dažnis didesnis nei 12 GHz, lemia lė-
tinimo koeficiento ir įėjimo varžos dažninių charakteristikų netolygumai ir užtva-
rinė juosta, kai π≅θ  (4.27 pav.). 

Norint gauti platesnę praleidžiamųjų dažnių juostą, reikia trumpinti spiralės 
vijos ilgį ir mažinti lovelinės spiralinės sistemos skersinius matmenis. 

4.2.3. Nevienalyčių lovelinių meandrinių sistemų modeliai ir savybės 
Sudarytas iš vieneilės dvipakopės daugialaidės linijos atkarpų nevienalytės 

lovelinės meandrinės sistemos modelis atvaizduotas 4.31 pav. Centrine modelio 
dalimi ( 1=i ) modeliuojama sistemos dalis, turinti riboto aukščio ekranavimo 
sieneles (kai sienelėse yra angos elektronų pluoštui). 

4.30 pav. Vienalytės (a) ir nevienalytės (b) lovelinių spiralinių sistemų ampli-
tudės dažninės charakteristikos, kai 2w = 0,4, 1w = 0,8, p= 0,2, L = 1,6, 
t = 0,2, hs = 0,6 mm, spiralės vijos ilgis – 12 mm (nevienalytės sistemos atveju 
angos plotis 8,0=b  mm) 

a 

b 

4.31 pav. Nevienalytės lovelinės meandrinės sistemos modelis: 
1 – daugialaidės linijos laidininkas,   2, 3 – ekranai 
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Vieneilės dvipakopės daugialaidės linijos laidininkų įtampos ir srovės išreiš-

kiamos formulėmis [4.24–4.26, 4.17, 4.18]: 
j j ( π)

1 2 3 4( ) ( sin cos )e ( sin cos )e ,n n
i i i iinU x A kx A kx A kx A kxθ θ− − += + + +  (4.100) 
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4.31 pav. modelis atitinka nevienalytę lovelinę meandrinę sistemą, jeigu ten-
kinamos šios simetrijos ir kraštinės sąlygos: 

( ) θj
211 e)()( −

+ ⋅=− xUxU nn ,       (4.102) 
( ) θj

211 e)()( −
+ ⋅−=− xIxI nn ,          (4.103) 

)2/()2/( 21 bUbU nn = ,        (4.104) 
)2/()2/( 31 bIbI nn = ,        (4.105) 

)()( 2120 hUhU = ,       (4.106) 
)()( 2120 hIhI −= .       (4.107) 

4.32 pav. pavaizduotos dažninės lėtinimo koeficiento charakteristikos, ap-
skaičiuotos pagal (4.100)–(4.107) lygtis, ir dažninės įėjimo varžos (pjūvyje 
0=x ) charakteristikos, apskaičiuotos pagal formulę 

a 

b 

4.32 pav. Nevienalytės lovelinės meandrinės sistemos (4.5 pav.) lėtinimo koe-
ficiento (a) ir įėjimo varžos (b) dažninės charakteristikos, kai 2h = 12, L = 1,5, 
l = (L – d)/2 = 0,7, p = 0,2, t = 0,2, hs = 0,6, w1 = 0,4, w2 = 0,8 mm; 
1 – b = 12,    2 – b = 8,    3 – b = 4,    4 – b = 1 mm 
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Iš 4.32 pav. kreivių analizės matyti, kad naudojant ekranavimo sieneles, jun-
giančias apatinį ir viršutinį sistemos ekranus, galima mažinti lėtinimo dispersiją. 
Ji tuo mažesnė, kuo mažesnės angos ekranavimo sienelėse, per kurias tarp 
meandrinio elektrodo laidininkų susidaro elektromagnetiniai ryšiai. 

Kita vertus, kai fazės kampas θ  artėja prie π , nevienalytės lovelinės meand-
rinės sistemos lėtinimo koeficientas ir įėjimo varža staigiai kinta ir atsiranda už-
tvarinė juosta. 

Dėl angų ekranavimo sienelėse susidaro periodiniai nevienalytės meandrinės 
sistemos netolygumai. Be to, periodiniai netolygumai atsiranda periferinėse 
meandrinių elektrodų dalyse, kuriose kinta meandrinio elektrodo laidininko kryp-
tis. Į pastaruosius netolygumus, sudarant 4.31 pav. pavaizduotą modelį, neatsi-
žvelgta. Taikant daugialaidžių linijų metodą jų įtaka meandrinės sistemos savy-
bėms žemųjų dažnių diapazone nagrinėta [4.28]. 

Lyginant periodinių netolygumų, pasireiškiančių dėl angų ekranavimo siene-
lėse ir dėl meandrinio laidininko krypties kitimo, įtaką lovelinės sistemos savy-
bėms buvo naudojamas programų paketas Microwave Studio. Taikytas neviena-
lytės lovelinės meandrinės sistemos modelis atvaizduotas 4.33 pav. Priimta, kad 
sistema į signalinį traktą įjungta pagal 4.29 pav. schemą. Apskaičiuotoji sistemos 
amplitudės dažninė charakteristika atvaizduota 4.34 pav. 1-ąja kreive. Sistema 
beveik nepraleidžia virpesių, kurių dažnis apytikriai yra  12,5–14 GHz. 

Vienalytės meandrinės sistemos (kai nėra netolygumų dėl angų ekranavimo 
sienelėse) amplitudės dažninės charakteristikos netolygumą įmanoma gerokai 
sumažinti koreguojant meandrinio elektrodo kraštinių dalių formą. Naudojant 
4.35 pav., a pavaizduotą meandrinį elektrodą, gautà daug geresnė amplitudės 
dažninė charakteristika (4.34 pav., 2-oji kreivė). 

Dėl angų ekranavimo sienelėse (4.35 pav., b) amplitudės dažninės charakte-
ristikos netolygumas padidėja (4.34 pav., 3-ioji kreivė), tačiau akivaizdu, kad 
meandrinio elektrodo kraštinių dalių sukelti netolygumai gali turėti daug dides-

4.33 pav. Nevienalytės lovelinės meandrinės sistemos modelis:    1 – ekranai, 
2 – meandro formos laidininkas,   3 – anga elektronų pluoštui 
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nės nepageidautinos įtakos nevienalytės lovelinės meandrinės sistemos savybėms 
nei angos ekranavimo sienelėse. Iš 4.34 pav. 1-osios ir 3-iosios charakteristikų 
palyginimo akivaizdu, kad lovelinėse bėgančiosios bangos sistemose už srities, 
kurioje praleidžiamas elektronų pluoštas, verta įtaisyti aukštesnes ekranavimo 
sieneles, jungiančias apatinį ir viršutinį ekranus. 

4.3. Periodinių netolygumų įtaka sistemų savybėms 
Nevienalyčių sistemų savybės tirtos daugelyje darbų [4.17–4.19, 4.26, 4.28, 

4.29], tačiau juose daugiausia dėmesio skirta nevienalytiškumo įtakai sistemų 
savybėms žemutinių dažnių srityje. Sistemų savybės šioje dažnių srityje akcen-
tuojamos neatsitiktinai: jeigu lėtinimo elektrodo laidininko skersiniai matmenys 
pastovūs, didėjant dažniui, konstrukcinio nevienalytiškumo įtaka dažniausiai ma-
žėja, nes elektromagnetinis laukas įgyja paviršinį pobūdį – telkiasi prie lėtinimo 
elektrodo [4.24; 4.26; 4.17]. 

Kita vertus, kartais naudojamos lėtinimo sistemos, kurių lėtinimo elektrodų 
laidininkų matmenys kinta išilgai vijos. Bėgančiosios bangos kreipimo sistemose 
praplatinus vijų dalis elektroninio pluošto kreipimo srityje, pavyksta pasiekti di-

4.34 pav. Vienalytės (a) ir nevienalytės (b) lovelinių spiralinių sistemų amplitudės 
dažninės charakteristikos 

a b 
4.35 pav. Vienalytės (a) ir nevienalytės (b) meandrinių vaizdų sistemų fragmentai 

3 – anga elektronų pluoštui 
 

(pašalinus tolimesnį ekraną):   1 – ekranas,     2 – meandro formos laidininkas, 
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desnį oscilografinio vamzdžio jautrumą. Tačiau jeigu spiralinio laidininko plotis 
periodiškai kinta, sistemos nevienalytiškumas pasireiškia ir aukštutinių dažnių 
srityje. Spiralinių lėtinimo sistemų ir elektroninių vamzdžių charakteristikų neto-
lygumai ties dažniais, kai gretimose vijose virpesių fazių skirtumas tampa arti-
mas π, akcentuojami [4.30]. 

Šiame skyriuje buvo pastebėta, kad dažniui didėjant ir virpesių fazės poky-
čiui θ  vijoje artėjant prie π, smarkiai kinta dvipradės spiralinės sistemos ir ne-
vienalyčių lovelinių lėtinimo sistemų įėjimo varžos ir lėtinimo koeficientai. 

Šiame poskyryje, siekdami atskleisti bendruosius dėsningumus, pasireiš-
kiančius dėl periodinių netolygumų, išsamiau nagrinėsime plokščiąją spiralinę 
sistemą (4.36 pav.), kurios spiralės juostelės plotis kinta – vija sudaryta iš dviejų 
skirtingo pločio atkarpų. 

Sistemos modelis atvaizduotas 4.37 pav. Iš esmės jis analogiškas 4.26 pav. 
pateiktam modeliui. Todėl daugialaidžių linijų atkarpų laidininkų įtampas ir sro-
ves galime aprašyti (4.93) ir (4.94) lygtimis. Taikydami kraštines sąlygas, (4.95)–
(4.98) ir eliminavę koeficientus 11A  ir 12A , gauname lygčių sistemą: 

21 11 22 12

21 21 22 22

0,
0,

A D A D
A D A D

+ =

+ =
       (4.109) 
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4.36 pav. Spiralinės sistemos skersinis pjūvis (a) ir spiralės vijos vaizdas (b):   
1 – vidinis ekranas,   2 – spiralė,   3 – išorinis ekranas 

a b 

4.37 pav. Nevienalytės spiralinės sistemos modelis:   1, 3 – ekranai,   2 – daugia-
laidės linijos laidininkas, kuriuo modeliuojama spiralės vija 
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Spręsdami šią lygčių sistemą, gauname sistemos dispersinę lygtį, kuriai ga-
lima suteikti tokį pavidalą: 
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Sistemos įėjimo varža išreiškiama formule (4.99). 
Bangos skaičiaus vertę, ties kuria lygčių sistemos (4.109) determinantas ly-

gus nuliui arba tenkinama dispersinė lygtis (4.114), galime rasti priartėjimo būdu, 
taikydami algoritmus, aptartus [4.17, 4.18, 4.26, 4.29] ir kituose darbuose. Ka-
dangi lygtys (4.109)–(4.114) turi trigonometrinių funkcijų, gaunami neviena-
reikšmiai sprendiniai. Lėtinimo koeficiento priklausomybė nuo dažnio, gauta 
keičiant fazės kampą θ  nuo 0,01 iki π2 , atvaizduota 4.38 pav. Plačiame dažnių 
ruože (tarp kreivės taškų 1 ir 2) lėtinimo koeficientas yra beveik pastovus. Kai 
fazės kampas artėja prie π , lėtinimo koeficientas sparčiai didėja. Po to gaunama 
kreivės dalis tarp taškų 2 ir 3. Galima įsitikinti, kad ši kreivės dalis atitinka ne 
nulinės, o minus pirmosios erdvinės harmonikos vėlinimą periodinėje lėtinimo 
sistemoje. 

4.39 pav. parodyta lygčių sistemos (4.109) determinanto priklausomybė nuo 
kh2 , kai π=θ . Taigi, kai π=θ , yra du artimi dispersinės lygties sprendiniai. 

Kai fazės kampas θ  šiek tiek mažesnis nei π , nulinę erdvinę harmoniką atitinka 
sprendinys π2 <kh  (taškas A). Kai tik fazės kampas tampa didesnis už π , nulinę 
erdvinę harmoniką atitinka sprendinys π2 >kh  (taškas B). Atsižvelgiant į paste-
bėtą determinanto priklausomybę nuo kh2 , lėtinimo koeficiento skaičiavimo  

4.38 pav. Lėtinimo koeficiento priklausomybė nuo dažnio, a = b = 7,5 mm, 
Z1 =1/Y1 = 40 Ω,  Z2 = 1/Y2 = 60 Ω 
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algoritmui nustačius papildomas sąlygas, atsiranda 4.40 pav. atvaizduotos lėtini-
mo koeficiento priklausomybės nuo dažnio. Jos liudija, kad kai π=θ , gaunami 
nevienalyčių spiralinių sistemų charakteristikų )(L fk  trūkiai. 

4.41 pav. parodytos įėjimo varžos aktyviosios ir reaktyviosios dedamųjų pri-
klausomybės nuo dažnio pjūviuose 0, / 2,x h h=  ir 3 / 2h . Grafikai iliustruoja, 
kad visuose nurodytuose pjūviuose sistemos įėjimo varžos modulis sparčiai kinta. 
Dėl sistemos charakteristikų trūkių, fazės kampui θ  artėjant prie π , nevienalytė 
spiralinė sistema įgyja užtvarinio filtro savybes. Panašios išvados gaunamos, 
nagrinėjant nevienalyčių meandrinių sistemų savybes [4.26]. 

Pagal 4.40 ir 4.41 pav. užtvarinės juostos plotis priklauso nuo banginių lai-
dumų 1Y  ir 2Y  santykio. Kai spiralės vijų vienalyčių atkarpų ilgiai vienodi 
( )a b= , dispersinė lygtis (4.114) tampa paprastesnė: 
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4.39 pav. Determinanto priklausomybė nuo kb, kai a = b = 7,5 mm, 
Z1 =1/Y1 = 40 Ω,  Z2 = 1/Y2 = 60 Ω 

4.40 pav. Lėtinimo koeficiento priklausomybės nuo dažnio, kai          
a = b = 7,5 mm, Z1 = 40 Ω, Z2 = 60 Ω (a) ir Z1 = 48 Ω, Z2 = 52 Ω (b)  

a 

b 
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Tuomet tardami, kad π=θ  ir 1cos =θ , galime gauti (14) lygties sprendi-
nius, atitinkančius A ir B taškus (4.39 pav.). Šie sprendiniai atitinka užtvarinės 
juostos ribas. Taigi užtvarinę juostą apibrėžia sąlygos: 

αα +<<− π2π kh ,       (4.116) 
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d 

4.41 pav. Nevienalytės spiralinės sistemos (4.37 pav.) įėjimo varžos aktyvio-
sios R ir reaktyviosios X dedamųjų 0x = (a), / 2h  (b), h  (c) ir 3 / 2h  (d) 
priklausomybės nuo dažnio, kai a = b = 7,5 mm, Z1 = 40 Ω, Z2 = 60 Ω 
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Pagal (4.116)–(4.118) kuo didesnis santykis )(θS  ir kuo didesnis sistemos 

elektrinis nevienalytiškumas aukštutinių dažnių srityje, tuo platesnė jos užtvarinė 
juosta ir siauresnė praleidžiamųjų dažnių juosta. 

Taigi lėtinimo, vėlinimo ir kreipimo sistemos dėl periodinių netolygumų įgy-
ja užtvarinių filtrų savybes, kai, didėjant dažniui fazės kampas θ  tarp gretimų 
spiralės vijų įtampų ar srovių artėja prie π . Užtvarinės juostos plotis tuo didesnis, 
kuo didesnis sistemos nevienalyčių dalių banginių laidumų santykis.  

Bėgančiosios bangos kreipimo sistemų atveju dažniai, atitinkantys π=θ , yra 
už bėgančiosios bangos oscilografinių vamzdžių praleidžiamųjų dažnių juostų 
ribų, tačiau į atskleistas lėtinimo sistemų savybes būtina atsižvelgti kuriant ir ga-
minant plačiajuostes kreipimo sistemas. 

Realiose kreipimo ir kitų lėtinimo sistemų konstrukcijose periodiniai netoly-
gumai susidaro ne tik dėl vijos pločio, tarpų tarp lėtinimo elektrodo ir ekranų ki-
timo, bet ir dėl kitų priežasčių. Jų nepavyksta išvengti ir dėl to, kad praktinėse 
konstrukcijose naudojami dielektriniai lėtinimo elektrodų laikikliai. Jų įtaka lėti-
nimo sistemų savybėms išnagrinėta [4.14]. 

4.4. Baigtinio ilgio meandrinės lėtinimo sistemos 
modeliavimo galimybės  

Taikant daugialaidžių linijų metodą sudaromi be galo ilgų lėtinimo sistemų 
modeliai. Praktikoje lėtinimo sistemos esti riboto ilgio. Dėl šios priežasties 
laidininkų aplinkos ir elektromagnetinių bangų sklidimo sąlygos sistemų galuose 
yra kitokios nei vidurinėse sistemų dalyse. Kaip jau buvo pastebėta 3 skyriuje, 
realias lėtinimo sistemas geriau būtų modeliuoti daugialaidėmis linijomis, 
sudarytomis iš baigtinio laidininkų skaičiaus.  

Modelių, sudarytų iš baigtinio laidininkų skaičiaus, analizė tampa 
sudėtingesnė – periodinių ribinių sąlygų nebegalima taikyti sistemų galuose. 
Ieškant problemos sprendimo buvo pasiūlytas hibridinis (skaitmenis-analitinis) 
metodas. Daugialaidės linijos, sudarytos iš baigtinio laidininkų skaičiaus, analizei 
(laidininkų banginių laidumų skaičiavimui) buvo pasitelktas integralinių lygčių 
metodas, aprašytas 3 skyriuje. Lėtinimo sistemos ribinėms sąlygoms aprašyti 
buvo taikomas sklaidos matricų metodas, kurio pagrindai pateikti 2 skyriuje.  

Šiame poskyryje hibridinio metodo taikymo galimybes ir privalumus 
parodysime sudarydami mikrojuostelinės meandinės vėlinimo linijos (4.42 pav.) 
modelį ir nagrinėdami jo analizės rezultatus. 

4.4.1. Baigtinio ilgio mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo  
sistemos modelis 

Nagrinėtos mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos supaprastinta 
konstrukcija pavaizduota 4.42 pav., meandrinio laidininko topologija – 4.43 pav. 
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Liniją sudaro 55 strypų meandrinė sekcija, suformuota ant 0,5 mm storio dielekt-
rinio pagrindo, kurio εr = 9,85. Taikyto meandrinės vėlinimo linijos modelio daugialaidės linijos laidininkų 
skaičius yra baigtinis ir atitinka modeliuojamos vėlinimo linijos strypų skaičių N. 
Šis ypatumas daro, kad daugialaidė linija yra nereguliari ir galima įvertinti jos 
laidininkų elektrinių charakteristikų nevienodumą, kuris gali siekti 40 % ir dau-
giau [4.15]. 

Taikant siūlomą hibridinį metodą, turint momentų metodu gautus mikrojuos-
telinės daugialaidės linijos parametrus, meandrinės vėlinimo linijos charakteristi-
kos apskaičiuojamos taip: 1) mikrojuostelinės daugialaidės linijos fragmento, 
atitinkančio modeliuojamą meandrinę vėlinimo liniją, galuose apibūdinamos ri-
binės sąlygos; 2) apskaičiuojama  kiekvieno daugialaidės linijos laidininko sklai-
dos matrica; 3) atsižvelgiant į tiriamosios meandrinės vėlinimo linijos topologiją, 
sudaroma ir apskaičiuojama globalioji sklaidos matrica. 

4.4.2. Modeliavimo ir matavimų rezultatai 
Mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos praleidžiamųjų dažnių juostą iš 

esmės riboja vėlinimo trukmės dispersija, todėl lyginant eksperimentiškai išma-
tuotus rezultatus ir gautus taikant hibridinį metodą daugiausia dėmesio buvo ski-
riama fazės vėlinimo trukmei. 

4.42 pav. Meandrinės mikrojuostelinės vėlinimo linijos apibendrinta sandara: 
1 – signalinis laidininkas,   2 – dielektrinis pagrindas,   3 – ištisinis ekranas 

4.43 pav. Eksperimentinės mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos topologija 
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Eksperimentinės mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos modeliavimo 

ir matavimų rezultatai pateikti 4.44 pav. Jame 1 kreivė vaizduoja fazės vėlinimo 
trukmės dažninę charakteristiką, apskaičiuotą tradiciniu daugialaidžių linijų 
metodu; begalinės daugialaidės linijos parametrai šiuo atveju apskaičiuoti 
konforminių pakeitimų metodu. 2 kreivė gauta taikant siūlomąjį hibridinį 
metodą. Eksperimentiškai išmatuotos fazinės vėlinimo trukmės vertės pateiktos 
4.44 pav. 3 kreive. 

Taikant konforminių pakeitimų metodą mikrojuostelinės daugialaidės linijos 
parametrų kitimas z ašies kryptimi neįvertinamas. Taigi mikrojuostelinės meand-
rinės vėlinimo linijos galų efektas, kurį sukelia elektromagnetinio lauko struktū-
ros kitimas ir sklaida, lieka neįvertintas. Gautoji fazės vėlinimo trukmės dažninė 
charakteristika be fluktuacijų iš lėto kyla didėjant dažniui (4.44 pav., 1 kreivė). 

Momentų metodu galima įvertinti elektromagnetinio lauko nevienalytiškumą 
mikrojuostelinėje daugialaidėje linijoje z ašies kryptimi (4.45 pav.). Taikant hib-
ridinį metodą apskaičiuotoji fazinio vėlinimo laiko dažninė charakteristika ne tik 
artimesnė eksperimentinei. Skaičiuojant gauti nedideli charakteristikos svyravi-
mai, kurių periodas dažnių ašyje yra apie 75 MHz. Juos lemia baigtinio ilgio 
mikrojuostelinės daugialaidės linijos galų efektai. Vėlinimo trukmės dispersija 
visų trijų 4.44 pav. pateiktų kreivių beveik vienoda. 

Baigtinio ilgio mikrojuostelinės daugialaidės linijos elektromagnetinis lau-
kas yra neperiodinis. 4.45 pav. iliustruojamas nereguliarusis santykinės efekty-
viosios dielektrinės skvarbos pasiskirstymas mikrojuostelinės daugialaidės linijos 
skerspjūvyje. 

Taigi padidėjusią fazės vėlinimo trukmę, apskaičiuotą pagal siūlomą mikro-
juostelinės meandrinės lėtinimo sistemos modelį (4.44 pav.) galima paaiškinti 
elektrinio lauko sklaida, dėl kurios padidėja efektyvioji dielektrinė skvarba linijos 
galuose. 

4.44 pav. Eksperimentinio mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos
maketo fazės vėlinimo trukmės dažninės charakteristikos:   1 – apskaičiuota 
taikant konforminių pakeitimų metodą ir sklaidos matricas,   2 – apskaičiuo-
ta taikant hibridinį metodą,   3 – išmatuota eksperimentiškai 
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4.44 pav. pateiktos kreivės apskaičiuotos taikant 4.46 pav., b atvaizduotą 
meandrinės mikrojuostelinės vėlinimo linijos topologiją, pagal kurią daroma 
prielaida, kad elektromagnetinė banga sklinda tik išilgai meandro strypų, o kraš-
tai (patamsinti 4.46 pav., a segmentai) nevertinami. Natūralu, kad dėl šios prie-
laidos apskaičiuota vėlinimo trukmė yra mažesnė nei gauta eksperimentiškai. 
Patobulintoje meandrinės mikrojuostelinės vėlinimo linijos topologijoje meandro 
strypai abiejuose kraštuose prailginti dydžiu / 2s , čia s – tarpas tarp gretimų 
meandro strypų. 

Meandro laidininko prailginimas 1,75 % tiek pat didina apskaičiuotas fazės 
vėlinimo trukmės vertes visame dažnių ruože (4.47 pav.). Pagal 4.47 pav. kreives 

4.45 pav. 55 laidininkų mikrojuostelinės daugialaidės linijos efektyvioji san-
tykinė dielektrinė skvarba esant lyginiam (a) ir nelyginiam (b) sužadinimui, 
kai 0,65mmw = , 0,35mms = , 0,5mmh =  ir r 9,85ε =  

4.46 pav. Meandrinės mikrojuostelinės vėlinimo linijos topologija (a), supapras-
tintas topologijos modelis (b) ir patobulintas modelis (c) 
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1 ir 3 matyti, kad vertės, apskaičiuotos taikant siūlomą hibridinį metodą, artimes-
nės eksperimentiškai matuotoms, nei apskaičiuotos pagal begalinės daugialaidės 
linijos ir konforminių pakeitimų metodus. 

4.5. Apibendrinimas  
Remiantis daugialaidžių linijų metodu sudaryti naujų nepakankamai ištirtų 

lėtinimo sistemų variantų – dvipradės spiralinės, kvazisimetrinės spiralinės, love-
linės spiralinės ir lovelinės meandrinės sistemų modeliai, pateikti šių sistemų 
dažninių charakteristikų (lėtinimo koeficiento ir banginės varžos priklausomybių 
nuo dažnio) skaičiavimo rezultatai. Atskleistos specifinės sistemų savybės. Ap-
tarta periodinių netolygumų ir baigtinio ilgio įtaka lėtinimo sistemų savybėms. 

Parodyta, kad dvipradės spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento ir įėjimo 
varžos priklausomybių nuo dažnio pobūdis yra kitoks nei sistemų, kuriose naudo-
jamos paprastos spiralės. Dvipradės spiralinės sistemos įėjimo varža didėja didė-
jant dažniui. Tokią sistemos savybę lemia tai, kad žemųjų dažnių srityje gretimų 
dvipradės spiralinės sistemos laidininkų potencialai yra priešingi. Didėjant daž-
niui, fazių skirtumas tarp gretimų laidininkų įtampų mažėja, todėl mažėja spiralių 
ilginės talpos ir didėja sistemos banginė bei įėjimo varža.  

Pasiūlytas papildomai ekranuotos dvipradės spiralinės sistemos variantas. 
Parodyta, kad taikant šią sistemą galima veiksmingai sumažinti lėtinimo dispersi-
ją ir sistemos įėjimo varžos priklausomybę nuo dažnio. 

Pasiūlyti du kvazisimetrinės spiralinės sistemos, sudarytos iš pagrindinio ir 
kompensacinio elektrodų, modeliai. Parodyta, kad dėl kompensacinio elektrodo 
trumpai sujungtų vijų padidėja kvazisimetrinės sistemos lėtinimo koeficientas ir 

4.47 pav. Fazės vėlinimo trukmės dažninės charakteristikos linijos su pato-
bulintu topologijos modeliu (meandro strypai prailginti tarpo tarp jų dydžiu): 
1 – apskaičiuota taikant konforminių pakeitimų metodą ir sklaidos matricas,  
2 – apskaičiuota taikant siūlomą hibridinį metodą,   3 – nustatyta eksperi-
mentiškai  



209 
įėjimo varža žemųjų dažnių srityje. Trumpai sujungtos kompensacinio elektrodo 
spiralės vijos neturi įtakos elektromagnetinės bangos slopinimui kvazisimetrinėje 
sistemoje. 

Lovelinėse spiralinėse ir meandrinėse lėtinimo sistemose taikomos ekrana-
vimo sienelės, įterptos tarp gretimų vijų, leidžia veiksmingai sumažinti spiralinės 
sistemos lėtinimo koeficiento dispersiją ir taip pat sumažinti meandrinės sistemos 
įėjimo varžos priklausomybę nuo dažnio. Lovelinių sistemų dažninės charakteris-
tikos gerėja didinant ekranavimo sienelių aukštį – gerinant gretimų vijų ekrana-
vimą. Šį ekranavimą bėgančiosios bangos kreipimo sistemose apsunkina tai, kad 
tarp kreipimo elektrodo ir ekrano reikia praleisti elektronų pluoštą. Kai ekrana-
vimo sienelių aukštis kinta, lėtinimo sistemos tampa nevienalytėmis. 

Periodiniai netolygumai gali turėti didelės įtakos nevienalyčių lėtinimo sis-
temų charakteristikoms. Dėl periodinių netolygumų lėtinimo sistemos gali įgyti 
užtvariniams filtrams būdingų savybių. 

Pasiūlytas hibridinis mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų analizės 
metodas. Šis metodas pagrįstas trimis metodais: 1 – daugialaidžių linijų metodu 
meandro struktūrai modeliuoti, 2 – momentų metodu mikrojuostelinės daugialai-
dės linijos parametrams apskaičiuoti taikant TEM bangų artinį, 3 – sklaidos mat-
ricų metodu meandrinėms lėtinimo sistemoms  modeliuoti. 

Hibridiniu metodu galima įvertinti elektromagnetinio lauko sklaidą baigtinio 
ilgio meandrinės lėtinimo sistemos galuose. Eksperimentinio mikrojuostelinės 
meandrinės lėtinimo sistemos maketo analizės rezultatai, gauti taikant siūlomą 
metodą, mažiau skiriasi nuo eksperimentiškai nustatytų nei rezultatai, gauti tai-
kant begalinės mikrojuostelinės daugialaidės linijos modelį ir konforminių pakei-
timų metodą. 
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5. 
Plačiajuosčių lėtinimo sistemų 
tyrimas naudojant universalią 
programinę įrangą 

Plačiajuostėms lėtinimo sistemoms analizuoti iki šiol dažniausiai buvo tai-
komi elektrodinaminiai ir daugialaidžių linijų metodai [5.1, 5.2]. Pagrindinis šių 
metodų trūkumas yra tas, kad jie reikalauja didelio ir kruopštaus matematinio 
modeliavimo ir analitinių išraiškų gavimo.  Be to, elektrodinaminiu ir daugialai-
džių linijų metodais dažniausiai modeliuojamos begalinio ilgio sistemos, todėl 
jais negalima įvertinti galų efekto. Pastaruoju metu įvairiems įtaisams modeliuoti 
vis dažniau taikomi skaitmeniniai metodai ir specializuotos programų sistemos 
[5.3]. 2000 m. spiralinei lėtinimo sistemai modeliuoti pirmą kartą pavyko panau-
doti firmos Applied Wave Research superaukštųjų dažnių įtaisų projektavimo 
programų sistemą Microwave Office [5.4], o 2006 m. – Vokietijos kompanijos 
CST (Computer Simulation Technology) trimačio modeliavimo programų sistemą 
MicroWave Studio. Šio skyriaus pirmuosiuose keturiuose poskyriuose pateikti 
įvairių lėtinimo sistemų modeliai, tyrimo metodai ir rezultatai, gauti naudojant 
Microwave Office programų sistemą. Pradžioje buvo tirtos paprasčiausios spira-
linės lėtinimo sistemos, kurių savybės išnagrinėtos elektrodinaminiu ir daugialai-
džių linijų metodais ankstesniuose šio darbo skyriuose. Įsitikinus naujų metodų 
tinkamumu ir galimybėmis, buvo tirta iki šiol nepakankamai nagrinėtų faktorių 
(kraštinių vijų, rezonansų spiralinėje sistemoje su išoriniais ir vidiniais ekranais) 
įtaka sistemų savybėms, tarp jų ir dažninėms amplitudės ir fazės charakteristi-
koms. 

Penktajame poskyryje pateikti spiralinės lėtinimo sistemos su vidiniais ir išo-
riniais ekranais bei simetrinių meandrinių ašinės ir plokštuminės simetrijos  
sistemų tyrimo rezultatai, gauti taikant MicroWave Studio programų sistemą.  
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Tirtos keraminių spiralės laikiklių įtakos mažinimo vidiniais ekranais galimybės, 
iki šiol mažai nagrinėtų plokštuminės ir ašinės simetrijos meandrinių lėtinimo 
sistemų savybės. Atskleistos MicroWave Studio programų sistemos galimybės. 

Skyriuje apibendrinti publikacijų [5.4–5.8, 5.10, 5.15, 5.16, 5.21, 5.25]  
rezultatai. 

5.1. Spiralinės lėtinimo sistemos modelis 
Pradžioje pateikime trumpą firmos Applied Wave Research superaukštųjų 

dažnių sistemų projektavimo paketo charakteristiką. Microwave Office programų 
paketu modeliuoti taikomas skaitmeninis momentų metodas. Paketą sudaro trys 
moduliai: 

– EMSight – trimatė elektromagnetinio modeliavimo sistema; 
– Voltaire LS – tiesinės analizės programa; 
– Voltaire XL – netiesinės analizės programa. 
Microwave Office bibliotekoje yra per 450 tiesinių ir netiesinių elektroninių 

komponentų modelių. Jeigu reikiamo komponento bibliotekoje nėra, tuomet pro-
gramų paketu galima kurti naują modelį iš komponento konstrukcijos brėžinio. 
Sluoksninė komponento struktūra atvaizduota 5.1 pav. Komponentas dedamas į 
stačiakampio formos sritį, kuri susideda iš laidžių, rezistorinių bei dielektrinių 
daugiakampių sluoksnių rinkinio. Be to, sudarant komponento modelį, naudojami 
tarpsluoksninių sujungimų elementai − trumpikliai ir signalo įvesties ir išvesties 
prievadai. Komponento struktūra analizuojama stačiakampio formos daugia-
sluoksniame tūryje. Šoninės šio tūrio ribos visada turi būti sudarytos iš idealaus 
laidininko, o viršutinę ir apatinę ribas galima numatyti kaip vakuumą, laidų pa-
viršių, turintį nuostolių arba be jų. Srityje turi būti ne mažiau kaip du dielektriniai 
sluoksniai, tarp kurių yra laidininkai. Aprašant modelio sritį reikia nurodyti ne 
jos matmenis, bet elementarių ląstelių skaičių kiekviena kryptimi. Moduliai  

5.1 pav. Sluoksninė komponento struktūra Microwave Office programų pakete 
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Voltaire LS ir Voltaire XL leidžia analizuoti principines elektrines schemas, suda-
rytas iš tiesinių ir netiesinių elementų, apskaičiuoti jų dažnines ir laikines charak-
teristikas. 

Microwave Office programų paketas yra pritaikytas plokščios struktūros 
komponentams modeliuoti. Juo paprasta sudaryti, pavyzdžiui, simetrinių arba 
nesimetrinių meandrinių lėtinimo sistemų modelius, kadangi šiuo atveju užtenka 
naudoti vieną arba du laidininkų sluoksnius, esančius tarp dielektrikų sluoksnių. 
Šio modulio negalima taikyti spiralinėms sistemoms modeliuoti, jeigu jų elektro-
dai yra apvalaus skerspjūvio. Tačiau ištempto stačiakampio skerspjūvio spiralinį 
elektrodą galima modeliuoti dviejų laidininkų sluoksnių sistema. Vienas tokios 
sistemos laidininkų sluoksnis parodytas 5.2 pav. Viršutinėje dalyje apatinio 
sluoksnio laidininkai nematomi, jie parodyti punktyrinėmis linijomis. Viršutinio 
ir apatinio sluoksnių laidininkai, tarpusavyje sujungti trumpikliais, sudaro spiralę. 
Svarbu yra spiralę skaidyti į baigtinius elementus. Pradinį skaidymą automatiškai 
atlieka paketas. Atsižvelgiant į tai, koks yra struktūros sudėtingumas, kiekvienas 
pradinis elementas gali būti išskaidytas dar į N elementų. Pagal nutylėjimą 

100max =N . Svarbu, kad gretimus laidininkus modeliuojantys baigtiniai elemen-
tai nepersidengtų. Modeliuojamosios struktūros matmenys ir baigtinių elementų 
skaičius lemia reikalingą kompiuterio operatyviosios atminties talpą ir skaičiavi-
mo trukmę. Jeigu kompiuterio operatyviosios atminties nepakanka, tenka mažinti 

5.2 pav. Plokščios stačiakampės spiralės vieno sluoksnio laidininkai, jų 
skaidymas į baigtinius elementus ir prievado prijungimas 
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baigtinių elementų skaičių. Paprasčiausios spiralinės lėtinimo sistemos (SS) mo-
delis (5.3 pav.) buvo sukurtas naudojant vidinį Microwave Office grafinį redakto-
rių. Modelis sudarytas iš laidininkų ir dielektrikų sluoksnių taip, kad atitiktų 
Microwave Office naudojamą daugiasluoksnę struktūrą. Šiame modelyje spiralė 
įdėta į išorinį ekraną, kuris nuo viršutinės spiralės plokštumos nutolęs atstumu c2, o nuo apatinės plokštumos – atstumu 1c . Šios sritys, kaip ir spiralės vidinė sritis, gali būti užpildytos dielektriku, kurio santykinė dielektrinė skvarba 1r ≥ε . Spira-
lės ilgis – sL , plotis – h , vijos žingsnis – L , atstumas tarp vijos laidininkų – l . Į 
vidinę spiralės sritį galima įkelti metalinį ekraną. Kiekviena spiralės vija arba jos 
dalis gali skirtis laidininko pločiu ir storiu. Šiame modelyje galima įvertinti spira-
lės laidininko nuostolius. Tam tikslui reikia nurodyti laidžių sluoksnių storį t , 
savitąjį elektrinį laidį σ  ir dažnį f . Žemųjų dažnių srityje nuostoliai įvertinami 
pagal paviršiaus kvadrato varžą 

t
R

⋅
=
σ

1
ŽD .         (5.1) 

Aukštųjų dažnių srityje nuostoliai įvertinami pagal nuostolių koeficientą. Esant 
dažniams, kai laidininko storis yra gerokai didesnis už srovės įsiskverbimo gylį,  

σ

fR πAD = .         (5.2) 
Kai srovės įsiskverbimo gylis tampa artimas laidininko storiui, atsižvelgiama į 
abu šiuos veiksnius. 

Vertikaliose plokštumose esančios spiralės vijos dalys šiuo atveju neverti-
namos, jos pakeistos trumpikliais. 

5.3 pav. Paprasčiausios spiralinės lėtinimo sistemos modelis, tenkinantis 
Microwave Office reikalavimus, sukurtas naudojant jo vidinį grafinį redaktorių: 
1 – spiralės laidininkas,   2 – išorinis ekranas,   3 – trumpiklis 
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5.1.1. Spiralinės lėtinimo sistemos dažninių amplitudės ir fazės 

charakteristikų skaičiavimas 
Sudarius spiralinės lėtinimo sistemos modelį, sistema tampa komponentu 

(šiuo atveju keturpoliu), kurio charakteristikas galima tirti programų moduliais 
Voltaire LS ir Voltaire XL. Sistemos struktūrinė schema paketo Microwave Office 
terpėje ir įjungimo į signalo kanalą principinė elektrinė schema pateiktos 
5.4 pav., a, b. 

Naudojantis 5.4 pav. pateikta schema, galima tiesiogiai apskaičiuoti spirali-
nės lėtinimo sistemos dažnines amplitudės (DACh) ir fazės (DFCh) charakteris-
tikas. Skaičiuojant laikoma, kad signalo šaltinio vidaus varža gZ  ir apkrovos aZ  
varža yra lygios tiriamosios spiralinės sistemos banginei varžai ŽDBZ  žemųjų 
dažnių srityje. Skaičiavimo rezultatai pateikti 5.5 pav., a, b. 

Gauti DACh skaičiavimo rezultatai rodo, kad aukštesniųjų dažnių ruože 
(daugiau kaip 1 GHz) spiralinės lėtinimo sistemos schemoje (5.4 pav., b) su spi-
raline lėtinimo sistema (5.3 pav.) pasireiškia atspindžiai. Atspindžių priežastis  – 
dėl aukštųjų dažnių sumažėjusi spiralinės lėtinimo sistemos banginė varža. 

Atstumas tarp dviejų DACh maksimumų arba minimumų yra atvirkščiai 
proporcingas dvigubai spiralinės sistemos vėlinimo trukmei. DFCh visame daž-
nių ruože mažai skiriasi nuo tiesės. 5.5 pav., a  2-oji kreivė apskaičiuota įverti-
nant nuostolius spiralės laidininke. 

5.4 pav. Spiralinės lėtinimo sistemos (SS) struktūrinė schema (a), įjungimo į 
signalo kanalą principinė elektrinė schema (b):   Eg – signalo šaltinis, 
Zg – signalo šaltinio vidaus varža,   Za – apkrovos varža;   1, 2 – lėtinimo 
sistemos įėjimo ir išėjimo prievadai 
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Paketu Microwave Office nepavyko tiesiogiai apskaičiuoti keturpolio perei-
namosios charakteristikos, kadangi tam reikalingas stataus fronto stačiakampis 
impulsas, o paketo laikinės analizės priemonės impulsus formuoja iš riboto skai-
čiaus harmonikų. Tačiau, žinant keturpolio DACh ir DFCh, galima apskaičiuoti 
jo pereinamąją charakteristiką: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑
=




 ++= N

i
∆i∆ti∆

i∆
i∆KKtT

1
sin

π
1

2
0 ωωϕω

ω
ω ,    (5.3) 

čia N  – DACh ir DFCh taškų skaičius, ω∆  – dažnio kitimo žingsnis. 
Naudojantis 5.5 pav. DACh ir DFCh skaičiavimo rezultatais bei (5.3) išraiš-

ka apskaičiuota spiralinės lėtinimo sistemos pereinamoji charakteristika. Ji pa-
teikta 5.6 pav. 

Pereinamosios charakteristikos skaičiavimai rodo, kad impulsas linijos išė-
jime atsiranda per laiką, lygų linijos vėlinimo trukmei. Pereinamosios charakte-

5.5 pav. Spiralinės lėtinimo sistemos DACh (a) ir DFCh (b); kai spiralės laidi-
ninko nuostoliai neįvertinti − ištisinės kreivės, įvertinti − punktyrinės kreivės:   
Zg = Za = 160 Ω,   ZB ŽD = 160 Ω,   Ls = 17,   b = 3,   h = 10,   L = 2,   l = 1,   
c2 = 3,   c1 = 0,4, spiralės vijos storis t = 0,2 mm, spiralės medžiaga − varis 
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ristikos kilimo trukmė 11,0r ≈t  ns. Žinant kilimo trukmę, galima rasti lėtinimo 
sistemos ekvivalentinę praleidžiamų dažnių juostą: 

r

35,0
t

F ≅∆ .        (5.4) 
Apskaičiuota ekvivalentinė praleidžiamų dažnių juosta ≅F∆  3,18 GHz. Pa-

gal 5.5 pav., a pateiktą DACh, 0,707 lygiu nustatyta praleidžiamų dažnių juosta 
yra platesnė. Ji sudaro 3,5 GHz, kadangi DACh neatsispindi faziniai iškraipymai. 

5.1.2. Spiralinės lėtinimo sistemos fazės vėlinimo trukmės ir banginės 
varžos dažninių priklausomybių skaičiavimas 

Tolesnė paketo Microwave Office galimybių analizė parodė, kad ir kitas spi-
ralinės sistemos charakteristikas (fazės vėlinimo trukmės ir banginės varžos daž-
nines priklausomybes) galima apskaičiuoti pagal modeliuojamo keturpolio S  
parametrus. Žinoma, kad vėlinimo trukmės dažninę charakteristiką galima nusta-
tyti π-taškų ir rezonansiniu metodais. Parametras S21 turi keturpolio perdavimo funkcijos fizikinę prasmę. Kai lėtinimo linijos galai trumpai sujungti, jos vėlini-
mo trukmė apskaičiuojama pagal formulę 

r
v 2 f

nt = ,         (5.5) 
čia rf  – rezonanso dažnis, n  – rezonanso eilės numeris. 

5.7 pav. pateikta parametro 21S  priklausomybė nuo dažnio, kada spiralės ga-
lai trumpai sujungti su ekranais. Vidinėmis Microwave Office grafikų analizės 
priemonėmis galima rasti rezonansų dažnius ir pagal (5.5) išraišką apskaičiuoti 
vėlinimo trukmę ties rezonanso dažniu. 

5.6 pav. Spiralinės lėtinimo sistemos pereinamoji charakteristika, apskaičiuota 
neatsižvelgiant į nuostolius spiralėje 
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Sistemos lėtinimo koeficientas apskaičiuojamas pagal išraišką 

s

v0
L

c

L
tk ⋅

= ,         (5.6) 
čia sL  – spiralės ilgis.  

Spiralinės sistemos vėlinimo trukmės dažninė priklausomybė apskaičiuota 
pagal parametro 21S  dažnines priklausomybes, taikant (5.5) formulę, pavaizduota 
5.8 pav. 1-ąja kreive.  

Vėlinimo trukmės dažninę priklausomybę galima apskaičiuoti ir iš DFCh – 
( )ωϕ : 

( ) ( )
( )ωω

ωϕω
f

s
v v

Lt == ,       (5.7) 
čia fv  – elektromagnetinės bangos sklidimo išilgai spiralės fazinis greitis. 

5.7 pav. Spiralinės lėtinimo sistemos (Ls = 33,  c2 = 3, b = 3,  c1 = 0,4 L = 2, 
l = 1,  h = 10 mm) parametro S21 dažninė priklausomybė, kai Zg = Za ≈ 0 

5.8 pav. Vėlinimo trukmės dažninės priklausomybės, apskaičiuotos:   1 – pagal 
(5.5) formulę,   2 – pagal (5.7) formulę 
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Šiuo būdu apskaičiuota vėlinimo trukmė pateikta 5.8 pav. 2-ąja kreive. Iš šio 

paveikslo matyti, kad abiem metodais apskaičiuotos lėtinimo sistemos vėlinimo 
trukmės dažninės priklausomybės sutampa. 

5.4 pav., b  parodytoje schemoje nebūtų atspindžių, jeigu apkrovos ir genera-
toriaus varžos būtų suderintos su sistemos bangine varža ( aBg ZZZ == ). Todėl 
pasirinkus dažnį, sistemos įėjimo varžą galima nustatyti keičiant signalo šaltinio 
ir generatoriaus varžas ( ag ZZ = ) tol, kol gaunami mažiausi atspindžiai. Tada 

g a BZ Z Z= ≈ . Taip apskaičiuota spiralinės lėtinimo sistemos banginės varžos 
priklausomybė nuo dažnio atvaizduota 5.9 pav. 

Taikant aprašytąjį būdą banginės varžos skaičiavimo rezultatams turi įtakos 
reaktyvumai sistemos galuose. Jų įtaką galima mažinti naudojantis 5.10 pav. pa-
teikta tyrimo schema. Siekiant išvengti kraštinių vijų įtakos, tiriamasis signalas 
siunčiamas į sistemos vidurį, o sistemos galai apkraunami varžomis, lygiomis 
sistemos banginei varžai. Šiuo atveju signalo šaltinio varža turi būti du kartus 
mažesnė už sistemos banginę varžą žemųjų dažnių ruože, todėl parenkama lygi 
pusei apkrovos varžos 2ag ZZ =′ . Galimas ir kitas tyrimo schemos variantas, kai, 
siekiant išvengti atspindžių, signalo šaltinio prijungimo vietoje naudojamas dide-
lės vidaus varžos gZ ′  signalo šaltinis. 5.10 pav. pateikta schema galima nustatyti 
banginę varžą bet kurioje tiriamosios sistemos skerspjūvio vietoje. Tyrimai paro-
dė, kad banginė varža ir jos dažninė priklausomybė išilgai sistemos nekinta. Ty-
rimų rezultatai (5.9 pav.)  visiškai nepriklausė nuo to, ar buvo naudojama sche-
ma, kurioje yra suderintas signalo šaltinis 2ag ZZ =′ , ar yra didelės varžos 
signalo šaltinis =′gZ 10 kΩ. 

Programų paketas Microwave Office parodė, kad naudojantis moduliu EM-
Sight, galima sudaryti sudėtingų struktūrų – ekranuotų spiralinių sistemų mode-
lius, kurie iš esmės nesiskiria nuo modeliuojamo objekto konstrukcijos brėžinio. 

5.9 pav. Spiralinės lėtinimo sistemos (5.3 pav.) banginės varžos dažninė 
priklausomybė, apskaičiuota, kai Zg = ZB = Za 
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Programų paketu gautos spiralinės lėtinimo sistemos vėlinimo trukmės ir bangi-
nės varžos dažninės priklausomybės patvirtino ankstesnių darbų elektrodinami-
niu ir daugialaidžių linijų metodais gautus bei šio darbo pirmajame ir ketvirtaja-
me skyriuose pateiktus rezultatus. 

Kiekybiniam tyrimo rezultatų palyginimui 5.11 pav., a, b pateiktos asimet-
riškai išoriniame ekrane įtaisytos spiralinės lėtinimo sistemos vėlinimo trukmės ir 
banginės varžos priklausomybės nuo dažnio, gautos daugialaidžių linijų metodu 
ir Microwave Office programų paketu. Iš kreivių palyginimo matyti, kad lėtinimo 
koeficiento skaičiavimo rezultatai skiriasi ne daugiau kaip 8–10 %, o banginės 
varžos – iki 30 %. Didesnį banginių varžų skaičiavimo rezultatų nesutapimą ga-
lima paaiškinti tuo, kad kartu su daugialaidžių linijų metodu tuo metu taikyta 
banginių laidumų skaičiavimo metodika neleido modeliuoti plonų spiralės laidi-
ninkų. Nepaisant to, lėtinimo koeficientų ir banginių varžų kitimo tirtame dažnių 
ruože pobūdžiai sutampa. Šio darbo 1.3 poskyrio (elektrodinaminiu metodu tirta 
asimetriškai išoriniame ekrane įtaisyta spiralinė lėtinimo sistema) rezultatai vi-
siškai pasitvirtino taikant Microwave Office programų paketą. 

5.10  pav. Spiralinės sistemos banginės varžos tyrimo schemos:  a – struktūrinė 
(sudaryta Microwave Office terpėje),  b – principinė 



223 

5.2. Dvipradės spiralinės lėtinimo sistemos savybių tyrimas 
4 skyriuje daugialaidžių linijų metodu ištirtas naujas lėtinimo ir kreipimo sis-

temos variantas, pasiūlytas patente [5.9]. Parodyti sudėtingų lėtinimo sistemų 
privalumai lyginant su įprastomis spiralinėmis sistemomis, pasiūlyti dvipradės 
spiralinės lėtinimo sistemos vėlinimo dispersijos ir įėjimo varžos dažninės pri-
klausomybės mažinimo būdai.  

Tyrimų tikslas buvo patikrinti Microwave Office programų paketo taikymo 
galimybes sudėtingoms spiralinėms sistemoms tirti ir gautus rezultatus palyginti 
su daugialaidžių linijų metodu gautais rezultatais [5.7, 5.8, 5.16]. Tam tikslui bu-
vo sudaryti sistemų, susidedančių iš dviejų pastovaus ir periodiškai kintančio 
pločio spiralinių laidininkų modeliai, įjungimo į signalo kanalą schemos ir tyrimo 
metodikos. Aptartos šiuo programų paketu apskaičiuotos tokių sistemų charakte-
ristikos. 

5.11 pav. Spiralinės sistemos lėtinimo koeficiento (a) ir banginės varžos (b) 
dažninės priklausomybės, apskaičiuotos Microwave Office paketu (ištisinės 
kreivės) ir daugialaidžių linijų metodu (punktyrinės kreivės), kai  LS = 25,       
b = 3,  h = 10, c1 = 0,4, L = 2,   l = 1, t = 0,25;   1 – c2 = 0,4,   2 – c2 = 3, 
3 – c2 = 9 mm, laidininkų medžiaga – varis 
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5.12 pav. Dvipradės spiralinės sistemos modelis, atitinkantis Microwave Office
reikalavimus:   1 – pirmasis spiralinis elektrodas,   2 − antrasis spiralinis elekt-
rodas,   3 – ekranas,   4 – trumpiklis 

5.2.1. Dvipradės spiralinės sistemos modelis ir tyrimo schemos 
5.12 pav. pateiktas dvipradės spiralinės sistemos modelis, sukurtas naudojant 

vidinį Microwave Office grafinį redaktorių. Modelis sudarytas iš laidininkų ir 
dielektrikų sluoksnių taip, kad atitiktų Microwave Office naudojamą daugias-
luoksnę struktūrą. Šiame modelyje dvipradės spiralės yra išoriniame ekrane, ku-
ris nuo viršutinės spiralių plokštumos nutolęs atstumu 2c , o nuo apatinės plokš-
tumos – 1c . Į vertikaliose plokštumose esančias vijos dalis, kurių aukštis b , 
neatsižvelgiama. 

Spiralių plotis h , aukštis b  ir vijos žingsnis L  lemia konstrukcinio lėtinimo 
koeficiento Lkk  vertę. 5.12 pav.: h = 10 mm; kiekvienos spiralės žingsnis L =    
5  mm; siaurųjų vijos elementų plotis sl = 1 mm, o plačiųjų pl = 2 mm; Lkk = 4. 
Dielektriniai sluoksniai apibūdinti kaip vakuumas. Spiralių sistema analizuojama 
ribotame stačiakampio formos daugiasluoksniame tūryje. Šoninės, viršutinė ir 
apatinė šio tūrio ribos yra iš idealaus laidininko. 

Pradžioje, siekiant išsamiau ištirti dvipradės spiralių sistemos savybes, buvo 
nagrinėjamos sistemų su vienodo pločio spiralių vijomis ( == plls  1 mm; 
=L  5 mm) įvairios jungimo į signalo kanalą schemos. 5.13 pav. pateikta pirmoji 

tiriamosios spiralinės lėtinimo sistemos (5.12 pav.) jungimo į signalo kanalą  
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schema, čia gZ  – signalo šaltinio gE  vidaus varža, aZ  – spiralės (kuri toliau va-
dinama aktyviąja) apkrova, a1Z  – spiralės (kuri toliau vadinama pasyviąja) ap-
krovos. Šioje schemoje signalas iš šaltinio siunčiamas į aktyviąją spiralę, o pasy-
viosios spiralės įėjimo ir išėjimo prievadai apkrauti varžomis Ω1a1 =Z  (sujungti 
su ekranu). Tokios sistemos DACh pateikta 5.14 pav. 

Tyrimo rezultatai rodo, kad šiomis sąlygomis bendraašių spiralių sistemos 
DACh labai netolygi, aiškiai matomi maksimumai ir minimumai. Virpesiai, 
sklisdami vienu sistemos elektrodu, indukuoja virpesius gretimos spiralės vijose 
(5.14 pav., 2-oji kreivė). Abiejuose galuose trumpai su ekranu sujungta pasyvioji 
spiralė, kai į jos ilgį telpa sveikasis pusbangių skaičius, tampa rezonansine atkar-
pa. Rezonansų metu virpesių amplitudė pasyviojoje spiralėje smarkiai padidėja. 
Ties rezonansiniais dažniais aktyviojoje spiralėje vyksta staigus DACh kritimas 
(5.14 pav., 1-oji kreivė). Šią sistemos charakteristiką galima naudoti lėtinimo 
trukmei apskaičiuoti. 

5.13 pav. Dvipradės spiralių sistemos (DSS) įjungimo į signalo kanalą schema:    
1, 2 – įėjimo prievadai, 1', 2' – išėjimo prievadai 

5.14 pav. Dvipradės spiralių sistemos, kurioje spiralių laidininkų pločiai pasto-
vūs (5.12 pav.), DACh (1-oji kreivė), kai pasyviosios spiralės abu prievadai per 
1 Ω varžas sujungti su ekranu;  2-oji kreivė iliustruoja pasyviosios spiralės prie-vaduose 1 ir 1' atsiradusius virpesius 
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Sistemos DACh, kai pasyvioji spiralė apkrauta varžomis, lygiomis spiralės 

banginei varžai, pateikta 5.15 pav. Šiuo atveju pasyviojoje spiralėje kaip ir akty-
viojoje užtikrinamas bėgančiosios bangos režimas. Indukuoti virpesiai joje sklin-
da abiem kryptimis, kol pasiekia apkrovas, kuriose yra sugeriami. Pasyviosios 
spiralės įtaka šiuo atveju pasireiškia tuo, kad nuostoliai joje apriboja sistemos 
praleidžiamųjų dažnių juostą. Tai ir lemia spartų DACh kritimą aukštųjų dažnių 
ruože (5.15 pav.). 

Kai dvipradė spiralinė sistema naudojama bėgančiosios bangos elektroni-
niuose vamzdžiuose elektronų spinduliui kreipti, į spiralinės sistemos įėjimą   
siunčiami vienodų amplitudžių priešfaziniai signalai. Tokį sistemos darbo režimą 
modeliuoja 5.16 pav. pateikta lėtinimo ir kreipimo sistemos (5.12 pav.) įjungimo 
į signalo kanalą schema. Į vieną tiriamosios sistemos prievadą virpesiai siunčiami 
per fazės sukiklį Ф, kuris leidžia keisti gaunamų virpesių fazę, nekeičiant jų amp-
litudės. Šiuo atveju sistemos banginė varža priklauso nuo sužadinimo. Esant 
priešfaziniam sužadinimui sistema apibūdinama bangine varža nelyginei bangai 

5.15 pav. Dvipradės spiralių sistemos, kurioje spiralių laidininkų pločiai pastovūs
(5.12 pav.), DACh, kai pasyviosios spiralės abu prievadai apkrauti varžomis,
lygiomis spiralės banginei varžai Zg = Za1 = 130 Ω 

5.16 pav. Dvipradės spiralių sistemos įjungimo į signalo kanalą schema  
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oZ , o esant sinfaziniam sužadinimui – bangine varža lyginei bangai eZ . Norint 

užtikrinti tiriamosios sistemos suderinimą žemųjų dažnių ruože apkrovos varžos 
aZ  turi būti lygios oZ  arba eZ , priklausomai nuo sistemos sužadinimo. Bendruo-

ju atveju sistemos banginės varžos ( )fZo  ir ( )fZe  yra dažnio funkcijos. Todėl 
5.16 pav. parodyta schema gali būti suderinta tik dažnių ruože, kuriame spiralinės 
sistemos banginė varža kinta nedaug. Lėtinimo ir kreipimo sistemos vėlinimo 
trukmei, banginei varžai ir DACh tirti buvo taikomos anksčiau aptartos metodi-
kos. 

5.17 pav. a pateiktos dvipradės spiralinės sistemos vėlinimo trukmės dažni-
nės priklausomybės, apskaičiuotos pagal parametro 21S  dažnines priklausomy-
bes, esant priešfaziniam ( π=ϕ ) ir sinfaziniam ( �0=ϕ ) sistemos sužadinimui. 
5.17 pav., b pateiktos banginių varžų dažninės priklausomybės, nustatytos pagal 
mažiausius atspindžius sistemoje. 

Gautų rezultatų analizė rodo, kad dvipradė spiralinė sistema, atsižvelgiant į 
jos sužadinimą, apibūdinama dviem banginių varžų reikšmėmis: sklindant lyginei 
bangai – bangine varža eZ  ir sklindant nelyginei bangai – bangine varža oZ . 

5.17 pav. Dvipradės spiralių sistemos, kurioje spiralių laidininkų pločiai pasto-
vūs (5.12 pav.), vėlinimo trukmės (a) ir banginės varžos (b) dažninės priklau-
somybės, kai LS = 33, b = 3, L = 5, ls = lp = 1, h = 10, c1 = 1,  c2 = 1, spiralės vijos storis t = 0,2 mm, medžiaga – varis:   1 – esant priešfaziniam sužadinimui 
(φ = π),   2 – esant sinfaziniam sužadinimui (φ = 0º) 
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Žemųjų dažnių srityje šių varžų reikšmės skiriasi iki 50 %, o didėjant dažniui jos 
artėja viena prie kitos. Pavienėms spiralėms būdingas spartus banginės varžos 
mažėjimas didėjant dažniui. Didžia dalimi šis faktorius riboja jų pralaidumo juos-
tą. Tuo tarpu dvipradės sistemos banginė varža mažėja labai nedaug, o nelyginės 
bangos atveju – didėja. Tirtoje sistemoje iš esmės nepasireiškia nelyginės bangos 
vėlinimo trukmės dispersija dažnių ruože iki 10 GHz (5.17 pav., a, 1-oji kreivė). 
Lyginės bangos vėlinimo trukmės dispersija dažnių ruože iki 10 GHz sudaro ke-
lias dešimtąsias nanosekundės dalis. Lyginės bangos lėtinimo koeficientas siste-
moje, apskaičiuotas pagal (5.5) formulę, viduriniųjų dažnių ruože nedaug skiriasi 
nuo konstrukcinio, o nelyginės bangos – apie 10 % didesnis – ≈Lek  4,5. 

Dvipradės spiralinės sistemos DACh skaičiavimo rezultatai pateikti 
5.18 pav. Sistemos apskaičiuotos DACh priešfazinio ir sinfazinio sužadinimo 
atvejais, kai signalo šaltinio vidaus varža gZ  ir apkrovos varža aZ  yra lygios ti-
riamosios sistemos atitinkamai banginei varžai žemųjų dažnių srityje. Kadangi 
tyrimo schemoje (5.16 pav.) naudotas nesimetrinis signalo šaltinis, 2ag ZZ = . 
Nuostoliai spiralių laidininkuose įvertinti per paviršines varžas – (5.1), (5.2) for-
mulės. Kadangi abiejų sistemos spiralių perdavimo koeficientų dažninės priklau-
somybės yra identiškos, pateikta po vieną kreivę. 

Tyrimo rezultatai rodo, kad aukštesnių dažnių ruože (daugiau kaip 2 GHz) 
sistemoje DACh virpesius lemia atspindžiai. Jų priežastis yra aukštųjų dažnių 
ruože sumažėjusi spiralinės lėtinimo sistemos banginė varža, sklindant lyginei 
bangai, ir padidėjusi varža, sklindant nelyginei bangai. Tuomet DACh virpesių 
fazės (5.18 pav.) būna priešingos. Atstumas tarp dviejų DACh maksimumų arba 
minimumų sistemoje ∆F ≈ 1/2tv, čia tv – vėlinimo trukmė esant sinfaziniam arba 
priešfaziniam sistemos sužadinimui. 

5.18 pav. Dvipradės spiralių sistemos, kurioje spiralių laidininkų pločiai pasto-
vūs (5.12 pav.), DACh:    1 – esant priešfaziniam sužadinimui (φ = π), kai 
Zg = 52 Ω, Za = Zo = 104 Ω;    2 – esant sinfaziniam sužadinimui (φ = 0º), kai 
Zg = 75 Ω, Za = Ze = 150 Ω 
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Tyrimai parodė, kad spiralių sistemos, esant mažam lėtinimo koeficientui 

( 4L ≅k ), kai tarpai tarp spiralių vijų 1,5 karto didesni už vijų plotį, praleidžiamų 
dažnių juosta esant sinfaziniam ir priešfaziniam sužadinimui viršija 10 GHz. 
Skirtumas tarp dvipradės spiralinės sistemos DACh, sklindant lyginei ir nelyginei 
bangoms, yra nedidelis. 

5.2.2. Dvipradės spiralinės sistemos su periodiškai kintančio  
pločio laidininkais tyrimas 

Dvipradė spiralinė sistema su skirtingo pločio laidininkais atvaizduota 
5.12 pav. Šiuo atveju pl  > sl  ir išilgai kiekvienos spiralės laidininkų gaunami 
periodiškai pasikartojantys netolygumai. Pusę kiekvienos spiralės vijos dalies 
sudaro platus, o kitą pusę – siauras laidininkas. Tokios dvipradės spiralinės sis-
temos DACh skaičiavimo rezultatai, esant priešfaziniam (φ = π) ir sinfaziniam  
(φ = 0º) sistemos sužadinimui, pateikti 5.19 pav. Taupant skaičiavimo technikos 
išteklius, nuostoliai spiralių laidininkuose nevertinti. 

Skaičiavimo rezultatai rodo, kad periodinis spiralių sistemos vijų laidininkų 
pločio kitimas sukelia didelius sistemos DACh netolygumus ir 6–8 GHz dažnių 
ruože atsiranda užtvarinė juosta. Tolesni tyrimai parodė, kad dažniai, ties kuriais 
atsiranda užtvarinė juosta, priklauso nuo spiralių vijų vienalyčių dalių ilgio. To-
dėl galima teigti, kad šių netolygumų priežastis – daugkartiniai atspindžiai, suke-
liantys rezonansinius reiškinius. Užtvarinė juosta atsiranda ir sinfazinio, ir prieš-
fazinio sužadinimo metu. Centrinį užtvarinės juostos dažnį galima apskaičiuoti 
pagal formulę 

( )bhf
+

⋅≈ 0
r

c
4
1 .        (5.8) 

5.19 pav. Dvipradės spiralių sistemos, kurioje spiralių laidininkų pločiai periodiš-
kai kinta (5.12 pav.), DACh, kai lp/ls = 1,5:   1 – esant priešfaziniam sužadinimui 
(φ = π), kai Zg = 48 Ω, Za = Zo = 96 Ω,   2 – esant sinfaziniam sužadinimui 
(φ = 0º), kai Zg = 71 Ω,  Za = Ze = 142 Ω 
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Aukštesnį užtvarinės juostos dažnį sinfazinio sužadinimo metu lemia mažes-
nė lyginės bangos vėlinimo trukmė (5.17 pav., a, 2-oji kreivė). Taigi periodinis 
spiralių vijų laidininkų pločio netolygumas labai apriboja sistemos praleidžiamų 
dažnių ruožą. 

5.20 pav. pateiktos tiriamos sistemos DACh, gautos padidinus spiralių vijų 
laidininkų plačiųjų ir siaurųjų dalių santykį. Tam tikslui 30 % buvo padidintas 
plačiųjų dalių plotis. Iš gautų skaičiavimo rezultatų išplaukia, kad kuo didesni 
spiralių vijų netolygumai (kuo labiau skiriasi spiralių vijų laidininkų plotis), tuo 
didesnė netolygumų ir rezonansinių reiškinių įtaka sistemos charakteristikoms. 
Skaičiavimo rezultatų, pateiktų 5.19 ir 5.20 pav., palyginimas rodo, kad didėjant 
išplatintų spiralių vijų dalių pločiui ir mažėjant tarpams tarp spiralių vienalyčių 
dalių, mažėja sistemos banginės varžos, sklindant lyginei ir nelyginei bangoms. 

Gauti dvipradės spiralių sistemos su periodiškai kintančio pločio laidininkais 
tyrimo rezultatai parodė, kad kai elektromagnetinės bangos ilgio ketvirtis tampa 
artimas vienalytės laidininko atkarpos ilgiui, gaunama užtvarinė juosta, ribojanti 
dvipradės lėtinimo ir kreipimo sistemos praleidžiamų dažnių juostą. Tai patvirti-
na 4 skyriuje daugialaidžių linijų metodu gautus rezultatus. 

5.3. Spiralinės sistemos įėjimo varžos tyrimas 
Žinoma, kad lėtinimo sistemų galuose dėl elektrinio lauko sklaidos dažniau-

siai susidaro talpinio pobūdžio reaktyvumai. Jų dydis priklauso nuo lėtinimo sis-
temos tipo, konstrukcijos ir banginės varžos dydžio. Anksčiau talpinio pobūdžio 
reaktyvumams kompensuoti buvo naudojami koregavimo droseliai, jungiami prie 
sistemos prievadų. Per juos buvo siunčiamas signalas į sistemą ir jungiama ap-
krova. Tačiau tokiu būdu kompensuoti talpinio pobūdžio reaktyvumus galima tik 

5.20 pav. Dvipradės spiralių sistemos, kurioje spiralių laidininkų pločiai 
periodiškai kinta (5.12 pav.), DACh, apskaičiuotos, kai lp/ls = 2:   1 – esant 
priešfaziniam sužadinimui (φ = π), Zg = 42 Ω, Za = Zo = 84 Ω;   2 – esant 
sinfaziniam sužadinimui (φ = 0º), Zg = 69 Ω,  Za = Ze = 138 Ω 
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siaurame dažnių ruože sistemose, kurių praleidžiamų dažnių juosta yra iki 
1 GHz. Reaktyvumams mažinti platesniame dažnių ruože dažniausiai siaurina-
mos kraštinės lėtinimo sistemos vijos [5.2, 5.12]. Tačiau duomenų apie tai, kiek 
reikia siaurinti kraštinę viją, visą viją ar tik jos dalį, norint gauti mažiausią sklai-
dos įtaką sistemos charakteristikoms, nėra. 

Šiame poskyryje pateikiami rezultatai, gauti Microwave Office programų pa-
ketu tiriant spiralinės sistemos įėjimo ir banginę varžas bei jų dažninės priklau-
somybės. Įvertinta šių charakteristikų įtaka sistemos dažninėms amplitudės cha-
rakteristikoms. Išnagrinėtos kraštinių spiralės vijų, kaip derinimo atkarpų, 
naudojimo galimybės. Aptarti spiralės galų reaktyvumų įtakos mažinimo būdai 
[5.10, 5.11]. 

5.21 pav. pateiktas tirtosios spiralinės sistemos modelis, sukurtas naudojant 
vidinį Microwave Office grafinį redaktorių. Sistemos banginę varžą lemia spira-
lės vijos laidininko plotis ir storis, atstumas tarp gretimų laidininkų ir atstumas 
nuo spiralės iki išorinio ekrano bei kiti sistemos matmenys ir konstrukcijos ele-
mentai. Žinoma [5.2], kad spiralinės sistemos banginės varžos kitimas dažnių 
ruože ir netolygumai galuose labiau pasireiškia didelės banginės varžos ( 150Ω)≥  
sistemose. Todėl tiriamosios sistemos parametrai buvo parinkti taip, kad būtų 
galima gauti artimą 150 Ω  banginę varžą ( h = 10; L = 2; l = 1; b = 2; 

121 == cc  mm). 
Siekiant ištirti, kokią įtaką kraštinės spiralės vijos susiaurinimas turi siste-

mos įėjimo varžos dažninėms priklausomybėms ir sistemos DACh, buvo sukurta 
keletas papildomų spiralinės sistemos modelių, kurie nuo 5.21  pav. pateiktojo 
skiriasi kraštinėmis vijomis. Tirtų sistemų kraštinių vijų konstrukcijų variantai 
pateikti 5.22 pav. a, b, c ir d. Sistema su nesusiaurintomis kraštinėmis vijomis 

5.21 pav. Spiralinės sistemos modelis, atitinkantis  Microwave Office reikala-
vimus, sukurtas naudojant vidinį grafinį redaktorių:   1 − spiralė,   2 − išorinis 
ekranas,   3 – kraštinė spiralės vija 
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(5.21 pav.) laikoma bazine. Šios sistemos charakteristikos buvo palygintos su 
modifikuotų sistemų charakteristikomis. 

Atlikti tyrimai [5.10, 5.11, 7.14, 7.15] privertė giliau panagrinėti baigtinio il-
gio lėtinimo sistemų savybes ir koreguoti lėtinimo sistemų derinimo su signali-
niais traktais principus – kai sistemos banginė varža kintant dažniui kinta, svarbu 
mažinti ne tik reaktyvumus sistemų galuose; galinės vijos gali atlikti varžos deri-
nimo transformatorių funkciją ir mažinti DACh netolygumus. 

Įėjimo varžų dažninės priklausomybės sistemose su įvairiomis kraštinėmis 
vijomis (5.22 pav.) pateiktos 5.23 pav. Vaizdumo dėlei įėjimo varžų virpesiai, 
gaunami dėl atspindžių nuo antrojo sistemos galo, neparodyti. Rezultatų analizė 
rodo, kad sistemoje su nesusiaurintomis kraštinėmis vijomis įėjimo varža didė-
jant dažniui sparčiai mažėja. Kai dažnis toks, kad spiralės vijoje telpa pusė ban-
gos ilgio, dėl banginės varžos mažėjimo 5.21 pav. pateiktoje sistemoje įėjimo 
varža sumažėja per 30 %. 

Kai susiaurinta visa kraštinė spiralės vija (5.23 pav., 2-oji kreivė), pasireiškia 
šios vijos, kaip ketvirčio bangos ilgio derinimo transformatoriaus, įtaka. Dažnį, 
ties kuriuo vijoje telpa bangos ilgio ketvirtis, galima apskaičiuoti pagal formulę 

5.22 pav. Tirtų spiralės modelių kraštinių vijų susiaurinimo variantai:   
a – 1/4 vijos dalis,  b – 1/2 vijos dalis,  c – 3/4 vijos dalis,  d – visa kraštinė vija 

5.23 pav. Spiralinės lėtinimo sistemos įėjimo varžų modulių dažninės pri-
klausomybės, apskaičiuotos sistemų, kurių kraštinės vijos:   1 – nesusiaurin-
tos (5.21 pav.),   2 – susiaurintos 50 % (5.22 pav., d),   3 – susiaurintos 50 % 
1/2 vijos (5.22 pav., b),   4 – susiaurintos 50 % 1/4 vijos (5.22 pav., a)  



233 

( )bhf
+

⋅≈
2
c

4
1 0

r .       (5.9) 
Kai toks virpesių dažnis, sistemos (5.21 pav.) įėjimo varža padidėja ~ 40 %, o 
ties dažniu, kai vijoje telpa pusė bangos ilgio, – sumažėja. Tirtosios 150 Ω ban-
ginės varžos sistemos įėjimo varžos svyravimas gali siekti iki 40 % nominalio-
sios vertės žemųjų dažnių ruože. Kai susiaurinta pusė arba ketvirtadalis vijos, 
derinimo transformatorius padidina įėjimo varžą aukštesnių dažnių srityje (5.23  
pav., 3-oji ir 4-oji kreivės). 

Kraštinių spiralės vijų įtaką minėtų lėtinimo sistemų DACh rodo 5.24 pav. 
pateiktos kreivės. Šių kreivių numeriai atitinka sąlygas, kuriomis gautos ankstes-
nės kreivės (2-osios kreivės neparodyta dėl vietos stokos). Taupant skaičiavimo 
technikos išteklius, į nuostolius spiralės laidininkuose neatsižvelgta. Pateiktų re-
zultatų lyginamoji analizė rodo, kad įėjimo varžos dažninė priklausomybė ir jos 
pobūdis turi didelę įtaką sistemos, kaip keturpolio DACh, netolygumui. Kuo di-
desnis įėjimo varžos nuokrypis nuo nominalios reikšmės dažnių ruože, tuo dides-
ni atspindžiai ir DACh kritimas (5.23 ir 5.24 pav., 1-oji kreivė). Atstumas laiko 
ašyje tarp dviejų gretimų DACh maksimumų arba minimumų ∆f  atvirkščiai 
proporcingas dvigubai vėlinimo trukmei: 

v2
1
t∆f
⋅

≅ .        (5.10) 

Iš 5.24 pav. matome, kad ≈∆f 400–430 MHz. Tuomet pagal (5.10) formulę 
=vt 1,25–1,16 ns. Tai atitinka 5.8 pav. pateiktus šios sistemos vėlinimo  trukmės 

skaičiavimo rezultatus. 
Iš gautų tyrimo rezultatų matyti, kad kraštines spiralės vijas galima naudoti 

kaip derinimo atkarpas, leidžiančias mažinti atspindžius nuo lėtinimo sistemos 
galų ir kartu išplėsti sistemos praleidžiamų dažnių juostą. Kraštinės vijos ilgis 

5.24 pav. Spiralinių lėtinimo sistemų DACh, apskaičiuotos sistemoms, kurių 
kraštinės vijos:   1 – nesusiaurintos (5.21 pav.),   3 – susiaurintos 50 % 1/2 vijos 
(5.22 pav., b),   4 – susiaurintos 50 % 1/4 vijos (5.22 pav., a)  
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lemia dažnį rf  (5.9 formulė), ties kuriuo galima maksimaliai didinti sistemos 
įėjimo varžą, o nuo jos pločio priklauso įėjimo varžos dydis ties šiuo dažniu. 

Pastarąją mintį patvirtino kitas tyrimas. Jo rezultatai pateikti 5.25 pav. Šiuo 
atveju tiriamosios sistemos skyrėsi tuo, kad derinimo atkarpų banginė varža buvo 
sumažinta. Gautų rezultatų analizė ir lyginimas su 5.23 pav. pateiktais rezultatais 
rodo, kad sistemų įėjimo varžų pobūdis išliko toks pat, tačiau jų kitimas dažnių 
ruože gerokai sumažėjo. Tai patvirtina ir 5.26 pav. pateiktos šių sistemų DACh. 
Nagrinėtoji spiralinė sistema geriausiai suderinta, kai jos kraštinių vijų pusė su-
siaurinta  25 % (5.25, 5.26 pav.,  4-osios kreivės).  

Tolesni tyrimai parodė, kad skirtingų sistemų suderinimo sąlygos yra skir-
tingos. Jos priklauso nuo spiralinės sistemos konstrukcijos ir parametrų. Kuo  

5.26 pav. Spiralinių lėtinimo sistemų DACh, apskaičiuotos sistemoms, kurių 
kraštinės vijos:   1 – nesusiaurintos (5.21 pav.),   3 – susiaurintos 25 % 3/4 vijos 
(5.22 pav., c),   4 – susiaurintos 25 % 1/2 vijos (5.22 pav., b) 

5.25 pav. Spiralinės lėtinimo sistemos įėjimo varžų modulių dažninės priklau-
somybės, apskaičiuotos sistemoms, kurių kraštinės vijos:   1 – nesusiaurintos 
(5.21 pav.),   2 – susiaurintos 25 % (5.22 pav., d),   3 – susiaurintos 25 % 3/4 
vijos (5.22 pav., c),   4 – susiaurintos 25 % 1/2 vijos (5.22 pav., b) 
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didesnė sistemos banginė varža, tuo labiau jos įėjimo varža priklauso nuo dažnio, 
tuo didesni DACh netolygumai ir kritimas aukštųjų dažnių srityje. Mažesnės 
banginės varžos ( ≤ 150 Ω ) sistemose įėjimo varžos dažninę priklausomybę ir 
atspindžių dydį galima efektyviau koreguoti siaurinant kraštines spiralės vijas 
arba jų dalį. 

Taip pat buvo tiriamos sistemos, kurių kraštinės vijos arba jų dalių plotis 
kinta tolydžiai. Gauti rezultatai patvirtino ankstesnių tyrimų duomenis. Tokių 
sistemų tyrimo rezultatai buvo labai panašūs į pateiktus 5.25 ir 5.26 pav.  

Tyrimai parodė kraštinių vijų įtaką derinant spiralines lėtinimo sistemas su 
signalo kanalu, buvo galima nustatyti, kad galinės spiralės vijos aukštųjų dažnių 
srityje veikia kaip ketvirčio bangos ilgio derinimo transformatoriai. Tinkamai 
parinkus kraštinių vijų dalių ilgį ir plotį, galima mažinti atspindžius nuo lėtinimo 
sistemos galų ir gauti tolygesnę amplitudės dažninę charakteristiką. 

Taigi naudojant Microwave Office programų sistemas galima naujai pažinti 
reiškinius, vykstančius spiralinės sistemos galuose. Tai leidžia projektuotojui ras-
ti geresnius sprendimus, užtikrinančius sistemos suderinimą su signalo kanalu, 
siekiant gauti platesnę praleidžiamųjų dažnių juostą. 

Kiti traktų ir lėtinimo sistemų derinimo klausimai bus nagrinėjami 7 skyriuje. 

5.4. Rezonansinių reiškinių ekranų sistemoje aptikimo ir 
pašalinimo galimybių tyrimas 

Nemažai darbų skirta spiralinėms sistemoms su vidiniais ir išoriniais ekra-
nais [5.2], tačiau juose dažniausiai buvo tiriamos  vėlinimo trukmės ir banginės 
varžos dažninės priklausomybės žemųjų ir viduriniųjų dažnių srityse. Tai galima 
paaiškinti tuo, kad iki šiol taikytais analiziniais metodais nebuvo galima įvertinti 
baigtinio elektrodų ilgio ir galimų rezonansinių reiškinių baigtinio ilgio sistemo-
se. Rezonansiniai reiškiniai šiose sistemose buvo aptikti eksperimentiniais tyri-
mais, nustatant stovinčiosios bangos koeficientą sistemos įėjime plačiame dažnių 
ruože. Išsamesni tyrimai, siekiant mažinti rezonansų įtaką sistemų charakteristi-
koms, atlikti darbuose [5.13, 5.14]. [5.14] darbe, analizuojant parazitinių rezo-
nansų atsiradimo priežastis spiralinėje sistemoje, nustatytos sąlygos, kuriomis 
linijoje, sudarytoje iš išorinio ir vidinio ekranų, rezonansai nesusižadina. Teigia-
ma, kad rezonansai nesusižadina, kai išilgai spiralės telpa nelyginis sulėtintos 
bangos ilgio pusių skaičius. Tuo tarpu iš [5.13] darbo išplaukia, kad nagrinėjama 
sistema nesusižadina, kai išilgai spiralės telpa sveikasis (nebūtinai nelyginis) su-
lėtintos bangos ilgio pusių skaičius. 

Šiame poskyryje atliktų tyrimų tikslas buvo Microwave Office programų pa-
ketu patikrinti minėtųjų darbų eksperimentinių tyrimų išvadas. Tam tikslui buvo 
sudarytas spiralinės lėtinimo sistemos, sudarytos iš vidinio ir išorinio ekranų, 
modelis ir tyrimo schema, ištirtos rezonansų atsiradimo sąlygos, patikrintos ir 
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patikslintos eksperimentiniais metodais gautos išvados. Poskyryje apibendrinti 
publikacijų [5.15–5.18] rezultatai.  

5.4.1. Modelis ir tyrimo metodika 
5.27 pav. pateiktas spiralinės sistemos modelis, sukurtas naudojant vidinį 

Microwave Office grafinį redaktorių. Sistemą sudaro spiralė 1, vidinis 2 ir išori-
nis 3 ekranai. Spiralės plotis h , aukštis b  ir vijos žingsnis L  lemia konstrukci-
nio lėtinimo koeficiento vertę. Reikiama sistemos banginė varža žemutinių daž-
nių srityje buvo užtikrinta parenkant spiralės ir vidinio ekrano matmenis bei 
atstumą nuo spiralės iki išorinio ekrano. 

Siekiant geriau suderinti spiralinę sistemą su signalo šaltiniu, jos kraštinių 
vijų dalių plotis sumažintas atsižvelgiant į 5.3 poskyryje gautus tyrimo rezultatus. 
5.28 pav. pateikta spiralinės sistemos tyrimo schema. Spiralės įėjime prijungtas 
signalo šaltinis gE  su vidine varža gZ , o išėjimas apkrautas varža aZ . Šios varžos 
yra parinktos lygios sistemos banginei varžai 150 Ω  žemųjų dažnių srityje. Ši 
sistemos (5.27 pav.) banginės varžos reikšmė gauta, kai: spiralės žingsnis 
L = 2 mm, vijos plotis l = 1 mm, spiralės plotis h = 10 mm, spiralės aukštis 
b = 2,4 mm, atstumai nuo vidinio ekrano iki spiralės 1a = 2a = 1,2 mm, atstumai 
nuo spiralės iki išorinio ekrano 1c = 2c  = 1,5 mm, vidinio ekrano plotis 
1d  = 7 mm. 

Vidinis spiralės ekranas 2 abejuose galuose perjungikliais 1P  ir 2P  sujungtas 
su išoriniu ekranu. Šie perjungikliai reikalingi, kad tyrimų eigoje būtų galimybė 
su išoriniu ekranu sujungti kiekvieną vidinio  ekrano  galą  trumpai  arba  per  
varžas E1Z  ir E2Z . 

5.27 pav. Spiralinės sistemos su vidiniu ir išoriniu ekranais modelis, sukurtas 
naudojant vidinį grafinį Microwave Office redaktorių:   1 − spiralė,   2 − vidinis 
ekranas,   3 – išorinis ekranas 
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Siekiant nustatyti rezonansų atsiradimo priežastis, šiame poskyryje nagrinėja-
mos sistemos, atvaizduotos 5.27 pav., DACh, DFCh bei įėjimo varžos ir fazinės 
vėlinimo trukmės dažninės priklausomybės. Skirtingai nei ankstesniuose posky-
riuose 5.1, ir 5.2, kuriuose vėlinimo trukmė buvo skaičiuojama remiantis 21S   
parametru, kai spiralės galai trumpai sujungti su ekranais, šiame poskyryje vėlini-
mo trukmė nustatoma iš apskaičiuotų DFCh – ( )ωϕ  pagal (5.7) formulę. Taupant 
skaičiavimo technikos išteklius, į nuostolius spiralės laidininke neatsižvelgta. 

5.4.2. Rezonansų aptikimo galimybių  
(taikant Microwave Office) tyrimas 

Iš pradžių, norint nustatyti rezonansinių reiškinių priežastis, buvo tiriami du 
sistemos variantai: 1) abu vidinio ekrano galai trumpai sujungti su išoriniu ekra-
nu (perjungiklių 1P  ir 2P  padėtys 1 ir 1´); 2)  tik vienas vidinio ekrano galas trum-
pai sujungtas su išoriniu ekranu ( 1P  padėtis 1, o 2P  – padėtis 2´, 2EZ  = 100 kΩ ). Sistemos spiralės ilgis sL = 33 mm, o ekranų – eL = 34 mm. 

Sistemos DACh, apskaičiuotos dažnių ruože nuo 0 iki 10 GHz, esant skirtin-
goms vidinio ekrano sujungimo su išoriniu ekranu schemoms, pateiktos 5.29 pav. 

Rezultatų analizė rodo, kad abiem atvejais tirtoje sistemoje susižadina rezo-
nansiniai virpesiai. Šie rezonansai susiję su linijos, sudarytos iš vidinio ir išorinio 
ekranų, ilgiu. Kadangi bangos sklidimo greitis iš vidinio ir išorinio ekranų suda-
rytoje ilgoje linijoje artimas šviesos greičiui, rezonansinį dažnį atitinka bangos 
ilgis 

r

0
er

c

f=λ ,         (5.11) 
čia rf – rezonanso dažnis.  

5.28 pav. Spiralinės lėtinimo sistemos tyrimo schema:   1 – spiralė,   2 – vidinis 
ekranas,   3 – išorinis ekranas, P1 ir P2 – vidinio ekrano sujungimo su išoriniu 
perjungikliai,  ZE1  ir ZE2 – vidinio ekrano apkrovos varžos 
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Sistemoje, kurios vidinio ir išorinio ekranų galai trumpai sujungti, tirtame 
dažnių ruože rezonansai stebimi ties dažniais r1f = 4,2 GHz ir r2f  = 8,4 GHz. Pagal (5.11) formulę 352 er2er1 ≈≈ λλ mm. Šiuo atveju parazitinis rezonansas 
sistemoje susižadina, kai išilgai abiejuose galuose trumpai sujungtos ilgosios lini-
jos telpa sveikasis nesulėtintos bangos ilgio pusių skaičius ( er2er1e 2 λλ ≈≈L ). 

Toje pačioje sistemoje, kurios viename gale trumpai sujungti ekranai, tirtame 
dažnių ruože buvo du rezonansai: r1f = 2,15 GHz ir r2f = 6,4 GHz. Pagal (5.11) 
formulę 354er1 ≈λ mm ir 3543 2 ≈erλ mm. Šiuo atveju iš išorinio ir vidinio ekra-
nų sudaryta linija sistemoje yra vieno arba trijų ketvirčių bangos ilgio viename 
gale trumpai sujungta rezonansinė atkarpa. Abiem atvejais nedidelę sisteminę 
1 mm paklaidą galima paaiškinti tuo, kad neatsižvelgiama į tarp ekranų esančią 
spiralę. 

Atliktas tyrimas patvirtina mintį, kad linija, kurią sudaro spiralinės sistemos 
vidinis ir išorinis ekranai, susižadina ir kad rezonansinius reiškinius programa 
leidžia aptikti. Rezonansiniai dažniai priklauso nuo ekranų ilgio ir jų tarpusavio 
sujungimo būdo. Paprastai tokio tipo sistemose vidinis ir išorinis ekranai būna 
trumpai sujungti tarpusavyje abejuose sistemos galuose. Tokia linija susižadina 
ties dažniais 

e

0
r

c
2
1

L
nf ⋅≅ ,        (5.12) 

čia n = 1, 2, 3, ...  
Kadangi spiralinės lėtinimo sistemos darbo dažnių ruože fazės kampas θ  

tarp gretimų vijų srovių arba įtampų paprastai neviršija π , todėl šiose sistemose 
galimas tik vienas rezonansas.  

 
 

5.29 pav. Spiralinių sistemų DACh, apskaičiuotos, esant skirtingoms ekranų 
sujungimo schemoms:   1 – abiejuose galuose trumpai sujungti ekranai,
2 – viename gale trumpai sujungti ekranai 
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5.4.3. Rezonansinių reiškinių pašalinimo galimybių tyrimas 

Siekiant nustatyti rezonansinių reiškinių išvengimo galimybes, buvo nagri-
nėjamos spiralinių sistemų, sudarytų iš įvairių ekranų ilgių, DACh ir vėlinimo 
trukmės dažninės priklausomybės dažnių ruože 0–10 GHz. 5.30 pav. pateiktos 
tirtų sistemų DACh, o 5.31 pav. – vėlinimo trukmės dažninės priklausomybės. 

Iš gautų rezultatų matyti, kad sistemoje, kurios vidinio ekrano ilgis 
eL = 27 mm, kai išilgai ekrano telpa pusė bangos ilgio ( 282er ≈λ  mm), pasi-

reiškia vienas rezonansas ties dažniu rf = 5,3 GHz, o sistemoje, kurioje yra prail-
gintas ekranas ( eL = 38 mm), tirtame dažnių ruože pasireiškia du rezonansai: 
pirmasis – ties dažniu, kai išilgai linijos telpa pusė bangos ilgio ( r1f = 3,85 GHz, 

3921 ≈erλ mm), o antrasis, – kai telpa bangos ilgis ( r2f = 7,64 GHz, 
er2λ = 39 mm). 

Kai vidinio ekrano ilgis buvo lygus spiralės ilgiui eL = sL = 33 mm, rezonan-
sas sistemoje nesusižadino. Tai rodo sistemos DACh ir vėlinimo trukmės dažni-

5.30 pav. Spiralinių sistemų, kurių ekranai sudaro abiejuose galuose trumpai 
sujungtą ilgosios linijos atkarpą, DACh:   1 – Le = 27,   2 – Le = 38, 
3 – Le = 33 mm 

5.31 pav. Spiralinių sistemų, kurių ekranai sudaro abiejuose galuose trumpai 
sujungtą ilgosios linijos atkarpą, vėlinimo trukmės dažninės priklausomybės:   
1 – Le = 27,    2 – Le = 38,    3 – Le = 33 mm 
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nės priklausomybės, pateiktos 5.30 ir 5.31 pav. 3-iosiomis kreivėmis. Šiuo atveju 
rezonansinis dažnis (kai telpa pusė nesulėtintos bangos ilgio išilgai vidinio ekra-
no) turėjo būti ties rf ≈  4,4 GHz. 

Iš 5.31 pav. pateiktų sistemų, sudarytų iš įvairių ilgių ekranų, vėlinimo truk-
mės vt  dažninių priklausomybių palyginimo matyti, kad šios charakteristikos 
sutampa, išskyrus siaurus dažnių ruožus, kuriuose pasireiškia rezonansai. Aptar-
tieji ir kiti čia nepateikti tyrimai parodė, kad rezonansai iš ekranų sudarytoje ilgo-
je linijoje nesusižadina, kai spiralės ilgis lygus vidinio ekrano ilgiui, o spiralę 
sudaro sveikasis vijų skaičius. Tokiu atveju lėtinimo sistemos galai yra geriausiai 
suderinti su signaliniu traktu ir rezonansiniai reiškiniai nepasireiškia. 

Šiems teiginiams patikrinti buvo ištirta sistema su perstumtu spiralės atžvil-
giu vidiniu ekranu. Supaprastintas sistemos konstrukcijos variantas pateiktas 
5.32 pav. Šioje sistemoje vidinio ekrano ilgis lygus spiralinės linijos ilgiui 

eL = sL , tačiau vidinis ekranas perstumtas išilgai spiralės per vieną viją. 5.28 pav. 
pateiktoje schemoje perjungikliai 1P  ir 2P  buvo perjungti atitinkamai į padėtį 2 ir 
2´ ir E1Z = 2EZ = 1 Ω . Tyrimo rezultatai parodė, kad šiuo atveju rezonansai iš 
ekranų sudarytoje ilgoje linijoje susižadina (5.33 pav.). To priežastis yra skirtin-
gos sąlygos (nevienodi reaktyvumai) spiralės galuose. Šis papildomas tyrimas 
patvirtina ankstesnę prielaidą ir leidžia patikslinti vieną iš aukščiau suformuluotų 
rezonansų panaikinimo sąlygų: iš ekranų sudaryta ilga linija turi būti vienodo 
ilgio su spirale ir neperstumta jos atžvilgiu išilginės ašies kryptimi. 

Aptartą rezonansų išvengimo sąlygą spiralinėje lėtinimo sistemoje gana sun-
ku įgyvendinti praktiškai, kadangi išorinį ekraną sudėtinga sujungti su vidiniu, 
kai pastarasis yra vienodo ilgio su jį gaubiančia spirale. Paprastai spiralinių lėti-
nimo sistemų vidiniai ekranai dėl tvirtinimo ypatumų yra ilgesni už spiralę. Tokie 
atvejai buvo tyrinėti [5.13] ir [5.14] darbuose. 

Patikrinti rezonansų išvengimo sąlygas, kai ekranai ilgesni už spiralę, ne-
lengva, kadangi reikia užtikrinti, kad išilgai spiralės tilptų sveikasis lyginis arba 
nelyginis sulėtintos bangos ilgio pusių skaičius, kuris priklauso ne tik nuo spira-
lės ilgio, bet ir nuo vėlinimo trukmės dispersijos joje. 

5.32 pav. Spiralinė sistema, kurioje išilgai spiralės ašies perstumtas vidinis 
ekranas:   1 – spiralė,   2 – vidinis ekranas,   3 – išorinis ekranas 
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Ieškant sprendimo vidinis ekranas buvo pakeistas meandru (5.34 pav.). Tai 
leido padidinti vidinio ekrano ilgį ir kartu sutankinti dažnių ašyje rezonansus. 
Spiralinės sistemos su meandro pavidalo vidiniu ekranu tyrimo rezultatai pateikti 
5.35 ir 5.36 pav. 

5.35 pav. pateikta charakteristika rodo rezonansų ekranuose įtaką sistemos 
įėjimo varžos dažninei priklausomybei. Iš pateiktosios charakteristikos matyti, 
kad dažnių ruože nuo 4,5 iki 7 GHz iš ekranų sudarytos linijos rezonansų įtaka 
nepasireiškia. Indukuotų iš spiralės į ekraną signalų (5.36 pav.) analizė rodo, kad 
ties 5,3 ir 6,3 GHz jie minimalūs. Ties pirmuoju dažniu išilgai vidinio ekrano 
telpa du bangos ilgiai ( 24 erλ ), o išilgai spiralės – 27 erλ . Ties antruoju dažniu 
išilgai ekrano telpa 25 erλ , o išilgai spiralės – 28 erλ . Taigi, šio tyrimo rezultatai 
patvirtina [5.13] darbo išvadas, kad rezonansai spiralinėje sistemoje nesusižadi-
na, kai išilgai spiralės telpa sveikasis sulėtintos bangos ilgio pusių skaičius. 

Tuo tarpu [5.14] darbe yra nustatyta tik pirmojo rezonanso nesusižadinimo 
sąlyga. Atsižvelgiant į tai, kad realios baigtinio ilgio spiralinės sistemos pralei-
džiamųjų dažnių ruože gali susižadinti tik vienas rezonansas, ši sąlyga irgi teisinga. 

5.33 pav. Perdavimo koeficiento iš spiralės į ekraną (2 arba 2´ taškus 5.28 pav.) 
dažninės priklausomybės sistemoje su perstumtu vidiniu ekranu 

5.34 pav. Spiralinė sistema su meandro pavidalo vidiniu ekranu:   1 – spiralė, 
2 – vidinis ekranas,   3 – išorinis ekranas 
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Tyrimas parodė, kad taikant Microwave Office galima aptikti rezonansinius 
reiškinius ir nustatyti jų išvengimo sąlygas, parenkant tam tikrą sistemos konst-
rukciją. Taigi galima sumažinti sistemų kūrimo darbų trukmę – išvengti ilgai 
trunkančių, brangių eksperimentinių darbų. 

5.5. Trimačio modeliavimo programinės įrangos 
naudojimas 

Paketo Microwave Office taikymas spiralinėms lėtinimo sistemoms tirti at-
skleidė skaitmeninių metodų privalumus. Šis paketas atveria dideles galimybes 
projektuotojui, kadangi galima įvertinti daug papildomų veiksnių (baigtinį siste-
mos ilgį, galų efektus, sudėtingą laidininko formą, rezonansus sistemos elektro-
duose), nustatyti nuostolius laidininke ir dielektrike. 

5.35 pav. Spiralinės sistemos su meandro pavidalo vidiniu ekranu įėjimo varžos 
dažninė priklausomybė 

5.36 pav. Perdavimo koeficiento iš spiralės į ekraną (2 arba 2´ taškus 5.28 pav.) 
dažninė priklausomybė sistemoje, kurioje panaudotas meandro pavidalo vidinis 
ekranas  
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Vienas iš didžiausių šio paketo trūkumų yra tas, kad jis pritaikytas planario-

sios struktūros sistemoms modeliuoti; jam reikia didelių skaičiavimo technikos 
išteklių: operatyviosios kompiuterio atminties ir procesoriaus spartos. Be to, juo 
negalima įvertinti atskirus modelio sluoksnius jungiančių elementų: plokščios 
spiralės laidininkų šoninių dalių, išorinį ir vidinį spiralės ekranus jungiančių 
trumpiklių, dielektrinių spiralės laikiklių ir kitų elementų įtakos. Todėl sudėtin-
goms spiralinėms sistemoms tirti naudotini trimačio modeliavimo programų pa-
ketai. 

Šiame poskyryje nagrinėjamos vokiečių kompanijos CST (Computer Simula-
tion Technology) trimačio modeliavimo programų paketo MicroWave Studio tai-
kymo lėtinimo sistemoms tirti ir projektuoti galimybės. Poskyryje apibendrinta 
[5.21, 5.25, 5.28] darbų medžiaga. 

5.5.1. Trumpa trimačio modeliavimo paketo MicroWave Studio 
charakteristika 

Programų paketas MicroWave Studio yra pati šiuolaikiškiausia trimačio 
elektromagnetinio modeliavimo sistema [5.20]. Puikus vartotojo interfeisas, ga-
lingi geometrinių modelių braižymo įrankiai ir ypač našus skaičiavimo branduo-
lys leidžia gerokai sumažinti projektavimo trukmę. MicroWave Studio programa 
taikomas baigtinių integralų metodas (FIT), kuriuo, atsižvelgiant į energijos 
tvermės dėsnį, iš pradžių aprašoma Maksvelo lygtis, o paskui formuojamos spe-
cifinės diferencialinės lygtys (banginė arba Puasono). Modeliavimą galima įgy-
vendinti dažnių arba laiko srityse. Įtaiso skaidymo tinklelis neturi apribojimų nė-
ra: greta įprasto stačiakampio tinklelio Dekarto koordinačių sistemoje palaikomi 
ir nestačiakampiai tinkleliai, pavyzdžiui, tetraedrinis. 

Baigtinių integralų metodas laiko srityje veiksmingiausias tada, kai naudo-
jamas stačiakampis skaidymo tinklelis. Bet kokios formos tūrinėms struktūroms 
modeliuoti sukurtas originalus aproksimacijos būdas, tinkantis idealiomis ribi-
nėmis sąlygomis (Perfect Boundary Approximation – PBA). Šiuo būdu  kubinę 
tinklelio ląstelę galima suskaidyti į dvi dalis taip, kad skaidymo riba sutaptų su 
dviejų skirtingų aplinkų skiriamąja riba ir atspindėtų realią modeliuojamos struk-
tūros geometriją (5.37 pav., a). Šio būdo galimybės buvo išplėstos plonų sienelių 
metodu (Thin Sheet Technique – TST), leidžiančiu optimaliai pateikti dvi tinkle-
lio kubinės ląstelės dalis, atskirtas plona metaline sienele. 5-ojoje programų pake-
to versijoje naudojama dar viena skaidymo technologija – potinklių metodas 
(Multilevel Subgriding Scheme – MSS). Jis leidžia skaidymo linijoms prasidėti ir 
baigtis bet kuriame analizuojamo tūrio taške. Taigi esant bet kokios formos ele-
mentams galima gauti ypatingus sluoksnius su susmulkintu skaidymo tinkleliu 
(5.37 pav., b). PBA ir TST metodai galioja ir susmulkintiems tinklelio elemen-
tams. Tai dar padidina analizės tikslumą. Nors vartotojas gali lengvai keisti  
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tinklelį, norėdamas tiksliau aprašyti objektą kritinėse modeliuojamos struktūros 
srityse, sistema, taikant specialią ekspertinę sistemą, automatiškai parenka opti-
malų tinklelį. 

Akivaizdu, kad pagrindinis baigtinių skirtumų ir į jį panašių metodų trūku-
mas yra nepakankamai tikslus tūrinių trimačių paviršių pateikimas. Šiuo unikaliu 
PBA metodu galima modeliuoti bet kokios formos paviršius, išvengti laiptuoto 
artinio paklaidos, išsiverčiant be smulkiausio skaidymo tinklelio. Metodu taip pat 
galima įvertinti metalinių sluoksnių arba mikrojuostelinių linijų laidininkų storį 
papildomai nesuskaidytoje tinklelio skiltyje. 

Pagrindinis baigtinių integralų metodo pranašumas yra elektromagnetinio 
lauko charakteristikų laiko srityje skaičiavimo tikslumas. Vieną kartą paleista 
skaičiavimo programa galima modeliuoti sistemą plačiame dažnių ruože. Siste-
mos charakteristikos apskaičiuojamos gana greitai, įskaitant ir aštrius rezonansų 
pikus. Nuostoliai dielektrinėse medžiagose įvertinami dielektrinių nuostolių 
kampo tangentu arba laidumu, o laidininkuose – paviršinės varžos modeliu. 

Skaičiavimo branduolys dažnių ašyje (Frequency Domain Solver) turi adap-
tyvųjį dažnių svyravimo algoritmą, leidžiantį gauti tikslias charakteristikas esant 
minimaliam automatiškai pasirinktam dažnių taškų skaičiui. Ypač daug dėmesio 
skiriama modoms skaičiuoti sistemos prievaduose, įvertinant nuostolius medžia-
gose. 

Skaičiavimo branduolys yra pritaikytas lėtinimo sistemoms tirti, kadangi pa-
laiko periodines ribines sąlygas. Pirminis modeliavimo rezultatas yra apibendrinti 
sklaidos matricos S  parametrai, esant bet kokiam modų skaičiui kiekviename 
įėjime. Apskaičiuotieji S  parametrai gali būti pateikti įvairia forma: grafikais, 
lentelėmis arba išsaugoti faile „Touchstone“ formatu, kuriuo galima naudoti 
duomenis schemų modeliavimo programose. Be S  parametrų, MicroWave Studio 
programa galima sudaryti ekvivalentinę tiriamojo įtaiso schemą SPICE formatu. 

5.37 pav. Sferos skaidymo tinklelio pavyzdys PBA metodu (a) ir MSS metodu (b) 
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5.5.2. Vidinių anizotropinių ekranų įtakos spiralinės sistemos 

charakteristikoms tyrimas 
Šio tyrimo tikslas – patikrinti MicroWave Studio programų sistemos tinka-

mumą spiralinėms ir meandrinėms lėtinimo sistemoms modeliuoti. Tam tikslui 
buvo pasirinkta ekranuota spiralinė lėtinimo sistema, kurios savybės ištirtos 
elektrodinaminiu ir daugialaidžių linijų metodais. Vienas iš pagrindinių veiksnių, 
ribojančių spiralinės lėtinimo sistemos praleidžiamųjų dažnių juostą, yra fazės 
vėlinimo trukmės dispersija. Koreguoti vėlinimo trukmės dažninę priklausomybę 
galima naudojant anizotropinius ekranus [5.2]. MicroWave Studio programa buvo 
ištirta vidinių anizotropinių ekranų įtaka spiralinės sistemos charakteristikoms. 
Tirtų spiralinių sistemų skerspjūviai pateikti 5.38 pav. Spiralės ir vidinių ekranų 
matmenys buvo parinkti tokie, kad būtų galima gauti sistemos banginę varžą 
~ 100 Ω ir lėtinimo koeficientą ~ 12,5: spiralės žingsnis L = 2 mm, vijos plotis 
l = 1 mm, spiralės plotis h = 10 mm, spiralės aukštis b = 2,5 mm. Atstumas tarp 
dviejų lygiagrečių vidinio ekrano plokštelių lygus ištisinio vidinio ekrano storiui 
~ 0,7 mm. Tyrimui buvo panaudota 42 mm ilgio sistema [5.21]. Bazine buvo lai-
kyta sistema su storu vidiniu ekranu 5.38 pav., c. 

Spiralinės lėtinimo sistemos tyrimo procedūra labai paprasta: nubraižomas 
sistemos konstrukcijos brėžinys naudojant sistemos vidinį grafinį redaktorių mas-
teliu 1:1 ir nurodomi signalo šaltinio ir apkrovos prijungimo prievadai. Fazės vė-
linimo trukmės ir banginės varžos dažninių priklausomybių tyrimo metodikos 
MicroWave Studio programa analogiškos anksčiau sukurtoms, 5.1.2 punkte pa-
teiktoms, dirbant su Microwave Office programų sistema naudotoms schemoms ir 
metodikoms. 

5.38 pav. Tirtų spiralinių lėtinimo sistemų skerspjūviai (išorinis ekranas ne-
parodytas): a – vidinis ištisinis simetriškai spiralei įtaisytas ekranas, b – vidinis 
simetriškai spiralei įdėtas ekranas su išilginiu plyšiu, c – vidinis ištisinis storas 
simetriškai spiralei įdėtas ekranas, d – vidinis ekranas, sudarytas iš dviejų 
lygiagrečių plokštelių, įdėtas spiralei simetriškai, e – vidinis ekranas, sudarytas 
iš dviejų lygiagrečių plokštelių, įdėtas spiralei asimetriškai 
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5.38 pav., a ir b pateiktų sistemų vėlinimo trukmės dažninių priklausomybių 
grafikai pateikti 5.39 pav.  

Tyrimai parodė, kad siauri išilginiai plyšiai ploname vidiniame ekrane iš es-
mės nekeičia vėlinimo trukmės dažninės priklausomybės, nors daugelis tyrimų 
(vėlinimo linijų charakteristikų skaičiavimai ir eksperimentai) yra parodę, kad 
anizotropinis ekranas turi įtakos vėlinimui žemųjų dažnių srityje. Galimos to 
priežastys: netolygumų dėl tarpų tarp vidinio ekrano ir spiralės įtaka didesnė nei 
plyšių įtaka. Kita vertus, kai vidiniame ekrane yra du plyšiai, vėlinimo trukmė 
pačių žemiausių dažnių srityje padidėja (5.39 pav., 3-oji kreivė). 

5.38 pav., c, d ir e parodytų sistemų vėlinimo trukmės dažninių priklauso-
mybių grafikai pateikti 5.40 pav. Iš pateiktų duomenų matome, kad iš dviejų ly-
giagrečių plokštelių sudaryti vidiniai ekranai pasižymi anizotropinėmis savybė-
mis, dėl to padidėja sistemos vėlinimo trukmė žemųjų dažnių ruože (2-oji ir 3-oji 
kreivės). Didžiausią įtaką fazės vėlinimo trukmei žemųjų dažnių ruože turi asi-
metriškai spiralei įtaisytas vidinis anizotropinis ekranas (5.40 pav., 3-oji kreivė). 

Asimetriškai įtaisytas iš dviejų lygiagrečių plokštelių sudarytas vidinis ekra-
nas didina sistemos lėtinimo koeficientą žemųjų ir viduriniųjų dažnių ruože 
(5.40 pav., 3-oji kreivė). To priežastis yra išilgai spiralės vijos susidarę periodi-
niai netolygumai [5.22]. Tolesni periodinių netolygumų įtakos tyrimai parodė, 
kad jie riboja sistemos praleidžiamųjų dažnių juostą. 

5.5.3. Periodinių netolygumų įtakos tyrimas 
Paprastai visoms spiralinėms lėtinimo sistemoms būdingi periodiniai netoly-

gumai, kadangi spiralei tvirtinti naudojami specialūs dielektriniai laikikliai. 
[5.22] darbe parodyta, kad nevienalytė spiralinė sistema įgyja užtvarinio filtro 
savybių, kai didėjant dažniui fazės kampas θ  tarp gretimų spiralės vijų įtampų ar 

5.39 pav. Fazės vėlinimo trukmės dažninės priklausomybės apskaičiuotos 
5.38 pav. pateiktoms spiralinėms sistemoms:   1 – a variantas,   2 – b variantas, 
3 – vidinis ekranas, analogiškas b variantui, bet turintis du plyšius 
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srovių artėja prie π . Norint padidinti sistemos praleidžiamųjų dažnių juostą be-
veik du kartus, siūloma kiekvieną spiralės viją tvirtinti prie dviejų dielektrinių 
laikiklių. 

5.41 pav. pateikta spiralinė lėtinimo sistema su vienu dielektriniu spiralės 
laikikliu ir šios sistemos DACh apskaičiuota MicroWave Studio programa. Gauti 
skaičiavimo rezultatai visiškai patvirtino [5.22] darbo išvadas. Tuo pačiu metu 
buvo rastas paprastas inžinerinis sprendimas, leidžiantis išplėsti sistemos pralei-
džiamųjų dažnių juostą. Šis sprendimas ir tyrimo rezultatai pateikti 5.42 pav. Čia 
vietoje vieno netolygumo išilgai spiralės vijos dešinėje pusėje, kuris gaunamas 
dėl dielektrinio laikiklio (padidinančio talpą tarp spiralės vijų), sukurtas antrasis 
netolygumas prie kairės spiralės pusės vijų priartinant vidinį ekraną. Netolygumų 
periodas išilgai vijos sumažėja, o užtvarinė juosta nukeliama į aukštesnių dažnių 
sritį (5.42 pav., b). 

5.40 pav. Fazės vėlinimo trukmės dažninės priklausomybės, apskaičiuotos 
5.38 pav. pateiktoms spiralinėms sistemoms:   1 – c variantas,   2 – d variantas, 
3 – e variantas 

5.41 pav. Spiralinė lėtinimo sistema su keraminiu laikikliu (a) ir jos DACh (b) 
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Žinoma, kad apskritai ištisiniai dielektriniai spiralių laikikliai sukelia disper-
siją ir apriboja sistemos praleidžiamų dažnių juostą. Tai patvirtino ir MicroWave 
Studio programa atlikti skaičiavimai. Spiralinės sistemos su ištisiniu dielektriniu 
laikikliu, kurio didelė santykinė dielektrinė skvarba ( rε = 9), DACh parodyta 
5.43 pav. Matome kad, lyginant su 5.41 pav. gautais rezultatais, padidėjo DACh 
netolygumai ir ~ 1 GHz susiaurėjo sistemos praleidžiamų dažnių juosta. 

Praktikoje ištisiniai keraminiai laikikliai spiralėms tvirtinti naudojami labai 
retai. Dažnesni yra šukų pavidalo keraminiai laikikliai, kuriuose atstumas tarp 
dviejų gretimų spiralės vijų tvirtinimo elementų gerokai didesnis, o elektromag-
netinis ryšys tarp spiralės vijų per dielektriką mažesnis. Šio darbo autoriai yra 
pasiūlę [5.23] ištisinius keraminius laikiklius keisti dviejų eilių šukų pavidalo 
laikikliais, kuriais gretimos spiralės vijos tvirtinamos prie skirtingų laikiklių stry-
pelių eilių. Nors toks laikiklis yra gerokai sudėtingesnis, tačiau šiuo atveju talpa 

5.42 pav. Spiralinė lėtinimo sistema su keraminiu laikikliu ir asimetriškai pasta-
tytu vidiniu ekranu (a) ir jos DACh (b)  

5.43 pav. Spiralinės sistemos su ištisiniu keraminiu laikikliu DACh 
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tarp gretimų spiralės vijų tvirtinimo taškų sumažėja. Spiralinės lėtinimo sistemos 
su sudėtingu dviejų eilių šukų pavidalo laikikliu modelis, sudarytas 
MicroWave Studio aplinkoje, pateiktas 5.44 pav. Šios sistemos tyrimo rezultatai 
pateikti 5.45 pav. Jie patvirtina dvieilių dielektrinių šukų naudojimo efektyvumą. 

Tyrimai parodė, kad trimačio modeliavimo programų sistemą MicroWave 
Studio galima sėkmingai taikyti lėtinimo sistemoms tirti ir projektuoti. Tyrimo 
metu paaiškėjo akivaizdūs MicroWave Studio programų paketo privalumai, lygi-
nant su Microwave Office programų paketu: keliolika kartų trumpesnė skaičiavi-
mo trukmė, paketas pritaikytas erdvinėms struktūroms modeliuoti, todėl galima 
įvertinti atskirus konstrukcijos elementus, dielektrinius laikiklius, junges, įžemi-
nimą. Svarbu, kad galima nustatyti atskirų konstrukcijos elementų konfigūraciją, 
pavyzdžiui, šukų pavidalo dielektrinius laikiklius, junges. Tačiau kai kurias sis-
temos charakteristikas (pavyzdžiui, fazės vėlinimo trukmės ir banginės varžos 
dažnines priklausomybes), kurios svarbios lėtinimo sistemų projektuotojui, nu-
statyti sudėtingiau, kadangi S  parametrai apskaičiuojami realiai konstrukcijai, 
įvertinant minėtuosius konstrukcijos elementus ir elektrinio lauko jėgų linijų 
sklaidą sistemos galuose. 

5.44 pav. Spiralinė sistema su dviejų eilių šukų laikikliais 

5.45 pav. Spiralinės sistemos su dvieiliu keraminių šukų laikikliu DACh 
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Taikant pasiūlytas ir patikrintas metodikas MicroWave Studio programų sis-

tema suteikiama projektuotojui naujų galimybių, kurių jis neturi taikydamas kitus 
metodus, atrandant naujus efektyvesnius sprendimus. Pavyzdžiui, tyrimas at-
skleidė spiralinės lėtinimo sistemos tolesnio tobulinimo galimybes: parodė, kad 
vidinį arba išorinį ekraną priartinus prie dielektriniais laikikliais  nesutvirtintos 
spiralės plokščiosios dalies, praleidžiamų dažnių juostos plotį galima padidinti 
beveik du kartus.  

5.5.4. Meandrinės lėtinimo sistemos savybių tyrimas  
Simetrinės ir nesimetrinės meandrinės lėtinimo ir kreipimo sistemos plačiai 

išnagrinėtos analiziniais metodais. Meandrinėms sistemoms skirtuose darbuose 
dažniausiai buvo tiriamos fazės vėlinimo trukmės ir banginės varžos dažninės 
priklausomybės žemųjų ir vidurinių dažnių ruože, kol fazės kampas θ  tarp gre-
timų laidininkų srovių arba įtampų neviršija 2π . Kadangi meandrinių sistemų 
planarinių elektrodų struktūrai modeliuoti gerai tinka daugialaidžių linijų meto-
das [5.2], skaitmeniniai metodai šioms sistemoms tirti iki šiol buvo mažai taiko-
mi. 

Žinoma užpatentuota originali meandrinė lėtinimo ir kreipimo sistema 
[5.24], tačiau iki galo nėra ištirtos jos charakteristikos ir galimybės. Šio tyrimo 
tikslas toks: patikrinti MicroWave Studio programų sistemos taikymo galimybes 
meandrinėms lėtinimo sistemoms projektuoti ir charakteristikoms skaičiuoti; at-
skleisti veiksnių, kurių negalima nustatyti kitais metodais, įtaką nesimetrinių ir 
sistemų su perstumtais per pusę periodo meandriniais elektrodais charakteristi-
koms; ištirti ir įvertinti baigtinio elektrodų ilgio įtaką sistemų dažninėms ampli-
tudės ir fazės charakteristikoms. 

5.5.4.1. Nesimetrinės meandrinės lėtinimo sistemos tyrimas 
Pradžioje tirti buvo pasirinktas [5.24] darbo autorių meandrinės lėtinimo sis-

temos nesimetrinis variantas. Šio varianto modelis, sukurtas naudojant 
MicroWave Studio paketo vidinį grafinį redaktorių, pateiktas 5.46 pav. Sistemą 
sudaro: meandro pavidalo signalinis laidininkas 1, įtaisytas virš metalizuoto die-
lektrinio pagrindo 2 su nemetalizuotais laikikliais 3. Kilpų pavidalo meandro šo-
nai pritvirtinti prie dielektrinių laikiklių 3, aplink kuriuos paliktos nemetalizuotos 
aikštelės. Sistemą gaubia išorinis ekranas 5 (jo priekinė sienelė brėžinyje neparo-
dyta). 

Meandrinės lėtinimo sistemos tyrimo metodika analogiška [5.4, 5.21] dar-
buose pateiktai metodikai: braižomas sistemos konstrukcijos brėžinys, naudojant 
vidinį grafinį redaktorių masteliu 1:1, ir nurodomi signalo šaltinio bei apkrovos 
prijungimo prievadai; prie įėjimo prievadų prijungiamas signalo šaltinis, o prie 
išėjimo prievadų – apkrovos varža. Tiriant sistemos DACh, signalo šaltinio ir 
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apkrovos varžos parenkamos lygios sistemos banginei varžai žemųjų dažnių sri-
tyje. Lėtinimo koeficiento dažninė priklausomybė nustatoma rezonansiniu meto-
du, o banginė varža – pagal minimalius atspindžius sistemoje. 

Sistemos lėtinimo koeficientas kL ≈ 10 ir banginė varža ZB ≈ 50 Ω buvo gauti esant tokiems sistemos matmenims: meandro plotis h = 8,5 mm, meandro laidi-
ninkų žingsnis L = 1 mm, laidininkų plotis l = 0,5 mm, laidininko storis 
t = 0,2 mm, meandro atstumas iki metalizuotos plokštumos w1 = 0,2L, meandro 
atstumas iki išorinio ekrano w2 = 0,1L [5.25]. Sistemos lėtinimo koeficiento dažninė priklausomybė, esant skirtingoms die-
lektrinių laikiklių pagrindų santykinėms dielektrinėms skvarboms εr, pateikta 5.47 pav. Šiuo eksperimentu buvo patikrintas autorių teiginys, kad jų pasiūlytoje 
konstrukcijoje dielektrikas neturi įtakos sistemos savybėms. Atlikti tyrimai paro-
dė, kad sistemų su idealiu dielektriku (εr = 1) ir realiu (εr = 4) fazės lėtinimo 
trukmės dispersija (5.47 pav., 1-oji ir 2-oji kreivės) ir DACh (5.48 pav., 1-oji ir 
2-oji kreivės) sutampa. Lėtinimo koeficiento padidėjimas dėl dielektriko visame 
dažnių ruože mažesnis nei 1 %. Kai εr = 8, sistemos praleidžiamųjų dažnių juosta 
siaurėja labai nedaug – mažiau nei 0,5 GHz, (5.48 pav., 3-ioji kreivė), o lėtinimo 
koeficientas padidėja iki ~ 2,5 % (5.47 pav., 3-ioji kreivė). 

Tyrimai patvirtino žinomą tiesą, kad meandrinei lėtinimo sistemai būdinga 
didelė (lyginant su spiralinėmis sistemomis) dispersija. Lėtinimo koeficientas 
žemųjų dažnių ruože yra mažesnis už konstruktyvinį (5.47 pav.). Maždaug ties 

5.46 pav. Nesimetrinės meandrinės lėtinimo sistemos modelis:   1 – meand-
ro pavidalo signalinis laidininkas,   2 – metalizuotas dielektrinis pagrindas, 
3 – dielektrinis laikiklis,   4 – nemetalizuota aplink laikiklį esanti aikštelė, 
5 – išorinis ekranas 
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10 GHz jis pasiekia konstruktyvinio lėtinimo koeficiento reikšmę 10,4. Dažnių 
ruože nuo 0 iki užtvarinės juostos ribos, kai fazių skirtumas tarp gretimų vijų 
srovių arba įtampų pasiekia π  (šiuo atveju tai įvyksta, kai dažnis yra apie 
15 GHz), lėtinimo koeficientas pakinta daugiau nei 10 %.  

Šie tyrimo rezultatai sutampa su ankstesniuose darbuose [5.2, 5.27] paskelb-
tais rezultatais. 5.48 pav. pateiktos meandrinės lėtinimo sistemos DACh, iš kurių 
matyti, kad aukštesniųjų dažnių ruože (daugiau kaip 2 GHz) sistemoje atsiranda 
atspindžių. Jų priežastis – talpinio pobūdžio netolygumai sistemos galuose ir di-
dėjant dažniui pakitusi meandrinės lėtinimo sistemos banginė varža. Kai fazės 
kampas θ  tarp gretimų vijų srovių arba įtampų artėja prie 2π , atspindžiai siste-
moje sumažėja. Tai galima paaiškinti tuo, kad analogiškai kaip kraštinės spiralės 
vijos (5.3 poskyris), kraštiniai meandro laidininkai gali  būti kaip ketvirčio ban-
gos ilgio derinimo transformatoriai (sakydami, kad kraštinių meandro laidininkų 

5.47 pav. Lėtinimo koeficiento dažninė priklausomybė apskaičiuota 5.46 pav. 
pateiktai  meandrinei  sistemai,  kai  skirtingi meandro laikiklių dielektrikai: 
1 – εr = 1,   2 – εr = 4,   3 – εr = 8 

5.48 pav. Nesimetrinės meandrinės lėtinimo sistemos DACh, kai skirtingi meandro 
laikiklių dielektrikai:   1 – εr = 1,   2 – εr = 4,   3 – εr = 8 
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ilgis 9 cm, gausime, kad kraštinės vijos veikia kaip bangos ketvirčio transforma-
torius ties 8,3 GHz dažniu). DACh netolygumus lemia atspindžiai nuo sistemos 
įėjimo ir išėjimo. Atstumas tarp dviejų DACh minimumų arba maksimumų ∆ f 
yra atvirkščiai proporcingas dvigubai vėlinimo trukmei vt ir apskaičiuojamas pa-
gal (5.10) formulę. 

5.5.4.2. Plokštuminės simetrijos meandrinės lėtinimo sistemos tyrimas 
5.49 pav. pateikta plokštuminės simetrijos meandrinės sistemos tyrimo sche-

ma. Sistemos įėjime prijungti du signalo šaltiniai, kurių vidinės varžos gZ . Prieš-
faziniai signalai siunčiami į 1 ir 2 sistemos pečius. Sistemos išėjimai 1` ir 2`  
apkrauti varžomis aZ . Šios varžos lygios sistemos banginei varžai žemųjų daž-
nių srityje. 

Iš dviejų nesimetrinių sistemų (5.46 pav.) sudaryta simetrinė (plokštuminės 
simetrijos) meandrinė sistema pateikta 5.50 pav. Atstumas tarp meandrinių elekt-
rodų simetrinėje sistemoje – 2w , o atstumas nuo meandrų iki metalizuotų plokš-
tumų – 1w . Kai į simetrinės sistemos įėjimą siunčiami vienodų amplitudžių priešfaziniai 
signalai, sistemos simetrijos plokštuma tampa elektrine sienele, simetrinę sistemą 
padalinanti į dvi identiškas nesimetrines sistemas [5.2]. Nesimetrinių sistemų 
tyrimas yra daug paprastesnis. 

Pirmiausia tyrimas atliktas norint įsitikinti, ar simetrinės sistemos pakeitimas 
nesimetrine turi įtakos tyrimų rezultatams, taikant skaitmeninius metodus. Tam 
tikslui buvo palygintos nesimetrinės meandrinės sistemos (5.46 pav.) ir iš jos su-
darytos simetrinės (5.50 pav.) sistemų charakteristikos. 

Nesimetrinių ir iš jų sudarytų simetrinių meandrinių sistemų tyrimai ir jų 
charakteristikų lyginimas parodė, kad kai atstumas tarp simetrinės sistemos elekt-
rodų mažas, jos pakeitimas nesimetrine sistema gali sukelti skaičiavimo paklai-
das. 5.51 pav. pateikta nesimetrinės (1-oji ištisinė kreivė) ir iš jos sudarytos si-

5.49 pav. Simetrinės meandrinės sistemos (SMS) tyrimo schema: Eg – signalo 
šaltiniai, Zg – signalo šaltinių vidaus varžos, Za – apkrovos varžos, 1, 2 ir 
1', 2'  – lėtinimo sistemos įėjimo ir išėjimo prievadai 
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metrinės sistemos (2-oji punktyrinė kreivė) DACh, kai 2w = 0,2 L . Šiuo atveju 
gaunama šiek tiek platesnė simetrinės sistemos praleidžiamų dažnių juosta, di-
desnis lėtinimo koeficientas ir mažesnė banginė varža. Tai paaiškinama tuo, kad 
buvo pasirinktas nepakankamai smulkus MicroWave Studio skaidymo į baigti-
nius elementus tinklelis. 

5.5.4.3. Ašinės simetrijos lėtinimo sistemos tyrimas 
Žinoma meandrinė lėtinimo sistema, kurioje meandriniai elektrodai pasižymi 

ašine simetrija. [5.2] darbe parodyta, kad kai nedideli atstumai tarp meandrų, to-
kia sistema pasižymi didesne bangine varža ir lėtinimo koeficientu, o kai didesni 
atstumai tarp meandrinių elektrodų, šie privalumai pranyksta. 

5.52 pav. pateiktas ašinės simetrijos meandrinės sistemos eskizas. Ši sistema 
sudaryta iš tų pačių meandro pavidalo signalinių laidininkų kaip ir plokštuminės 
simetrijos sistema (5.50 pav.). Ašinės simetrijos meandrinės sistemos tyrimo  

5.50 pav. Plokštuminės simetrijos meandrinė lėtinimo sistema:   1 – pirmasis 
meandrinis elektrodas,   2 – antrasis meandrinis elektrodas 

5.51 pav. Meandrinių sistemų DACh:   1 – nesimetrinės,   2 – simetrinės 
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rezultatai pateikti 5.53 ir 5.54 pav. 2-osiomis kreivėmis. 1-osiomis kreivėmis 
šiame paveiksle pateikti plokštuminės simetrijos sistemos (5.50 pav.) tyrimo re-
zultatai. 

Iš gautų rezultatų matyti, kad, kai tarp meandrinių elektrodų yra mažas at-
stumas, ašinės simetrijos sistemos banginė varža žemųjų dažnių srityje padidėja 
nuo 47 Ω  iki 61 Ω , o lėtinimo koeficientas – nuo 9 iki 12 (5.53 pav.). Tai galima 
paaiškinti tuo, kad ašinės simetrijos sistemoje, esant mažam atstumui tarp meand-
rų didėja ilginis induktyvumas. Žemųjų dažnių srityje srovės viename virš kito 
esančiuose skirtingų eilių meandrų laidininkuose teka ta pačia kryptimi. Dėl to, 
kad sumuojasi jų sukurti magnetiniai laukai, didėja sistemos banginė varža ir lė-
tinimo koeficientas. Sistemų DACh pateiktos 5.54 pav. Palyginus matyti, kad 
žemesnių dažnių ruože, kol fazės kampas θ tarp gretimų laidininkų srovių arba 
įtampų mažesnis arba lygus 2π , ašinės simetrijos sistemoje nėra atspindžių. Tai 
paaiškinti galima tuo, kad šiame dažnių ruože ašinės simetrijos meandrinės sis-
temos banginė varža mažai priklauso nuo dažnio. Tai patvirtina ir [5.2] darbe 

5.52 pav. Ašinės simetrijos meandrinė lėtinimo sistema 

5.53 pav. Lėtinimo koeficientų dažninės priklausomybės:   1 – plokštuminės 
simetrijos sistemos,   2 – ašinės simetrijos sistemos 
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daugialaidžių linijų metodu gauti ašinės simetrijos meandrinių sistemų tyrimo 
rezultatai. 

Kaip keičiasi plokštuminės ir ašinės simetrijos sistemų savybės, padidinus 
atstumą tarp meandrinių elektrodų 2w, rodo 5.55 ir 5.56 pav. pateikti tyrimo re-
zultatai. 

Rezultatų analizė ir jų lyginimas su 5.53 ir 5.54 pav. pateiktais rezultatais 
patvirtina mintį, kad, kai atstumas tarp sistemos meandrinių elektrodų pasidaro 
didesnis už tarpą tarp meandro laidininkų, ašinės simetrijos sistemos savybės 
(5.55 ir 5.56 pav., 2-osios kreivės) tampa panašesnės į plokštuminės simetrijos 
sistemos savybes (5.55 ir 5.56 pav., 1-osios kreivės).  

MicroWave Studio programų paketo taikymas meandrinėms lėtinimo siste-
moms tirti parodė šio paketo taikymo naudą: be sudėtingų analitinių išraiškų  
galima ištirti ir palyginti nesimetrinių bei plokštuminės ir ašinės simetrijos 
meandrinių lėtinimo sistemų savybes. Tyrimo rezultatai patvirtino ankstesnių 
analitiniais metodais gautų tyrimų rezultatus. 

5.54 pav. Dažninės amplitudės charakteristikos:   1 – plokštuminės simetrijos 
sistemos,   2 – ašinės simetrijos sistemos 

5.55 pav. Lėtinimo koeficientų dažninės priklausomybės, apskaičiuotos tarp 
meandrinių elektrodų didinant atstumą nuo 2w iki 0,7 mm:   1 – plokštuminės 
simetrijos sistema (5.50 pav.),   2 – ašinės simetrijos sistema (5.52 pav.) 
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5.6. Apibendrinimas 
Išnagrinėtos programų paketo Microwave Office taikymo galimybės ir su-

kurtos lėtinimo sistemų specifinių parametrų ir charakteristikų skaičiavimo me-
todikos, leidžiančios apskaičiuoti lėtinimo koeficiento, banginės varžos dažnines 
priklausomybes, dažnines amplitudės ir fazės charakteristikas, sistemoje aptikti 
rezonansus, tirti prievadų ir kitų veiksnių įtaką sistemos charakteristikoms. 

Taikant Microwave Office programų paketą galima išvengti daugelio sun-
kumų, susijusių su matematinių modelių sudarymu ir analitinių išraiškų išvedi-
mu, bei sutaupyti daug laiko ir darbo. 

Dvipradės spiralių sistemos su periodiškai kintančio pločio laidininkais ty-
rimo rezultatai Microwave Office programų paketu patvirtino mintį, kad, kai 
elektromagnetinės bangos ilgio ketvirtis tampa artimas vienalytės laidininko at-
karpos ilgiui sistemoje, atsiranda užtvarinė juosta, ribojanti dvipradės lėtinimo ir 
kreipimo sistemos praleidžiamų dažnių juostą. Didėjant plačiosios ir siaurosios 
spiralių vijų dalių santykiui, didėja siunčiamo signalo slopinimas užtvarinės juos-
tos ribose. 

Pagrindinis Microwave Office programų paketo trūkumas yra tas, kad neat-
sižvelgiama į atskirus modelio sluoksnius jungiančius elementus: plokščios spira-
lės laidininkų šoninių dalių, išorinį ir vidinį ekranus jungiančių trumpiklių ir kitų 
elementų įtaką. Todėl sudėtingoms spiralinėms sistemoms tirti naudotini trimačio 
modeliavimo programų paketai. 

Trimačio modeliavimo programų sistemos MicroWave Studio naudojimas lė-
tinimo sistemoms modeliuoti parodė akivaizdžius jos privalumus, lyginant su 
Microwave Office programų paketu: daug trumpesnė skaičiavimo trukmė, pro-
gramų sistema pritaikyta erdvinėms struktūroms modeliuoti, todėl galima įvertin-
ti visų konstrukcijos elementų įtaką. 

5.56 pav. Meandrinių lėtinimo sistemų DACh, apskaičiuotos padidinus atstumą 
tarp meandrinių elektrodų 2w iki 0,7 mm:   1 – plokštuminės simetrijos sistema 
(5.50 pav.),  2 – ašinės simetrijos sistema (5.52 pav.) 
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Nevienalyčių spiralinių lėtinimo sistemų modeliavimas MicroWave Studio 

parodė, kad jų praleidžiamų dažnių juostą riboja ne tik fazės vėlinimo trukmės ir 
banginės varžos dažninės priklausomybės, bet ir užtvarinė juosta, atsirandanti 
ties dažniais, kai fazės kampas θ  nevienalytės sistemos periode artėja prie π . 
Tolesniais tyrimais atskleista, kad užtvarinę juostą įmanoma perkelti į aukštesnių 
dažnių sritį už sistemos pralaidumo juostos ribų. Tam tikslui galima naudoti, pa-
vyzdžiui, vidinį spiralės ekraną, įtaisytą arčiau dielektriniais laikikliais nesutvir-
tinto spiralės šono. 

Bendras Microwave Office ir MicroWave Studio programų naudojimo priva-
lumas yra tas, kad jos suteikia projektuotojui naujas galimybes, kurių jis neturėjo 
taikydamas kitus metodus, ir atrasti naujus geresnius sprendimus. Be to, skaitme-
niniais metodais galima vizualizuoti elektromagnetinės bangos sklidimą lėtinimo 
sistema, elektrinio ir magnetinio laukų bei paviršinių srovių pasiskirstymą siste-
mos skerspjūvyje. Tai padeda lengviau suprasti sistemoje vykstančius fizikinius 
procesus.  

Svarbiausia išvada, kurią leidžia padaryti universalios programinės įrangos 
taikymo patirtis yra ta, kad šiais metodais gauti įvairių spiralinių ir meandrinių 
lėtinimo sistemų tyrimo rezultatai gerai sutapo su kitais (elektrodinaminiu, dau-
gialaidžių linijų ir eksperimentiniais) metodais gautais rezultatais. Kartu buvo 
galima įsitikinti, kad skaitmeniniai metodai ir programų paketai 
Microwave Office, MicroWave Studio teikia didelių galimybių, juos taikant buvo 
atskleista  naujų iki tol nežinomų sistemų savybių. 

Tuo pačiu metu universalios programinės įrangos (programų sistemų 
Microwave Office ir MicroWave Studio) taikymas parodė vieną bendrą jų trūku-
mą, kad kurias sistemos charakteristikas (pavyzdžiui, fazės vėlinimo trukmės ir 
banginės varžos dažnines priklausomybes), kurios svarbios lėtinimo sistemų pro-
jektuotojui, nustatyti yra sudėtingiau. S  parametrai apskaičiuojami realiai siste-
mai, įvertinant visus konstrukcijos elementus bei elektrinio lauko jėgų linijų 
sklaidą sistemos galuose. Gaunamos charakteristikos, kurioms turi įtakos dauge-
lis veiksnių ir būna sunku suprasti, kokia atskiro veiksnio įtaka. Todėl ateityje 
lėtinimo sistemoms tirti tikslinga taikyti skirtingų metodų sinergiją. 
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6. 
Kompleksinis lėtinimo sistemų 
tyrimas naudojant skirtingų 
metodų sinergiją 

Ankstesniuose šio darbo skyriuose lėtinimo sistemų tyrimams taikytas dau-
gialaidžių linijų metodas ir universalūs programų paketai parodė šių metodų ga-
limybes ir panaudojimo sritis. Labai svarbu, kad skirtingi metodai gali papildyti 
vienas kitą. Taikant daugialaidžių linijų metodą neįvertinamas baigtinis lėtinimo 
sistemos ilgis, prievadai ir suminė visų veiksnių įtaka sistemos DACh ir DFCh. 
Tuo tarpu taikant universalias programų sistemas lieka kiti sunkiai išsprendžiami 
klausimai: DACh ir DFCh bei iš jų apskaičiuotos fazinio vėlinimo trukmės ir 
banginės varžos dažninės charakteristikos rodo visų veiksnių bendrą įtaką. Pro-
jektuojant svarbu žinoti atskirų faktorių įtaką galutiniam rezultatui. Šiame skyriu-
je pateikiami nevienalytės ir H profilio meandrinės lėtinimo sistemos bei plokš-
tuminės ir ašinės simetrijos spiralinių lėtinimo sistemų tyrimo rezultatai, taip pat 
parodoma, kad tiriant ir projektuojant verta naudoti įvairių metodų sinergiją. Sky-
riuje apibendrinti publikacijų [6.3–6.8] rezultatai. 

6.1. Nevienalytė meandrinė lėtinimo sistema 
Meandrinių lėtinimo sistemų savybės ištirtos ir išsamiai aprašytos [6.1, 6.2, 

6.9] monografijose ir kituose darbuose. Tačiau šiuose darbuose tyrimams daž-
niausiai buvo  naudoti idealizuoti, vienalytėms struktūroms pritaikyti modeliai. 
Realiosios lėtinimo sistemos yra nevienalytės struktūros. Nevienalytiškumams 
turi įtakos dielektriniai laikikliai meandrų tvirtinimo vietose, meandrų kilpų sri-
tys, sistemų gamybos netikslumai ir kt. Šio darbo ketvirtajame skyriuje pateikia-
mi nevienalytės lovelinės meandrinės lėtinimo sistemos tyrimai, o penktame – 
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MicroWave Studio programų paketu tirtos plokštuminės ir ašinės simetrijos 
meandrinės lėtinimo sistemos su mažais simetriniais nevienalytiškumais meandrų 
tvirtinimo vietose. Asimetrinių nevienalytiškumų įtaka sistemų charakteristikoms 
nebuvo tiriama. 

Šiame poskyryje nagrinėjama įvairių nevienalytiškumų (meandrinio elektro-
do asimetriškumo ekrano atžvilgiu, meandro laidininkų pločio kilpų srityje bei 
kraštinių meandrinio elektrodo laidininkų ilgio) įtaka meandrinės lėtinimo siste-
mos savybėms. Analizei taikomas daugialaidžių linijų metodas ir skaitmeniniu 
metodu pagrįstas programų paketas MicroWave Studio [6.10]. 

6.1.1. Asimetrinio nevienalytiškumo modeliavimas 
Asimetrinio nevienalytiškumo įtaką galima nustatyti daugialaidžių linijų me-

todu. Asimetrinės meandrinės lėtinimo sistemos modelis parodytas 6.1 pav. Peri-
odinis asimetrinis nevienalytiškumas modeliuojamas prie vienos meandrinio 
elektrodo pusės prijungtomis talpomis C . 

Taikant TEM artinį [6.2], daugialaidės linijos laidininkų atkarpų įtampos ir 
srovės aprašomos T bangų suma: 
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čia iA  – pastovieji koeficientai, n  – laidininko numeris, 0c/ω=k  – bangos skai-
čius, ω  – kampinis dažnis, 0c  – elektromagnetinės bangos sklidimo greitis  
vakuume, θ  – gretimų daugialaidės linijos laidininkų įtampų ar srovių fazių skir-
tumas, )(θY , )π( +θY  – daugialaidės linijos banginiai laidumai. 

Daugialaide linija modeliuojama meandrinė linija, kai atkarpų sandūrose 
tenkinamos ribinės sąlygos: 

6.1 pav. Meandrinės lėtinimo sistemos su asimetriniais periodiniais netolygumais 
modelis:   1 – meandrinės linijos laidininkas,   2, 3 – ekranai 
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)0()0( 10 UU = ,        (6.3) 
)0()0( 10 II −= ,        (6.4) 
)()( 10 hUhU

−
= ,       (6.5) 

)(j)0()( 011 hUCIhI ω+−=
−

.      (6.6) 
Laidininkų įtampų ir srovių išraiškas (6.1) ir (6.2) įrašę į (6.3)–(6.6) lygtis 

gausime algebrinių lygčių sistemą. Lygčių sistemos determinantą prilyginę nu-
liui, galime apskaičiuoti lėtinimo koeficientą Lk ir dažnį f : 

kLvk //c fL θ== ,       (6.7) 
π2/ckf = ,        (6.8) 

čia fv  – bėgančiosios bangos fazės greitis, L  – meandro žingsnis. Vėliau remdamiesi (6.1) ir (6.2) apskaičiuojame sistemos įėjimo varžą, pri-
klausančią nuo koordinatės x . Kai 0=x , 
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Daugialaidžių linijų metodu apskaičiuota meandrinės sistemos lėtinimo koe-
ficiento priklausomybė nuo dažnio pateikta 6.2 pav. Iš jo matyti, kad kai nėra 
prijungtų talpų ( 0=C ), dažnių ruože, kuriame fazės kampas θ tarp gretimų laidi-
ninkų įtampų ar srovių  kinta nuo 0 iki π, lėtinimo koeficiento dažninė priklau-
somybė yra tolydi. Kai 0≠C , lėtinimo koeficiento priklausomybės nuo dažnio 
yra trūkios (2-oji ir 3-ioji) kreivės. Tai reiškia, kad tokioms sistemoms būdinga 
užtvarinė juosta, kai fazės kampas 2/π≅θ .Užtvarinės juostos plotis priklauso 
nuo periodinių talpų C  dydžio: didėjant talpoms užtvarinė juosta platėja. 

Norėdami patikrinti šiuos rezultatus, (užtvarinės juostos atsiradimą meandri-
nėje linijoje su asimetriniais nevienalytiškumais ties 2/π≅θ ), pasitelkėme 

6.2 pav. Lėtinimo koeficiento dažninė charakteristika, kai (0)Z = 100 Ω, 
(π)Z = 50 Ω:   1 – C = 0,   2 – C = 0,1,   3 – C = 0,5 pF 
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skaitmeninį metodą – programų paketą MicroWave Studio. Modeliuojamą mean-
drinę lėtinimo sistemą sudarė stačiakampis metalinis ekranas, į kurį buvo įtaisy-
tas meandrinis elektrodas. Buvo tiriami du sistemų variantai: pirmasis – kai 
meandrinio elektrodo ir išorinio ekrano simetrijos ašys sutampa; antrasis – kai 
vienas meandrinio elektrodo kraštas buvo priartintas prie ekrano, o antrasis, prie-
šingai, – nutolintas. Pastarosios sistemos viename krašte, kuris priartintas prie 
ekrano, tarp kilpų pavidalo meandro laidininkų ir ekrano susidarė didesnės talpos 
nei priešingame, nutolusiame nuo ekrano krašte. Taip buvo sudarytas modelis, 
analogiškas tirtajam daugialaidžių linijų metodu. Abiejų sistemų DACh, pateik-
tos 6.3 pav., rodo, kad ties 2/π≅θ antrojoje sistemoje atsiranda užtvarinė juosta. 

Pagal [6.11] meandrinėse sistemose su simetriniais nevienalytiškumais už-
tvarinė juosta atsiranda ties dažniais, atitinkančiais π≅θ . Tuomet vienalyčių 
meandro dalių ilgis prilygsta pusei meandro periodo (meandro strypo ilgiui h , 
6.1 pav.). Užtvarinės juostos ties 2/π≅θ  atsiradimo priežastį meandrinėje sis-
temoje su asimetriniais nevienalytiškumais galima paaiškinti tuo, kad vienalyčių 
meandro dalių ilgis šiuo atveju padidėja ir prilygsta meandro periodui h2 . Kai 
vienalytės meandro dalys dvigubai ilgesnės, tada užtvarinė juosta atsiranda ties 
dvigubai mažesniu dažniu. Meandrinėse sistemose su skirtingais gretimų laidi-
ninkų matmenimis [6.9] analogiškai galima paaiškinti ir užtvarinę juostą ties 

2/π≅θ . 

6.1.2. Nevienalytiškumų modeliavimas meandro kilpų srityje 
Periodiniai nevienalytiškumai atsiranda ir meandro kilpų srityje, kurioje 

meandro laidininko srovė keičia tekėjimo kryptį. Šiose vietose yra padidinta 
elektrinio lauko koncentracija tarp gretimų meandro kilpų (ypač jeigu jos yra sta-

6.3 pav. Meandrinių lėtinimo sistemų DACh:   1 – meandrinio elektrodo ir 
išorinio ekrano simetrijos ašys sutampa,   2 – meandrinio elektrodo vienas 
šonas priartintas prie išorinio ekrano 
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čiakampės) ir taip pat tarp kilpų laidininkų ir ekrano, todėl atsiranda talpinio pobū-
džio netolygumų. Šių netolygumų įtaką galima mažinti keičiant laidininko plotį 
meandro kilpose. Ši idėja irgi buvo patikrinta MicroWave Studio programų paketu. 

Meandrinės lėtinimo sistemos DACh, kai meandro laidininko plotis pasto-
vus, pateikta 6.5 pav. 1-ąja kreive. 2-oji kreivė apskaičiuota sistemai su susiau-
rintais laidininkais meandro kilpų srityse (6.4 pav.). Gauti rezultatai rodo, kad 
sistema su susiaurintais laidininkais kilpų srityse pasižymi mažesniu DACh neto-
lygumu ir platesne praleidžiamų dažnių juosta. 

6.1.3. Jungių modeliavimas 
Kraštiniai meandro laidininkai, prie kurių viename sistemos gale jungiamas 

signalo šaltinis, o kitame – apkrova, atlieka jungių funkciją. Realiosios sistemos 
yra baigtinio ilgio, todėl kraštinių laidininkų padėtis skiriasi nuo kitų laidininkų. 
Lėtinimo sistemų galuose dėl elektrinio lauko sklaidos dažniausiai susidaro talpi-
nio pobūdžio reaktyvumai. Siekiant sumažinti šiuos reaktyvumus, [6.12, 6.13] 
pasiūlyta siaurinti kraštines spiralinių lėtinimo sistemų vijas arba didinti tarpus 

6.4 pav. Meandrinės sistemos eskizas:   1 – meandrinis elektrodas,   
2 – ekranas,   3  – susiaurintas meandro laidininkas kilpų srityje 

6.5 pav. Meandrinės lėtinimo sistemos DACh:   1 – pastovaus pločio meandro 
laidininkai;   2 – susiaurinti meandro laidininkai kilpų srityse 
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tarp šių vijų ir ekranų. Eksperimentiškai nustatyta [6.2], kad taip galima mažinti 
atspindžius nuo lėtinimo ir kreipimo sistemų galų. Tokią spiralinės lėtinimo sis-
temos ir plačiajuosčio trakto sąsajos savybę patvirtino modeliavimas [6.14] ir 
skaičiavimai, atlikti programų paketu Microwave Office [6.15]. 

Tiriant meandrines lėtinimo sistemas MicroWave Studio programų paketu 
buvo nustatyta, kad jų DACh priklauso nuo kraštinių meandro laidininkų ilgio, 
pločio ir kitų parametrų. 6.6 pav. pateiktos meandrinės sistemos DACh, esant 
įvairiems kraštinių meandro laidininkų pločiams. Gauti rezultatai rodo, kad no-
rint išplėsti sistemos praleidžiamų dažnių juostą ir sumažinti DACh netolygumus, 
reikia mažinti kraštinių meandro laidininkų banginę varžą. Šį reiškinį galima pa-
aiškinti tuo, kad kraštiniai meandro laidininkai veikia kaip ketvirčio bangos ilgio 
transformatoriai. Kadangi linijos banginė varža mažėja nuo )0(Z  iki )π(Z  
reikšmės, fazės kampui θ  didėjant nuo 0  iki 2/π , kraštinių laidininkų banginė 
varža BZ  turi būti mažesnė už BN)0( ZZ = , čia BNZ  – nominali meandro laidi-
ninko banginės varžos reikšmė. 

Sistemos DACh priklausomybę nuo kraštinių laidininkų ilgio b  (6.4 pav.) 
iliustruoja 6.7 pav. pateiktos kreivės. Gauti rezultatai patvirtina ką tik padarytą 
prielaidą, kad kraštiniai meandro laidininkai irgi veikia kaip ketvirčio bangos 
ilgio transformatoriai. 

Taigi skaičiavimai parodė, kad dėl asimetrinio meandrinio elektrodo nevie-
nalytiškumo sistemos dažninėse charakteristikose atsiranda užtvarinė juosta, kai 

2/π≅θ , arba dažnis )4/(1 vtf ≅ , čia vt  – sistemos vėlinimo trukmė. Norint pa-gerinti meandrinės lėtinimo sistemos dažnines charakteristikas ir sumažinti siun-
čiamo signalo iškraipymus, reikia tinkamai parinkti meandro laidininkų plotį kil-
pų dalyse ir kraštinių laidininkų (kaip ketvirčio bangos ilgio transformatorių) ilgį 
bei plotį. Meandrinėms sistemoms tobulinti tinka programų sistema 
MicroWave Studio. 

6.6 pav. Meandrinės lėtinimo sistemos DACh apskaičiuotos esant skirtingam 
kraštinių meandro laidininkų pločiui:   1 – nepakeistas plotis,   2 – padidintas 
plotis 
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6.2. H profilio meandrinė lėtinimo sistema 
Pagrindinis meandrinių lėtinimo sistemų praleidžiamų dažnių juostą ribojan-

tis veiksnys yra fazės vėlinimo trukmės dispersija ir banginės varžos priklauso-
mybė nuo dažnio [6.2]. Siekiant išplėsti šių sistemų praleidžiamų dažnių juostą ir 
mažinti perduodamų signalų iškraipymus, reikia silpninti elektromagnetinį ryšį 
tarp gretimų meandro laidininkų tose srityse, kuriose fazės kampas tarp gretimų 
laidininkų srovių ar įtampų yra maksimalus. Sąveika gali būti mažinama nutoli-
nant gretimas meandrinio elektrodo dalis, pavyzdžiui, jas atlenkiant į priešingas 
puses. Modifikuotos H profilio sistemos eskizas pateiktas 6.8 pav. 

Sudėtingo skerspjūvio sistemos savybėms tirti pasitelksime daugialaidžių  
linijų metodą ir MicroWave Studio programų paketą [6.10]. 

1 – meandrinis elektrodas,    2 – ekranas; supaprastintas vaizdas (b)  

kraštinių meandro laidininkų ilgiui b (6.4 pav.):   1 – b = h,   2 – b = 0,7 h, 
3 – b = 1,25 h  

6.8 pav. H profilio meandrinė lėtinimo sistema: pjūvio eskizas (a): 

 pav. Meandrinės lėtinimo sistemos DACh, apskaičiuotos esant skirtingam 77  7 6.777
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6.2.1. H profilio sistemos tyrimas daugialaidžių linijų metodu 
Norint patikrinti idėją, kad meandrinės lėtinimo sistemos praleidžiamų daž-

nių juostą galima išplėsti atlenkiant gretimas meandrinio elektrodo dalis į priešin-
gas puses, pasinaudosime 6.9 pav. parodytu modeliu. Modelį sudaro daugialaidės 
linijos laidininkai, kurių centrinių dalių plotis skiriasi nuo periferinių dalių plo-
čio. 

Nagrinėjamoji sistema yra dvipakopė, todėl n-ojo laidininko įtampų ir srovių 
reikšmes i-ojoje srityje galima išreikšti [6.2]: 
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čia i – meandrinės linijos sritis, n – meandro laidininko numeris. 
Kai a−=x  ir a=x  turi būti tenkinamos šios kraštinės sąlygos: 

)()( 21 aUaU nn −=− ,      (6.12) 
)()( 21 aIaI nn −=− ,       (6.13) 

)()( 32 aUaU nn = ,       (6.14) 
)()( 32 aIaI nn = .       (6.15) 

Daugialaidės linijos laidininkais modeliuojamas meandras, kai tenkinamos 
sąlygos: 

)()( )1(110 cUcU −=−
−

,      (6.16) 
)()( )1(110 cIcI −−=−

−
,      (6.17) 

6.9 pav. Meandrinės sistemos modelis:   1 – daugialaidės linijos laidininkas, 
2, 3 – ekranai;   4 – ekranavimo sienelė 
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)()( 3130 cUcU = ,       (6.18) 
)()( 3130 cIcI −= .       (6.19) 

(6.10) ir (6.11) išraiškas įrašę į (6.12–6.19), gauname algebrinių lygčių sistemą. 
Lygčių sistemos determinantą prilyginę nuliui, galime apskaičiuoti lėtinimo koe-
ficientą kL ir dažnį f pagal 6.7 ir 6.8 formules. Vėliau, remdamiesi (6.10) ir (6.11), galime rasti sistemos įėjimo varžą, kuri 
priklauso nuo koordinatės x. Kai x = 0, 
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Sistemos banginius laidumus ir juos atitinkančias bangines varžas 
)0(/1)0( ii YZ = , )π(/1)π( ii YZ =  galima apskaičiuoti baigtinių skirtumų metodu. 

Norint įvertinti tai, kad periferines kilpų pavidalo meandro dalis atlenkiant į 
priešingas puses, ryšys tarp jų gerokai susilpnėja, sistemos modelyje (6.9 pav.) 
periferinių dalių laidininkai atskirti ekranavimo sienelėmis. 

Meandrinės struktūros, kurios modelis parodytas 6.9 pav., skaičiavimo rezul-
tatai pateikti 6.10 pav. Šie rezultatai rodo, kad kuo didesnę meandrinio elektrodo 

6.10 pav. H profilio meandrinės lėtinimo sistemos lėtinimo koeficiento (a) 
ir įėjimo varžos (b) dažninės priklausomybės, kai Lc2 = 7,5, ( )02Z = 57 Ω, 

)π(2Z = 36 Ω, == )0(Z)0( 31Z 52 Ω, == π)()π( 31 ZZ 36,5 Ω; kai skirtingi 
periferinių meandro dalių laidininkų ilgiai ( ac − ): 1 – ( ) 0=− ac , 
2 – ( ) caac 5,0==− ,   3 – ( ) cac 85,0=−  
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dalį sudaro periferinės mažiau sąveikaujančios dalys, tuo mažiau sistemos lėtini-
mo koeficientas (6.10 pav., a) ir įėjimo varža (6.10 pav., b) priklauso nuo dažnio. 
Taigi naudojant H profilio elektrodus yra galimybė išplėsti meandrinės lėtinimo 
sistemos praleidžiamų dažnių juostą. 

6.2.2. H profilio sistemos tyrimas MicroWave Studio programų paketu 
Daugialaidžių linijų metodu, taikytu H profilio meandrinei lėtinimo sistemai 

tirti neįvertinta, kad atlenkus periferines meandrinio elektrodo dalis į priešingas 
puses pasikeičia meandro periodas. Sistema tampa nevienalyte struktūra, o jos 
periodas du kartus pailgėja. 

Siekiant geriau atskleisti H profilio meandrinės lėtinimo sistemos savybes ir 
įvertinti jos periodo pailgėjimo bei atsiradusio nevienalytiškumo įtaką sistemos 
savybėms, buvo taikomas MicroWave Studio programų paketas. H profilio 
meandrinės lėtinimo sistemos modelis, sudarytas pasitelkus paketo grafinį redak-
torių, pateiktas 6.11 pav. Šios sistemos įjungimo į signalo kanalą schema ir tyri-
mo metodika išnagrinėta 5.5.4.2. skirsnyje. Apskaičiuotos H profilio sistemos 
lėtinimo koeficiento dažninės priklausomybės ir dažninės amplitudės charakteris-
tikos pateiktos 6.12 pav. Kaip matyti iš 6.12, pav., a, atlenkdami periferines 
meandro dalis į priešingas puses, iš tikrųjų galime mažinti fazinės lėtinimo truk-
mės dispersiją ir sistemos fazinius dažninius signalo iškraipymus. Analizuodami 
H profilio meandrinės lėtinimo sistemos charakteristikas platesniame dažnių 

6.11 pav. Plokščia (a) ir H profilio (b) meandrinės lėtinimo sistemos:  
1 – meandrinis elektrodas;   2 – ekranas 
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ruože matome, kad sistemos užtvarinė juosta yra maždaug ties 5 GHz. Žinoma 
[6.11, 6.16], kad įprastose meandrinėse sistemose užtvarinė juosta atsiranda ties 
dažniais, atitinkančiais π≅θ . Tiriamai sistemai ši sąlyga būtų tenkinama maž-
daug ties dažniu 10 GHz. Kadangi H profilio meandrinės lėtinimo sistemos peri-
odas yra du kartus didesnis, užtvarinė juosta atsiranda ties du kartus žemesniu 
~ 5 GHz dažniu, atitinkančiu 2π≅θ . Tačiau šis dažnis irgi yra už meandro pra-
leidžiamų dažnių ruožo ribų. 

Sistemos DACh pateiktos 6.12 pav., b. Periodinius šių charakteristikų neto-
lygumus sukelia atspindžiai nuo sistemos įėjimo ir išėjimo prievadų. Didėjant 
dažniui, sistemos banginė varža mažėja (6.10 pav., b), todėl atspindžiai nuo sis-
temos galų didėja. Atstumą tarp dviejų maksimumų arba minimumų lemia siste-
mos vėlinimo trukmė v2/1∆ tf ≅ , čia f∆  – atstumas tarp dviejų DACH minimu-
mų arba maksimumų, vt  – vėlinimo trukmė. Reikia pastebėti, kad tiriamosios H profilio meandrinės sistemos savybės 
priklauso ir nuo meandrinio elektrodo konfigūracijos. Trumpinant centrines 
elektrodo dalis (6.11 pav., b, mažinant a matmenį) ir ilginant periferines atlenktas 
dalis galima mažinti atspindžius ir išplėsti praleidžiamų dažnių juostą 
(6.12 pav., b, 3-oji kreivė). 

6.12 pav.  Meandrinių sistemų lėtinimo koeficiento dažninės priklausomybės 
(a) ir DACh (b):   1 – plokščias meandras (6.11 pav., a), (Z(0) = 46 Ω), 
2 – H profilio meandras, kai: a = 0,5c (Z(0) = 47 Ω),   3 – H profilio meandras, 
kai a = 0,25c (Z(0) = 47 Ω) 
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Remiantis tyrimais, atliktais daugialaidžių linijų metodu ir naudojant 

MicroWave Studio programų paketą, galima teigti, kad H profilio meandrinė lėti-
nimo sistema turi privalumų, lyginant ją su paprasta meandrine sistema. Be to, 
yra galimybės tobulinti šias sistemas. H profilio sistema yra nevienalytė struktū-
ra. Sistemos banginė varža kinta išilgai laidininko. Siekiant mažinti DACh neto-
lygumą, reikia mažinti periodinį banginės varžos kitimą išilgai laidininko [6.17]. 
Centrinių sistemos dalių banginė varža )(/1)π( 22 πYZ = yra mažesnė už periferinių 
atlenktų meandro dalių bangines varžas )π(/1)π( 11 YZ =  ir )π(/1)π( 33 YZ =  
(6.9 pav.). Norint mažinti banginių varžų periodinį kitimą išilgai H profilio 
meandro laidininko reikia mažinti skirtumą tarp centrinių sistemos dalių banginės 
varžos )π(2Z  ir periferinių atlenktų dalių banginių varžų )π()π( 31 ZZ = . Tai gali-
ma pasiekti mažinant laidininko storį centrinėse meandro srityse (6.13 pav., a). 

6.14 pav. pateiktos H profilio meandrinės sistemos dažninės amplitudės cha-
rakteristikos iliustruoja, kad pasiūlyta banginės varžos netolygumų mažinimo 
priemonė yra efektyvi. Tuo galima įsitikinti 2-ąją kreivę palyginus su 1-ąja. 

Siaurinant laidininkus meandro kilpų srityse, galima pašalinti periodinius 
reaktyvumus, atsirandančius dėl elektromagnetinio lauko sklaidos meandrinio 
elektrodo kraštinių kilpų pavidalo srityse. Tai iliustruoja 3-oji kreivė 6.14 pav. 

Atliktas tyrimas parodė, kad H profilis, gaunamas atlenkus meandrinio elekt-
rodo kraštines kilpų pavidalo dalis priešingomis kryptimis, leidžia mažinti lėti-
nimo dispersiją ir sistemos dažninės amplitudės charakteristikos netolygumus 
(virpesius). Atskleistos H pavidalo meandrinės sistemos tolesnio tobulinimo ga-
limybės. Kadangi H profilio meandrinė sistema yra  nevienalytė elektrodinaminė 
sistema, jos savybes galima gerinti mažinant banginės varžos periodinius netoly-
gumus išilgai meandrinio laidininko ir šalinant periodinius reaktyvumus, atsiran-
dančius dėl elektromagnetinio lauko sklaidos meandrinio elektrodo kilpų pavida-
lo dalyse. 

6.13 pav. H profilio meandrinės lėtinimo sistemos fragmentas su suplonintu 
laidininku centrinėse dalyse iki tc (a); su susiaurintu laidininku kilpų srityse (b): 
1 – meandrinis  elektrodas,   2 – ekranas,   3 – susiaurinta elektrodo dalis 
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Taikant skirtingų tyrimo metodų sinergiją galima atskleisti naujas dar neži-
nomas lėtinimo sistemų savybes. Tarkime, pati paprasčiausia simetrinė spiralinė 
sistema, kuri gali būti taikoma elektronų pluoštui kreipti bėgančiosios bangos 
elektroniniuose vamzdžiuose, gali užtikrinti didelę signalo kanalo banginę varžą, 
tačiau dažniausiai ji pasižymi didele fazinės vėlinimo trukmės dispersija. 
6.15 pav., a pateiktas neekranuotos spiralinės sistemos skerspjūvis. Kai tokioje 
sistemoje sužadinama nelyginė banga, ją simetrijos plokštuma gali padalinti į 2 
vienodas nesimetrines sistemas (6.15 pav., b), kurių savybės identiškos simetri-
nės sistemos savybėms. Taigi gauname, kad simetrinę spiralinę sistemą galima 
nagrinėti kaip nesimetrinę asimetriškai ekranuotą sistemą. Žinių apie tokios sis-
temos savybes stinga. 

 

6.14 pav. H profilio meandrinės sistemos DACh, kai a = 0,5 c (6.11 pav.): 
1 – pastovaus skerspjūvio meandro laidininkas,   2 – laidininkas, susiaurintas 
kilpų srityse,   3 – laidininkas, susiaurintas kilpų srityse ir paplonintas centri-
nėse dalyse 

6.15 pav. Plokštuminės simetrijos spiralinės sistemos (a) ir ją padalinus 
simetrijos plokštuma gauti nesimetrinės sistemos (b) skerspjūviai: 
1, 2 – spiralės,    3 – elektronų spindulys,   4 – ekranas 

sistemų tyrimas 
6.3. Simetrinių ir asimetriškai ekranuotų spiralinių 
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Toliau pateikiamas nesimetrinių spiralinių sistemų tyrimo daugialaidžių lini-

jų metodu ir MicroWave Studio programų paketu pavyzdys. 

6.3.1. Tyrimas daugialaidžių linijų metodu 
Nesimetrinės spiralinės sistemos modelis pateiktas 6.16 pav. Jį sudaro dviei-

lė daugialaidė linija ir ekranai. Tada kaip ir anksčiau nagrinėtais atvejais taiky-
dami normaliųjų TEM bangų artinį, įtampas ir sroves linijos laidininkuose galime 
išreikšti formulėmis: 
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   (6.22) 

čia m  – daugialaidės linijos laidininkų eilės numeris, n  – laidininko numeris 
eilėje, ),π( θmY  ir ),0( θmY  – būdingi daugialaidės linijos banginiai laidumai. 

Daugialaidės linijos laidininkais modeliuojama spiralė, ir kai 0=x  ir hx = , 
tenkinamos sąlygos: 

)0()0( 21 nn UU = ,        (6.23) 
)0()0( 21 nn II −= ,        (6.24) 

6.16 pav. Asimetriškai ekranuotos spiralinės linijos modelis (a): 
1, 2 – daugialaidės linijos abiejų eilių laidininkai,   3, 4 – ekranai; modelio 
pjūvio vaizdas (b)  
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)()( )1(21 hUhU nn += ,        (6.25) 
)()( )1(21 hIhI nn +−= .       (6.26) 

(6.21) ir (6.22) įrašius į (6.23–6.26) gaunama algebrinių lygčių sistema, kurią 
išsprendus bus tokio pavidalo dispersinė lygtis: 

( ) ( ) ( )( )
( )( ) ( )( )

2 2
10 20 10 20 2π 1π2

1π 2π 20 10 10 20 2π 1π

cot 2
cot

Y Y Y Y Y Y
kh

Y Y Y Y Y Y Y Y
θ+ − − −

=
+ + + − −

,   (6.27) 
čia ),0(0 θmm YY = , ),π(π θmm YY = . 

Spręsdami dispersinę lygtį, randame bangos skaičių k , atitinkantį pasirinktas 
θ  reikšmes. Paskui taikydami 6.7 ir 6.8 formules apskaičiuojame sistemos lėti-
nimo koeficiento Lk  dažninę charakteristiką. 

Banginių laidumų ),π( θmY  ir ),0( θmY  vertes nustatome pagal [6.1, 6.2] for-
mules 

[ ] )2/(sin)0,()π,()0,(),( 2 θθ jYjYjYjY mmmm −+= ,    (6.28) 
čia 0;π=j . Banginiams laidumams )0,π(Y , )π,π(Y , )0,0(Y  ir )π,0(Y  skaičiuoti 
taikomi baigtinių skirtumų arba baigtinių elementų metodai [6.18, 6.19]. Asimet-
riškai ekranuotos spiralinės sistemos įėjimo varža yra koordinatės x  funkcija. 
Kai 0=x , pagal (6.21) ir (6.22) 
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Žemųjų dažnių srityje, kai 0→kh  ir 0→θ , dispersinę lygtį galima supap-
rastinti ir gauti tokią lėtinimo koeficiento išraišką: 

( )
( )( ) ( )( )π1π220101020π2π1

2010
ŽDL

2
YYYYYYYY

YY
L
hk

+++++

+
⋅= .   (6.31) 

Aukštųjų dažnių srityje, kai elektromagnetinis laukas koncentruojasi arčiau 
spiralės laidininko, būdingų laidumų vertės artėja viena prie kitos 

10 1π 20 2π( )Y Y Y Y≅ ≅ ≅ , o lėtinimo koeficientą lemia spiralės laidininko ilgis h2  ir 
vijos žingsnis L : 

./2ADL Lhk ≅         (6.32) 
Taigi, kai tarp spiralės ir ekranų atstumas vienodas, lėtinimo koeficientas 

žemųjų dažnių srityje tampa mažesnis už lėtinimo koeficientą aukštųjų dažnių 
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srityje. Analizuodami (6.31) išraišką galime pastebėti, kad lėtinimo koeficientas 
žemųjų dažnių ruože didėja didėjant atstumui 1w  (6.16 pav.) tarp spiralės ir išo-rinio ekrano ( 10Y ir π1Y  didėja 20Y  ir π2Y  atžvilgiu). Taigi išoriniame ekrane asi-
metriškai įtaisyta spiralė arba naudojamas asimetrinis spiralės ekranas 
(6.15 pav., b) leidžia mažinti fazės lėtinimo koeficiento dispersiją, lyginant su tuo 
atveju, kai išorinio ekrano atstumas iki spiralės vijos yra pastovus. 

Atlikti skaičiavimai patvirtino šiuos teiginius. Kaip pavyzdys, yra 6.17 pav. 
pateiktos spiralinės sistemos dažninės lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos pri-
klausomybės, esant skirtingiems atstumams 1w  iki išorinio ekrano. Iš 6.17 pav., a  
matyti, kad artinant ekraną prie vieno spiralės šono (6.15 pav., b) arba mažinant 
atstumą tarp spiralių simetrinėje sistemoje (6.15 pav., a), galima valdyti ir mažin-
ti fazės vėlinimo trukmės dispersiją sistemoje. Mažėjant atstumui tarp spiralių, 
sistemos banginė varža taip pat mažėja ir mažiau priklauso nuo dažnio. 

Taigi yra galimybė valdyti simetrinių ir asimetrinių spiralinių sistemų lėti-
nimo koeficiento dispersiją užtikrinant santykinai didelę jų banginę varžą. 

klausomybės apskaičiuotos, kai h = 10, L = 2, l= 1, w1 = 10, w = 1,5:   
1 – w2 = 2,    2 – w2 = 1,5,    3 – w2 = 1,    4 – w2 = 0,75,    5 – w2 = 0,5 
mm 

6.1  pav. Lėtinimo koeficiento (a) ir banginės varžos (b) dažninės pri-7
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6.3.2. Tyrimas programų paketu MicroWave Studio 

Tiriant simetrinių ir asimetriškai ekranuotų spiralinių sistemų lėtinimo koefi-
ciento ir banginės varžos dažninių priklausomybių įtaką DACh, buvo pasitelktas 
programų paketas MicroWaveStudio. Šio paketo MicroWave Studio grafiniu re-
daktoriumi sudaryti simetrinės ir nesimetrinės spiralinių lėtinimo sistemų mode-
liai pateikti 6.18 ir 6.19 pav. Šių modelių charakteristikų tyrimo metodika analo-
giška [6.20] darbe taikytai metodikai. Nesimetrinės spiralinės sistemos 
(6.19 pav.) dispersines savybes apibūdinančios kreivės pateiktos 6.20 pav. Šios 
charakteristikos apskaičiuotos taikant tokius pačius lėtinimo sistemos parametrus 
kaip ir 6.17 pav., a kreivėms, gautoms daugialaidžių linijų metodu. Kad šias 
kreives būtų galima palyginti, skaičiuojant MicroWaveStudio programa spiralių 
laikiklių dielektrinė skvarba nebuvo vertinama. Gautų rezultatų palyginimas ro-
do, kad lėtinimo koeficientų dažninių priklausomybių pobūdis visiškai sutampa. 
Nedideles sistemines paklaidas lemia tai, kad daugialaidžių linijų metodu mode-
liuojama supaprastinta, o ne reali sistema. 

6.18 pav. Simetrinės spiralinės sistemos modelis:   1, 2 – spiralės,   3 – laikiklis 

6.19 pav. Nesimetrinės spiralinės sistemos modelis:   1 – spiralė,   2 – laikiklis,    
3 – ekranas 



6. Kompleksinis lėtinimo sistemų tyrimas panaudojant skirtingų metodų sinergija 278 

Įėjimo varžos reikšmės žemųjų dažnių srityje, nustatytos MicroWave Studio 
programų paketu, gautos (10–25 %) mažesnės už daugialaidžių linijų metodu 
apskaičiuotas reikšmes. Detalesnė analizė parodė, kad banginių varžų skirtumus 
lemia elektrinio lauko jėgų linijų sklaidos didėjimas sistemos galuose tolinant 
išorinį ekraną. Šis veiksnys daugialaidžių linijų metodu nevertinamas. 

Nesimetrinės sistemos dažninės amplitudės charakteristikos, gautos, kai fa-
zinės lėtinimo trukmės dispersija (6.20 pav., a 1-oji ir 5-oji kreivės) yra mažiau-
sia ir didžiausia, pateiktos 6.21 pav. Iš šių charakteristikų matyti, kad nesimetri-
nėje sistemoje tinkamai parinkus atstumą tarp spiralės ir ekrano arba simetrinėje 
sistemoje – atstumą tarp spiralių, galima užtikrinti paprastos spiralinės lėtinimo 
sistemos praleidžiamų dažnių juostą ≥3 GHz net esant Ω1002×  sistemos bangi-
nei varžai. DACh netolygumą, kurį sukelia atspindžiai nuo sistemos galų, šiuo 
atveju irgi galima gerokai sumažinti. 

6.20 pav. Lėtinimo koeficiento dažninė priklausomybė, gauta, kai h = 10, 
L = 2, l = 1, w1 = 10, w = 1,5;   1 – w2 = 2,   2 – w2  = 1,5,   3 – w2 = 1,  
4 – w2 = 0,75,   5 – w2  = 0,5,   6 – w2  = 0,25 mm 

6.21 pav. Nesimetrinės spiralinės lėtinimo sistemos DACh, kai h = 10, L = 2, 
l = 1, w1 = 10, w = 1,5;   1 – w2  = 2,   2 – w2  = 0,5 mm 
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6.4. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos tyrimas 

Kaip žinome, galimi du simetrinių lėtinimo sistemų tipai – plokštuminės ir 
ašinės simetrijos sistemos. Plokštuminės simetrijos spiralinės sistemos tyrimas 
parodė, kad galima suprojektuoti paprastą neekranuotą simetrinę spiralinę siste-
mą, pasižyminčią plačia praleidžiamųjų dažnių juosta ir palyginti didele bangine 
varža. Plokštuminės simetrijos sistemos vidurinėje dalyje spiralių laidininkais 
teka priešingų krypčių srovės. Tuo tarpu ašinės simetrijos sistemos vidurinėje 
dalyje spiralių laidininkais srovės teka ta pačia kryptimi. Dėl to tokių pačių mat-
menų ašinės simetrijos sistemos banginė varža yra mažesnė [6.2]. 

Toliau pateikiami ašinės simetrijos spiralinių sistemų tyrimo rezultatai, at-
skleidžiant šių sistemų galimybes, privalumus ir trūkumus, lyginant su plokštu-
minės simetrijos sistemomis. Tirti taikyti daugialaidžių linijų metodas ir progra-
mų paketas MicroWave Studio. 

6.4.1. Tyrimas daugialaidžių linijų metodu 
Ašinės simetrijos spiralinės sistemos eskizas pateiktas 6.22 pav., o sistemos 

modelis – 6.23 pav. Modelį sudaro ketureilė vienpakopė daugialaidė linija ir ek-
ranai. Laikoma, kad erdvėje tarp laidininkų yra vakuumas. 

Taikant normaliųjų TEM bangų artinį įtampos ir srovės linijos laidininkuose 
išreiškiamos formulėmis: 
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6.22 pav. Ašinės simetrijos spiralinė linija: linijos skerspjūvis (a), vaizdas iš 
šono (b);   1 – spiralė,   2 – ekranas 

nas;   
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21 e)cossin( −+= ,     (6.35) 

θn
iii kxAkxAI j
21 e)sincos( −

−= ,     (6.36) 
čia 1E0 1E(0, )Y Y θ= , 1Eπ 1E (π, )Y Y θ= , 2E0 2E (0, )Y Y θ= , 2Eπ 2E (π, )Y Y θ=  – daugialaidės 
linijos banginiai laidumai, kai plokštumoje x0z yra elektrinė sienelė, 
1M0 1M (0, )Y Y θ= , 1Mπ 1M (π, )Y Y θ= , 2M0 2M(0, )Y Y θ=  ir 2Mπ 2M (π, )Y Y θ=  – daugialai-
dės linijos banginiai laidumai, kai plokštumoje x0z yra magnetinė sienelė. Siene-
lės tipas neturi įtakos išorinių eilių 1=m  ir 4=m  banginiams laidumams. 

Daugialaide linija modeliuojama ašinės simetrijos spiralinė sistema, jeigu 
tenkinamos šios simetrijos ir ribinės sąlygos: 

)()( 32 xUxU nn −= ,        (6.37) 
)()( 32 xIxI nn = ,        (6.38 
)0()0( )1(21 += nn UU ,        (6.39) 
)0()0( )1(21 +−= nn II ,       (6.40) 

)()( 21 hUhU nn = ,         (6.41) 
)()( 21 hIhI nn −= .        (6.42) 

6.23 pav. Ašinės simetrijos spiralinės linijos modelis: modelio skerspjūvis (a), 
vaizdas iš šono(b);   1, 2 – daugialaidės linijos laidininkai,   3 – ekranas  
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Įrašius įtampų (6.33) ir srovių (6.34) išraiškas į simetrijos ir kraštinių sąlygų 

formules (6.37–6.42), gausime algebrinių lygčių sistemą, kurios sprendinys bus  
spiralinės linijos dispersinė lygtis:  

2 2
10 2E0 10 2M0 1π 2M0 10 2Mπ

2
10 2Eπ 1π 2E0 10 1π 2E0 2Mπ 2Eπ 2M0

2( )( ) cot ( / 2) ( ) cot ( / 2)
) tan ( / 2) (2 ).

Y Y Y Y Y Y Y Y kh
Y Y Y Y kh Y Y Y Y Y Y

θ+ + = + +

+ − + +
  (6.43) 

Spręsdami dispersinę lygtį galime nustatyti bangos skaičių k , atitinkantį pa-
sirinktas θ  reikšmes. Paskui taikydami (6.7) ir (6.8) apskaičiuojame sistemos 
lėtinimo koeficiento Lk  dažninę priklausomybę. 

Sistemos įėjimo varža yra koordinatės x  funkcija. Kai 0=x , iš (6.33) ir 
(6.34) 
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Taikant gautas formules apskaičiuotos ašinės simetrijos spiralinės sistemos 
lėtinimo koeficiento ir banginės varžos dažninės charakteristikos pateiktos 
6.24 pav.  

Kaip žinome iš [6.2] neekranuotos spiralės lėtinimo koeficientas žemųjų 
dažnių srityje yra mažas. Didėjant dažniui koeficientas didėja tol, kol pasiekia 
konstruktyvinį ./2ADL Lhk ≅   

Ašinės simetrijos sistemos banginė varža kinta periodiškai išilgai spiralės vi-
jos. Pasinaudojant sistemų su periodiniais netolygumais savybėmis [6.19, 6.21] 
galima didinti ašinės simetrijos sistemos lėtinimo koeficientą žemųjų dažnių ruo-
že iki konstruktyvinio lėtinimo koeficiento reikšmės ir šitaip mažinti fazės vėli-
nimo trukmės dispersiją (6.24 pav., a). Pagal (6.43) lėtinimo koeficientas žemųjų 
dažnių srityje pasiekia konstruktyvinio lėtinimo koeficiento reikšmę, kai 
1π 10 2Eπ 2Mπ 2E02 2 2 2Y Y Y Y Y Y= = = = =  ir 2M0 0Y = . 
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Ašinės simetrijos sistemos banginė varža (6.24 pav., b) mažėja mažėjant at-
stumui tarp spiralių ir yra mažesnė už plokštuminės simetrijos sistemų banginę 
varžą. 

6.4.2. Tyrimas MicroWave Studio programų paketu 
Siekiant išsamiau išnagrinėti ašinės simetrijos spiralinę sistemą, įvertinti pa-

pildomus veiksnius (baigtinį sistemos ilgį, spiralių vertikalių dalių įtaką) 
6.22 pav. pateikta sistema buvo modeliuojama MicroWave Studio programų pa-
ketu. Programų paketo MicroWave Studio grafiniu redaktoriumi sudarytas ašinės 
simetrijos spiralinės sistemos modelis pateiktas 6.25 pav. Šio modelio charakte-
ristikų tyrimo metodika analogiška taikytai 6.3 poskyryje. Sistemos dispersinių 
savybių kreivės pateiktos 6.26 pav. Kaip matyti iš šių kreivių, tikrai galima didin-
ti šios sistemos lėtinimo koeficientą žemųjų dažnių srityje ir kartu  mažinti fazi-
nės lėtinimo trukmės dispersiją. Pagal 6.26 pav. fazės lėtinimo koeficiento dis-
persija ašinės simetrijos spiralinėje sistemoje neviršija 3–4 %. 

Banginių varžų reikšmės sistemoje žemųjų dažnių srityje pagal 6.24 pav., b 
sudaro 212, 110 ir 63 Ω , o tų pačių sistemos matmenų MicroWave Studio pro-
gramų paketu apskaičiuotos reikšmės yra 173, 98 ir 59 Ω  Taigi, banginės varžos 

6.24 pav. Lėtinimo koeficiento (a), banginės varžos (b) dažninės priklausomybės, 
apskaičiuotos, kai: h = 10,  L = 2,  l = 1,  p = 0,25,   1 – w1 = w= w2 = 1, 
2 – w1 = w= w2 = 0,5,   3 – w1 = w= w2 = 0,25 mm 
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6.25 pav. Ašinės simetrijos spiralinė sistema:   1 – spiralė,   2 – ekranas,    
3 – laikiklis,   4 – prievadas 

6.26 pav. Lėtinimo koeficiento dažninė priklausomybė, gauta, kai h = 10, L = 2, 
l = 1, p = 0,25:   1 – w1 = w = w2 = 1,   2 – w1 = w = w2 = 0,5,   3 – w1 = w = 
w2 = 0,25 mm 

reikšmės, nustatytos taikant programų paketą, yra 6–18 % mažesnės už banginių 
varžų reikšmes, apskaičiuotas daugialaidžių linijų metodu. Lėtinimo koeficientų 
ir banginių varžų nesutapimus dėl skirtingų skaičiavimo metodų galima paaiškin-
ti tuo, kad atliekant skaičiavimus daugialaidžių linijų metodu buvo taikomas su-
paprastintas sistemos modelis. 

40 mm ilgio ašinės simetrijos sistemų dažninės amplitudės charakteristikos 
pateiktos 6.27 pav. Charakteristikų bangavimų priežastis yra atspindžiai nuo sis-
temos įėjimo ir išėjimo prievadų. Didėjant dažniui bangavimo amplitudė didėja, 
kadangi mažėja sistemos banginė varža (6.24 pav., b). Atstumas tarp dviejų daž-
ninės charakteristikos minimumų arba maksimumų v21 tf ≅∆ , čia vt  – vėlinimo 
trukmė sistemoje. 
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Pagal 6.27 pav. ašinės simetrijos spiralinės sistemos praleidžiamų dažnių 
juosta (3 dB lygiu) yra 0–4 GHz. Gautų rezultatų lyginimas su 6.3 poskyryje pa-
teiktais rodo ašinės simetrijos spiralinių sistemų privalumus, lyginant jas su 
plokštuminės simetrijos sistemomis. 

6.5. Apibendrinimas 
Parodyta, kad tiriant ir projektuojant meandrines ir spiralines sistemas dera 

naudoti įvairių metodų (ypač daugialaidžių linijų metodo ir universaliomis elekt-
romagnetinių laukų analizės ir mikrobangų įtaisų projektavimo programomis rea-
lizuotų skaitmeninių metodų) sinergiją. 

Išnagrinėta įvairių nevienalytiškumų (meandrinio elektrodo asimetriškumo 
ekrano atžvilgiu, meandro laidininkų pločio kilpų srityje ir kraštinių meandrinio 
elektrodo laidininkų ilgio) įtaka meandrinės lėtinimo sistemos savybėms. Parody-
ta, kad net dėl nedidelio lėtinimo sistemos meandrinio elektrodo asimetriškumo 
ekrano atžvilgiu (elektrodo plokštumoje) atsiranda užtvarinė juosta, kai bangos 
ilgio ketvirtis tampa artimas meandro strypo ilgiui. Užtvarinės juostos plotis di-
dėja didėjant asimetriškumui. Atskleistos galimybės gerinti meandrinės linijos 
charakteristikas (mažinti dažninės amplitudės charakteristikos netolygumus ir 
išplėsti praleidžiamų dažnių juostą) siaurinant meandro laidininkus kilpų srityje. 
Parodyta, kad didelę įtaką meandrinės lėtinimo sistemos charakteristikoms turi 
išvadų (kraštinių meandro laidininko dalių) matmenys. Aukštųjų dažnių srityje 
kraštiniai meandro strypai veikia kaip ketvirčio bangos ilgio transformatoriai. 
Tinkamai parinkus kraštinių meandro strypų matmenis galima išplėsti lėtinimo 
sistemos praleidžiamų dažnių  juostą. 

Atskleista, kad H profilis, gaunamas atlenkus meandrinio elektrodo kraštines 
kilpų pavidalo dalis priešingomis kryptimis, leidžia mažinti lėtinimo dispersiją ir 

6.27 pav. Ašinės simetrijos spiralinės sistemos dažninė amplitudės charakte-
ristika, gauta, kai h = 10, L = 2, l = 1, p = 0,25:   1 – w1 = w = w2 = 1,
2 – w1 = w = w2 = 0,5,   3 – w1 = w = w2 = 0,25 mm 
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sistemos dažninės amplitudės charakteristikos netolygumus (virpesius). Atskleis-
tos H pavidalo meandrinės sistemos tolesnio tobulinimo galimybės. H profilio 
meandrinė sistema yra  nevienalytė elektrodinaminė sistema. Jos savybes galima 
pagerinti mažinant banginės varžos periodinius netolygumus išilgai meandrinio 
laidininko ir šalinant periodinius reaktyvumus, atsirandančius dėl elektromagne-
tinio lauko sklaidos meandrinio elektrodo kraštinėse kilpų pavidalo dalyse. 

Ištirtos neekranuotų simetrinių spiralinių sistemų ir asimetrinių sistemų, su-
darytų iš ištęsto skerspjūvio spiralės ir šalia jos esančio ekrano, savybės. Sudaryti 
sistemų modeliai. Analizei taikytas daugialaidžių linijų metodas ir programų pa-
ketas CST Microwave Studio. Išvestos lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos iš-
raiškos. Remiantis lėtinimo koeficiento išraiška ir skaičiavimų rezultatais parody-
ta, kad įmanoma sukurti sistemas, pasižyminčias geromis dispersinėmis 
savybėmis ir sąlygiškai didele bangine varža.  

Pateikti ašinės simetrijos spiralinių sistemų tyrimo rezultatai, atskleistos šių 
sistemų galimybės, jų privalumai ir trūkumai lyginant su plokštuminės simetrijos 
sistemomis. Išvestos lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos išraiškos. Remiantis 
lėtinimo koeficiento išraiška ir skaičiavimų rezultatais nustatyta, kad įmanoma 
sukurti mažų matmenų sistemas, pasižyminčias geromis dispersinėmis savybėmis 
ir reikiama bangine varža. Tinkamai parinkus ašinės simetrijos spiralinių sistemų 
matmenis galima gauti platesnę praleidžiamų dažnių juostą, negu taikant plokš-
tuminės simetrijos sistemas. 
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7.  
Lėtinimo sistemų taikymas 
elektronų pluoštui kreipti 

Sprendžiant sparčių neperiodinių ir vienkartinių procesų tyrimo problemą 
buvo pasiūlyta elektronų pluoštui kreipti oscilografiniuose elektroniniuose vamz-
džiuose taikyti bėgančiosios bangos kreipimo sistemas [7.1]. Bėgančiosios ban-
gos kreipimo sistemoje tiriamojo signalo sukelta elektromagnetinė banga turi 
sklisti greičiu, artimu elektronų pluošto elektronų greičiui. Kadangi elektronų 
pluošto elektronų greitis būna mažesnis už šviesos greitį, bėgančiosios bangos 
elektroniniams vamzdžiams reikalingos lėtinimo sistemos. Kadangi sparčių pro-
cesų dažnių spektras labai platus, lėtinimo ir kreipimo sistemų praleidžiamų daž-
nių juosta turi būti kiek galima platesnė (nuo 0 iki kelių gigahercų). Siekiant su-
derinti elektromagnetinės bangos dažnių spektro dedamųjų ir elektronų greičius, 
elektromagnetinės bangos greičio dispersija turi būti minimali – bėgančiosios 
bangos kreipimo sistemos lėtinimo koeficientas turi būti pastovus labai plačiame 
dažnių diapazone. 

Bėgančiosios bangos kreipimo sistemų konstrukcijos, joms keliami reikala-
vimai, modeliavimo ir eksperimentinio tyrimo metodikos, projektavimo princi-
pai, bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių ir signalinių traktų skaičiavimo 
ir kiti klausimai aptarti [7.2–7.7]. 

Tobulinant bėgančiosios bangos elektroninius vamzdžius ir kreipimo siste-
mas, kyla naujų problemų. Šiame skyriuje aptariami nauji rezultatai, gauti spren-
džiant specifinius plačiajuosčių kreipimo sistemų ir bėgančiosios bangos elektro-
ninių vamzdžių klausimus. 

Išnagrinėtos galimybės mažinti fazės dažninius tiriamųjų signalų iškraipy-
mus taikant kompensacijos principus [7.8]. Pasiūlyta kreipiančiojo lauko struktū-
ros (skersinio elektrinio lauko nulinės erdvinės harmonikos) skaičiavimo metodi-
ka [7.9–7.10]. Išnagrinėti tiriamųjų signalų formos netiesiniai iškraipymai, 
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kylantys dėl kreipiančiojo lauko paviršinio pobūdžio [7.11–7.12]. Atsižvelgiant į 
tai, kad bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių dinaminės savybės labai pri-
klauso nuo įvadų konstrukcijos, pasiūlytas vamzdžio signalinio trakto modelis ir 
atskleistos įvadų tobulinimo galimybės [7.13–7.15], taip pat išnagrinėti bėgan-
čiosios bangos elektroninių vamzdžių dinaminių savybių gerinimo rezervai 
[7.16]. 

7.1. Fazinių iškraipymų koregavimo galimybės 
Oscilografinių bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių praleidžiamųjų 

dažnių juostą riboja daug veiksnių [7.4–7.7]. Vienas iš svarbiausių veiksnių yra 
elektromagnetinės bangos bėgančiosios bangos kreipimo sistemoje fazinio grei-
čio ir fazės vėlinimo trukmės dispersija. Vien dėl dispersijos nepavyksta pasiekti 
vamzdžio praleidžiamųjų dažnių juostos reikalingo pločio, užtikrinti pereinamo-
sios charakteristikos reikiamos kilimo trukmės ir plokščiosios dalies netolygumo, 
mažesnio nei 10 %, kai 1,0vv >⋅ ft∆ , čia vf – reikiamos praleidžiamų dažnių 
juostos vidurinis dažnis, vt∆ – fazinio vėlinimo trukmės dispersija praleidžiamųjų 
dažnių juostoje [7.5]. 

Elektronų lėkio greitis priklauso nuo greitinimo įtampos. Todėl, kai kreipimo 
sistemose pasireiškia elektromagnetinės bangos fazinio greičio dispersija, elekt-
ronų ir elektromagnetinės bangos greičius pavyksta suderinti tik tam tikroje pra-
leidžiamųjų dažnių juostos dalyje. Iš [7.4–7.7] ir ankstesniuose skyriuose pateik-
tų tyrimų rezultatų matyti, kad yra daug būdų dispersijai bėgančiosios bangos 
kreipimo sistemose mažinti. Dauguma jų pagrįsti kreipimo sistemų konstrukcijų 
tobulinimu. Tačiau net bėgančiosios bangos kreipimo sistemos, kurių praleidžia-
mųjų dažnių juostos plotis iki 5 GHz, yra sudėtingos, mažų matmenų ir turi būti 
pagamintos labai tiksliai. 

Siekiant mažinti fazės dažninius iškraipymus, elektroninėse grandinėse daž-
nai naudojami fazės korektoriai. Bėgančiosios bangos kreipimo sistemose proce-
sai sudėtingesni. Pradžioje elektroną veikia signalas, kurio forma dėl dispersijos 
dar neiškraipyta. Bangos fazinio greičio dispersijos įtaka didėja sklindant bangai. 
Dėl šių priežasčių būtina išsamiau panagrinėti fazinių iškraipymų korekcijos ir 
kompensavimo bėgančiosios bangos elektroniniuose vamzdžiuose galimybes. 

Signalinio trakto, kuriame prieš bėgančiosios bangos kreipimo sistemą įjung-
tas koregavimo keturpolis, schema atvaizduota 7.1 pav. 

Įtampos šuolio dažninius iškraipymus bėgančiosios bangos elektroninio 
vamzdžio ekrane galima rasti nagrinėjant perdavimo funkciją 

)j()j()j()j( GKv ωωωω KKKK ⋅⋅= ,     (7.1) 
čia )j(v ωK – bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio perdavimo funkcija, 

)j(K ωK – koregavimo keturpolio perdavimo funkcija, )j(G ωK – perdavimo funk-
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cija, leidžianti modeliuoti signalų šaltinio (generatoriaus) įtampos šuolį, kurio 
fronto kilimo trukmė ft . 

Bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio perdavimo funkcija, kai elekt-
romagnetinės bangos sklidimo greitis fv  ir elektronų greitis ev , išreiškiama for-
mule [7.8]: 

j /2
v

sin( / 2)( j ) e/ 2K ϕϕω
ϕ

−
= ,       (7.2) 

čia 
tϕ ω ∆= ⋅ ,         (7.3) 

e
s v s

f
1vt t t tv∆

 = − = −  
,       (7.4) 

vt  – fazės vėlinimo trukmė, st  – elektrono lėkio trukmė kreipimo sistemoje. 
Koregavimo keturpolio perdavimo funkciją galima užrašyti formule 

j
K ( j ) e kK ϕω = ,        (7.5) 

čia k – korekcijos koeficientas. Kai 0=k , koregavimo keturpolio nėra. Jeigu 
1=k , koregavimo keturpolio fazės dažninės charakteristikos nuokrypis nuo tie-

sės yra toks pat kaip kreipimo sistemos, tik priešingo ženklo. 
Perdavimo funkcija )j(G ωK  galima modeliuoti arba generatoriaus įtampos 

šuolį su baigtinės trukmės gt  frontu, arba dažninius iškraipymus bėgančiosios 
bangos elektroniniame vamzdyje dėl kitų veiksnių [7.4–7.5]. Šią funkciją galima 
aprašyti formulėmis: 

G G1 G2( j ) ( j ) ( j )K K Kω ω ω= ,      (7.6) 
j

G1
sin( j ) e xxK
x

ω −

= ,       (7.7) 
jz

G2
sin( j ) ezK
z

ω −
= ,       (7.8) 

čia g/ 2, 1,25 , 0,1x t z xως ς= = = . 

7.1 pav. Struktūrinė signalinio trakto schema:   G – generatorius,   KK – kore-
gavimo keturpolis,   KS – kreipimo sistema,   Ra – suderinta apkrova 
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7.2 pav. pateiktos perdavimo funkciją (7.1) atitinkančios pereinamosios cha-

rakteristikos, apskaičiuotos esant įvairioms korekcijos koeficiento k  reikšmėms. 
Skaičiuojant charakteristikas laikyta, kad g 0,01 ns,t = bangos fazės vėlinimo 
trukmė v 0t t af= + , .GHz/ns05,0,ns20 == at  1–3-ioji kreivės gautos, kai elektro-
nų lėkio trukmė kreipimo sistemoje s 2,05 nst = . 4-oji kreivė atitinka optimalią 
elektronų lėkio trukmę kreipimo sistemoje (optimalų elektronų greitį, optimalią 
elektronų greitinimo įtampą). 

Iš pateiktų skaičiavimo rezultatų matyti, kad koregavimo keturpoliu galima 
gerokai sumažinti elektromagnetinės bangos greičio dispersijos kreipimo siste-
moje įtaką vamzdžio charakteristikoms. Kai ns05,2e =t , pereinamosios charak-
teristikos kilimo trukmė mažiausia, kai 5,0=k  (7.2 pav., 2-oji kreivė). Jeigu 
1=k , dispersijos įtaka išlieka (7.2 pav., 3-ioji kreivė). Šį efektą galima paaiškinti 

tuo, kad, kai 1=k , koregavimo keturpolio ir kreipimo sistemos bendra fazės daž-
ninė charakteristika tampa tiesinė kreipimo sistemos išėjime, kur baigiasi elekt-
romagnetinės bangos įtaka elektronų pluoštui. Kai 5,0=k , tiriamojo signalo for-
mos faziniai iškraipymai yra mažiausi ties kreipimo sistemos viduriu. Tada 
elektromagnetinė banga geriau kreipia elektronų pluoštą ilgesnėje kreipimo sis-
temos atkarpoje. 

Pastarąją išvadą taip pat iliustruoja elektroninio vamzdžio pereinamosios 
charakteristikos kilimo trukmės rt  priklausomybės nuo korekcijos koeficiento k  
ir elektronų lėkio trukmės et  kreivės, pateiktos 7.3 pav. Kreive )( ef tt  vaizduoja-
ma pereinamosios charakteristikos kilimo trukmės priklausomybė nuo elektronų 
lėkio trukmės kreipimo sistemoje, esant optimaliai koregavimo keturpolio korek-
cijos koeficiento k  reikšmei. Ši kreivė rodo, kad esant koregavimo keturpoliui su 
optimaliu korekcijos koeficientu, pasikeičia optimali elektronų lėkio trukmė, t. y. 
optimali greitinimo įtampa. Elektronų ir elektromagnetinės bangos greičius reikia 

7.2 pav. Bėgančiosios bangos vamzdžio pereinamosios charakteristikos, 
atitinkančios skirtingas koregavimo koeficiento k reikšmes:  1 – =k 0,   
2 – =k 0,5,   3 – =k 1,   4 – =k 0,5, greitinimo įtampa – optimali 
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suderinti, esant aukštesniems dažniams, nei tada, kai nėra koregavimo keturpolio. 
Šį teiginį patvirtina ir vamzdžio pereinamoji charakteristika, apskaičiuota esant 
optimalioms k  ir et  reikšmėms (7.2 pav., 4-oji kreivė). 

Realiame koregavimo keturpolyje pasireikštų nuostoliai ir perduodamo si-
gnalo slopinimas. Todėl fazinius iškraipymus geriau koreguoti pačioje kreipimo 
sistemoje. Tam sistemą galima sudaryti iš dviejų dalių: vieną kreipimo sistemos 
dalį parinkti su kylančia fazinio vėlinimo trukmės dažnine priklausomybe, kitą 
dalį – su krintančia, arba atvirkščiai. Vamzdžio, kuriame įdiegta tokia kreipimo 
sistema, charakteristikoms skaičiuoti ir tirti tinka metodika [7.5], pagal kurią ga-
lima modeliuoti bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių signalinius traktus, 
sudarytus iš kelių nuosekliai sujungtų dalių. 

Skaičiavimai rodo [7.8], kad dviejų dalių kreipimo sistema tam tikromis są-
lygomis leidžia gauti panašų efektą kaip ir naudojant koregavimo keturpolį. Kei-
čiant kreipimo sistemos dalių ilgių santykį, galima sutrumpinti vamzdžio perei-
namosios charakteristikos kilimo trukmę ir sumažinti impulsų viršūnių 
iškraipymus. 

7.4 pav. pateiktos bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio ir jo signalinio 
trakto perinamųjų charakteristikų kilimo trukmių priklausomybės nuo pirmosios 
ir antrosios dalių ilgių santykio. Skaičiuojant vamzdžio pereinamąsias charakte-
ristikas buvo priimta, kad tarpas tarp kreipimo elektrodų išilgai kreipimo siste-
mos pastovus. 

7.4 pav. charakteristikos iliustruoja, kad bėgančiosios bangos vamzdžių ir jų 
signalinių traktų geriausios charakteristikos gaunamos skirtingomis sąlygomis. 
Trumpiausia signalinio trakto pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė gau-

a 

b 

7.3 pav. Bėgančiosios bangos vamzdžio pereinamosios charakteristikos kilimo 
trukmės (ns) priklausomybės (a) nuo koregavimo koeficiento k ir (b) nuo elekt-
ronų lėkio kreipimo sistemoje trukmės te 
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ta, kai kreipimo sistemos dalių ilgiai 1l  ir 2l  vienodi. Bėgančiosios bangos elekt-
roninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė trumpiausia, kai 

5,0/ 21 =ll . Kai tenkinama pastaroji sąlyga, elektromagnetinė banga efektyviau 
kreipia elektronų pluoštą ilgesnėje kreipimo sistemos atkarpoje. 

Išsamesnių žinių apie sąlygas, kuriomis gautos 7.4 pav. kreivės, ir fazinių iš-
kraipymų kompensavimo galimybes galima rasti [7.8]. 

Taigi projektuojant bėgančiosios bangos elektroninius vamzdžius, jų signali-
nius traktus ir bėgančiosios bangos kreipimo sistemas galima ir verta išnaudoti 
fazinių iškraipymų kompensavimo galimybes. Tobulinant vamzdžių ir jų kreipi-
mo sistemų eksperimentinio tyrimo bei eksperimentinio optimizavimo metodikas 
būtina atsižvelgti į tai, kad signalų formos minimalių fazinių iškraipymų bėgan-
čiosios bangos vamzdžiuose ir jų signaliniuose traktuose sąlygos yra skirtingos. 

7.2. Elektrinio lauko kreipimo sistemoje analizė 
Bėgančiosios bangos kreipimo sistemoje elektronų pluoštą kreipia elektrinio 

lauko skersinė dedamoji. Lėtinimo sistemoje elektrinis laukas yra paviršinio po-
būdžio [7.17–7.18]. Dėl šios priežasties kreipiančiojo lauko stiprumas mažėja 
didėjant dažniui. Kreipiančiojo lauko kitimas turi didelės įtakos bėgančiosios 
bangos elektroninių vamzdžių dinaminėms charakteristikoms [7.4–7.7]. 

Literatūroje kreipiančiojo elektrinio laiko stiprumui skaičiuoti taikomi su-
paprastinti modeliai ir formulės. Šiame skyriuje trumpai aptarsime praktikoje 
taikomas lauko stiprumo skaičiavimo metodikas. Kreipiančiojo elektrinio lauko 
dažninėms charakteristikoms skaičiuoti taikysime skaitmeninį baigtinių skirtumų 
metodą. 

7.4 pav. Signalinio trakto (1-oji kreivė) ir bėgančiosios bangos elektroninio 
vamzdžio (2-oji kreivė) pereinamųjų charakteristikų kilimo trukmių priklau-
somybės nuo kreipimo sistemos dalių ilgių santykio 
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7.2.1. Analitiniai kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumo 

skaičiavimo būdai 
Nagrinėkime nedispersinę plokščiąją spiralinę kreipimo sistemą. Tokios sis-

temos analizei galima taikyti elektrodinaminį ir daugialaidžių linijų metodus. Sis-
temos analizei taikant elektrodinaminį metodą, spiralė modeliuojama anizotro-
piškai laidžia plokštuma. Tuomet gaunama, kad elektrinio lauko skersinė 
dedamoji išreiškiama formule [7.4, 7.5]: 

( ) ( ) ( )( )ywkwk
wk

w
UyEy −= f

f

fm
m cosh

sinh
,    (7.9) 

čia mU  – kreipimo įtampos amplitudė, ff / vk ω=  – bangos skaičius, ω  – kam-
pinis dažnis, fv  – elektromagnetinės bangos, sklindančios išilgai sistemos, fazi-
nis greitis, w  – tarpas tarp spiralės ir jos ekrano, y  – skersinė koordinatė. 

Anizotropinės plokštumos pavidalo spiralės modelyje neatsižvelgiama į rea-
lios spiralės diskretinę struktūrą. Realioje bėgančiosios bangos kreipimo sistemo-
je elektronas sistemos periodą įveikia per laiką 1τ , kurį lemia spiralės laidininko 
plotis ir elektronų greitis. Laikydami, kad periodinę bėgančiosios bangos kreipi-
mo sistemą galima nagrinėti kaip sudarytą iš periodiškai pasikartojančių kreipi-
mo plokštelių, lėkio reiškinio įtaką galime įvertinti koeficientu [7.4, 7.5] 

2
2sin

2
2sin

l

l
l θ

θ
ωτ
ωτ

≅=K ,       (7.10) 
čia θ  – lėkio trukmę 1τ  atitinkantis fazės kampas. 

Tada kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumo išraiška įgyja tokį pavidalą: 
( ) ( ) ( )( )ywkwk

wkKw
UyEy −= f

f

f
l

m
m cosh

sinh
.    (7.11) 

Deja, praktikoje skaičiuojant lK  kyla sunkumų: vijos plotis dažnai būna ma-
žesnis (net iki dviejų kartų) už žingsnį. Tada, siekiant įvertinti elektrinio lauko 
sklaidą, įvedama vijos ekvivalentinio pločio sąvoka, tačiau trūkumas tas, kad nė-
ra geros ekvivalentinio pločio skaičiavimo metodikos. 

Diskrečioji kreipimo sistemos struktūra įvertinama sistemos analizei taikant 
daugialaidžių linijų metodą. Išilgai sistemos (7.5 pav. z  ašies kryptimi) sklin-
dančios elektromagnetinės bangos elektrinį lauką galima išreikšti formule: 

)(je),,( βzωtzyxEE −
=

�� ,       (7.12) 
čia zyx ,,  – koordinatės, β  – bangos fazės koeficientas. 

Pagal Flokė (Floquet) teoremą tam tikro bangos tipo laukai periodinės sis-
temos pjūviuose, nutolusiuose per sistemos periodą, skiriasi tik daugikliu, rodan-
čiu bangos vėlinimą: 
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βLEE j

12 e−=
�� ,        (7.13) 

čia 1E  ir 2E  – elektrinis laukas pjūviuose 1z  ir Lz += 12 z . 
Kadangi daugialaidėje linijoje elektrinis laukas yra periodinis z  ašies kryp-

timi, (7.13) formulę galime užrašyti taip: 
( ) ( ) ( )βzωtzFyxEE −

=
je,

��

,      (7.14) 

čia )(zF  – periodinė koordinatės funkcija. Ją galime išreikšti eilute: 



−= ∑∞
−∞=

z
L
nczF

n

n

π2jexp)( ,      (7.15) 

čia n  – sveikasis skaičius. Į (7.15) įrašius (7.14), galima gauti elektromagnetinio 
lauko skersinės dedamosios išraišką 

zβ

n
yny nyxEzyxE j
mm e),(),,( −

∞

−∞=

∑= ,     (7.16) 

čia ),(m yxE yn  – n -osios skersinio elektrinio lauko erdvinės harmonikos komp-
leksinė amplitudė, Lnββn /2π+=  – n -osios harmonikos bangos skaičius z  
ašies kryptimi. 

Pagal (7.16) periodinėse sistemose skirtingais faziniais greičiais sklinda be 
galo daug vienodo dažnio bangų, vadinamų erdvinėmis harmonikomis. Bėgan-
čiosios bangos elektroniniuose vamzdžiuose elektronų greitis z  ašies kryptimi 
suderinamas su nulinės erdvinės harmonikos sklidimo greičiu. Aukštesnių erdvi-
nių harmonikų sklidimo greičiai smarkiai skiriasi nuo elektronų greičio. Todėl 
galima laikyti, kad elektronų pluoštą kreipia skersinio elektrinio lauko nulinė 
erdvinė harmonika. 

Nagrinėjant ekranuotos daugialaidės linijos (7.5 pav.) elektromagnetinį lauką 
daugialaidžių linijų metodu, gaunama tokia skersinio elektrinio lauko nulinės 
erdvinės harmonikos stiprumo išraiška [7.5]: 

( ) ( ) ( )( )ywkwk
wkKKw

UyEy −= f
f

fpllmm0 cosh
sinh

,    (7.17) 

2,sin
pl

θζζ
ζ

L
lK == .       (7.18) 

Išraiškos (7.11) ir (7.17) skiriasi tik daugikliu plK . Kai tarpas l  tarp spiralės 
daugialaidės linijos laidininkų, kuriais modeliuojama spiralė, mažas, šis daugiklis 
lygus 1. Tuomet, taikant aptartąsias metodikas, gaunami tapatūs rezultatai. Ta-
čiau tenka pastebėti, kad (7.17) išraiška gauta taikant daugialaidės linijos modelį, 
kuriame linijos laidininkai stori, o tarpai tarp jų maži. 



 295 

Siekiant mažinti sistemos banginės varžos priklausomybę nuo dažnio, bė-
gančiosios bangos kreipimo sistemose naudojami ploni lėtinimo elektrodo laidi-
ninkai, tarp kurių tarpas gali būti didelis – net kaip laidininko (vijos) plotis. Taigi 
praktikoje (7.11) ir (7.17) formulės taikomos sistemoms, kurios gali reikšmingai 
skirtis nuo modelio, kuriam jos buvo gautos. 

Atsižvelgdami į išdėstytas mintis ir siekdami įvertinti skaičiavimo paklaidas 
dėl analitinių formulių taikymo apribojimų, kreipiančiojo elektrinio lauko stip-
rumui skaičiuoti taikysime baigtinių skirtumų metodą. 

7.2.2. Potencialų pasiskirstymo ir kreipiančiojo elektrinio lauko 
stiprumo skaičiavimas 

Elektrinio lauko stiprumą bet kuriame sistemos taške galime apskaičiuoti 
pagal potencialų pasiskirstymą daugialaidės linijos skerspjūvyje. 

Linijos skerspjūvio taškų potencialus, esant bet kokiam fazės kampui θ , ga-
lime nustatyti pagal taškų potencialus, apskaičiuotus, kai 0=θ  ir π=θ . 

Sakykime, kad nagrinėjamu laiko momentu pasirinktame pjūvyje (7.5 pav.) 
laidininko a įtampa 

a
U  yra maksimali ( mUU a =  ). Tuomet laidininko b įtampa 

θθ j
m

j ee −−
== UUU ab .        (7.19) 

Kai πθ <<0 , įtampas 
a
U  ir bU  galime nagrinėti kaip lyginės ir nelyginės 

bangų superpozicijos rezultatą. Lyginės bangos įtampą galime išreikšti formule 
m1

j
l 2

e1
2

UdUUUU a
ba =
+

=
+

=
− θ ,     (7.20) 

čia 

2
e1 j

1
θ−+

=d .        (7.21) 
Nelyginės bangos įtampa 

m2
j

2
e1

2
UdUUUU a

ba
n =

−
=

−
=

− θ ,     (7.22) 

7.5 pav. Ekranuotos vieneilės vienpakopės daugialaidės linijos skersinio pjūvio 
fragmentas:  1 – daugialaidės linijos laidininkas,   2, 3 – ekranai 
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čia 

2
e1 j

2
θ−

−
=d .        (7.23) 

Tuomet bet kurio daugialaidės linijos skerspjūvio taško, kurio koordinatės y  
ir z  intervale Lz ≤≤0 , potencialą taip pat galime išreikšti lyginės ir nelyginės 
bangų superpozicija: 

( ) ( ) ( )zydzydzy ,,, π201 ϕϕϕ += ,     (7.24) 
čia 0ϕ  ir πϕ  – taškų, kurių koordinatės y  ir z , potencialai, kai m 1VU = ir atitin-
kamai 0=θ  arba π=θ . 

Lyginės bangos atveju, kai 0=θ , pagal (7.21) ir (7.23) koeficientai 11 =d  ir 
02 =d  ir pagal (7.20) ( ) ( )zyzy ,, 0ϕϕ = . Nelyginės bangos atveju π=θ , tada 
01 =d  ir 12 =d  bei ( ) ( )zyzy ,, πϕϕ = . 
Pagal daugialaidės linijos skerspjūvio taškų potencialus elektrinio lauko 

skersinės dedamosios kompleksinę amplitudę galima apskaičiuoti kaip potencialo 
gradientą y  ašies kryptimi: 

( ) ( )
y
zy

yzyE yy ∆
ϕ∆ϕϕ ,grad,m −≅

∂
∂

−=−= ,     (7.25) 

čia ( ) ( ) ( )zyzyyzy ,,, ϕ∆ϕϕ∆ −+= . 
Kai 0≤≤− zL , 

( ) ( ) θjmm e,, LzyEzyE yy += .         (7.26) 
Skersinio elektrinio lauko nulinės erdvinės harmonikos stiprumą galime nu-

statyti integruodami myE  vieno sistemos periodo L  ribose [7.9]: 

( ) ( ) 0

2
j

0m m
2

1 , e d
L

z
y y

L
E y E y z zL

β

−
= ∫ .     (7.27) 

Taigi elektronų pluoštą kreipiančio skersinio elektrinio lauko nulinės erdvi-
nės harmonikos stiprumą galima nustatyti atliekant tokio nuoseklumo skaičiavi-
mus: 
1. Apskaičiuojame linijos skerspjūvio taškų potencialus. Potencialų pasiskirs-

tymo skaičiavimo pavyzdžiai, kai 0=θ  ir π=θ , pateikti 7.6 pav., a ir b.  
Siekiant grafikų vaizdumo, nurodytos daugialaidės linijos laidininko, apati-
nio ir viršutinio ekranų vietos. 

2. Taikydami (7.24) randame taškų potencialus esant bet kuriai θ  reikšmei. 
(7.6 pav., c atvaizduotas potencialų pasiskirstymas, kai 2π=θ ). 
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3. Pagal (7.25) apskaičiuojame skersinio elektrinio lauko stiprumo pasiskirsty-

mą išilgai kreipimo sistemos. 7.6 pav., d atvaizduotas elektrinio lauko stip-
rumo pasiskirstymas, kai 0=θ  trijuose sistemos pjūviuose (7.7 pav.): prie 
daugialaidės linijos laidininkų ( minyy = ), tarpo tarp daugialaidės linijos lai-
dininkų ir viršutinio ekrano viduryje ( vidyy = ) ir prie viršutinio ekrano 
( maxyy = ). 

4. Galiausiai pasirinktu žingsniu keisdami fazės kampą θ , taikydami (7.27), 
randame skersinio elektrinio lauko nulinės erdvinės harmonikos amplitudę 
nagrinėjamuose pjūviuose, kuriuos apibūdina koordinatės y  pasirinktos 
reikšmės. 

7.6 pav. Potencialų pasiskirstymas daugialaidės linijos periode, kai 0=θ  (a), 
π=θ  (b), 2/π=θ  (c) ir elektrinio lauko skersinės dedamosios pasiskirstymas 

trijuose pjūviuose tarp daugialaidės linijos laidininkų ir išorinio ekrano (d) 
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Skersinio elektrinio lauko stiprumo priklausomybę nuo θ  ir dažnio galime 

apibūdinti koeficientu 
mm0 EEK yE = ,        (7.28) 

čia wwUE 1mm ==  – elektrinio lauko stiprumas elektrostatinėje kreipimo sis-
temoje, kai V1m =U , w  – tarpas tarp šios sistemos kreipimo plokštelių. 

7.2.3. Elektrinio lauko skaičiavimo rezultatai 
Priklausomybių ( )θEK  kreivės, gautos taikant modelius, atvaizduotus 

7.5 ir 7.7 pav., pateiktos 7.8 ir 7.9 pav. Juose 1 ir 2 kreivės apskaičiuotos taikant 
(7.11) ir (7.17) formules, 3–5 kreivės – taikant skaitmeninį baigtinių skirtumų 
metodą. 

7.8 pav. kreivės apibūdina elektrinį lauką sistemoje, kurios lėtinimo elektro-
do laidininkai stori, o tarpai tarp jų – maži. Šiuo atveju skaičiavimų skirtingais 
metodais rezultatai kreipimo sistemos viduryje (1–3 kreivės) sutampa. 

7.7 pav. Ekranuotos vieneilės vienpakopės daugialaidės linijos skersinio pjūvio 
fragmentas:   1 – daugialaidės linijos laidininkas,   2 – ekranas 

7.8 pav. KE priklausomybės nuo fazės kampo θ, kai L = 2,2, l = 0,2, w = 1, 
p = 0,4 mm, y = yvid (1–3 kreivės), y = ymax (4 kreivė), y = ymin (5 kreivė) 
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7.9 pav. kreivės apskaičiuotos kreipimo sistemai, kurios lėtinimo elektrodo 
laidininkai ploni, o tarpai tarp jų dideli. Šiuo atveju skaičiavimo skaitiniu metodu 
rezultatai kreipimo sistemos viduryje (3 kreivė) labai skiriasi nuo rezultatų 
(1, 2 kreivės), gautų taikant (7.11) ir (7.17) formules. Dėl lėtinimo elektrodo 
diskretiškumo elektrinio lauko dedamoji 0yE  žemųjų dažnių ruože yra daugiau 
nei 20 % silpnesnė nei sistemoje, tarp kurios laidininkų tarpai maži. Analitiniais 
metodais ((7.11) ir (7.17) formulės) to nustatyti nepavyksta. 

Iš 7.8 ir 7.9 pav.  3–5 kreivių palyginimo matyti, kad elektrinio lauko deda-
mosios 0yE  stiprumas labai priklauso nuo skersinės koordinatės y  (7.7 pav.). 
Tai lemia paviršinis elektrinio lauko pobūdis periodinėje lėtinimo ir kreipimo 
sistemoje. 

Svarbu pastebėti dar vieną skaitmeninio baigtinių skirtumų metodo privalu-
mą – jis tinka, kai daugialaidės linijos skerspjūvis sudėtingas. 

7.2.4. Elektrinis laukas lovelinėse sistemose 
7.10 pav. pateikti kreipiančiojo skersinio elektrinio lauko priklausomybės 

nuo fazės kampo θ  skaičiavimo paprastoje ir lovelinėje (7.11 pav.) sistemose 
rezultatai. Iš 7.10 pav. kreivių palyginimo matyti, kad lovelinėje sistemoje sker-
sinio elektrinio lauko dedamoji 0yE  žemųjų dažnių ruože yra silpnesnė, bet pri-
klauso nuo dažnio gerokai mažiau nei paprastoje sistemoje, kurioje vertikaliųjų 
ekranavimo sienelių tarp lėtinimo elektrodo laidininkų nėra. Pastaroji lovelinės 
sistemos savybė yra dar vienas svarbus privalumas greta privalumų, atskleistų 
ankstesniuose skyriuose. 

7.9 pav. KE priklausomybės nuo fazės kampo θ, kai L = 2,2, l = 1,1, w = 1, 
p = 0,1 mm, y = yvid (1–3 kreivės), y = ymax (4 kreivė), y = ymin (5 kreivė) 
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7.2.5. Elektrinis laukas dvipradėje spiralinėje sistemoje 
Ketvirtajame skyriuje, be kitų lėtinimo sistemų, buvo nagrinėjama dvipradė 

spiralinė sistema. Parodyta, kad pagal dispersines savybes dvipradė spiralinė  
sistema nėra geresnė nei kitos paprastesnės spiralinės lėtinimo sistemos. Tačiau 
viena iš dvipradės sistemos teigiamų savybių siejama su elektrinio lauko pasi-
skirstymu: [7.19] teigiama, kad šioje sistemoje yra silpnesnė išilginė elektrinio 
lauko dedamoji, todėl pavyksta geriau fokusuoti elektronų pluoštą. Siekdami tai 
patikrinti, panagrinėkime elektrinį lauką dvipradėje spiralinėje sistemoje ir paly-
ginkime jį su elektriniu lauku kitose spiralinėse kreipimo sistemose. 

Nagrinėjant elektrinį lauką [7.10], spiralines sistemas galima modeliuoti  
vieneile dvipakope daugialaide linija (7.12 pav.). Sistemų, kuriose naudojamos 
vienpradės spiralės, modeliuose gretimų laidininkų įtampų arba srovių fazių skir-
tumas yra θ , dvipradės sistemos modelyje – )π( +θ . Taikant baigtinių skirtumų 
metodą ir nagrinėjant vieną daugialaidės linijos periodą ( max0 zz ≤≤ ), potencialų 
pasiskirstymą vienpradėje sistemoje galima apskaičiuoti laikant, kad gretimų lai-
dininkų potencialai yra θje , 1 ir je θ− . Dvipradėje sistemoje gretimų laidininkų 

10 pav. Paprastos (1 kreivė) ir lovelinės (2 kreivė) kreipimo sistemų koefi-
E

metodu rezultatai, kai L = 2,2, w = 1, p = 0,1, laidininko plotis l = 1,1, lovelinės 
sistemos ekranavimo sienelės storis t = 0,1 mm, aukštis h = w2 + p 

1 – daugialaidės linijos laidininkas;   2, 3 – ekranai,   4 – ekranavimo sienelė 

7.

7.11  pav. Lovelinės daugialaidės linijos skersinio pjūvio fragmentas: 

ciento K  priklausomybės nuo fazės kampo θ  skaičiavimo baigtinių skirtumų 
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potencialai yra θje , –1 ir je θ−

dės linijos perioduose vienpradės ir dvipradės spiralinių sistemų atvejais atvaiz-
duoti 7.13 pav. 

Skersinių ir išilginių elektrinio lauko dedamųjų pasiskirstymai sistemų, ku-
modeliuose (intervaluose nuo 2y  iki maxy ), kai 0=θ , iliustruojami 7.14 pav. 
Išilginė elektrinio lauko dedamoji apskaičiuojama pagal formulę 

( ) ( )
z

zy
zzyE z

zz ∆
ϕ∆ϕϕ ,grad,m −≅

∂
∂

−=−= ,     (7.29) 
čia 

( ) ( ) ( )zyzzyzy
z

,,, ϕ∆ϕϕ∆ −+= .      (7.30) 
Apie išilginės elektrinio lauko dedamosios įtaką elektroniniam pluoštui ga-

lime spręsti pagal šios dedamosios nulinę erdvinę harmoniką 0mzE . Ją galime 
apskaičiuoti taikydami formulę, analogišką (7.27), tik vietoje skersinės dedamo-
sios myE  reikia nagrinėti išilginę elektrinio lauko dedamąją mzE . 

7.12 pav. Vieneilės dvipakopės daugialaidės linijos pjūvis 

7.13 pav. Potencialų pasiskirstymas vienpradės (a) ir dvipradės (b) spiralinių 
sistemų modeliuose, kai θ = 0 

a b 

. Potencialų pasiskirstymai dvipakopės daugialai-

riose naudojamos vienpradės spiralės, ir dvipradės spiralinės kreipimo sistemos 
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7.15 ir 7.16 pav. atvaizduotos koeficientų m0m /EEK yy =  ir m0m /EEK zz = , 
apibūdinančių erdvinių harmonikų 0myE  ir 0mz

E  lygius, priklausomybės nuo 
fazės kampo θ . Kreivių parametras – gretimų laidininkų pločių santykis 

1 3 2/ 2 / ( )s b a z z z= = − . Grafikų abscisių ašyse atidėti santykiai π/θ  ir π2/θ  ati-
tinka vienodus dažnius. 

7.15 pav. atvaizduotos kreivės apibūdina nulinės erdvinės harmonikos 0myE  
lygį pjūvyje 2/)( max2 yyy += . Pagal 7.15 pav., a sistemoje, kurioje naudojama 
paprasta vienpradė spiralė, kai tarpas tarp spiralės laidininkų mažas, žemųjų daž-
nių srityje (kai mažas θ ) koeficientas yK  yra artimas 1. Taigi elektrinio lauko 
skersinės dedamosios nulinės erdvinės harmonikos amplitudė beveik tokia pat  
kaip elektrinio lauko stipris elektrostatinėje kreipimo sistemoje. Didėjant θ  ir 
dažniui, nulinės erdvinės harmonikos amplitudė mažėja ir bėgančiosios bangos 

a b 

c d 
7.14 pav. Skersinių (a, c) ir išilginių (b, d) elektrinio lauko dedamųjų pasiskirs-
tymai (a, b) sistemų, kurios naudojamos vienpradės spiralės(c)  ir dvipradės 
spiralinės (d) kreipimo sistemos modeliuose (intervaluose nuo 2y  iki maxy ), 
kai 0=θ  
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elektroniniame vamzdyje elektronų pluošto kreipimas mažėtų dėl lėkio reiškinio 
[7.4, 7.5]. Kai gretimų laidininkų pločių santykis didesnis, nulinės erdvinės har-
monikos amplitudė labiau priklauso nuo dažnio, taigi elektroninio pluošto krei-
pimas būtų mažesnis, nes būtų didesnė elektrono lėkio trukmė virš platesnio lai-
dininko. 

Iš 7.15 pav., b matyti, kad dvipradėje spiralinėje sistemoje, kai laidininkų 
pločiai vienodi, skersinės elektrinio lauko dedamosios nulinės erdvinės harmoni-
kos amplitudė lygi nuliui. Taip yra todėl, kad gretimų vijų potencialai priešingi ir 
jų sukurtas elektrinis laukas kreipia elektronų pluoštą priešingomis kryptimis. 
Didėjant laidininkų pločių santykiui, nulinės erdvinės harmonikos lygį nusakantis 
koeficientas yK  didėja. Tačiau net tuo atveju, kai laidininkų pločių santykis 
yra 4, jis yra tik nedaug didesnis nei 0,5. Taigi, taikant dvipradę spiralinę sistemą, 
elektroninio vamzdžio jautrumas būtų daug mažesnis nei paprastų sistemų, kurio-
se naudojamos vienpradės spiralės, atveju. 

7.15 pav. Skersinės elektrinio lauko dedamosios nulinės erdvinės harmonikos 
priklausomybės nuo fazės kampo θ  paprastos (a) ir dvipradės (b) spiralinių 
kreipimo sistemų modeliuose, kai z2 – z1 = z4 – z3 = 16∆, zmax = 232∆, y1 = 16∆, 
y2 = 20∆, ymax = 60∆, esant įvairiems gretimų laidininkų pločiams: 
1 – 2z1 = b = 100∆, z3 – z2 = a = 100∆, s = 1;   2 – b  = 120∆, a = 80∆, s = 1,5; 
3 – b  = 140∆, a = 60∆, s = 2,3;   4 – b = 160∆, a = 40∆, s = 4; čia ∆  –
tinklelio (taikant baigtinių skirtumų metodą) žingsnis 

a 

b 
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Kai tiriamieji signalai į simetrinę kreipimo sistemą nukreipiami iš parafazi-
nio stiprintuvo, tiek pasižyminčią plokštumine simetrija sistemą, kurioje panau-
dotos vienpradės spiralės, tiek dvipradės spiralinės sistemos modelį elektrine sie-
nele galima padalyti į dvi dalis. Todėl simetrinių sistemų centruose išilginės 
elektrinio lauko dedamosios stipris lygus 0. Išilginė elektrinio lauko dedamoji 
veikia tik elektronus, nukrypusius nuo sistemos centro. 

7.16 pav. pateiktos koeficiento mzz EEK /0m=   priklausomybės nuo fazės 
kampo θ , kai 2/)( max2 yyy += . Pagal skaičiavimų rezultatus, kai 0=θ , spirali-
nėse sistemose išilginės elektrinio lauko dedamosios nulinės erdvinės harmoni-
kos amplitudė lygi 0, nors išilginio elektrinio lauko stipris nelygus 0 (7.14 pav., 
b , d). Didėjant kampui θ  ir dažniui, koeficientas zK  didėja, pasiekia maksimu-
mą ir paskui mažėja. Maksimalios zK  reikšmės priklauso nuo kreipimo sistemos 
tipo ir gretimų laidininkų pločių santykio. 

7.16 pav. Išilginės elektrinio lauko dedamosios nulinės erdvinės harmonikos 
priklausomybės nuo fazės kampo θ  paprastos (a) ir dvipradės (b) spiralinių 
kreipimo sistemų modeliuose, kai z2 – z1 = z4 – z3 = 16∆, zmax = 232∆, 
y1 = 16∆, y2 = 20∆, ymax = 60∆, esant įvairiems gretimų laidininkų pločiams: 
1 – 2z1 = b = 100∆, z3 – z2 = a = 100∆, s = 1;   2 – b = 120∆, a = 80∆, s = 1,5; 
3 – b = 140∆, a = 60∆, s = 2,3;   4 – b  = 160∆, a = 40∆, s = 4; čia  
∆  – tinklelio (taikant baigtinių skirtumų metodą) žingsnis 

a 

b 
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Pagal 7.16 pav., a sistemoje, sudarytoje iš vienpradžių spiralių, elektrinio 
lauko išilginės dedamosios nulinė erdvinė harmonika didžiausia, kai gretimų spi-
ralės laidininkų pločiai vienodi. Didėjant laidininkų pločių santykiui, koeficien 
tas zK  ir nulinė erdvinė harmonika 0mzE  mažėja. 

Pagal 7.16 pav., b dvipradėje spiralinėje kreipimo sistemoje tikrai galima 
gauti mažą elektrinio lauko išilginės dedamosios lygį. Bet tik tuo atveju, kai gre-
timų laidininkų pločiai vienodi. Šiuo atveju kreipiančiojo elektrinio lauko stipris 
lygus 0 (7.15 pav., b, 1 kreivė), taigi dvipradė spiralinė sistema negali atlikti 
elektronų pluošto kreipimo funkcijos. Didėjant gretimų laidininkų pločių santy-
kiui, erdvinės harmonikos 0mzE  lygis didėja. Kai laidininkų pločių santykis lygus 
4, koeficiento zK  maksimali reikšmė yra beveik 0,1. Ji yra apie 2,5–3 kartus ma-
žesnė nei sistemoje, sudarytoje iš vienpradžių spiralių. Tai pastebėję turime ne-
pamiršti, kad kreipiančiojo elektrinio lauko stipris dvipradėje sistemoje yra daug 
mažesnis. Nagrinėdami santykius 0m0m / zy EE  aptiktume, kad elektrinio lauko 
išilginės dedamosios lygį, taikant dvipradę spiralinę kreipimo sistemą, įmanoma 
sumažinti, bet tada būtų daug mažesnis kreipiančiojo elektrinio lauko stipris ir 
elektroninio vamzdžio jautris. 

Baigiant aptarti elektrinio lauko bėgančiosios bangos kreipimo sistemose dar 
verta pastebėti, kad simetrinių ir nesimetrinių kreipimo sistemų, kuriose naudo-
jamos paprastos vienpradės spiralės, savybės skiriasi. Nesimetrinėse kreipimo 
sistemose elektronų pluoštas patenka į kreipimo sistemą pjūvyje 

2/)( max2 yyy += , todėl šiose sistemose išilginės elektrinio lauko dedamosios įta-
ka elektronų pluoštui yra didesnė nei simetrinėse. 

7.3. Netiesiniai iškraipymai bėgančiosios bangos  
kreipimo sistemose 

Kadangi didėjant dažniui kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumas kinta ir 
tampa priklausomas nuo skersinės koordinatės, bėgančiosios bangos elektroni-
niuose vamzdžiuose atsiranda ne tik dažniniai, bet ir netiesiniai tiriamųjų signalų 
formos iškraipymai. Atsižvelgdami į elektrinio lauko kitimą didėjant dažniui, 
panagrinėkime elektronų pluošto kreipimo ypatumus ir netiesinių iškraipymų 
mažinimo bei fokusavimo gerinimo galimybes. 

Pagal 7.8 pav., kai 1,0/ ≤Ll  ir 2,0/ ≥Lp , kreipiančiojo elektrinio lauko pa-
siskirstymo skaičiavimo rezultatai, gauti taikant elektrodinaminį, daugialaidžių 
linijų ir baigtinių skirtumų metodus, beveik sutampa. Nagrinėjimas rodo, kad jie 
nedaug skiriasi net tada, kai 25,0/ ≅Ll  ir 1,0/ ≅Lp .Todėl darbuose [7.11] ir 
[7.12], kuriais remsimės, siekdami paprastesniu būdu įvertinti netiesinius iškrai-
pymus, atsirandančius didėjant dažniui paprastoje vienpradėje spiralinėje kreipi-
mo sistemoje, kreipiančiajam elektriniam laukui skaičiuoti taikyta (7.11) formu-
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lė, kurią parinkus koordinačių sistemą, kaip atvaizduota 7.17 pav., galima per-
tvarkyti ir perrašyti taip: 

)/cosh()/sinh(
/

1m LyLw
LwEKE y θ

θ
θ

= ,    (7.31) 
čia lθ ωτ= , l f/L vτ =  – laikas, per kurį elektronas įveikia kelią, lygų periodinės 
kreipimo sistemos laidininkų žingsniui. 

Bendruoju atveju signalų formos iškraipymus bėgančiosios bangos elektro-
niniuose vamzdžiuose gali sukelti ir kitos elektromagnetinio lauko dedamosios. 
Tačiau skersinės elektrinio lauko dedamosios xE  srityje, kurioje praleidžiamas 
elektronų pluoštas, galima išvengti tinkamai parinkus lėtinimo elektrodo laidi-
ninkų kryptį. Išilginės dedamosios zE  poveikis elektronų pluoštui mažas – išilgi-
nį elektronų greitį lemia palyginti didelė elektronų greitinimo įtampa. Todėl į 
elektromagnetinio lauko dedamąsias xE  ir zE  galima neatsižvelgti. 

Žinant kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumą, elektronų pluošto poslinkį 
vamzdžio ekrane galima rasti sprendžiant diferencialinę lygtį [7.20] 

yEt
y

m
e

d
d

2

2
= ,        (7.32) 

čia e  – elektrono krūvio modulis, m  – elektrono masė. 
Kai elektrinio lauko stiprumas priklauso nuo koordinatės, elektronų pluošto 

poslinkį vamzdžio ekrane galima rasti laikant, kad bėgančiosios bangos kreipimo 
sistema sudaryta iš N  elementarių dalių, elektronų poslinkis elementarioje krei-
pimo sistemoje yra mažas ir kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumo kitimo elekt-
ronui lekiant elementaria kreipimo sistema galima nepaisyti. Skaičiuojant verta 
imti, kad elementarių sistemų skaičius lygus spiralinės kreipimo sistemos periodų 
(vijų), o meandrinės sistemos – pusperiodžių skaičiui. 

7.17 pav. Daugialaidės linijos, kuriomis modeliuojama spiralinė sistema,  
fragmentas:   1, 3 – ekranai,   2 – daugialaidės linijos laidininkas 
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7.3.1. Harmoninių virpesių formos iškraipymai nesimetrinėje 

spiralinėje kreipimo sistemoje 
Padarius nurodytas prielaidas, elektronų pluošto elektrono poslinkio, kurį 

sukelia kreipimo sistema sklindančio harmoninio virpesio įtampos sukeltas elekt-
rinis laukas, skaičiavimo algoritmas supaprastėja: 
1. Atsižvelgiant į elektrono įlėkimo į kreipimo sistemą laiko momentą, įėjimo 

įtampos dažnį ir elektrono pradinę koordinatę 0y , pagal (7.31) formulę ap-
skaičiuojamas elektroną kreipiančio elektrinio lauko stiprumas po pirmąja 
kreipimo sistemos vija. 

2. Taikant (7.32) randamas po pirmąja vija elektrono įgytas skersinis greitis ir 
poslinkis. 

3. Atsižvelgiant į elektrono pradinę koordinatę ir poslinkį, nustatomas elektri-
nio lauko stiprumas po gretima vija. Taikant (7.32) ir atsižvelgiant į pradines 
sąlygas, apskaičiuojamas elektrono įgytas skersinis greitis ir jo poslinkis. 

4. Suradus visoje kreipimo sistemoje elektrono įgytą skersinį greitį Σv  ir visą 
poslinkį Σy , elektrono poslinkis vamzdžio ekrane apskaičiuojamas pagal 
formulę 

eΣΣ tvyH += ,        (7.33) 
čia eee / vlt =  – elektrono lėkio nuo kreipimo sistemos iki vamzdžio ekrano 
trukmė, el  – ekrano nuotolis nuo kreipimo sistemos galo, ev  – elektrono 
greitis, kurį lemia greitinimo įtampa 0U . 
Remiantis šia logika, galima išvesti tokias Σv  ir Σy  analitines išraiškas: 

∑
=

=

N

i
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1
Σ ,        (7.34) 
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τ∆ τ .      (7.37) 
(7.32)–(7.35) formulėse iv  yra i-ojoje kreipimo sistemos dalyje elektrono 

įgytas skersinis greitis, iy∆  – elektrono poslinkis šioje sistemos dalyje. 
Nesimetrinėse spiralinėse kreipimo sistemose elektronų pluoštas praleidžia-

mas tarp spiralės ir išorinio ekrano. Sakykime, kad pagal 7.17 pav. elektronų 
pluošto pradinė koordinatė yra 2/0 wy = . Tada, veikiant aukštojo dažnio harmo-
niniam virpesiui, teigiamojo pusperiodžio metu elektronų pluoštas artėja prie  
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lėtinimo elektrodo, prie kurio kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumas didesnis. 
Neigiamojo pusperiodžio metu elektronų pluoštas kreipiamas priešinga kryptimi, 
kurioje elektrinio lauko stiprumas mažesnis. Dėl kreipiančiojo elektrinio lauko 
stiprumo priklausomybės nuo koordinatės y  gaunami virpesio vaizdo vamzdžio 
ekrane netiesiniai iškraipymai. 7.18 pav. parodytas harmoninio virpesio vaizdas 
vamzdžio ekrane (plona linija), kuris būtų gautas, jeigu elektrinio lauko stipru-
mas nepriklausytų nuo koordinatės (būtų wTtUm /))/π2sin(( )), ir iškraipytas 
harmoninio virpesio vaizdas (storesnė linija). Grafiko vertikaliojoje ašyje atidėtas 
santykis AH 2/ , čia A2  – vamzdžio ekrano darbinės dalies matmuo y  ašies 
kryptimi. Šis matmuo apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kad elektronų pluoštas 
kreipimo sistemoje neturi kliudyti kreipimo elektrodų. 

Netiesinių iškraipymų lygis, aišku, priklauso nuo kreipimo įtampos amplitu-
dės ir dažnio. Didėjant virpesių amplitudei, iškraipymai didėja. Tačiau net jeigu 
kreipimo įtampos amplitudė tokia, kad žemojo dažnio virpesio oscilograma uži-
ma visą ekrano darbinę dalį, netiesinių iškraipymų dėl aptariamų priežasčių ne-
būna, kai virpesių dažnis žemas, nes žemųjų dažnių srityje kreipiančiojo elektri-
nio lauko stiprumas nuo koordinatės y  nepriklauso, ir kai dažnis didelis (θ  
artimas π2 ), nes tada vamzdžio jautris tiek sumažėja, kad elektronų pluošto po-
slinkis kreipimo sistemoje yra mažas ir elektroną veikiantis elektrinis laukas be-
veik nekinta. Šią mintį iliustruoja 7.19 pav. kreivės, vaizduojančios maksimalaus 
elektronų pluošto poslinkio ekrane (gaunamo, veikiant kreipimo įtampos vertėms 
mU  ir mU− ) priklausomybes nuo fazės kampo θ . 

Kiekybiškai netiesiniai iškraipymai apibūdinami netiesinių iškraipymų koe-
ficientu. Nesunku įsitikinti, kad nagrinėjamu atveju dėl elektrinio lauko stiprumo 
kitimo koordinatės y  kryptimi netiesinius iškraipymus lemia antroji harmonika, 
taigi netiesinių iškraipymų koeficientui skaičiuoti tinka formulė 

−+

−+

+

−
=

HH
HHk ,        (7.38) 

7.18 pav. Apskaičiuotas virpesio vaizdas vamzdžio ekrane, kai θ = π, 
L = 2,2, l = 0,2, w = 1 mm, N = 20, greitinimo įtampa U0 = 1,5 kV, nuotolis 
nuo kreipimo sistemos iki vamzdžio ekrano 0,2 m. Plonesne linija parodytas 
neiškraipytas vaizdas 
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čia +H  – maksimalus elektronų pluošto poslinkis ekrane y  kryptimi, −H  – 
maksimalus poslinkis priešinga kryptimi. 

Netiesinių iškraipymų koeficiento priklausomybės nuo fazės kampo θ  po-
būdį iliustruoja 7.20 pav. 

Praktikoje elektronų pluošto skersiniai matmenys kreipimo sistemoje nėra be 
galo maži. Kai dažnis aukštas, elektronus, kurių pradinės koordinatės skiriasi, 
kreipimo sistemoje veikia skirtingo stiprumo kreipiantysis elektrinis laukas. Dėl 
šios priežasties, didėjant dažniui, elektronų pluoštas išsifokusuoja. 7.21 pav. pa-
vaizduotos kreivės, kurias brėžtų vamzdžio ekrane elektronai, kai jų pradinės ko-
ordinatės 4/0 wy =  ir 4/30 wy = . 7.22 pav. iliustruojama elektronų pluošto išfo-
kusavimo priklausomybė nuo fazės kampo θ . 

Remiantis skaičiavimų rezultatais galima teigti, kad netiesiniai iškraipymai ir 
vaizdo išsifokusavimas bėgančiosios bangos elektroniniuose vamzdžiuose su ne-
simetrinėmis kreipimo sistemomis gali būti palyginti dideli. Anksčiau [7.21] bu-
vo atskleistos tik antraeilės netiesinių iškraipymų ir išfokusavimo priežastys. 

7.19 pav. Maksimalaus elektronų pluošto poslinkio ekrane priklausomybės nuo 
fazės kampo θ, kai L = 2,2, l = 0,2, w = 1 mm, N = 20, greitinimo įtampa 
U0 = 1,5 kV, nuotolis nuo kreipimo sistemos iki vamzdžio ekrano – 0,2 m 

7.20 pav. Netiesinių iškraipymų priklausomybė nuo fazės kampo θ, kai
L = 2,2, l = 0,2, w = 1 mm, N = 20, greitinimo įtampa U0 = 1,5 kV, nuotolis 
nuo kreipimo sistemos iki vamzdžio ekrano – 0,2 m 
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7.3.2. Netiesinių iškraipymų mažinimo galimybės 
Didėjant dažniui nesimetrinėse spiralinėse kreipimo sistemose kylančius ne-

tiesinius iškraipymus galima mažinti slopinant elektromagnetinio lauko paviršinį 
pobūdį – mažinant sistemos skersinius matmenis ir lėtinimo koeficientą. Tačiau 
mažų matmenų kreipimo sistemą ir elektroninį vamzdį sunkiau pagaminti. Be to, 
mažėjant tarpui tarp kreipimo elektrodų, mažėja vamzdžio ekrano darbinė dalis. 
Kai lėtinimo koeficientas mažesnis, reikia aukštesnės elektronų greitinimo įtam-
pos, taigi sumažėja vamzdžio jautris. 

Paviršinį elektromagnetinio lauko pobūdį lemia tai, kad, didėjant dažniui, 
didėja gretimų vijų įtampų fazių skirtumas ir stiprėja tarp vijų veikiantis elektri-
nis laukas. Elektrinio lauko tarp gretimų vijų kitimą galima mažinti tarp vijų su-
darant ekranavimo sieneles – naudojant lovelines sistemas. Taigi, ir kad būtų pla-
tesnė praleidžiamųjų dažnių juosta, ir norint mažinti netiesinius iškraipymus, 

7.21 pav. Apskaičiuotas virpesio vaizdas ekrane, kai θ = π, y0 = (1...3)w/4, 
L = 2,2, l = 0,2, w = 1 mm, N = 20, greitinimo įtampa U0 = 1,5 kV, nuotolis 
nuo kreipimo sistemos iki vamzdžio ekrano – 0,2 m 

7.22 pav. Elektronų pluošto maksimalaus poslinkio vamzdžio ekrane sklaida 
dėl kreipiančiojo elektrinio lauko paviršinio pobūdžio, kai y0 = (1...3)w/4, 
L = 2,2, l = 0,2, w = 1 mm, N = 20, greitinimo įtampa U0 = 1,5 kV, nuotolis 
nuo kreipimo sistemos iki vamzdžio ekrano – 0,2 m 
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kylančius didėjant dažniui, perspektyviausiomis nesimetrinėmis bėgančiosios 
bangos kreipimo sistemomis laikytinos lovelinės spiralinės ir meandrinės siste-
mos arba net sistemos, kuriose ekranavimo sienelės yra už srities, kurioje pralei-
džiamas elektronų pluoštas, ribų, visiškai ekranuojančios gretimas kreipimo sis-
temos vijas [7.22, 7.23]. 

Simetrinių bėgančiosios bangos kreipimo sistemų trūkumas – sudėtingesnė 
konstrukcija. Todėl didžiausios spartos elektroniniuose vamzdžiuose buvo tai-
komos nesimetrinės sistemos [7.24]. Kita vertus, simetrinės sistemos turi priva-
lumų. [7.25, 7.5] parodyta, kad tuo atveju, kai simetrinėje kreipimo sistemoje 
sužadinama nelyginė banga, šios sistemos savybės nepasikeistų, jeigu simetrijos 
plokštumoje būtų sudaryta elektrinė sienelė – idealiai laidus ekranas. Tarpas tarp 
tokio ekrano ir lėtinimo elektrodo yra dvigubai mažesnis už tarpą tarp kreipimo 
elektrodų. Atsižvelgiant į šią aplinkybę kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumo 
pasiskirstymas nesimetrinėje ir simetrinėje spiralinėse kreipimo sistemose pa-
vaizduotas 7.23 pav., a ir b. Palyginus šių paveikslų kreives matyti, kad simetri-
nėje bėgančiosios bangos kreipimo sistemoje kreipiančiojo elektrinio lauko stip-
rumas didėjant dažniui kinta daug mažiau nei nesimetrinėje. Kai π=θ , elektrinio 
lauko stiprumas nesimetrinės spiralinės kreipimo sistemos skerspjūvyje pakinta 

7.23 pav. Kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumo pasiskirstymas didėjant fazės 
kampui θ, kai L = 2,2 mm, l = 0,6 mm nesimetrinėje spiralinėje kreipimo siste-
moje (a), kai tarpas tarp kreipimo elektrodų w =1,5 mm, ir simetrinėje spiralinė-
je kreipimo sistemoje (b), kai tarpas tarp kreipimo elektrodų 2w = 1,5 mm 

a 

b 
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apie 4,3 karto. Tomis pačiomis sąlygomis simetrinėje kreipimo sistemoje krei-
piančiojo elektrinio lauko stiprumas pakinta tik 1,6 karto. 

7.3.3. Impulsinių signalų formos iškraipymai 
Kai žinoma perdavimo funkcija, pereinamoji charakteristika skaičiuojama 

taikant formulę [7.26] 
ωωϕω

ω
ω d)](sin[)(

π
1

2
)0()(

0

++= ∫∞ tKKtT ,     (7.39) 

čia )(ωK  ir )(ωϕ – dažninės amplitudės ir fazės charakteristikos. 
Kai signalas stiprus, (7.39) formulės taikymą komplikuoja tai, kad, lekiant 

lėtinimo ir kreipimo sistema, kinta elektrono skersinė koordinatė, ir kai dažnis 
aukštas, kinta kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumas. 

Šiuo atveju, nagrinėdami bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio perei-
namosios charakteristikos skaičiavimą ir priklausomybę nuo kreipiančiojo elekt-
rinio lauko pasiskirstymo lėtinimo ir kreipimo sistemoje, neatsižvelgsime į slopi-
nimą, atspindžius ir kitus veiksnius. Dar sakykime, kad elektronų ir 
elektromagnetinės bangos greičiai suderinti ( f0 vv = ). Tada, remdamiesi (7.10) 
(7.11) ir (7.30), bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio perdavimo funkciją 
galime išreikšti formule 

),()(),( 21 yKKyK θθθ = ,       (7.40) 
čia 

l
1

l

sin( / 2) sin( / 2)( ) / 2 / 2K ωτ θθ
ωτ θ

= = ,      (7.41) 

L
y

Lw
LwyK θ

θ
θθ cosh)/sinh(

/),(2 = .      (7.42) 
Taigi bendruoju atveju kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumas ir vamzdžio 

perdavimo funkcija priklauso nuo skersinės koordinatės, kintančios kreipimo 
procese. Jeigu tarpas tarp kreipimo elektrodų didėja z  kryptimi (7.23 pav.), krei-
piančiojo elektrinio lauko stiprumas bendruoju atveju priklauso nuo skersinės ir 
išilginės koordinačių. 

Kaip ir nagrinėdami harmoninių virpesių formos iškraipymus, atsižvelgdami 
į tai, kad elektrinio lauko stiprumas kreipimo sistemoje kreipimo procese kinta, ir 
norėdami supaprastinti elektrono poslinkio vamzdžio ekrane )(tH  ir pereinamo-
sios charakteristikos momentinės vertės )(tT  laiko momentu t  skaičiavimą, tai-
kykime modelį (7.24 pav.), pagal kurį periodinė kreipimo sistema sudaryta iš N  
elementariųjų kreipimo sistemų; kiekvienoje iš jų elektrono skersinės koordina-
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tės y  ir tarpo tarp lėtinimo ir kreipimo elektrodų pokyčiai yra maži ir kreipian-
čiojo elektrinio lauko stiprumas nekinta. 

Pagal šiuos supaprastinimus bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio  
pereinamosios charakteristikos skaičiavimo algoritmas gali būti toks: 
1. Atsižvelgiant į elektrono pradinę koordinatę 01yy =  kreipimo sistemos įėjime 

ir taikant (7.42), apskaičiuojama pirmosios elementariosios kreipimo siste-
mos dažninė amplitudės charakteristika ),(2 yK θ .  

2. Taikant (7.39) apskaičiuojama )( 11 tT  – pereinamosios charakteristikos reikš-
mė 1T  pasirinktu laiko momentu 1t  (zonduojančio šuolio momento atžvil-
giu). 

3. Atsižvelgiant į zonduojančio įtampos šuolio aukštį, tarpą tarp kreipimo elekt-
rodų 1w  ir )( 11 tT , apskaičiuojamas pirmojoje elementariojoje sistemoje elekt-
rono įgytas skersinis greitis )( 11 tv  ir skersinis poslinkis )( 11 ty∆ . Nustatoma 
elektrono skersinė koordinatė pirmosios elementariosios kreipimo sistemos 
gale ir antrosios elementariosios kreipimo sistemos pradžioje. 

4. Kartojami 1–3 punktų skaičiavimai. Skaičiuojant įgytą elektrono skersinį 
greitį atsižvelgiama į ankstesnėse elementariosiose sistemose elektrono įgytą 
skersinį greitį. 

5. Apskaičiavus suminį elektrono poslinkį ir suminį skersinį greitį lėtinimo ir 
kreipimo sistemoje, randamas elektrono, įlėkusio į lėtinimo ir kreipimo sis-
temą laiko momentu 1t , poslinkis vamzdžio ekrane  

01e1Σ1Σ1 )()()( yttvtytH −+= ∆ ,     (7.43) 
čia )( 1Σ ty∆  – visas elektrono poslinkis lėtinimo ir kreipimo sistemoje,   

)( 1Σ tv  – visas elektrono įgytas skersinis greitis, et  – elektrono lėkio nuo lėti-
nimo ir kreipimo sistemos galo iki vamzdžio ekrano trukmė. 

6. Vamzdžio pereinamosios charakteristikos reikšmė, atitinkanti laiko momen- 
tą 1t , randama pagal formulę 

011 /)()( HtHtT = ,        (7.44) 

7.24 pav. Nesimetrinės lėtinimo ir kreipimo sistemos modelis:   1 – lėtinimo 
elektrodas,   2 – ekranas (simetrinėje kreipimo sistemoje – kitas lėtinimo elekt-
rodas),   3 – elektroninio vamzdžio ekranas,   4 – elektronų pluoštas 



7. Lėtinimo sistemų taikymas elektronų pluoštui kreipti 314 
čia 0H  – elektrono poslinkis vamzdžio ekrane veikiant nuolatinei įtampai U .  

7. Kartojant 1–6 punktų skaičiavimus, apskaičiuojamos pereinamosios charak-
teristikos reikšmės kitais pasirinktais laiko momentais. 
Pradinė elektrono trajektorija gali nesutapti su tarpo tarp kreipimo elektrodų 

viduriu. Be to, pradinė trajektorija priklauso nuo nuolatinės poslinkio įtampos. 
Bendruoju atveju pradinę trajektoriją galima aprašyti lygtimi [7.12]: 

2
100 )( bzazyzY ++= ,        (7.45) 

čia a  ir b  – pastovieji koeficientai, kuriuos parenkant galima modeliuoti įvairius 
pradinės trajektorijos variantus. Į pradinę elektrono trajektoriją atsižvelgiama 
skaičiuojant elektrono koordinatę kiekvienos elementariosios kreipimo sistemos 
įėjime. Taigi nuo jos ir nuo tarpo tarp kreipimo elektrodų kitimo priklauso elemen-
tariosios kreipimo sistemos perdavimo funkcija ir pereinamoji charakteristika. 

Elektrinio lauko stiprumo skersinės dedamosios priklausomybės nuo skersi-
nės koordinatės y  įtaką bėgančiosios bangos kreipimo sistemų pereinamosioms 
charakteristikoms, esant silpnam tiriamajam signalui, iliustruoja 7.25 pav. pateik-
tos kreivės, apskaičiuotos, kai elektronų pluoštas į sistemos įėjimą patenka skir-
tingose vietose kreipimo elektrodo ir ekrano atžvilgiu nesimetrinės (4.25 pav., a) 
ir simetrinės (7.25 pav., b) sistemų atvejais. Pereinamosios charakteristikos gau-
tos, kai atstumas nuo lėtinimo ir kreipimo sistemos galo iki elektroninio vamz-
džio ekrano el  yra 15 cm, o greitinimo įtampa 0U  – 1,5 kV. Čia pradinė elektro-
nų trajektorija yra tiesinė ( 0=b ), apibūdinama pradine 01y  ir galine )( s0g lYy =  
trajektorijos koordinatėmis. 

Iš 7.25 pav., a  matyti, kad kuo nesimetrinėje kreipimo sistemoje elektronų 
pluoštas yra arčiau lėtinimo elektrodo (toliau nuo ekrano), tuo kreipimas tampa 
stipresnis dėl didesnio elektrinio lauko stiprumo (dėl paviršinio elektrinio lauko 
pobūdžio), todėl pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė būna mažesnė, bet 
gaunami didesni pereinamosios charakteristikos fronto netolygumai. Kuo elekt-
ronų pluoštas yra arčiau ekrano, tuo pereinamosios charakteristikos fronto pradi-
nės ir galinės dalių statumas mažesnis. Panašiai atrodo ir 7.25 pav., b pateiktos 
simetrinės sistemos pereinamosios charakteristikos. Šiuo atveju elektronų pluoš-
tas yra tarp dviejų kreipimo elektrodų. Kuo elektronų pluoštas yra arčiau elektro-
do (viršutinio arba apatinio), tuo pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė 
mažesnė, o fronto netolygumai didesni. Pereinamosios charakteristikos fronto 
pradinės ir galinės dalių statumas yra mažiausias, o pereinamosios charakteristi-
kos kilimo trukmė – didžiausia, kai elektronų pluoštas yra viduryje tarp elektro-
dų. Skirtingai nei nesimetrinėje sistemoje, tokiomis pat sąlygomis simetrinėje 
sistemoje gaunami mažesni pereinamosios charakteristikos fronto netolygumai, 
nors kilimo trukmė būna šiek tiek didesnė. Tai patvirtina mintį, kad paviršinio 
elektrinio lauko pobūdžio įtaka yra mažesnė simetrinėse sistemose. 
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7.26 pav. pavaizduotas elektronų pluošto poslinkio vaizdas, kai didelė krei-
pimo įtampa ir pradinė elektronų trajektorija nesimetrinės lėtinimo ir kreipimo 
sistemos pradžioje yra elektrodo ir ekrano viduryje, o sistemos gale – prie krei-
pimo elektrodo (7.26 pav., a) arba prie ekrano (7.26 pav., b). 1-oji (7.26 pav., a) 
ir 3-ioji (7.26 pav., b) kreivės gaunamos, kai pradinė elektronų trajektorija yra 
tiesinė ir neveikia pastovaus poslinkio įtampa (žymens gty  indeksas t  reiškia 
tiesinę pradinę trajektoriją), o 2-oji (7.26 pav., a) ir 4-oji (7.26 pav., b) – kai pra-
dinė elektronų trajektorija yra parabolinė (žymens gpy  indeksas p  reiškia para-
bolinę pradinę trajektoriją), gaunama, kai veikia pastovaus poslinkio įtampa.  

Iš 7.26 pav. matyti, kad kai pradinė elektronų pluošto trajektorija yra parabo-
linė, elektronų pluošto poslinkio ekrane kilimo trukmė yra didesnė, o fronto neto-
lygumai mažesni nei tuo atveju, kai pradinė elektronų trajektorija yra tiesinė ir 
elektronų pluoštas yra kreipiamas tokio pat signalo. Kai pradinė elektronų trajek-

a 

b 

7.25 pav. Nesimetrinės (a) ir simetrinės (b) bėgančiosios bangos kreipimo 
sistemų normuotosios pereinamosios charakteristikos, kai w1 = 1, w2 = 3, 
L = 1,5 mm, N = 10, U0 = 1,5 kV, le = 0,15 m:  1 – y01 = 0,1 w1, yg = 0,1 w2; 
2 – y01 = 0,3 w1, yg = 0,3 w2;   3 – y01 = 0,5 w1, yg = 0,5 w2;   4 – y01 = 0,7 w1, 
yg = 0,7 w2;   5 – y01 = 0,9 w1, yg = 0,9 w2 
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torija yra parabolinė ir kreipimo sistemos gale yra šalia ekrano, gaunamo poslin-
kio ekrane kilimo trukmė (7.26 pav., b, 4-oji kreivė) būna mažesnė, o fronto pra-
dinės ir galinės dalių statumas – didesnis (7.26 pav., b, 3-ioji kreivė) nei tuo atve-
ju, kai elektronų trajektorija tiesinė ir elektronų pluoštas kreipiamas tokios pat 
amplitudės signalo. Nagrinėjant charakteristikas galima daryti išvadą, kad naudo-
jant pastovaus poslinkio įtampą galima mažinti paviršinio elektrinio lauko pobū-
džio įtaką lėtinimo ir kreipimo sistemos pereinamosioms charakteristikoms. 

Išsamiau impulsinių signalų netiesiniai iškraipymai bėgančiosios bangos 
vamzdžiuose, kylantys dėl elektrinio lauko paviršinio pobūdžio, išnagrinėti 
[7.11, 7.12, 7.27]. Skaičiavimai ir jų rezultatų analizė patvirtino netiesinių iškrai-
pymų mažinimo principus, atskleistus nagrinėjant harmoninių virpesių iškraipy-
mus – norint mažinti netiesinius iškraipymus reikia slopinti elektromagnetinį ryšį 
tarp gretimų lėtinimo sistemos laidininkų, kuris ir lemia paviršinį elektromagne-
tinio lauko pobūdį. 

a 

b 

7.26 pav. Poslinkio ekrane vaizdai, apskaičiuoti nesimetrinės bėgančiosios 
bangos kreipimo sistemos atveju, kai įtampos šuolis (a) neigiamas, (b) teigia-
mas; w1 = 1, w2 = 3, L = 1,5 mm, y01 = 0,5 w1, N = 10, U0 = 1,5 kV, le = 0,15 m:
1 – ygt = 0,9 w2,   2 – ygp = 0,9 w2,   3 – ygt = 0,1 w2,   4 – ygp = 0,1 w2 
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7.4. Kreipimo sistemų jungių modeliavimas ir 
tobulinimas 

Aukštadažnio trakto savybės ir praleidžiamųjų dažnių ju osta priklauso nuo 
jungių tarp traktų elementų. Tačiau nors jungių ir jungčių tyrimo ir tobulinimo 
klausimai nagrinėti daugelyje darbų, jie aktualūs ir šiandien. Naujų galimybių 
jungėms tirti teikia skaitmeniniai metodai [7.28, 7.29]. 

Aukštadažnėse jungėse susidaro trakto netolygumai, vyksta elektromagneti-
nių bangų tipų transformacija, todėl tiriamos net santykinai paprastos jungės ir 
tobulinami jų modeliai. Daug sudėtingesnis ir modeliavimo, ir realizavimo požiū-
riu yra lėtinimo sistemų ir aukštadažnių traktų sąsajų klausimas. Tiesa, daugeliu 
atvejų svarbu, kad lėtinimo sistema būtų gerai suderinta su aukštadažniu traktu 
tik tam tikrame dažnių ruože. Tačiau vėlinimo linijose ir lėtinimo ir kreipimo 
sistemose praleidžiamųjų dažnių juosta turi būti labai plati – nuo nulio iki šimtų 
megahercų ar net dešimčių gigahercų. 

Lėtinimo sistemų galuose dėl elektrinio lauko sklaidos susidaro talpinio po-
būdžio reaktyvumai. Siekiant šiuos reaktyvumus mažinti [7.4, 7.5, 7.30, 7.31], 
siūloma siaurinti kraštines spiralinių ir meandrinių lėtinimo sistemų vijas arba 
didinti tarpus tarp šių vijų ir ekranų. Eksperimentiškai nustatyta [7.5], kad taip 
galima mažinti atspindžius nuo lėtinimo ir kreipimo sistemų galų. Tokią spirali-
nės lėtinimo sistemos ir plačiajuosčio trakto sąsajos galimybę patvirtino mode-
liavimas ir skaičiavimai [7.29], atlikti taikant programų paketą Microwave Office. 
Kita vertus, tenka pastebėti, kad nors skaitmeniniai metodai ir programų paketas 
Microwave Office teikia didelių galimybių, lieka sunkiai sprendžiamų klausimų – 
atskleidžiama daugelio veiksnių bendra įtaka tiriamosios sistemos savybėms. At-
skirų veiksnių įtaką tirti sudėtinga, nes sistemos varianto modelio sudarymas ir 
charakteristikų skaičiavimai trunka ilgai. Be to, [7.29] nagrinėtos dažninės cha-
rakteristikos, apibūdinančios signalų perdavimą į sistemos apkrovą. Nagrinėjant 
bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių dažnines savybes ir spartą, svarbes-
nės yra dažninės charakteristikos, nusakančios signalų perdavimą iš signalinio 
trakto į kreipimo sistemos pradžią [7.4, 7.5]. Pagaliau [7.29] sprendžiamas reak-
tyvumų lėtinimo sistemos galuose kompensavimo klausimas. Žinoma, kad reak-
tyvumus įmanoma kompensuoti tik santykinai siaurame dažnių ruože. Todėl nag-
rinėjant plačiajuosčius traktus dera keisti uždavinio formulavimą: reikia ne 
kompensuoti reaktyvumus, o tirti, kaip jų išvengti. 

Šiame poskyryje išsamiau atskleisime reiškinius, vykstančius plačiajuosčių 
traktų ir lėtinimo ir kreipimo sistemų jungėse bei numatysime šių jungių ir bė-
gančiosios bangos elektroninių vamzdžių kreipimo sistemų tobulinimo galimy-
bes. Šiuo tikslu sudarysime bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio signali-
nio trakto supaprastintą ekvivalentinę schemą, naudodamiesi daugkartinių 
atspindžių diagramomis išvesime atspindžio koeficientų,  perdavimo funkcijų 
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išraiškas ir nagrinėsime charakteristikas, apibūdinančias signalinio trakto ir elekt-
roninio vamzdžio savybes. 

7.4.1. Bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio  
signalinio trakto modelis 

Sakykime [7.14, 7.15], kad bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio sig-
naliniame trakte yra spiralinė kreipimo sistema, kurios išvadai yra juostelinės 
linijos atkarpos. Tokio trakto fragmentas atvaizduotas 7.27 pav. 7.28 pav., a 
vaizduojamas daugialaidės linijos, kuria modeliuojama spiralinė kreipimo siste-
ma, pjūvio fragmentas. 7.28 pav., b pateiktas juostelinės linijos pjūvio vaizdas. 
Pagaliau 7.28 pav., c atvaizduotas daugialaidės linijos, kuria modeliuojamos spi-
ralės galinės vijos, pjūvio fragmentas. 

Spiralinės sistemos, modeliuojamos vieneile daugialaide linija (7.28 pav., a), 
banginė varža, kaip žinoma, išreiškiama formule 

B B( ) 1/ ( )Z Yθ θ= ,        (7.46) 
2

B B B B( ) (0) [ (π) (0)]sin ( / 2)Y Y Y Yθ θ= + − .       (7.47) 
Banginius laidumus )0(BY , )π(BY , juostelinės linijos banginį laidumą BLY  ir 

banginę varžą BLBL /1 YZ =  galima gana tiksliai apskaičiuoti taikant baigtinių 
skirtumų metodą. Spiralės galinės vijos banginį laidumą galima rasti jos kairiąją 
pusę nagrinėjant kaip juostelinės linijos dalį, o dešiniąją – kaip pusę periodo dau-
gialaidės linijos, kuria modeliuojama spiralinė sistema. Tada linijos atkarpos, 
kuria modeliuojama galinė vija, banginė varža ir banginis laidumas išreiškiami 
formulėmis: 

)(/1)( BVBV θθ YZ = ,       (7.48) 
2/2/)( V

B
V
BLBV YYY +=θ ,        (7.49) 

a b 

7.27 pav. Spiralinės sistemos išilginio (a) ir skersinio (b) pjūvių fragmentai: 
1 – spiralė,   2 – spiralės galinė vija,   3 – vidinis ekranas,   4 – išorinis ekranas,    
5 – diafragma,   6 – juostelinė linija 
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čia V
BLY  ir V

BY  – juostelinės linijos ir vieneilės daugialaidės linijos banginiai lai-
dumai, kai centrinio laidininko plotis 2l  yra toks kaip galinės vijos (7.28 pav., c). 

Siekdami vaizdžiau atskleisti reiškinius kreipimo sistemos jungėse, nagrinė-
sime didelės (100 Ω) banginės varžos traktą, kuriame naudojama iš santykinai 
storo laidininko padaryta spiralė – tuomet spiralės galuose susidaro didesnė elekt-
rinio lauko sklaida. 

Žinios apie spiralinės sistemos, juostelinės linijos ir galinių vijų bangines 
varžas, kai 1w  = 1 mm, 2w  = 1,07 mm, p  = 0,5 mm, pateiktos 7.1 lentelėje. 
Skaičiuojant spiralinės sistemos bangines varžas priimta, kad L  = 2 mm, 
l  = 1,5 mm. Nagrinėti trys galinių vijų variantai: pirmasis, kai galinės vijos plotis 
toks pat kaip kitų spiralės vijų plotis (galinės vijos nesusiaurintos); antrasis, kai 
galinės vijos plotis toks pat kaip juostelinės linijos centrinio laidininko plotis; 
trečiasis, kai galinės vijos plotis toks, kad šią viją atitinkančios ilgosios linijos 
banginė varža žemųjų dažnių srityje yra apie 100 Ω. 
7.1 lentelė. Signalinio trakto elementų banginės varžos 
Signalinio trakto elementas Laidininko plotis (d, d1, d2) / mm )0(Z /Ω )π(Z /Ω 
Spiralinė sistema 1,5 100,6 37,3 
Juostelinė linija 0,6 99,1 99,1 
Galinė vija 1,5 80 47,7 
Galinė vija 0,6 129 59,6 
Galinė vija 1 101 53,6 

7.29 pav. pateiktos signalinio trakto elementų banginių varžų priklausomy-
bės nuo fazės kampo θ . Šios priklausomybės iš esmės yra apibendrintos bangi-
nių varžų priklausomybės nuo dažnio. Kai elektronų pluoštui kreipti naudojama 
spiralė, ekranuota vidiniu ir išoriniu ekranais, jos lėtinimo koeficientas apytikriai 
lygus konstrukciniam lėtinimo koeficientui ( LLk /vL ≅ , čia vL  – vijos ilgis), o 
fazės kampą θ  su dažniu f  sieja priklausomybė 

v v 0 L 02π 2π ( / c ) 2π ( / c )f t f L f k Lθ = ≅ ⋅ = ⋅ ,     (7.50) 
čia vt  –  vėlinimo trukmė vijoje, 0c  –  šviesos greitis vakuume. 

a b c 
7.28 pav. Linijų atkarpų, kuriomis modeliuojamos bėgančiosios bangos elekt-
roninio vamzdžio signalinio trakto atkarpos, skersiniai pjūviai 
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Atsižvelgdami į signalinio trakto sandarą, galime taikyti jo modelį, atvaiz-
duotą 7.30 pav., a. Tada kaip ir [7.4, 7.5] naudodamiesi daugkartinių atspindžių 
diagrama, galime rasti atspindžio koeficientų ir perdavimo funkcijų išraiškas, 
apibūdinančias tiriamųjų signalų dažninius iškraipymus. 

Atsižvelgdami į atspindžius nuo trakto netolygumų kreipimo sistemos pra-
džioje (nuo trakto taškų 1 ir 2, tarp kurių vėlinimo trukmė 12t ), gauname tokią 
atspindžio koeficiento išraišką: 

1212
2
12112

/)2jexp()1( vtpppp ω−−+= ,     (7.51) 
čia 

).jexp(1 122112 tpp ων −+=        (7.52) 
Įtampos dažniniai iškraipymai dėl atspindžių nuo spiralės vijos sistemos pra-

džioje aprašomi perdavimo funkcija 
1221Σ12IN0 /)1)(1( νppKK ++== .      (7.53) 

Atsižvelgiant į atspindėtą nuo sistemos galo virpesį, perdavimo funkcijos, 
apibūdinančios signalų dažninus iškraipymus sistemos įėjime, išraiška tampa to-
kia: 

))2jexp(1( 23210340IN0INΣ tppKK ω−+≅ ,     (7.54) 
čia 23t  –  vėlinimo trukmė kreipimo sistemoje (tarp 2 ir 3 taškų), 340p  – atspin-
džio koeficientas nuo sistemos galo (trakto taškų 3 ir 4, tarp kurių vėlinimo truk-
mė 34t ) išreiškiamas formule 

3434
2
343340

/)2jexp()1( νω tpppp −−+= ,    (7.55) 

7.29 pav. Signalinio trakto elementų banginių varžų priklausomybės nuo fazės 
kampo θ :   1 – juostelinė linija,   2 – spiralinė sistema,   3, 4, 5 – galinė vija, 
kai 2d  = 1,5; 0,6; 1 mm 
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)2jexp(1 344334 tpp ων −+= ,      (7.56) 
o 210p  – atspindėtos bangos atspindžio koeficientas nuo sistemos pradžios: 

1212
2
212210

/)2jexp()1( νtpppp ω−−−−= .      (7.57) 
Atsižvelgdami tik į krintančiąją kreipimo sistemoje įtampos bangą, gauname 

tokią perdavimo funkcijos, apibūdinančios įtampą sistemos gale (apkrovoje), iš-
raišką: 

Σ34Σ12IS0 KKK = ,           (7.58) 
čia perdavimo funkcija Σ34K  apibūdina dažninius iškraipymus dėl netolygumų 
sistemos gale ir išreiškiama formule 

3443Σ34 /)1)(1( vppK ++= .        (7.59) 
Atsižvelgiant į atspindėtą nuo sistemos galo virpesį, perdavimo funkcijos, 

apibūdinančios įtampą sistemos gale, išraiška tampa tokia: 
Σ34INΣISΣ KKK ≅ .        (7.60) 

Kiti (6)–(13) įrašyti ir dar neaptarti dydžiai išreiškiami formulėmis: 
))(/())(( BLBVBLBV1 ZZZZp +−= θθ ,     (7.61) 

))()(/())()(( BVBBVB2 θθθθ ZZZZp +−= ,     (7.62) 

7.30 pav. Signalinio trakto modelis (a) ir daugkartinių atspindžių diagrama (b): 
JL – juostelinės linijos atkarpa,   SS – spiralinė sistema,   GV – galinė spiralės 
vija 

a 

b 
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2BBVBBV3 ))()(/())()(( pZZZZp −=+−= θθθθ ,   (7.63) 
1BVBLBVBL4 ))(/())(( pZZZZp −=+−= θθ .     (7.64) 

Taikydami (7.51)–(7.64) ir siekdami atskleisti kreipimo sistemos jungių įta-
ką elektroninio vamzdžio dažninėms ir pereinamosioms charakteristikoms laikė-
jomis, t. y. BLi ZZ =  ir BLa ZZ = . 

7.4.2. Skaičiavimų rezultatai ir analizė 

čios dažninius iškraipymus signaliniame trakte ir bėgančiosios bangos elektroni-
niame vamzdyje. 1 ir 2 kreivės  apskaičiuotos taikant (7.58) ir (7.60) formules, 
taikytos (7.51) ir (7.58) formulės – nevertinti pakartotiniai atspindžiai nuo spira-
linės kreipimo sistemos galų. Virpamąjį 2 ir 4 kreivių pobūdį lemia pakartotiniai 
atspindžiai. 

Skaičiuojant 7.31 pav., a charakteristikas daryta prielaida, kad galinės krei-
pimo sistemos vijos nesudaro netolygumų ( BLBV )( ZZ =θ ). 7.31 pav., b–d charak-
teristikos gautos, kai θωω == 3412 tt  ir galinių vijų laidininkų plotis 2d  yra ati-
tinkamai 1,5, 0,6 ir 1 mm. Skaičiuojant 7.31 pav. e charakteristikas laikyta, kad 

2d = 1 mm, tačiau galinių vijų nevienalyčių dalių ilgis dvigubai mažesnis 
12 34( / 2)t tω ω θ= = , negu skaičiuojant 7.31 pav. c charakteristikas. 
Lyginant 7.31 pav. charakteristikas matyti, kad signalinio trakto dažninės 

amplitudės charakteristikos (1 ir 2 kreivės) labai priklauso nuo galinių vijų. Kai 
2d = 1 mm ir galinių vijų banginės varžos žemųjų dažnių srityje suderintos su 

signaliniu traktu, perdavimo koeficientų 0ISK  ir ISΣK  moduliai beveik lygūs 1 
plačiame dažnių ruože (kai 6,0π/ ≤θ ). Tai įmanoma todėl, kad ties 5,0π/ =θ  
susiaurintos galinės vijos veikia kaip ketvirčio bangos ilgio derinimo transforma-
toriai. Šią mintį patvirtina 7.31 pav., e  kreivės: kai 2/3412 θωω == tt , trakto, 
kuriame įjungtos spiralinės sistemos banginė varža ties π=θ  tampa beveik 3 
kartus mažesnė nei trakto nominali varža, dažninės amplitudės charakteristikos 
netolygumas neviršija 10 %. Šis efektas buvo pastebėtas [7.29]. Jį galime paaiš-
kinti tuo, kad aptariamomis sąlygomis galinės susiaurintos vijos atlieka ketvirčio 
bangos ilgio derinimo transformatoriaus vaidmenį ties π=θ . 

7.32 pav. pateiktos virpesių, atspindėtų nuo kreipimo sistemos pradžios, kai 
traktas zonduojamas vienetiniu įtampos šuoliu, laikinės diagramos. Jas skaičiuo-
jant taikyta atspindžio koeficiento išraiška (7.51) ir žinomas sąryšis tarp perei-
namosios charakteristikos ir perdavimo funkcijos. Siekiant išvengti laikinių cha-
rakteristikų osciliacijų dėl baigtinio viršutinio integravimo rėžio, į pointegralinį 
reiškinį, kaip ir [7.5], buvo įtrauktas Bernšteino ir Rogozinskio daugiklis. 

me, kad signalų šaltinis ir apkrova (7.30 pav., a) suderinti su juostelinėmis lini-

3 ir 4 kreivės – (7.53) ir (7.54) formules. Taigi skaičiuojant 1 ir 3 charakteristikas 

7.31 pav. , a–e pateiktos dažninės amplitudės charakteristikos, apibūdinan-
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7.31 pav. Dažninės amplitudės charakteristikos, apibūdinančios signalų dažninius
iškraipymus signaliniame trakte (1, 2 kreivės) ir bėgančiosios bangos elektroni-
niame vamzdyje (3, 4 kreivės) 
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7.32 pav., a, b kreivės apskaičiuotos tais pačiais signalinio trakto atvejais, 
kaip ir 7.31 pav. dažninės amplitudės charakteristikos. Jos vaizdžiai patvirtina 
eksperimentinių tyrimų [7.5] išvadą, kad siaurinant galines kreipimo sistemos 
vijas įmanoma mažinti atspindėtų virpesių lygį. Minimalūs atspindžiai gaunami 
(5 kreivė), kai trakto nevienalyčių atkarpų (jungių) ilgiai kreipimo sistemos ga-
luose lygūs pusei vijos ilgio ir tos atkarpos veikia kaip ketvirčio bangos derinimo 
transformatoriai ties π=θ . 

Deja, elektronų pluoštą bėgančiosios bangos elektroniniuose vamzdžiuose  
efektyviausiai kreipia bangos, sklindančios ta pačia kryptimi ir tuo pačiu greičiu 
kaip ir elektronų pluošto elektronai. Kai nevertiname slopinimo kreipimo siste-
moje, krintančiųjų bangų amplitudės sistemoje nekinta – išlieka tokios pat kaip 
šių bangų amplitudės sistemos pradžioje. Taigi tiriamųjų signalų formos dažni-
nius iškraipymus apibūdina perdavimo funkcijų IN0K  ir INΣK  moduliai – dažni-
nės amplitudės charakteristikos, atvaizduotos 7.31 pav., a–e, 3 ir 4 kreivėmis. Iš 
grafikų palyginimo matyti, kad bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio daž-
ninės amplitudės charakteristikos vidutinis lygis nepriklauso nuo kreipimo siste-
mos jungių konstrukcijos. Todėl nuo jungių konstrukcijos nepriklauso ir perda-
vimo funkciją IN0K  atitinkančios pereinamosios charakteristikos forma ir kilimo 
trukmė (7.33 pav.). Dar mažiau jungių įtaka pastebima, atsižvelgus į lėkio reiški-
nį, kurio įtaka įvertinama perdavimo funkcija [7.4, 7.5]  

7.32 pav. Atspindėti virpesiai, kai BLBV )( ZZ =θ  (1 kreivė), θωω == 3412 tt , 
2d  = 1,5; 0,6; 1 mm (2–4  kreivės), 2/3412 θωω == tt , 2d = 1 mm (5 kreivė) 
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x

x
xK j

1 esin −
= ,        (7.65) 

čia 2/vtx ω≅ . 
Pastarąją mintį iliustruojančios bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio 

pereinamosios charakteristikos, apskaičiuotos įvertinant jungių ir lėkio efekto 
įtaką, atvaizduotos 7.34 pav. 

Kita vertus, tenka pripažinti, kad parinkus optimalų galinių vijų plotį, įma-
noma sumažinti perdavimo funkcijos INΣK  virpėjimą (7.31 pav. a–e, 4 kreivės), 
vadinasi, ir vamzdžio perinamosios charakteristikos plokščiosios dalies netoly-
gumą, kurį lemia virpesiai, atsispindėję nuo kreipimo sistemos galo ir dar pakar-
totinai nuo jos pradžios. 

Iš charakteristikų aptarimo galima daryti išvadą, kad kreipimo sistemos jun-
gių įtaka bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių charakteristikoms yra san-
tykinai nedidelė. Norint mažinti tiriamųjų signalų formos dažninius iškraipymus 

7.33 pav. Perdavimo funkciją 0INK  atitinkančios pereinamosios charakteristi-
kos, apskaičiuotos, kai BLBV )( ZZ =θ  (1 kreivė), θωω == 3412 tt , 2d  = 1,5; 
0,6; 1 mm (2–4 kreivės),  2/3412 θωω == tt , 2d = 1 mm (5 kreivė) 

7.34 pav. Perdavimo funkciją 10INEV KKK =  atitinkančios pereinamosios cha-
rakteristikos, apskaičiuotos, kai BLBV )( ZZ =θ  (1 kreivė), θωω == 3412 tt , 

2d  = 1,5; 0,6; 1 mm (2–4 kreivės) ir 2/3412 θωω == tt , 2d = 1 mm 
(5 kreivė) 
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ir bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos 
kilimo trukmę, reikia siekti, kad kreipimo sistemos banginė varža mažiau pri-
klausytų nuo dažnio. 

7.4.3. Dažninių iškraipymų mažinimo galimybės 
Bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių kreipimo sistemoms pirmiausia 

keliamas elektromagnetinės bangos fazinio greičio mažos dispersijos reikalavi-
mas. Šiuo požiūriu geros spiralinių sistemų savybės. Tačiau spiralinių sistemų 
banginė varža, kaip galėjome dar kartą įsitikinti, labai priklauso nuo dažnio. Dėl 
banginės varžos kitimo pereinamoji charakteristika, apibūdinanti įtampą, paten-
kančią į spiralinę kreipimo sistemą, kyla laipteliais (7.33 pav.). Remiantis [7.13] 
galima rasti, kad didžiausio laiptelio aukštis (ties 0≅t ) išreiškiamas formule 

)0()π(3
)π(4
BB

B
ZZ

ZB
+

≅ .       (7.66) 
Taigi siekiant mažesnių dažninių iškraipymų ir geresnės pereinamosios cha-

rakteristikos formos ( )1→B , reikia, kad ( )πBZ  būtų artimesnė ( )0BZ . Banginės 
varžos kitimą, kaip žinoma [7.4–7.6], galima sumažinti mažinant tarpus tarp spi-
ralės ir ekranų, didinant tarpą tarp gretimų vijų ir mažinant spiralės laidininko 
storį. Tačiau, mažinant tarpus tarp spiralės ir ekranų, mažėja banginė varža. Di-
dinant tarpus tarp vijų, mažėja vamzdžio jautris. 

Didėjant dažniui, mažai kinta meandrinių sistemų banginė varža [7.4–7.5]. 
Paprasčiausios meandrinės sistemos atveju maksimaliõs (kai 0=θ ) ir 
minimaliõs (ties π/2=θ ) banginių varžų santykis  išreiškiamas formule 

)π()0(2
)π()0(

BB

BB

minB

maxB

ZZ
ZZ

Z
Z +

= .       (7.67) 

Nesunku įsitikinti, kad šis santykis yra daug mažesnis nei spiralinės sistemos 
maksimalios ir minimalios banginių varžų santykis ( )π(/)0( BB ZZ ). Kai 

3)π(/)0( ≅BB ZZ  (kaip nagrinėtosios spiralinės kreipimo sistemos atveju), 
meandrinės sistemos ≤minBmaxB / ZZ 1,15. Todėl meandrinės kreipimo sistemos 
atveju pereinamosios charakteristikos laipteliai prieš pereinamosios charakteristi-
kos frontą ir už jo būtų daug mažesnio aukščio. Kadangi meandrinės sistemos 
minimali banginė varža gaunama ties 2/π=θ , laiptelių žingsnis laiko ašyje tam-
pa lygus vėlinimo trukmei meandrinės sistemos periode – dvigubai didesnis nei 
spiralinės sistemos atveju (kai tokie pat laidininkų matmenys, jų žingsnis ir toks 
pat lėtinimo koeficientas). Dėl aptartų priežasčių, taikant meandrines kreipimo 
sistemas, įmanoma gauti geresnes vamzdžių dažnines amplitudės charakteristi-
kas. Tačiau meandrinės sistemos turi kitą esminį trūkumą – sunku gauti mažą 
vamzdžio pereinamosios charakteristikos kilimo trukmę dėl dažninių fazės  
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iškraipymų, kylančių dėl elektromagnetinės bangos fazinio vėlinimo laiko dis-
persijos. 

Apskritai banginės varžos ir elektromagnetinės bangos greičio kitimą, didė-
jant dažniui, lemia elektromagnetinis ryšys tarp gretimų kreipimo sistemos vijų. 
Šis ryšys mažėja įterpus tarp vijų ekranavimo sieneles. Kai yra ekranavimo siene-
lės, mažiau aktualus tampa ir kreipimo sistemos sąsajos su signaliniu traktu klau-
simas – sistemos galuose nėra aptartõs elektrinio lauko sklaidos, nes galinių vijų 
aplinka nesiskiria nuo kitų vijų aplinkos. 

Yra žinomi keli superplačiajuosčių bėgančiosios bangos kreipimo sistemų su 
ekranavimo sienelėmis tarp vijų tipai. Vieną jų grupę sudaro lovelinės spiralinės 
ir meandrinės sistemos. Dėl riboto ekranavimo sienelių aukščio tokiose sistemose 
nepavyksta visiškai išvengti ryšio tarp gretimų vijų. Kitą grupę sudaro spiralinės 
ir meandrinės kreipimo sistemos, kuriose ekranavimo sienelės jungia vidinį ir 
išorinį ekranus [7.22, 7.23]. Taip galima išvengti ne tik ryšio tarp vijų, bet ir re-
zonansinių reiškinių ilgosios linijos atkarpoje, sudarytoje iš spiralinės sistemos 
vidinio ir išorinio ekranų, kai jos galuose sudarytas trumpasis jungimas. Tačiau 
tokiose kreipimo sistemose turi būti angos elektroniniam pluoštui. Dėl angų susi-
daro periodiniai signalinio trakto netolygumai, kurie, kaip jau buvo aptarta, turi 
neigiamos įtakos kreipimo sistemos charakteristikoms. 

7.5. Bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių ir  
jų signalinių traktų dinaminių charakteristikų  

tobulinimo galimybės 
Literatūroje [7.2–7.6] gana išsamiai išnagrinėtos bėgančiosios bangos elekt-

roninių vamzdžių dinaminių charakteristikų priklausomybės nuo slopinimo, dis-
persijos kreipimo sistemoje, elektronų lėkio trukmės ir kitų veiksnių. Suformu-
luoti [7.5–7.6] kreipimo sistemų parametrams keliami reikalavimai, kuriuos 
patenkinus galima gauti reikiamą vamzdžio ekvivalentinės pralaidumo juostos 
plotį ir pereinamosios charakteristikos kilimo trukmę. 

Kita vertus, po to, kai buvo suformuluoti reikalavimai, keliami kreipimo sis-
temoms, atsirado daugiau žinių apie kai kurių veiksnių įtaką vamzdžių charakte-
ristikoms. Todėl, ieškant vamzdžių spartos didinimo rezervų, kreipimo siste-
moms keliamus reikalavimus verta kritiškai apsvarstyti. 

Elektroninių vamzdžių signalinių traktų dinaminės charakteristikos skiriasi 
nuo vamzdžių charakteristikų. Šių charakteristikų sąryšiai išnagrinėti [7.32]. Ne-
paisant to, kreipimo sistemos dažninės charakteristikos kartais interpretuojamos 
kaip elektroninio vamzdžio charakteristikos [7.21, 7.33]. 

Šiame poskyryje, siekdami apibendrinti pastarųjų metų tyrimo rezultatus ir 
atskleisti oscilografinių bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių ir jų signali-
nių traktų spartos didinimo rezervus, apžvelgsime priežastis, dėl kurių bėgančio-



7. Lėtinimo sistemų taikymas elektronų pluoštui kreipti 328 
sios bangos elektroniniuose oscilografuose atsiranda tiriamųjų signalų iškraipy-
mų ir prietaisų sparta tampa ribota. 

Ankstesniuose darbuose [7.5–7.6], formuluojant kreipimo sistemoms kelia-
mus reikalavimus, buvo atsižvelgta į spiralinių ir meandrinių sistemų savybes. 
Remiantis praktine patirtimi galima teigti, kad didesnė vamzdžių veikimo sparta 
pasiekiama taikant spiralines sistemas. Todėl daugiausia dėmesio skirsime vamz-
džių su spiralinėmis kreipimo sistemomis dinaminėms charakteristikoms ir tobu-
linimo galimybėms. 

7.5.1. Dispersijos įtaka 
Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių bėgančiosios bangos elektroninio 

vamzdžio praleidžiamųjų dažnių juostą, yra vėlinimo dispersija, kuri apibūdina-
ma kreipimo sistemos vėlinimo trukmės dažnine charakteristika )(v ft . 

Kreipimo sistemos perdavimo funkcija išreiškiama formule 
)(j

KS1 ve)j( ftK ωω −
= .       (7.68) 

Taigi signalų formos iškraipymus lemia fazės dažniniai iškraipymai. 
Kreipimo sistemos pradžioje elektronų pluoštą veikia dar neiškraipytas (dėl 

dispersijos) signalas. Todėl signalų formos fazės dažniniai iškraipymai vamzdžio 
ekrane yra mažesni nei kreipimo sistemoje, tačiau dėl elektromagnetinės bangos 
ir elektronų greičių nesuderinimo gaunami dažniniai amplitudės iškraipymai. Bė-
gančiosios bangos elektroninio vamzdžio perdavimo funkcija išreiškiama formu-
le [7.3–7.6] 

y

y
yK j

EV1 esin −
= ,        (7.69) 

čia  
2/)( sv tty −= ω ,        (7.70) 

st  – elektrono lėkio trukmė kreipimo sistemoje. 
Sakykime, kad vėlinimo trukmė kreipimo sistemoje tiesiškai kinta didėjant 

dažniui f : 
fStt += 0v ,         (7.71) 

čia 0t  – fazės vėlinimo trukmė žemųjų dažnių srityje, S  – proporcingumo koefi-
cientas, apibūdinantis charakteristikos )(v ft  statumą. 

Įrodyta [7.4–7.5], kad vėlinimo trukmės pokytis vamzdžio ekvivalentinėje 
praleidžiamųjų dažnių juostoje turi būti ne didesnis kaip ∗

r35,0 t , čia ∗rt  – reika-
laujama pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė ( ∗∗ ≅ er /35,0 Ft ∆ , čia ∗

eF∆  – 
ekvivalentinės praleidžiamųjų dažnių juostos plotis). 
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7.35 pav. atvaizduotos kreipimo sistemos (1-oji kreivė) ir elektroninio 

vamzdžio (2-oji kreivė) pereinamosios charakteristikos, apskaičiuotos pagal 
(7.68) ir (7.69) lygtis. Skaičiuojant vamzdžio charakteristikas parinktas optimalus 
elektronų greitis, leidžiantis pasiekti mažiausią pereinamosios charakteristikos 
kilimo trukmę. 

Pagal 7.35 pav. ir kitus skaičiavimų rezultatus, kai atsižvelgiama tik į fazės 
vėlinimo dispersiją, elektroninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos kilimo 
trukmė išreiškiama formule 

St 78,0rEV1 ≅ .       (7.72) 
Signaliniame trakte fazės dažniniai iškraipymai didesni. Jo pereinamosios 

charakteristikos kilimo trukmė apytikriai 2  karto ilgesnė: 
St 12,11rST ≅ .            (7.73) 

Pagal kreipimo sistemai keliamus reikalavimus [7.4, 7.5] elektroninio vamz-
džio praleidžiamųjų dažnių juostoje ∗

eF∆  vėlinimo dispersija turi būti ne didesnė 
kaip ∗

r35,0 t . Remiantis šia sąlyga, 
St ≅∗r .         (7.74) 

Lygindami 7.35 pav. kreives ir remdamiesi (7.72)–(7.74) sąryšiais, gauname, 
kad elektroninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė rEV1t  
apytikriai lygi ∗

r78,0 t . Signalinio trakto pereinamosios charakteristikos kilimo 
trukmė rKS1t  apytikriai 2  karto ilgesnė: ∗≅ rrKS1 12,1 tt . 

Dėl dispersijos (dėl to, kad nepavyksta suderinti bangos ir elektronų greičių) 
atsiranda ir dažniniai amplitudės iškraipymai. Tačiau galima įsitikinti [7.16], kad 
elektroninio vamzdžio dažninės amplitudės charakteristikos netolygumas beveik 
neturi įtakos vamzdžio pereinamosios charakteristikos kilimo trukmei, kai pa-
rinktas optimalus elektronų greitis. Negana to, dažninės amplitudės charakteristi-

7.35 pav. Signalinio trakto (1 kreivė) ir elektroninio vamzdžio (2 kreivė) 
pereinamosios charakteristikos 
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kos lygio kritimas aukštųjų dažnių srityje gali net slopinti neigiamą dispersijos 
įtaką – kai slopinamos spektro aukštadažnės dedamosios, mažėja pereinamosios 
charakteristikos virpesiai ir plokščiosios dalies netolygumas. 

7.5.2. Slopinimo įtaka 
Atsižvelgiant į slopinimą, kreipimo sistemos, kaip keturpolio, perdavimo 

funkcija, kaip žinome, išreiškiama formule 
)exp()j(2KS slK αω −= ,       (7.75) 

čia α  – slopinimo koeficientas, sl  – kreipimo sistemos ilgis. 
Tarę, kad slopinimo koeficientas tiesiškai priklauso nuo dažnio, galime įsiti-

kinti, kad perdavimo funkciją (7.75) atitinka pereinamoji charakteristika, išreiš-
kiama formule 

s
2KS arctg)(

τ

ttT = ,        (7.76) 

čia lkατ =s , kai αk  – proporcingumo koeficientas, rodantis slopinimo priklau-
somybę nuo dažnio ( ωα αk= ). 

Elektroninio vamzdžio perdavimo funkcijos ir pereinamosios charakteristi-
kos išraiškas galima apskaičiuoti sprendžiant diferencialinę lygtį (7.32), nusakan-
čią elektrono judėjimą elektriniame lauke. Kai elektrono poslinkis kreipimo sis-
temoje daug mažesnis nei poslinkis ekrane (kai poslinkį ekrane lemia kreipimo 
sistemoje įgytas elektrono skersinis greitis), perdavimo funkcija išreiškiama for-
mule 

l
K

l

α
ω

α−
−

=
e1)j(2EV .       (7.77) 

Tuomet dažnių diapazone, kuriame slopinimas mažas ( 1<<lα ), perdavimo 
funkcijos išraišką (7.77) galima supaprastinti: 

21)(2EV
ljK α

ω −≅ .       (7.78) 

7.36 pav. vaizduojama slopinimo įtaka kreipimo sistemos (1-oji kreivė) ir 
elektroninio vamzdžio (2-oji kreivė) pereinamosioms charakteristikoms. Skai-
čiuojant atsižvelgta į kreipimo sistemoms keliamus reikalavimus – laikoma, kad 
elektroninio vamzdžio praleidžiamųjų dažnių juostoje slopinimas kreipimo  
sistemoje yra iki 2 dB. Tada ∗≅ es /0367,0 F∆τ . 
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Remiantis skaičiavimų rezultatais ir 7.36 pav., kreipimo sistemos pereina-
mosios charakteristikos kilimo trukmė 

rKS2 s e r6,2 0,23/ 0,65t F tτ ∗≅ ≅ ∆ ≅ .     (7.79) 
Elektroninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė 

∗∗ ≅≅≅ resrEV2 32,0/114,01,3 tFt ∆τ .     (7.80) 
Taigi elektroninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė 

aptartomis sąlygomis yra dvigubai trumpesnė nei kreipimo sistemos pereinamo-
sios charakteristikos kilimo trukmė. 

Perdavimo funkcijos išraišką (7.77) galima pakeisti eilute: 
...)61(eshe)j(

2
++≅= −− a

a
aK aaω ,    (7.81) 

čia 2/la α= . 
Kai slopinimas tiesiniu dėsniu priklauso nuo dažnio, naudodami du pirmuo-

sius eilutės narius, galime gauti tokią vamzdžio pereinamosios charakteristikos 
išraišką: 

( ) 





+
+

++= ...
)/(1

/
3
1arctgπ

1
2
1)( 222EV

α

α

α τ

τ

τ t

tttT ,    (7.82) 

čia 2/sττα = . 
Pagal šią formulę apskaičiuota elektroninio vamzdžio pereinamoji charakte-

ristika (3 kreivė) sutampa su 2 kreive. Taigi, nagrinėjant slopinimo įtaką elektro-
ninio vamzdžio dinaminėms charakteristikoms, (7.82) išraišką galima taikyti kaip 
elektroninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos aproksimaciją. 

7.36 pav. Signalinio trakto (1 kreivė) ir elektroninio vamzdžio (2, 3 kreivės) 
pereinamosios charakteristikos 
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7.5.3. Banginės varžos kitimo įtaka 

Modeliuojant vienalytę spiralinę sistemą daugialaide linija, gaunama, kad 
spiralinės sistemos banginė varža yra tokia pat kaip daugialaidės linijos banginė 
varža. Banginės varžos kitimo įtaka signalinio trakto ir elektroninio vamzdžio 
dinaminėms charakteristikoms išnagrinėtos 7.4 poskyryje. 7.37 pav. atvaizduotos 
signalinio trakto ir bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio pereinamosios 
charakteristikos, apskaičiuotos, kai nominali trakto banginė varža nZ = 100 Ω, 
spiralinės kreipimo sistemos banginės varžos reikšmės: )0(BSZ = 100 Ω, 

)π(BSZ = 37 Ω, == Ntt vs / 10; čia st  ir vt  – vėlinimo trukmės kreipimo sistemo-
je ir vijoje, N  – vijų skaičius. 

Vamzdžio pereinamoji charakteristika yra laiptelių pavidalo. Laiptelio truk-
mė lygi vėlinimo trukmei vt  kreipimo sistemos vijoje ir laikui lτ , per kurį elekt-
ronas įveikia kreipimo sistemos periodą. Laiptelių aukščiai priklauso nuo bangi-
nių laidumų )(πY  ir )0(Y  santykio. Pagal (7.66), šiam santykiui didėjant, 
laiptelių, atsirandančių prieš pereinamosios charakteristikos frontą ir už jo, aukš-
tis didėja. Pereinamosios charakteristikos fronto statumą riboja baigtinis viršuti-
nis integravimo, atliekamo skaičiuojant pereinamąją charakteristiką, rėžis. 

Dėl pereinamosios charakteristikos laiptelių, veikiant kitiems veiksniams, 
sukeliantiems dažninius iškraipymus, mažėja pereinamosios charakteristikos 
fronto pradinės ir galinės dalies statumas ir didėja jos kilimo trukmė nuo lygio 
0,1 iki 0,9. Nagrinėjamuoju atveju laiptelių aukštis yra apie 0,1. Todėl galime 
sakyti, kad dėl banginės varžos priklausomybės nuo dažnio elektroninio vamz-
džio pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė būtų apytikriai lygi v lt τ= . 

Signalinio trakto pereinamosios charakteristikos laiptelių iš esmės galima 
nepaisyti net tada, kai )(πY  ir )0(Y  santykis gana didelis. 

Taigi banginės varžos priklausomybė nuo dažnio turi didelę įtaką elektroni-
nio vamzdžio dinaminėms charakteristikoms. Jos įtaka signalinio trakto charakte-
ristikoms yra nedidelė, be to, ją dar galima sumažinti naudojant junges, kurios 
veikia kaip ketvirčio bangos derinimo transformatoriai. 

7.37 pav. Signalinio trakto (1 kreivė) ir elektroninio vamzdžio (2 kreivė) perei-
namosios charakteristikos, apskaičiuotos įvertinant banginės varžos kitimą 
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Dar kartą pažymėtina, kad elektroninio vamzdžio suderinimo su oscilografo 

signaliniu traktu kokybė labai priklauso nuo kreipimo sistemos įvadų reaktyvu-
mų. Žinant priežastis, reaktyvumų būtų galima išvengti. Tačiau tos priežastys 
dažniausiai lieka neidentifikuotos. Todėl reaktyvumų įtakos išsamiau nenagrinė-
sime. Tik pažymėsime, kad elektroninio vamzdžio praleidžiamųjų dažnių juostai 
ir pereinamosios charakteristikos kilimo trukmei turi įtakos reaktyvumai vamz-
džio signalinio trakto pradžioje, o signalinio trakto charakteristikoms – reakty-
vumai trakto pradžioje ir gale. 

7.5.4. Kreipiančiojo elektrinio lauko įtaka 
Atlikdami orientacinius skaičiavimus, kreipiančiojo elektrinio lauko priklau-

somybę nuo dažnio ir skersinės koordinatės y  galime aproksimuoti formulėmis 
(7.9)–(7.11). 

Tarę, kad Lw =  ir elektronų pluoštas į kreipimo sistemą patenka kreipimo 
kanalo viduryje ( 2/wy = ), pagal (7.41) ir (7.42) gautume, kad tada, kai π=θ , 
perdavimo funkcijų )(1 ωK  ir )(2 ωK  vertės apytikriai vienodos. Kai tarpas w  
mažesnis, elektromagnetinio lauko paviršinio pobūdžio įtaka elektroninio vamz-
džio dažninėms savybėms yra mažesnė nei lėkio efekto įtaka. 

Perdavimo funkciją (7.10), aprašančią lėkio reiškinio įtaką, atitinka pereina-
moji charakteristika 

EV4 l l l l( ) ( / 2) 1( / 2) ( / 2) 1( / 2)T t t t t tτ τ τ τ= + ⋅ + − − ⋅ − ,  (7.83) 
čia )(1 t  – vienetinė funkcija. 

Pereinamosios charakteristikos (7.83) kilimo trukmė  
l4rEV 8,0 τ=t .        (7.84) 

Kai 2/wy = , (7.10) formule išreiškiamą perdavimo funkciją, įvertinančią 
kreipiančiojo lauko paviršinio pobūdžio įtaką, atitinka pereinamoji charakteristi-
ka 

l
5EV πtanh2

1
2
1)(

τ

t
w
LtT += .       (7.85) 

Jos kilimo trukmė 

L
wt l

rEV5 7,0 τ
≅ .       (7.86) 

Kai Lw ≤ , tai lrEV5 7,0 τ≤t . 
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Pereinamųjų charakteristikų )(4EV tT  ir )(5EV tT  pobūdis atvaizduotas 
(7.38) pav. 

Taigi, galime teigti, kad dėl lėkio efekto ir kreipiančiojo elektrinio lauko pa-
viršinio pobūdžio elektroninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos kilimo 
trukmė yra l6)(0,8...1,0 τ . Pagal [7.4, 7.5] lėkio trukmė lτ  turi būti ne didesnė 
kaip ∗

r32,0 t . Tuomet galime sakyti, kad ∗≅ r4rEV 26,0 tt , ∗≤ r5rEV 22,0 tt , 
∗≅ r45rEV )34,0...26,0( tt . 

Reikia pridurti, kad elektrinio lauko paviršinis pobūdis mažiau pasireiškia 
simetrinėse kreipimo sistemose. 

Lėkio reiškinys ir paviršinis elektromagnetinio lauko pobūdis signalinio 
trakto dinaminėms charakteristikoms įtakos neturi. 

7.5.5. Bendra įvairių veiksnių įtaka 
Įvairių veiksnių įtaka elektroninio vamzdžio ir jo signalinio trakto dinami-

nėms savybėms, kai tenkinami reikalavimai suformuluoti [7.4, 7.5], parodyta 
7.2 lentelėje. 

Visų veiksnių įtaką pereinamosios charakteristikos kilimo trukmei galime 
įvertinti formule 

∑≅
i

itt 2
rr ,       (7.87) 

čia it r  – pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė, atsižvelgiant į i-ąjį veiks-
nį. 

Taigi elektroninio vamzdžio ir jo signalinio trakto dinamines charakteristikas 
lemia skirtingi veiksniai. 

Išsami analizė patvirtina, kad [7.4] ir [7.5] suformuluoti reikalavimai, ku-
riuos turi atitikti bėgančiosios bangos kreipimo sistema, yra pakankami, kad būtų 

7.38 pav. Elektroninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos, sudarytos 
atsižvelgiant į lėkio efektą (1 kreivė) ir paviršinį elektrinio lauko 
pobūdį (2 kreivė) 
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galima gauti reikiamą elektroninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos ki-
limo trukmę ∗rt . 

7.2 lentelė. Įvairių veiksnių įtaka bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio ir jo 
signalinio trakto pereinamųjų charakteristikų kilimo trukmėms  

Pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė Veiksnys Signalinis traktas Elektroninis vamzdis 
Vėlinimo kreipimo sistemoje dispersija ∗

r12,1 t  ∗
r78,0 t  

Slopinimas kreipimo sistemoje ∗
r65,0 t  ∗

r32,0 t  
Banginės varžos priklausomybė nuo dažnio ~0 ∗≤ r4,0 t  
Lėkio efektas, EM lauko paviršinis pobūdis 0 ∗

r34,0 t  
Atsižvelgiant į visus veiksnius ∗≈ r3,1 t  ∗≤ rt  

Signalinio trakto pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė apie 
1,3 karto ilgesnė nei elektroninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos kili-
mo trukmė. 

Didžiausią neigiamą įtaką bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių ir jų 
signalinių traktų dinaminėms savybėms turi vėlinimo dispersija. Išvengus [7.4] ir 
[7.5] numatytos „leistinosios“ dispersijos, kreipimo sistemos banginės varžos 
priklausomybės nuo dažnio ir sumažinus kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumo 
priklausomybę nuo dažnio, signalinio trakto pereinamosios charakteristikos kili-
mo trukmė sumažėtų maždaug 2 kartus, o elektroninio vamzdžio pereinamosios 
charakteristikos kilimo trukmė – apie 2–2,4 karto. Atitinkamai padidėtų ekviva-
lentinių pralaidumo juostų pločiai. Siekiant platesnės praleidžiamųjų dažnių juos-
tos verta išnaudoti fazinių iškraipymų kompensavimo galimybes (7.1 p.). 

7.6. Apibendrinimas 
Ištirtos fazės dažninių iškraipymų kompensavimo bėgančiosios bangos elekt-

roniniuose vamzdžiuose galimybės. Iškraipymus galima mažinti prieš kreipimo 
sistemą įjungiant koreguojantį keturpolį arba parenkant kreipimo sistemos konst-
rukciją taip, kad jos galinėje dalyje dispersija būtų priešingo pobūdžio nei pradi-
nėje. Minimalūs signalo formos iškraipymai vamzdžio ekrane gaunami skirtin-
gomis sąlygomis nei minimalūs signalo iškraipymai kreipimo sistemoje. 

Pasiūlyta kreipiančiojo elektrinio lauko bėgančiosios bangos kreipimo siste-
mose skaičiavimo metodika. Išnagrinėti kreipiančiojo elektrinio lauko spiralinė-
se, meandrinėse, lovelinėse ir dvipradėse spiralinėse sistemose ypatumai. Krei-
piančiojo elektrinio lauko stiprumo priklausomybę nuo dažnio lemia 
elektromagnetinis ryšys tarp gretimų periodinės sistemos laidininkų. Jis sumažėja 
naudojant lovelines sistemas. 
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Dėl elektromagnetinio lauko paviršinio pobūdžio lėtinimo sistemose gauna-

mi netiesiniai dažniniai signalų vaizdų, atkuriamų bėgančiosios bangos elektro-
niniais vamzdžiais, formos iškraipymai. Pasiūlytos harmoninių virpesių ir impul-
sinių signalų vaizdų skaičiavimo metodikos. Perspektyviausiomis nesimetrinėmis 
bėgančiosios bangos kreipimo sistemomis laikytinos lovelinės spiralinės ir love-
linės meandrinės sistemos arba net sistemos, kuriose ekranavimo sienelės yra už 
srities, kurioje praleidžiamas elektronų pluoštas, ribų ir visiškai ekranuoja greti-
mas kreipimo sistemos vijas. Simetrinėse bėgančiosios bangos kreipimo sistemo-
se kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumas didėjant dažniui kinta mažiau nei ne-
simetrinėse. 

Pasiūlytas bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio signalinio trakto mo-
delis, leidžiantis tirti kreipimo sistemos jungių įtaką kreipimo sistemos ir bėgan-
čiosios bangos elektroninio vamzdžio charakteristikoms. Parodyta, kad signali-
niame trakte kylančių atspindžių įtaka kreipimo sistemų ir vamzdžių 
charakteristikoms gali gerokai skirtis. Tobulinant junges galima reikšmingai pa-
gerinti kreipimo sistemos ir bėgančiosios bangos elektroninio vamzdžio signali-
nio trakto charakteristikas. Norint gerinti bėgančiosios bangos elektroninių 
vamzdžių charakteristikas, apibūdinančias vaizdų ekrane dažninius iškraipymus, 
būtina siekti, kad kreipimo sistemos banginė varža mažiau priklausytų nuo daž-
nio. Šiuo požiūriu taip pat geriausios lovelinės kreipimo sistemos. 

Siekiant atskleisti bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių tobulinimo 
galimybes apsvarstyta dispersijos, slopinimo, banginės varžos, kreipiančiojo 
elektrinio lauko dažninių priklausomybių įtaka signalinių traktų ir vamzdžių cha-
rakteristikoms ir pereinamųjų charakteristikų kilimo trukmėms. Parodyta, kad 
signalinio trakto pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė yra apie 1,3 karto 
ilgesnė nei elektroninio vamzdžio pereinamosios charakteristikos kilimo trukmė. 
Didžiausią neigiamą įtaką bėgančiosios bangos elektroninių vamzdžių ir jų signa-
linių traktų dinaminėms savybėms turi vėlinimo dispersija. Pašalinus [7.4] ir 
[7.5] numatytą „leistinąją“ dispersiją, kreipimo sistemos banginės varžos priklau-
somybę nuo dažnio ir sumažinus kreipiančiojo elektrinio lauko stiprumo priklau-
somybę nuo dažnio, signalinio trakto pereinamosios charakteristikos kilimo 
trukmė sumažėtų maždaug 2 kartus, elektroninio vamzdžio pereinamosios cha-
rakteristikos kilimo trukmė – apie 2–2,4 karto. Atitinkamai padidėtų ekvivalenti-
nių pralaidumo juostų pločiai. Siekiant platesnės praleidžiamųjų dažnių juostos 
verta išnaudoti fazinių iškraipymų kompensavimo galimybes 
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8. 
Lėtinimo sistemų taikymas 
vėlinimui 

Elektrodinaminės vėlinimo linijos taikomos signalams sinchronizuoti elekt-
roninėse sistemose, skaitmeniniams filtrams kurti ir pan. [8.1–8.4]. Šioms vėli-
nimo linijoms būdinga plati praleidžiamųjų dažnių juosta, elektrinių parametrų 
tiesiškumas ir stabilumas. Mažėjant elektroninės įrangos matmenims griežtinami 
komponentų gabaritų ir svorio reikalavimai. Maži gabaritai būdingi meandrinėms 
mikrojuostelinėms vėlinimo linijoms (8.1 pav.). Šių vėlinimo linijos signalų 
traktą sudaro mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos atkarpa, garantuo-
janti reikiamą signalų vėlinimo trukmę, ir signalų įvesties bei išvesties įtaisai. 
Meandrinės vėlinimo linijos yra planariosios konstrukcijos ir jų gamybai puikiai 
tinka naujausios integrinės technologijos. 

Meandrinėms vėlinimo linijoms automatizuotai projektuoti taikomi mate-
matiniai modeliai, kuriais galima greitai ir tiksliai apskaičiuoti bei analizuoti 
vėlinimo linijų charakteristikas. Pagrindinės meandrinių vėlinimo linijų savybių 
priklausomybės atskleistos [8.5–8.16]. Tačiau anksčiau sukurtuosiuose meandri-
nių vėlinimo linijų modeliuose, pavyzdžiui, [8.5] ir [8.6], neatsižvelgiama į ga-
mybos metu atsirandančius meandrinio laidininko topologijos nuokrypius. Šiuose 
modeliuose nėra labai svarbaus meandrinės vėlinimo linijos konstrukcijos kom-
ponento – virš meandrinio laidininko išdėstyto elektrinio ekrano. Nėra automati-
zuotam projektavimui tinkamų plačiajuosčių meandrinių vėlinimo linijų mate-
matinių modelių, kuriuose tarp meandrinio laidininko strypų būtų įterpti 
papildomi ekranai.  

Skyriaus pradžioje pateikiami išsamesni paprastų mikrojuostelinių meandri-
nių vėlinimo linijų matematiniai modeliai ir jų analizės rezultatai. Šioje skyriaus 
dalyje analizuojama mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos žingsnio 
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netolygumo, ekrano, kuris yra virš meandrinio laidininko, ir po šiuo ekranu 
esančios terpės įtaka vėlinimo linijos dažninėms charakteristikoms. 

Sudarytuose meandrinių vėlinimo linijų matematiniuose modeliuose 
dažniausiai pateikiamos išraiškos vėlinimo linijos įėjimo varžai apskaičiuoti. 
Vėlinimo linijos banginės varžos dažninė priklausomybė yra svarbi charak-
teristika, nes tinka išsamiai apibūdinti vėlinimo linijos derinimui su signalų 
traktais. Todėl vienas skyriaus poskyris skirtas meandrinių lėtinimo sistemų 
banginės varžos apskaičiavimo metodikai aprašyti, lėtinimo sistemų banginės 
varžos dažninėms priklausomybėms analizuoti ir lyginti su analogiškų lėtinimo 
sistemų įėjimo varžos dažninėmis charakteristikomis. 

Didelė skyriaus dalis skirta plačiajuosčių meandrinių vėlinimo linijų su pa-
pildomais tarpstrypiniais ekranais meandriniame laidininke modeliams aprašyti ir 
tokių vėlinimo linijų dažninėms savybėms analizuoti. Meandrinių lėtinimo sis-
temų dispersijai mažinti naudojami papildomi ekranai, įtaisomi tarp meandrinio 
laidininko juostelių. Pagal papildomų ekranų sujungimo su išoriniais ekranais 
būdus galimi du tokių lėtinimo sistemų tipai: lėtinimo sistemos su kilpų arba 
šukų pavidalo papildomais ekranais. Šiame skyriuje aprašoma meandrinių lėti-
nimo sistemų su papildomais ekranais modeliavimo metodika, pateikiami fiziki-
niai ir matematiniai meandrinių lėtinimo sistemų su kilpų ir šukų pavidalo papil-
domais ekranais supaprastinti modeliai, meandrinių lėtinimo sistemų su kilpų 
pavidalo papildomais ekranais patikslintas modelis ir analizuojamos plačiajuos-
čių meandrinių mikrojuostelinių lėtinimo sistemų fazinio lėtinimo koeficiento ir 
įėjimo varžos dažninės priklausomybės. Skyriaus pabaigoje aprašoma plačiausią 
praleidžiamųjų dažnių juostą turinti modifikuota lovelinė vėlinimo linija, nagri-
nėjama jos konstrukcijos elementų įtaka sistemos charakteristikoms.  

Skyriuje apibendrinami publikacijų [8.17–8.24, 8.43, 8.44] rezultatai. 

8.1. Nepastovaus žingsnio mikrojuostelinių meandrinių 
vėlinimo linijų analizė ir savybės 

Meandrinių mikrojuostelinių vėlinimo linijų svarbiausioji dalis yra meandro 
formos laidininkas (8.1 pav.). Vėlinimo linijos dažniausiai projektuojamos taip, 
kad visų meandro juostelių pločiai w  būtų vienodi. Tačiau gaminant mikro-
juostelines vėlinimo linijas, juostelių išdėstymo meandro periode atsiranda 
žingsnio nepastovumas, t. y. tarpeliai tarp juostelių s  gaunami nevienodi. 

Meandrinėse vėlinimo linijose dėl gretimų meandro juostelių elektromagne-
tinių laukų ryšio pasireiškia sklindančių bangų greičio dispersija – vėlinimo lini-
jos fazinio vėlinimo trukmė priklauso nuo dažnio. Dažniui didėjant signalų vėli-
nimas meandrinėse linijose didėja. Mažinti dispersiją meandrinėse vėlinimo 
linijose galima praplatinant tarpelius tarp gretimų meandro juostelių tose 
meandrinio laidininko vietose, kuriose gretimų juostelių virpesių fazių skirtumas 
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didžiausias. Taip patobulintos meandrinės vėlinimo linijos topologijos pavyzdys 
pateiktas 8.2 pav., iš kurio matyti, kad meandriniame laidininke yra trys sritys. 
Centrinę jo sritį sudaro pastovaus žingsnio daugialaidė linija. Kraštinių sričių 
daugialaidėse linijose laidininkų žingsnis yra nevienodas. [8.17] 

Taigi projektuojant ir analizuojant meandrines vėlinimo linijas būtina turėti 
nepastovaus žingsnio daugialaidės linijos modelį ir žinoti meandro žingsnio 
nepastovumo įtaką vėlinimo linijų savybėms. 

Šiame poskyryje tobulinami anksčiau sukurti meandrinių lėtinimo sistemų 
modeliai juos pritaikant nepastovaus žingsnio meandrinių vėlinimo linijų anali-
zei. Tuo tikslu analizuojama elektrinio lauko sandara nepastovaus žingsnio dau-
gialaidėse linijoje ir įrodoma, kad nepastovaus žingsnio meandrinė vėlinimo 
linija gali būti modeliuojama daugialaide linija, sukomponuota iš dviejų bazinių 
elementų, kurių skersiniai matmenys atitinka tam tikras pastovaus žingsnio 

8.1 pav. Meandrinės mikrojuostelinės vėlinimo linijos sandara: 
1 – meandrinis laidininkas,   2 – dielektrinis pagrindas,   3 – ištisinis ekranas 

8.2 pav. Patobulintos mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos topologija: 
1 – dielektrinis pagrindas,   2, 3 – nepastovaus žingsnio daugialaidžių linijų 
sritys,   4 – pastovaus žingsnio daugialaidės linijos sritis,   5 – trumpikliai 
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daugialaides linijas. Taip pat nagrinėjamos mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo 
sistemų, kurių meandro juostelių pločiai w  vienodi, o tarpelių tarp jų 1s  ir 2s  
dydžiai gali būti skirtingi, fazinio lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos dažninės 
charakteristikos. 

8.1.1. Metodika nepastovaus žingsnio daugialaidės linijos ilginėms 
talpoms apskaičiuoti 

Šiame skyrelyje aprašomas nepastovaus žingsnio daugialaidės linijos mode-
lis, jo tyrimo metodika ir analizuojama elektrinio lauko sandara nepastovaus 
žingsnio daugialaidėse linijose bei jų ilginių talpų skaičiavimo rezultatai. Anali-
zuojamosios nepastovaus žingsnio daugialaidės linijos skerspjūvis parodytas 
8.3 pav. 

8.1.1.1. Nepastovaus žingsnio daugialaidės linijos modelis 
Antrajame skyriuje ir [8.25] darbe parodyta, kad pagal Floke teoremą [8.26], 

esant pastoviam z  ašies kryptimi erdvinių harmonikų sklidimo greičiui, jų fazių 
skirtingo ilgio žingsnių pokyčiai bus skirtingi. Pavyzdžiui, nulinės erdvinės har-
monikos fazės pokyčiai bus tokie: 
 1 0 1Lθ β= ,      2 0 2Lθ β= ,       (8.1) 
čia 0β  – bangos sklidimo z ašies kryptimi fazės koeficientas, 1,2L  – laidininkų 
išdėstymo žingsniai daugialaidėje linijoje. 

Projektuojant meandrines vėlinimo linijas būtina apskaičiuoti jas modeliuo-
jančių daugialaidžių linijų laidininkų banginius laidumus, kurie surandami iš 
elektrinio lauko parametrų daugialaidės linijos skerspjūvyje. Elektrinio lauko 
struktūra vienareikšmiškai susijusi su elektrinio potencialo pasiskirstymu linijos 
skerspjūvyje. Elektrinio lauko potencialas ties n , 1n +  ir 1n −  laidininkais 
nustatomas įrašius į formulę potencialui bet kuriame daugialaidės linijos erdvės 
taške apskaičiuoti [8.37]: 

8.3 pav. Nepastovaus žingsnio daugialaidės linijos skerspjūvis: 
1 – dielektrinis pagrindas,   2 – ekranas,   3 – laidininkas 
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 ( ) ( ) ( ) j, , cos sin e qz
q

q
x y z A kx B kx y βΦ Φ

∞
−

=−∞

= + ∑ ,       (8.2) 
laidininkų vidurio koordinates 0 2z nD=  ir 1 0 1,2z z L± = ± . Daugialaidės linijos 
žingsnius 1L  ir 2L  patogu išreikšti vidutiniu žingsniu L  ir nuokrypiu nuo jo ∆L : 
 1L L ∆L= − , 2L L ∆L= + ,       (8.3) 
 ( )1 22 2L D L L= = + ,       (8.4) 
 ( ) ( )2 1 2 12 2∆L L L s s= − = − .       (8.5) 

(8.2)–(8.5) formulėse ( , , )x y zΦ  – elektrinio lauko potencialo kompleksinė 
amplitudė daugialaidėje linijoje, A  ir B  – pastovieji koeficientai, k ω µε=  – 
bangos fazės koeficientas x  ašies kryptimi, ( )q yΦ  – elektrinio lauko potencialo 
q -osios erdvinės harmonikos kompleksinė amplitudė, qβ  – q -osios erdvinės 
harmonikos fazės koeficientas z  ašies kryptimi, D  – daugialaidės linijos 
periodas. 

Atlikus šiuos veiksmus, potencialo išraiškos ties n -ojo ir ( 1)n ± -ojo laidi-
ninkų simetrijos ašimis bus tokios: 

 ( ) ( ) ( )
2πj

, , cos sin e
q nN

q
q

x y z A kx B kx y
θ

Φ Φ
∞ − +  

=−∞
= + ∑ ,        (8.6) 

( ) ( ) ( )
2πj 1

1, , cos sin e
∆Lq nN L

q
q

x y z A kx B kx y
θ

Φ Φ
  − + ± −∞     ± =−∞

= + ∑ .      (8.7) 
Iš (8.6) ir (8.7) išraiškų analizės išplaukia, kad ties n -ojo laidininko viduriu 

potencialą sudaro, kaip tai įprasta daugialaidėse linijose, atskirų normaliųjų de-
damųjų suma, o ties ( )1n ± -ųjų laidininkų viduriu potencialas į šias dedamąsias 
neišsiskaido. Potencialo kompleksines amplitudes ties ( )1n ± -aisiais laidininkais 
galime išskaidyti į normaliąsias dedamąsias, jei (8.7) formulėje eksponenčių 
rodikliuose esantį dydį 1n ∆L L± −  prilyginsime sveikajam skaičiui. Tokia prie-
laida nagrinėjamu atveju galima, nes dėl skirtingo elektromagnetinio ryšio per 
gretimų laidininkų tarpelius 1s  ir 2s  turėtų pasikeisti magnetinių sienelių padėtis 
laidininko skerspjūvyje (8.4 pav.). Taigi nepastovaus žingsnio daugialaides lini-
jas nagrinėsime esant prielaidai, kad magnetinės sienelės persistumia nuo laidi-
ninko simetrijos ašies (koordinatės 0z , 1z± ) platesniojo tarpelio link dydžiu 

2∆z ∆L=  (koordinatės *
0z , * *

1 0z z L± = ± ). Elektrinis laukas, esant tokiai prielaidai, 
bus pasiskirstęs daugialaidės linijos skerspjūvyje ties tarpeliu 1s  kaip pastovaus 
žingsnio daugialaidėje linijoje, kurioje visų laidininkų plotis 01w , o tarpeliai tarp 
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jų lygūs 1s . Ties kitu tarpeliu elektrinis laukas bus toks kaip pastovaus žingsnio 
daugialaidėje linijoje tik su 02w  pločio laidininkais ir 2s  dydžio tarpeliais. 
Magnetinės sienelės sutaps su tokių daugialaidžių linijų laidininkų simetrijos 
plokštumomis, jeigu jų pločiai bus apskaičiuojami taip: 
 ( ) ( )1

0 2 11 2i
iw w s s

+
= + − − ,       (8.8) 

čia 1i = , jeigu išraiškoje yra pliuso ženklas, ir 2i = , jeigu išraiškoje yra minuso 
ženklas. 

Taigi, remiantis prielaida apie magnetinių sienelių persistūmimą, galima 
teigti, kad nepastovaus žingsnio daugialaidei linijai modeliuoti pakanka dviejų 
bazinių elementų, kurie vienas nuo kito skiriasi laidininkų pločiais ir tarpelių tarp 
jų dydžiais (8.4 pav.). Bazinis elementas BE1 atitinka pastovaus žingsnio L  dau-
gialaidės linijos su vienodo pločio 01w  laidininkais, atskirtais vienodo pločio 1s  
tarpeliais, atkarpą tarp gretimų magnetinių sienelių, o bazinis elementas BE2 – 
tokio pat žingsnio, tačiau su pločio 02w  laidininkais ir 2s  dydžio tarpeliais 
daugialaidės linijos atkarpą tarp kitų magnetinių sienelių. 
8.1.1.2. Nepastovaus žingsnio daugialaidžių linijų tyrimų metodika ir rezultatai 

Padaryta prielaida apie magnetinių sienelių persistūmimą buvo tikrinama ap-
skaičiuojant elektrinio potencialo pasiskirstymą daugialaidėje linijoje baigtinių 
skirtumų metodu [8.28] ir apskaičiuojant laidininkų ilgines talpas. Prielaidos pa-
tikra atlikta tokiu nuoseklumu. Pirmiausia skaitiniais metodais buvo skaičiuoja-
mas potencialų pasiskirstymas nepastovaus žingsnio daugialaidėje linijoje ir dau-
gialaidėje linijoje, sudarytoje iš dviejų bazinių elementų. Iš potencialų 
pasiskirstymo apskaičiuojamos ilginės talpos. Tuo pačiu metu, kai buvo atlie-
kami skaičiavimai skaitiniais metodais, tos pačios daugialaidės linijos buvo ana-
lizuojamos analiziniais metodais. Dviejų skirtingų daugialaidžių linijų analizė 
skaitiniais metodais buvo reikalinga prielaidos pagrįstumui patvirtinti. Skaitinių 

8.4 pav. Magnetinių sienelių padėties pokyčiai nepastovaus žingsnio 
daugialaidės linijos išilginiame pjūvyje:   MS – magnetinė sienelė,   BE1, 
BE2 – baziniai daugialaidės linijos elementai 
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ir analizinių metodų rezultatų palyginimas leido daryti išvadą apie priimtos prie-
laidos tinkamumą analiziniams metodams. 

Apskritai, nustatant daugialaidės linijos banginius laidumus, elektrinį lauką 
skersiniame linijos pjūvyje galima apibūdinti laidininkų talpomis esant lyginiam 
arba nelyginiam laidininkų sužadinimui. Nepastovaus žingsnio daugialaidės li-
nijos savoji 11C  ir abipusė 12C  talpos, žinant pirmojo ir antrojo bazinio elementų 
talpas, apskaičiuojamos taip [8.25]: 

 ( )BE1 BE2 BE1 BE2
11 E E M M 2C C C C C= + + + ,     (8.9) 

( )BE1 BE2 BE1 BE2
12 E E M M 2C C C C C= + − − ,        (8.10) 

čia BE1
EC , BE2

EC , BE1
MC , ir BE2

MC  – BE1 ir BE2 bazinių elementų laidininkų ilginės 
talpos, kai tarpeliuose tarp jų yra elektrinė arba magnetinė sienelė (apatinis in-
deksas atitinkamai yra E arba M). 

Žinant savąją ir abipusę talpas, nepastovaus žingsnio daugialaidės linijos lai-
dininkų banginiai laidumai apskaičiuojami taikant įprastas formules (pvz., pagal 
(2.90) ir (2.91)). Taigi daugialaidės linijos parametrams apskaičiuoti būtina žinoti 
linijų bazinių elementų ilgines talpas BE1

MC , BE2
MC , kai tarpeliuose tarp laidininkų 

yra magnetinės sienelės, ir BE1
EC , BE2

EC , kai tarpeliuose – elektrinės sienelės. 
Šiame skyrelyje nagrinėsime elektrinio lauko sandarą ir talpų apskaičiavimo 
metodiką, esant nepastovaus žingsnio daugialaidės linijos sinfaziniam sužadini-
mui, t. y. nagrinėsime talpų BE1

MC  ir BE2
MC  apskaičiavimo metodiką. 

Daugialaidės linijos modelis buvo sukurtas Mathcad programavimo terpėje 
[8.29]. Modelio sandara parodyta 8.5 pav., o jo skersiniai matmenys santykiniais 
vienetais pateikti 8.1 lentelėje. 
8.1 lentelė. Modeliuojamų daugialaidžių linijų skersiniai matmenys ir parametrai 
santykiniais vienetais 

Skersiniai matmenys ir parametrai Daugialaidės 
linijos 
žymėjimas w s1 s2 w01 w02 h1 h2 εr1 εr2 

DL1 20 10 30 – – 
DL2 – 10 – 30 – 
DL3 – – 30 – 10 
DL4 20 10 30 – – 

20 80 7,3 1,0 

Modeliuojamą daugialaidę liniją sudarė 10 vienodo pločio idealiai laidžių be 
galo plonų juostelių, išdėstytų dielektrinio pagrindo be nuostolių paviršiuje. Dau-
gialaidė linija įdėta į idealiai laidų įžemintą ekraną. Apskaičiuojamąją sritį sudarė 
100 500×  taškų. Parinkus taškų kiekį, lygų 500, kraštinių juostelių atstumas iki 
šoninių ekranų buvo tris kartus didesnis už juostelės plotį w  ir dielektriko storį 
1h  atskirai. To pakanka ekranų įtakai panaikinti [8.30]. Tirtoje daugialaidėje lini-
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joje juostelių skaičius buvo parinktas toks, kad jos vidurinėje dalyje susidarytų 
sritis, kurioje lauko sandara būtų reguliari. Šioje srityje yra 4, 5, 6 ir 7 juostelės. 
Elektrinio lauko sandarai ties kitomis kraštinėmis juostelėmis turi įtakos šoniniai 
įžeminti ekranai ir lauko sklaida – tai daugialaidės linijos kraštų efektai. 

Buvo analizuojamos keturių tipų daugialaidės linijos. Pagrindinė tiriamoji 
daugialaidė linija DL1 – nepastovaus žingsnio, nes tarpeliai tarp juostelių 1s  ir 
2s  skirtingi. Pagal padarytą prielaidą tiriamąją nepastovaus žingsnio daugialaidę 

liniją galima modeliuoti dviem pastovaus žingsnio daugialaidžių linijų baziniais 
elementais. Nagrinėjamuoju atveju tiriamai daugialaidei linijai modeliuoti turi 
būti naudojami baziniai elementai iš daugialaidžių linijų DL2 ir DL3. Daugialai-
dėje linijoje DL2 tarpeliai tarp juostelių turi būti lygūs DL1 daugialaidės linijos 
tarpeliams 1s , o daugialaidėje linijoje DL3 – tarpeliams 2s . Daugialaidėje linijoje 
DL2 visos juostelės dėl magnetinių sienelių pasislinkimo yra platesnės negu DL1 
linijoje. Jų plotis, apskaičiuotas pagal (8.8) formulę, yra 01w . Daugialaidėje lini-
joje DL3 dėl tų pačių priežasčių visos juostelės 02w  yra siauresnės. Ketvirtoji 
tirtoji daugialaidė DL4 linija savo matmenimis identiška analizuojamajai dau-
gialaidei linijai DL1, tik ji sudaryta iš daugialaidžių linijų DL2 ir DL3 bazinių 
elementų. 

8.6 pav., a–d pateiktos apskaičiuotos ekvipotencialių linijų sandaros dau-
gialaidžių linijų skerspjūviuose ties 4, 5, 6 ir 7 laidininkais. 8.6 pav., a pateiktas 
elektrinio lauko ekvipotencialių linijų išdėstymas tiriamosios nepastovaus žings-
nio daugialaidės linijos DL1 skerspjūvyje. 8.6   pav., b, c pateiktas ekvipotencia-
lių linijų išsidėstymas daugialaidėse linijose, iš kurių gaunami BE1 ir BE2 bazi-
niai elementai. Iš pastarųjų dviejų ekvipotencialių linijų pasiskirstymo pastovaus 
žingsnio daugialaidėse linijose sunku spręsti apie potencialų panašumą jose ir 
nepastovaus žingsnio daugialaidėje linijoje (8.6 pav., a). Šiai kliūčiai apeiti iš 

8.5 pav. Analizuojamų daugialaidžių linijų modelio skerspjūvis 
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ekvipotencialių linijų sandaros pastovaus žingsnio daugialaidėse linijose 
(8.6 pav., b ir c) buvo sukomponuota trečioji sandara, iliustruojanti potencialo 
pasiskirstymą nepastovaus žingsnio daugialaidėje linijoje (8.6 pav., d), kuri pagal 
[8.17] autorių padarytą prielaidą turėjo sutapti su 8.6 pav., a pateikta sandara. 
Sukomponuotoje ekvipotencialių linijų sandaroje matyti potencialų šuoliai ties 
daugialaidės linijos bazinių elementų sudūrimo plokštumomis, neleidžiantys 
daryti galutinės išvados apie sukomponuotos sandaros (8.6 pav., d) ir realios 
(8.6 pav., a) analogiją. Objektyvesnė išvada daroma apskaičiavus modeliuojamų 
daugialaidžių linijų laidininkų ilgines talpas, kai tarpeliuose tarp laidininkų yra 
magnetinės sienelės, t. y. kai laidininkai sužadinami simetriškai. 

Analizuojamų daugialaidžių linijų laidininkų ilginėms talpoms nustatyti i-ojo 
laidininko linijinis krūvio tankis iρ  buvo apskaičiuojamas remiantis Maksvelo 
lygtimi elektrinės indukcijos srautui 
 d

S
E S Qε ⋅ =∫ ����

� ,     (8.11) 
skaitmeniškai integruojant (8.11) išraiškos integralą išilgai 8.5 pav. parodyto 
uždaro kontūro Cl , aprėpiančio i-ąjį daugialaidės linijos laidininką 

8.6 pav. Ekvipotencialių linijų pasiskirstymas tiriamojoje nepastovaus žingsnio 
daugialaidėje linijoje (a), pastovaus žingsnio daugialaidėse linijose su koreguotu 
laidininkų pločiu, iš kurių sudaromi baziniai elementai BE1 (b) ir BE2 (c) bei 
daugialaidėje linijoje, sukomponuotoje iš bazinių elementų (d) 
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čia dd Sn
l

=
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��� , l  – nagrinėjamo laidininko atkarpos ilgis. 
Nagrinėjamu atveju potencialo pokytis normalės kryptimi išilgai integravimo 

kelio ieškomas kaip potencialų, dviejuose gretimuose per 1n∆ =  į abi puses nuo 
integravimo kontūro nutolusiuose tinklelio taškuose, skirtumas. Taigi (8.12) for-
mulėje esantis potencialo gradientas ϕ∇  išreiškiamas taip: 
 

2 2
n

n n

ϕ ∆ϕ ∆ϕϕ ∆
∂∇ = ≈ ≈
∂

� .     (8.13) 
Taigi, (8.13) išraišką įrašę į (8.12) lygtį ir pakeitę integravimo operaciją 

sumavimu, gauname formulę 
 

C
2i

l

∆ϕρ ε=∑ ,     (8.14) 
leidžiančią apskaičiuoti i -ojo laidininko ilginę talpą iC . Ji apskaičiuojama taip: 
 i

i
i

C ρ
ϕ
= ,     (8.15) 

čia iϕ  – i -ajam laidininkui analizės metu suteiktas potencialas. 
Baigtinių skirtumų metodu apskaičiuotos analizuojamų daugialaidžių linijų 

laidininkų ilginės talpos pateiktos 8.2 lentelėje. 
8.2 lentelė. Daugialaidžių linijų laidininkų ilginės talpos, esant lyginiam sužadinimui  
Daugialaidė    
linija Laidininkų ilginės talpos, pF /m 

M(1,10)DL1C  M(2,9)DL1C  M(3,8)DL1C  M(4,7)DL1C  M(5,6)DL1C  DL1 
136,189 121,024 120,723 120,704 120,704 

BE1
M(1,10)DL2C  BE1

M(2,9)DL2C  BE1
M(3,8)DL2C  BE1

M(4,7)DL2C  BE1
M(5,6)DL2C  DL2 

166,275 131,093 130,648 130,58 130,568 
BE2
M(1,10)DL3C  BE2

M(2,9)DL3C  BE2
M(3,8)DL3C  BE2

M(4,7)DL3C  BE2
M(5,6)DL3C  DL3 

119,785 107,638 107,638 107,638 107,638 
M(1,10)DL4C  M(2,9)DL4C  M(3,8)DL4C  M(4,7)DL4C  M(5,6)DL4C  DL4 
143,03 119,365 119,143 119,109 119,103 
Santykinis ilginių talpų skirtumas  DL1 ir DL4 linijose, % 

δ, % 5,02 1,37 1,31 1,32 1,33 
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Lentelėje M( , )DL1i jC  yra pažymėta DL1 linijos i-ojo ir j-ojo laidininkų ilginės 

talpos. Analizuojamų daugialaidžių linijų konstrukcijos yra simetriškos, todėl 
ekvidistanciškai išdėstytų laidininkų talpos sutampa, kai tarpeliuose tarp laidi-
ninkų yra magnetinės sienelės. BE1

M( , )DL2i jC , BE2
M( , )DL3i jC  – DL2 ir DL3 daugialaidžių 

linijų, sudarytų atitinkamai iš bazinių elementų BE1 ir BE2 i-ojo ir j-ojo laidi-
ninkų, ilginės talpos, kai tarpeliuose tarp laidininkų yra magnetinės sienelės; 

BE1 BE2
M( , )DL4 M( , )DL2 M( , )DL32 2i j i j i jC C C= +  – DL4 linijos i-ojo ir j-ojo laidininkų ilginės 

talpos, kai tarpeliuose tarp laidininkų yra magnetinės sienelės; 
M( , )DL4 M( , )DL1 M( , )DL1 100 %i j i j i jC C Cδ  = − ⋅   – DL4 ir DL1 daugialaidžių linijų 

i-ojo ar j-ojo laidininkų ilginių talpų santykinio skirtumo modulis procentais. 
8.2 lentelėje matyti, kad daugialaidžių linijų reguliariosios srities nuo 2-ojo 

iki 9-ojo laidininkų talpos M(4,7)C
…

 ir M(5,6)C
…

 mažai skiriasi. Jų nedidelę varia-
ciją lemia diskrečiojo metodo skaičiavimų netikslumai ir padarytoji prielaida apie 
DL4 sudarymo būdą. Šiuo atveju taip pat matyti, kad pastovaus žingsnio daugia-
laidžių linijų DL2 ir DL3 reguliariosios srities atitinkamų laidininkų talpų arit-
metiniai vidurkiai gerai sutampa su nepastovaus žingsnio DL1 linijos atitinkamų 
laidininkų talpomis – santykinis skirtumas neviršija 1,4 %. 

Taigi skaitiniu metodu gautos analizuojamų daugialaidžių linijų laidininkų 
ilginių talpų vertės patvirtina anksčiau padarytą prielaidą, kad nepastovaus žings-
nio reguliariąją daugialaidę liniją galima modeliuoti dviem baziniais elementais, 
gautais iš atitinkamų pastovaus žingsnio daugialaidžių linijų. 

Daugialaidės linijos elektrinio lauko potencialo pasiskirstymas PC AT klasės 
kompiuteriu, kurio yra Pentium IV® 1,8 GHz procesorius ir 256 MB darbinė at-
mintis, apskaičiuojamas per 400 iteracijų. Skaičiavimai tęsdavosi iki 7 minučių. 
Be to, pastebėta, kad po 100 iteracijų potencialo vertės keitėsi labai nedaug. Lai-
dininkų ilginių talpų skaičiavimai skaitiniu metodu remdavosi prieš tai atliktais 
elektrinio potencialo apskaičiavimo rezultatais ir trukdavo labai neilgai, o taikant 
analizinius metodus tas pačias talpas minėtu kompiuteriu galima apskaičiuoti 
beveik iš karto. Verta palyginti ilginių talpų skaičiavimo rezultatus, gautus 
skaitiniais ir analiziniais metodais. 

Apskaičiuojant pastovaus žingsnio daugialaidės linijos laidininkų ilgines tal-
pas analiziniais metodais, dažniausiai taikomos konforminių pakeitimų būdu 
gautos išraiškos ir empirinės formulės. Toks talpų apskaičiavimo būdas gerai 
įvaldytas [8.31, 8.32] ir gali būti taikomas meandrinių vėlinimo linijų automati-
zuotojo projektavimo sistemose. Daugialaidžių linijų laidininkų ilginių talpų ap-
skaičiavimo, taikant skaitinį baigtinių skirtumų ir analizinį metodus, rezultatai 
pateikti 8.7 pav. Šio paveikslo a, b, ir c grafikai rodo ilginių talpų pasiskirstymą 
atitinkamai DL1, DL2 ir DL3 daugialaidėse linijose. Apskaičiuojant daugialaidžių 
linijų laidininkų ilgines talpas pagal formules, gautas konforminių pakeitimų būdu, 
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buvo taikoma [8.17] autorių sukurta programinė įranga. Daugialaidės linijos šiuo 
atveju buvo nagrinėjamos kaip reguliarios (t. y. begalinės) z ašies kryptimi. Iš 
8.7 pav. pateiktų kreivių analizės išplaukia, kad tarp rezultatų, gautų skaitiniais ir 
analiziniu metodu, yra tam tikras skirtumas, kuris priklauso nuo juostelės pločio 
w , tarpelio tarp juostelių s  santykio ir juostelės numerio, nes analiziniu būdu 
apskaičiuotose ilginėse talpose neįvertinamas daugialaidžių linijų kraštų efektas. 

Iš 8.7 pav. kreivių analizės taip pat matyti, kad linijų su plačiais laidininkais 
ir siaurais tarpeliais (8.7 pav., b) apskaičiuotos talpos skiriasi labai nedaug – dau-
gialaidės linijos reguliarios srities laidininkų talpų santykinis skirtumas tik truputį 
didesnis nei 1 %. Nepastovaus žingsnio daugialaidės linijos laidininkų talpos, 
apskaičiuotos dviem būdais, skiriasi labiau – reguliarios srities laidininkuose apie 
8 % (8.7 pav., a). Dar didesnis skirtumas – per 16 % reguliarios srities laidinin-
kuose aptiktas tarp apskaičiuotų talpų daugialaidės linijos su siaurais laidininkais 
ir plačiais tarpeliais (8.7 pav., c). DL1 ir DL3 linijose labiau pasireiškia elektrinio 
lauko sklaida tarpeliuose tarp laidininkų ir konforminių pakeitimų būdu gautos 
formulės duoda didesnę paklaidą negu linijose su siaurais tarpeliais. Didelio 
skirtumo visuose 8.7 pav. grafikuose tarp apskaičiuotų dviem metodais 1-ųjų ir 
10-ųjų laidininkų ilginių talpų priežastis yra daugialaidės linijos kraštų efektas. 

Taigi skaičiuojant ilgines talpas analiziniais metodais, daugialaidę liniją su 
nevienodais tarpeliais tarp laidininkų reikia nagrinėti kaip sudarytą iš bazinių 
elementų. Tačiau rezultatų tikslumas priklauso nuo baziniuose elementuose esan-
čių juostelių ir tarpo tarp jų pločių santykio. Tarkime, esant juostelių tris kartus 
siauresnių už tarpelį, apskaičiuotų ilginių talpų neapibrėžtis gali siekti 8 %. 

8.1.2. Žingsnio nepastovumo įtaka meandrinių lėtinimo sistemų savybėms 
Kaip jau buvo minėta 8.1.1 skyrelio pradžioje, meandrinių lėtinimo sistemų 

(8.8 pav.) svarbiausia dalis yra periodinis meandro formos laidininkas. Jo pasi-

8.7 pav. Daugialaidžių linijų DL1 (a), DL2 (b) ir DL3 (c) laidininkų ilginės 
talpos, esant lyginiam sužadinimui, apskaičiuotos skaitiniu (pažymėtos apskri-
timais) ir analiziniu (pažymėtos trikampiais) metodu 
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kartojimo periodas 1 2D L L= + . Gaminant šį laidininką, meandro periode gali 
atsirasti juostelių išdėstymo žingsnio nepastovumas 1 2( )L L≠ . Jis gali būti 
dvejopas: nevienodi tarpai tarp gretimų juostelių 1 2( )s s≠ , esant vienodo w  ir 
nevienodo 1 2w w≠  pločių juostelėms. 

Šiame poskyryje nagrinėjamos mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sis-
temų, kurių meandro juostelių pločiai vienodi w , o tarpelių tarp jų dydžiai 1s  ir 
2s  gali būti skirtingi (8.8 pav.), fazinio lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos 

dažninės charakteristikos. Meandrinio laidininko juostelių pločių įtaka lėtinimo 
sistemų savybėms išnagrinėta ankstesniuose [8.15] ir [8.16] darbuose. 

8.1.2.1. Nepastovaus žingsnio meandrinių lėtinimo sistemų 
dispersinės savybės 

Nepastovaus žingsnio mikrojuostelinėje meandrinėje lėtinimo sistemoje 
sklindančios bangos L ( )k f  fazinio lėtinimo koeficiento priklausomybė nuo daž-
nio – jos dispersinė charakteristika, pateikta 8.9 pav. Apskaičiuojant šią charakte-

8.8 pav. Nepastovaus žingsnio meandrinių lėtinimų sistemų sandara: 
1 – dielektrinis pagrindas,   2 – ekranas,   3 – daugialaidės linijos juostelė 

8.9 pav. Pastovaus (1) ir nepastovaus (2) žingsnio meandrinių mikrojuostelinių 
lėtinimo sistemų, kurių εr = 7,3, w / h = 1, t / h = 0,01, s1 / h = 1, A / h = 20, 
fazinio lėtinimo koeficiento priklausomybė nuo dažnio, kai:   1 – s2 / s1 = 1,    
2 – s2 / s1 = 0,5 
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ristiką buvo taikomas nepastovaus žingsnio daugialaidės linijos modelis [8.14]. 
Žingsnio nepastovumo įtakai apibrėžti šiame paveiksle storesne linija nubraižyta 
tolygaus žingsnio mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos dispersinė cha-
rakteristika.  

8.9 pav. kreivių analizė rodo, kad sumažėjus vienam iš tarpelių tarp juostelių 
2s  padidėja meandrinės lėtinimo sistemos fazinio lėtinimo koeficiento vertės. Be 

to, visame nagrinėjamame dažnių ruože padidėja fazinio lėtinimo koeficiento 
dispersija. 

Meandrinių lėtinimo sistemų lėtinimo koeficiento vertes žemųjų dažnių sri-
tyje LŽDk , esant kitokiems tarpelių santykiams bei juostelių pločiams, apibūdina 
8.10 pav. kreivės. Šiame paveiksle žemųjų dažnių fazinis lėtinimo koeficientas 
LŽDk  pateiktas santykiniais vienetais – jis padalytas iš fazinio lėtinimo koefi-

ciento žemųjų dažnių srityje 1( )
L ŽD
sk , apskaičiuoto meandrinei lėtinimo sistemai su 

vienodo 1s s=  dydžio tarpais. 
8.10 pav., a matyti, kad, siaurėjant tarpeliui 2s , 2 1/ 1s s < , fazinio lėtinimo 

koeficiento vertė žemųjų dažnių srityje iš pradžių didėja, o tarpeliui 2s  pasiekus 
tam tikrą dydį pradeda mažėti. Lėtinimo koeficientas žemųjų dažnių srityje di-
dėja dėl sumažėjusio meandro žingsnio L  ir kartu padidėjusio konstrukcinio 

8.10 pav. Nepastovaus žingsnio mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų 
fazinio lėtinimo koeficiento žemųjų dažnių srityje normuotosios priklausomy-
bės nuo tarpelių tarp laidininkų dydžio ir laidininkų pločio, kai εr = 7,3, 
t / h = 0,01, A / h = 20, s1 / h = 1 (a) ir s1 / h = 0,5 (b):   1 – w / h = 2, 
2 – w / h = 1,   3 – w / h = 0,5 
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meandro lėtinimo koeficiento Lk 2 /k A L= , o mažėja dėl pasikeitusių 
daugialaidės linijos banginių laidumų ir santykinių efektyviųjų dielektrinių 
skvarbų. Daugialaidės linijos banginių laidumų ir santykinių efektyviųjų 
dielektrinių skvarbų tarpusavio santykis, skaičiuojant fazinį lėtinimo koeficientą 
žemųjų dažnių srityje, yra toks, kad, mažėjant santykiui 2 1/s s , LŽDk  gali tik 
mažėti. Pavyzdžiui, kai juostelių plotis / 0,5w h = , o tarpelių santykis 2 1/s s  iš 
1,0 pasidaro lygus 0,5, meandro žingsnis L  sumažėja 1,15 karto (kartu tiek pat 
padidėja konstrukcinis meandro lėtinimo koeficientas), o fazinis lėtinimo 
koeficientas žemųjų dažnių srityje padidėja tik 1,073 karto, palyginti su 
atitinkamais koeficientais meandrinės lėtinimo sistemos su vienodais tarpeliais 
tarp juostelių. Be to, meandrinė lėtinimo sistema su plačiomis juostelėmis 
(pavyzdžiui, / 2w h = ) mažiau jautri tarpelių dydžių pokyčiams. 

Didėjant tarpeliui 2s , 2 1/ 1s s > , fazinio lėtinimo koeficiento vertės žemųjų 
dažnių srityje mažėja mažėjant konstrukciniam meandro lėtinimo koeficientui, o 
pakitę daugialaidės linijos banginiai laidumai ir santykinės efektyviosios dielekt-
rinės skvarbos šį mažėjimą daro ne tokį ryškų. 

Meandrinėse lėtinimo sistemose su mažesniu žingsniu ( 1 / 0,5s h = ) išdėsty-
tomis juostelėmis fazinio lėtinimo koeficiento žemųjų dažnių srityje pasikeitimai 
dėl pakitusio tarpelio 2s  dydžio (8.10 pav., b) yra panašaus pobūdžio, bet daug 
mažesni negu sistemose, kuriose juostelių išdėstymo žingsnis didesnis ( 1 / 1s h = , 
8.10 pav., a). Svarbu dar paminėti, kad, esant plačioms meandro juostelėms, tar-
pelio 2s  susiaurėjimas nors ir didina konstrukcinį meandro lėtinimo koefi-
cientą Lkk , bet tuo pačiu metu daugialaidės linijos elektrinių parametrų pokyčiai 
yra tokie, kad analizuojamasis fazinis lėtinimo koeficientas tik mažėja analogiško 
koeficiento meandrinės lėtinimo sistemos su tolygiu žingsniu išdėstytomis juos-
telėmis atžvilgiu. 

Nagrinėtose meandrinėse lėtinimo sistemose, kintant santykio 2 1/s s  
dydžiui, keitėsi meandro žingsnis L  ir konstrukcinis meandro lėtinimo 
koeficientas Lkk . Galimi atvejai, kai, kintant tarpų tarp juostelių santykiui, 
meandro žingsnis ir konstrukcinis meandro lėtinimo koeficientas išlieka 
pastovūs. Pavyzdžiui, gaminant fotošabloną, visos nelyginės meandro juostelės 
nuo bazinės padėties gali būti perstumtos per s∆ . Tada tarpelis iš dešinės pusės 
nuo lyginės juostelės taps lygus 1s s s∆= + , o iš kairės – 2s s s∆= − . 

Mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų, kuriose dėl projektavimo 
klaidų ir gamybos netikslumų vienodo pločio juostelės meandre išdėstytos nepa-
stoviu žingsniu, dispersinės charakteristikos pateiktos 8.11 pav. Šio paveikslo 
kreivės iliustruoja mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos, kurios konst-
rukcinis meandro lėtinimo koeficientas Lk 22,86k = , o žingsnis / 1,75L h =  (1-oji 
kreivė), dispersinių savybių pokyčius, kai visos nelyginės meandro juostelės 
pastumtos dydžiu / 0,25s h∆ =  (2-oji kreivė). Palyginimui čia pat nubraižytos 
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pastovaus žingsnio 1L L=  ir 2L L=  meandrinių lėtinimo sistemų charakteristikos. 
3-ioji kreivė apibūdina mažiausio pastovaus žingsnio 2/ / 1,5L h L h= =  lėtinimo 
sistemos dispersines savybes, o 4-oji – didžiausio pastovaus žingsnio 

1/ / 2L h L h= =  lėtinimo sistemos dispersines savybes. 
8.11 pav. matyti, kad vieno iš žingsnių meandro periode padidėjimas (šiuo 

atveju 1L ) kito žingsnio sąskaita mažina fazinį lėtinimo koeficientą ir didina jo 
dispersiją pirmoje analizuojamų dažnių diapazono pusėje (šioje dažnių srityje 
paprastai ir naudojamos realios meandrinės lėtinimo sistemos). Šiame paveiksle 
taip pat matome, kad nepastoviu žingsniu išdėstytų juostelių lėtinimo sistemos 
fazinio lėtinimo koeficiento kreivės yra tarp kreivių, atitinkančių pastovaus 
žingsnio lėtinimo sistemas. Be to, matyti, kad jos artimesnės kreivėms, apibūdi-
nančioms didžiausio žingsnio meandrines sistemas. 

8.1.2.2. Nepastovaus žingsnio meandrinių lėtinimo sistemų įėjimo 
varžos dažninės savybės 

Mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų įėjimo varžos skaičiavimo 
metodika aprašyta [8.16] ir [8.33]. Apskritai mikrojuostelinių meandrinių lėti-
nimo sistemų įėjimo varža yra kompleksinė, priklauso nuo dažnio ir pjūvio, ku-
riame ji apskaičiuojama, koordinatės x . Konstrukciniu požiūriu įėjimo ir išėjimo 
jungtis patogiau daryti meandro krašte arba viduryje, todėl ir įėjimo varžą skai-
čiuosime meandro centre ( 0)x =  ir jo krašte ( )x A= ± . 

8.12 pav. pateiktos apskaičiuotos mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sis-
temų su vienodo pločio ir skirtingais tarpeliais išdėstytomis juostelėmis įėjimo 
varžos dažninės priklausomybės. Skaičiavimai rodo, kad meandrinės lėtinimo 
sistemos įėjimo varža tiek meandro centre, tiek krašte yra realusis dydis ir mažai 
priklauso nuo dažnio gana plačiame dažnių ruože (8.12 pav.). Tik aukštųjų dažnių 
srityje (dažniui didėjant) įėjimo varža meandro viduryje pradeda sparčiai mažėti ir 

8.11 pav. Juostelių išdėstymo meandre nepastovumo įtaka mikrojuostelinių 
meandrinių lėtinimo sistemų, kurių εr = 7,3, w / h = 1, t / h = 0,01, A / h = 20, 
fazinio lėtinimo koeficiento priklausomybėms nuo dažnio kai:   1 – s / h = 0,75,    
2 – s1 / h = 1, s2 / s1 = 0,5,   3 – s / h = 0,5,    4 – s / h = 1 
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ties ribiniu dažniu RDf  (esant fazių skirtumui gretimose meandro juostelėse π ) 
prilygsta nuliui, o meandro krašte sparčiai didėja iki be galo didelės vertės. 

Sutrikdžius juostelių išdėstymo žingsnio pastovumą 2 1( 1)s s ≠  lėtinimo 
sistemų įėjimo varža meandro viduryje ir krašte išlieka realusis dydis visame 
dažnių ruože, tik pasikeičia jos dydis ir priklausomybės nuo dažnio pobūdis. Kai 
vienas iš tarpų tarp juostelių mažėja 2 1( 0,5)s s = , įėjimo varža meandro viduryje 
(8.12 pav., a) tampa didesnė už varžą meandrinių sistemų su vienodais tarpeliais. 
Dėl didėjančio tarpelio 2 1( 2)s s =  įėjimo varžos priklausomybės grafikas pa-
veiksle krenta žemyn. Tie patys tarpelio 2s  pokyčiai analogiškai veikia įėjimo 
varžą ir meandro krašte (8.12 pav., b), tik aukštųjų dažnių srityje (šiuo atveju 

2 40 GHz mmf A⋅ > ) šie poveikiai darosi priešingi. 
Kaip priklauso mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų įėjimo varža 

žemųjų dažnių srityje nuo tarpelių tarp įvairių pločių juostelių, iliustruoja 
8.13 pav. kreivės. Šiame paveiksle pateiktos žemųjų dažnių įėjimo varžos vertės 

IN ŽDZ , padalytos iš vienodų tarpelių 1s s=  tarp juostelių meandrinės lėtinimo 
sistemos žemųjų dažnių varžos 1( )

IN ŽD
sZ . 8.13 pav. matyti, kad, mažėjant 

tarpeliui 2s  tarp juostelių 2 1( 1)s s < , įėjimo varža mažėja, o jam didėjant 
2 1( 1)s s > , varža didėja. Šioms priklausomybėms juostelių plotis turi mažai 

8.12 pav. Juostelių išdėstymo žingsnio netolygumo įtaka mikrojuostelinių 
meandrinių lėtinimo sistemų, kurių εr = 7,3, w / h = 1, t / h = 0,01, s1 / h = 1, 
A / h = 20, priklausomybėms nuo dažnio įėjimo varžos meandro viduryje (a) ir 
jo krašte (b), kai:   1 – s2 / s1 = 0,5,    2 – s2 / s1 = 1,   3 – s2 / s1 = 2 
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8.13 pav. Mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų, kurių εr = 7,3, 
s1 / h = 1, t / h = 0,01, A / h = 20, žemųjų dažnių srityje normuotosios įėjimo 
varžos priklausomybės nuo tarpelių dydžių ir juostelių pločio, kai:
1 – w / h = 0,5,   2 – w / h = 1,   3 – w / h = 2 

įtakos ir tik esant siauroms juostelėms ( 0,5)w h =  didėjantis tarpelis daug labiau 
keičia lėtinimo sistemos įėjimo varžą, nei – plačioms juostelėms ( 1w h =  arba 

2w h = ). 

8.2. Dviekranių meandrinių vėlinimo linijų savybės  
Mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos paskutiniame gamybos etape 

dažniausiai yra ekranuojamos [8.34] – įdedamos į hermetiškus metalinius arba 
kitokius laidžius korpusus, kurių dangtelis tampa antruoju linijos ekranu 
(8.14 pav.). Linija taip pat įgyja antrąjį ekraną, kai mikrojuostelinių meandrinių 
vėlinimo linijų matmenims mažinti ant meandrinio laidininko pritvirtinama iš 
vienos pusės metalizuota dielektrinė plokštelė [8.35]. 

Dviekranės daugialaidės linijos matematinis modelis pateiktas [8.36]. Šios 
daugialaidės linijos pagrindu buvo sukurtas dviekranės meandrinės vėlinimo 
linijos modelis, sudaryta programinė įranga ir ištyrinėtos dviekranės meandrinės 
vėlinimo linijos savybės [8.19]. Buvo išanalizuotos dviekranės meandrinės 

8.14 pav. Ekranuotos meandrinės mikrojuostelinės vėlinimo linijos sandara:   
1 – mikrojuostelinė vėlinimo linija, kurios dielektrinio pagrindo santykinė 
dielektrinė skvarba r1ε ,   2 – standartinis metalinis korpusas 
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vėlinimo linijos, esant įvairiems atstumams iki viršutiniojo ekrano 2h  ir skir-
tingoms ertmę tarp meandro ir viršutinio ekrano užpildžiusio dielektriko 
dielektrinėms skvarboms r2ε . Šiame poskyryje pateikti analizės rezultatai. 

8.2.1. Antrojo ekrano įtaka mikrojuostelinių meandrinių vėlinimo 
linijų dispersinėms savybėms 

Meandrinėse vėlinimo linijose apkrovos link sklinda tik pagrindinė bangos 
dedamoji [8.37], o sistemos praleidžiamųjų dažnių juostos plotis retai kada siekia 
dažnio vertę /2fπ , kuriai esant bangos fazių skirtumas gretimose meandro juoste-
lėse lygus π/2 . Todėl toliau analizuodami apsiribosime maksimalia 40 GHz mm 
apibendrinto dažnio verte ir pateiksime vėlinimo linijos charakteristikas, kai 
sklinda tik pagrindinė bangos dedamoji. 

Mikrojuostelinės ir iš jos padarytos dviekranės meandrinės vėlinimo linijos 
r2( 1)ε =  pagrindinės bangos dedamosios fazinio lėtinimo koeficiento apibendrin-

tos dažninės priklausomybės, apibūdinančios atstumo iki antrojo ekrano įtaką, 
pateiktos 8.15 ir 8.16 pav. Pateiktos dispersinės charakteristikos 8.15 pav. rodo 
antrojo ekrano įtaką mikrojuostelinei meandrinei lėtinimo sistemai. 8.16 pav. 
stambesniu masteliu pateiktos dispersinės charakteristikos apibūdina atstumo iki 
antrojo ekrano 2h  įtaką dviekranių lėtinimo sistemų savybėms. Iš 8.16 pav. 
kreivių matome, kad mikrojuostelinėje meandrinėje vėlinimo linijoje įtaisius 
antrajį ekraną, pagrindinės bangos dedamosios fazinis lėtinimo koeficientas 
sumažėja. Tačiau pačių priklausomybių pobūdis nesikeičia. Be to, artinant antrąjį 
ekraną prie meandrinio laidininko, labai sumažėja pagrindinės bangos 
dedamosios fazinio lėtinimo koeficiento dispersija, nes smarkiai sumažėja 
lėtinimo koeficiento vertės aukštųjų dažnių srityje. 

Dispersinių charakteristikų parametrų pokyčiai surašyti 8.3 lentelėje. Šioje 
lentelėje pateikti tokie dispersinių charakteristikų pokyčius apibūdinantys para-
metrai: 

8.15 pav. Mikrojuostelinės ir dviekranės meandrinių vėlinimo linijų, kurių 
εr1 = 7,3, εr2  = 1, w / h1 = 1, s / h1 = 0,5, t / h1 = 0,01, A / h1 = 20, fazinio 
lėtinimo koeficiento priklausomybės nuo dažnio:    1 – mikrojuostelinė linija,
2 – dviekranė linija, kai  h2 / h1 = 1 
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yra mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos fazinio lėtinimo koeficiento 
santykinis pokytis žemuosiuose dažniuose, įtaisius antrąjį ekraną; 
 ( ) ( ) ( )L15 L ŽD( )L15 ( )

LŽD

i i
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i

k k
δ k
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−

=      (8.17) 

yra mikrojuostelinės ( Mi = ) ir dviekranės ( Di = ) konstrukcijos meandrinių 
vėlinimo linijų fazinio lėtinimo koeficientų santykinė dispersija apibendrintų 
dažnių ruože iki 2f A⋅ =  15 GHz mm; 
 ( )

( )
(M)
L15

(D)
2 1L15 ( / )

δ k
r

δ k h h
=      (8.18) 

8.16 pav. Mikrojuostelinės ir dviekranių meandrinių vėlinimo linijų, kurių 
εr1 = 7,3, εr2  =1, w / h1 = 1, s / h1 = 0,5, t / h1 = 0,01, A / h1 = 20, fazinio 
lėtinimo koeficiento priklausomybės nuo dažnio ir atstumo iki viršutinio 
ekrano, kai:   1 – mikrojuostelinė linija,   2 – h2 / h1 = 2,   3 – h2 / h1 = 1, 
4 – h2 / h1 = 0,5 (žvaigždutėmis paženklintos dažnio fπ / 2 · 2A vertės) 

8.3 lentelė. Dviekranės meandrinės vėlinimo linijos dispersinių charakteristikų 
pokyčiai, kintant atstumui iki viršutinio ekrano 
Vėlinimo linijos konstrukcija ( )L ŽDδ k  ( )( )

L 15
iδ k  r  

Mikrojuostelinė ( Mi = ) – 0,081 – 
2 1/ 2h h =  –0,115 0,065 1,25 
2 1/ 1h h =  –0,088 0,055 1,47 Dviekranė ( Di = ) 
2 1/ 0,5h h =  –0,088 0,040 2,03 
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yra santykinis dispersijos sumažėjimas mikrojuostelinėje meandrinėje vėlinimo 
linijoje įtaisius antrąjį ekraną. (8.16)–(8.18) išraiškose (M)

LŽDk  ir (D)
LŽDk  – 

mikrojuostelinės (viršutinis indeksas M ) ir dviekranės (viršutinis indeksas D ) 
meandrinių vėlinimo linijų fazinio lėtinimo koeficientai žemųjų dažnių srityje; 

( )
L15
ik  – mikrojuostelinės arba dviekranės konstrukcijos vėlinimo linijos fazinis 

lėtinimo koeficientas, esant 2f A⋅ =  15 GHz mm apibendrintajam dažniui; 
( )(D)

2 1L15 ( / )δ k h h  – dviekranės meandrinės vėlinimo linijos santykinė dispersija, 
esant konkrečiam atstumų iki ekranų santykiui. 

Iš 8.16 pav. ir 8.3 lentelėje pateiktų dažninių charakteristikų ir jų parametrų 
analizės išplaukia, kad mikrojuostelinėje meandrinėje vėlinimo linijoje įtaisius 
viršutinįjį ekraną sumažėja jos fazinis lėtinimo koeficientas visame dažnių ruože. 
Tai atsitinka dažniausiai dėl santykinės efektyviosios dielektrinės skvarbos su-
mažėjimo. Be to, padidėja dažnio /2fπ  vertės ir todėl sumažėja fazinio lėtinimo 
koeficiento dispersija. Pavyzdžiui, įtaisius antrąjį ekraną 2 1/ 0,5h h =  atstumu nuo 
meandrinio laidininko, dispersija mikrojuostelinėje vėlinimo linijoje sumažėja 
net du kartus. 

Dviekranės meandrinės vėlinimo linijos ertmę tarp meandrinio laidininko ir 
viršutiniojo ekrano užpildžius kietuoju dielektriku ( r2 1ε > ), fazinis lėtinimo 
koeficientas padidėja (8.17 pav.) ir pagal tai, koks yra 2h  bei r2ε  parametrų deri-
nys (8.17 pav., a), gali būti net didesnis už mikrojuostelinės vėlinimo linijos koe-
ficientą. Iš 8.17 pav. pateiktų kreivių analizės išplaukia, kad, esant vienodiems 
atstumams nuo meandrinio laidininko iki abiejų ekranų ( 2 1/ 1h h = ), dviekranių 
vėlinimo linijų dispersija dažnių ruože iki /2fπ  faktiškai nepriklauso nuo 
dielektrinės skvarbos r2ε  dydžio, o dažnių juostoje iki 2f A⋅ = 15 GHz mm 

/2< 2f Aπ  ji visuomet yra mažesnė negu mikrojuostelinės vėlinimo linijos 
(8.4 lentelė). 

Pastorinus dielektrinį sluoksnį virš meandrinio laidininko, meandrinėse vėli-
nimo linijose didėja dispersija. Pavyzdžiui, kai viršutinio sluoksnio, kurio 
r2 7,3ε = , storis dvigubinamas, fazinio lėtinimo koeficiento dispersija, esant 
2f A⋅ =  15 GHz mm apibendrintam dažniui, padidėja [(0,1 – 0,127) / 0,127] × 

100 % = 27 % (8.4 lentelė). Be to, labiau disperguoja tos vėlinimo linijos, kurių 
terpės tarp meandrinio laidininko ir viršutinio ekrano dielektrinė skvarba yra 
didesnė. 

8.2.2. Antrojo ekrano įtaka nepastovaus žingsnio mikrojuostelinių 
meandrinių vėlinimo linijų dispersinėms savybėms 

Formuojant dviekranės vėlinimo linijos meandrinį laidininką, kiekviename 
meandro periode gali atsirasti juostelių pločių ir žingsnių netolygumų. Sakykime, 
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kad dėl tokių netolygumų visų lyginio eilės numerio (2n) juostelių pločiai taps 
1w w≠ , visų nelyginio eilės numerio (2n + 1) – 2 1w w≠ , tarpai tarp 1w  pločio 

juostelių ir iš dešinės pusės esančių 2w  pločio juostelių pasidarys lygūs Ds s≠ , o 
analogiški tarpai iš 1w  pločio juostelių kairės pusės – K Ds s≠ . Dviekranės 
meandrinės vėlinimo linijos, kurioje meandro juostelių žingsnio nepastovumas 
atsirado dėl visų lyginių (2n) juostelių pločio padidėjimo, nelyginių (2n + 1) 

8.17 pav. Mikrojuostelinės ir dviekranių meandrinių vėlinimo linijų su 
skirtingu atstumu įtaisytais viršutiniais ekranais fazinio lėtinimo koeficiento 
priklausomybės nuo dažnio ir terpės tarp meandrinio laidininko ir viršutinio 
ekrano dielektrinės skvarbos, kai εr1 = 7,3,  w / h1 = 1, s / h1 = 0,5, t / h1 = 0,01,  
A / h1 = 20:   1 – mikrojuostelinė linija,   2 – εr2 = 1,   3 – εr2 = 3,78, 
4 – εr2 = 7,3 (žvaigždutėmis paženklintos dažnio fπ / 2 · 2A vertės) 

8.4 lentelė. Dviekranių meandrinių vėlinimo linijų su skirtingu atstumu įtaisytais 
viršutiniais ekranais dispersinių charakteristikų pokyčiai, kintant terpės tarp 
meandrinio laidininko ir viršutinio ekrano dielektrinei skvarbai 

 

2 1/ 1h h =  2 1/ 2h h =  Vėlinimo linijos konstrukcija ( )LŽDδ k  ( )( )
L15
iδ k  r  ( )LŽDδ k  ( )( )

L15
iδ k r  

Mikrojuostelinė ( Mi = ) – 0,08 – – 0,081 – 
r2 1ε =  –0,088 0,06 1,47 –0,115 0,065 1,25 
r2 3,78ε =  0,054 0,07 1,03 –0,034 0,091 0,89 Dviekranė ( Di = ) 
r2 7,3ε =  0,020 0,10 0,81 0,058 0,127 0,64 
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juostelių pločio sumažėjimo ( 2 1/ 1w w < ) ir atitinkamų tarpelių dydžių kitimų, 
fazinio lėtinimo koeficiento priklausomybės nuo dažnio pateiktos 8.18 pav. Dis-
persinių charakteristikų parametrų pokyčiai surašyti 8.5 lentelėje. 

Lentelėje pateikti tokie 8.18 pav. esančių dispersinių charakteristikų para-
metrai: 

2 1( / )
L ŽD
w wk  – fazinio lėtinimo koeficiento vertės žemųjų dažnių srityje, kai meandri-

nio laidininko gretimų juostelių pločių santykis yra 2 1/w w ; 

 ( ) 2 1

2 1

( / ) (1)
LŽD LŽD( / )

(1)LŽD
LŽD

100 %,
w w

w w
k k

δ k
k

−
= ⋅      (8.19) 

yra fazinio lėtinimo koeficientų esant žemiesiems dažniams vėlinimo linijos su 
meandro topologijos nuokrypiais ( 2 1/ 1w w ≠ ) santykinis pokytis tokios pačios 
vėlinimo linijos be topologijos nuokrypių ( 2 1/ 1w w = ) atžvilgiu; 

8.18 pav. Mikrojuostelinės ir dviekranių meandrinių vėlinimo linijų su meandro 
tipologijos nuokrypiais fazinio lėtinimo koeficiento priklausomybės nuo dažnio ir 
atstumo iki viršutinio ekrano, kai εr1 = 7,3, εr2 = 1, w1 / h1 = 1,25, w2 / w1 = 0,6, 
t / h1 = 0,01, sK / h1 = 0,75, sK / sD = 3, A / h1 = 20:   1 – mikrojuostelinė linija,   
2 – h2 / h1 = 2,   3 – h2 / h1 = 1,   4 – h2 / h1 = 0,5. Priklausomybės, kai 
w1 / h1 = w2 / h1 = 1, parodytos paženklintomis linijomis. Žvaigždutėmis paženk-
lintos dažnio fπ / 2 · 2A 2 ir f‘π / 2 · 2A vertės 

8.5 lentelė. Dviekranių meandrinių vėlinimo linijų su meandro topologijos nuokrypiais 
dispersinių charakteristikų parametrų pokyčiai 

 

Vėlinimo linijos konstrukcija (1)
LŽDk  (0,6)

LŽDk  ( )(0,6)
L ŽDδ k  ( )(1)

L15δ k  ( )(0,6)
15Lδ k  ( )(0,6 )

15δ k  
Mikrojuostelinė ( Mi = ) 42,97 44,33 3,2 % 0,081 0,087 8 % 

1 2/ 2h h =  38,04 39,24 3,1 % 0,065 0,069 6 % 
1 2/ 1h h =  39,19 39,98 2,0 % 0,055 0,058 5,5 % Dviekranė ( Di = ) 
1 2/ 0,5h h =  39,19 39,61 1,1 % 0,04 0,042 5 % 
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( ) ( )2 1 2 1 2 1 2 1( / ) ( / ) ( / ) ( / )L15 L15 LŽD LŽD
w w w w w w w wδ k k k k= −  – nagrinėjamų vėlinimo linijų lėtinimo 

koeficiento santykinė dispersija dažnių juostoje iki 2f A⋅ = 15 GHz mm; 

 ( ) 2 1
2 1

( / ) (1)
L15 L15( / )

15 (1)
L15

δ δ 100 %,δ
w w

w w
k k

δ k
k
−

= ⋅  (8.20) 

yra santykinis dispersijos pokytis vėlinimo linijos su meandro topologijos nuo-
krypiais ( 2 1/ 1w w ≠ ) tokios pačios vėlinimo linijos be topologijos nuokrypių 

2 1( / 1)w w =  atžvilgiu. 
Iš 8.18 pav. kreivių ir 8.5 lentelės duomenų analizės išplaukia, kad visose 

meandrinėse vėlinimo linijose su skirtingo pločio ir nepastoviu žingsniu išdėsty-
tomis juostelėmis žemųjų dažnių srityje padidėja fazinis lėtinimo koeficientas ir 
labiau pasireiškia dispersija. Be to, dėl skirtingo juostelių pločio fazinio lėtinimo 
koeficiento dažninėse charakteristikose atsiranda '' '

/2 /2f f f∆ π π= −  pločio trūkis. 
8.18 pav. charakteristikos nubraižytos tik iki trūkio pradžios dažnio '

/2fπ . 
Dviekranėse meandrinėse vėlinimo linijose, esant tai pačiai meandrinio laidi-
ninko topologijai, minėtieji charakteristikų ir parametrų pokyčiai yra mažesni. 

8.2.3. Antrojo ekrano įtaka mikrojuostelinių meandrinių vėlinimo 
linijų įėjimo varžos dažninėms priklausomybėms 

8.19 pav. pateiktos apskaičiuotos dviekranės meandrinės vėlinimo linijos 
r2( 1)ε =  įėjimo varžos dažninės priklausomybės ties meandrinio laidininko 

išilginės simetrijos ašimi (meandro viduryje), kintant atstumui iki viršutinio 
ekrano. 8.6 lentelėje surašyti šių charakteristikų pokyčiai, atsiradę dėl įvairiu 
atstumu įtaisyto viršutinio ekrano. Lentelėje pateikti tokie įėjimo varžos dažninių 
charakteristikų parametrai: 

 ( ) (D) (M)
INŽD INŽD

INŽD (M)
INŽD

100 %
Z Z

δ Z
Z
−

= ⋅      (8.21) 

yra mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos įėjimo varžos santykinis poky-
tis žemųjų dažnių srityje, įtaisius antrąjį ekraną; 

 ( ) ( ) ( )
INLFIN15( )

IN15 ( )
INLF

100 %
i i

i
i

Z Z
δ Z

Z
−

= ⋅ , kai   M,Di =      (8.22) 

yra mikrojuostelinės ( Mi = ) ir dviekranės ( Di = ) konstrukcijos meandrinės 
vėlinimo linijos įėjimo varžos santykinis sumažėjimas dažnių juostoje iki 
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2f A⋅ = 15 GHz mm. (8.21) ir (8.22) išraiškose ( )
INŽD
iZ  ir ( )

IN15
iZ  yra nagrinė-

jamosios konstrukcijos meandrinės vėlinimo linijos įėjimo varžos ties meandro 
viduriu, esant žemiesiems dažniams, ir kai 2f A⋅ = 15 GHz mm. 

Iš 8.19 pav. ir 8.6 lentelės analizės išplaukia, kad įtaisius viršutinį ekraną 
mikrojuostelinės meandrinės vėlinimo linijos įėjimo varža sumažėja visame daž-
nių diapazone ir nedaug padidėja jos priklausomybė nuo dažnio. Šie pokyčiai 
ypač pastebimi, kai viršutinis ekranas priartėja prie meandrinio laidininko dar 
labiau ( )2 1 0,5h h = . 

Ertmę tarp meandrinio laidininko ir viršutinio ekrano užpildžius dielektriku, 
kurio dielektrinė skvarba didesnė nei vakuumo, vėlinimo linijos įėjimo varža dar 
labiau sumažėja (8.20 pav.). Be to, esant dideliam atstumui iki antrojo ekrano 

2 1( 2)h h =  ir didesnei terpės tarp meandrinio laidininko ir viršutinio ekrano 
dielektrinei skvarbai, padidėja įėjimo varžos priklausomybė nuo dažnio 
(8.20 pav. ir 8.7 lentelė). 

varžos priklausomybės nuo dažnio ir atstumo iki viršutinio ekrano, kai 
εr1 = 7,3, εr2 = 1, w / h1 = 1, t / h1 = 0,01, s / h1 = 0,5, A / h1 = 20: 1 – mikro-
juostelinė linija,   2 – h2 / h1 = 2,   3 – h2 / h1 = 1,   4 – h2 / h1 = 0,5 
(žvaigždutėmis paženklintos dažnio fπ / 2 · 2A vertės) 

( )INŽDδ Z  ( )( )
IN15
iδ Z  

Mikrojuostelinė ( Mi = ) – 0,5 % 
2 1 2h h =  –15 % 0,3 % 
2 1 1h h =  –17 % 1,1 % Dviekranė ( Di = ) 
2 1 0,5h h =  –25 % 1,7 % 

 

8.6 lentelė. Dviekranės meandrinės vėlinimo linijos įėjimo varžos dažninių 
charakteristikų pokyčiai, kintant atstumui iki viršutinio ekrano 
Vėlinimo linijos konstrukcija 

8.19 pav. Mikrojuostelinės ir dviekranių meandrinių vėlinimo linijų įėjimo 
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8.2.4. Antrojo ekrano įtaka nepastovaus žingsnio mikrojuostelinių 
meandrinių vėlinimo linijų įėjimo varžos dažninėms 

priklausomybėms 
8.21 pav. pateiktos apskaičiuotos dviekranių vėlinimo linijų su pakitusia 

meandrinio laidininko topologija įėjimo varžos priklausomybės nuo dažnio 

8.20 pav. Mikrojuostelinės ir dviekranių meandrinių vėlinimo linijų, kurių 
εr1 = 7,3, w / h1 = 1, t / h1 = 0,01, s / h1 = 0,5, A / h1 = 20, įėjimo varžos 
priklausomybės nuo dažnio ir terpės tarp meandrinio laidininko ir viršutinio 
ekrano dielektrinės skvarbos, kai:   1 – mikrojuostelinė linija,   2 – εr2 = 1, 3 –
 εr2 = 3,78,   4 – εr2 = 7,3 (žvaigždutėmis paženklintos dažnio fπ / 2 · 2A vertės) 

8.7 lentelė. Dviekranių meandrinių vėlinimo linijų su skirtingu atstumu įtaisytais 
viršutiniais ekranais įėjimo varžos dažninių charakteristikų parametrų pokyčiai, 
kintant terpės tarp meandrinio laidininko ir viršutinio ekrano dielektrinei skvarbai 

2 1 1h h =  2 1 2h h =  
Vėlinimo linijos konstrukcija ( )IN ŽDδ Z  ( )( )

IN15
iδ Z  ( )IN ŽDδ Z  ( )( )

IN15
iδ Z  

Mikrojuostelinė ( Mi = ) – 0,5 % – 0,5 % 
r2 1ε =  17 % 1,1 % –15 % 0,3 % 
r2 3,78ε =  –28 % 1,5 % –22 % 1,6 % Dviekranė ( Di = ) 
r2 7,3ε =  –38 % 1,9 % –29 % 3,3 % 
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meandro centre ties platesnėmis, lyginio eilės numerio juostelėmis IN 2nZ  ir 
siauresnėmis, nelyginio eilės numerio juostelėmis IN(2 1)nZ + .  

8.8 lentelėje surašyti šios linijos įėjimo varžos pokyčiai dėl meandrinio lai-
dininko topologijos nuokrypių 

 ( ) 2 1

2 1

( / ) (1)
INŽD INŽD( / )

(1)INŽD
INŽD

100 %,
w w

w w
Z Z

δ Z
Z

−
= ⋅      (8.23) 

yra vėlinimo linijos su meandro topologijos nuokrypiais 2 1( / 1)w w ≠  santykinis 
įėjimo varžos, esant žemiesiems dažniams, pokytis tokių pačių vėlinimo linijų be 
topologijos nuokrypių ( )2 1/ 1w w =  atžvilgiu; 

 ( ) 2 1
2 1

( / ) (1)
IN 2 ,(2 1)15 IN 2 ,(2 1)15( / )

IN 2 ,(2 1)15 (1)
IN2 ,(2 1)15

100 %,
w w

n n n nw w
n n

n n

Z Z
δ Z

Z
+ +

+
+

−
= ⋅      (8.24) 

8.21 pav. Mikrojuostelinės ir dviekranių meandrinių vėlinimo linijų, turinčių 
meandro topologijos nuokrypius įėjimo varžos meandro viduryje ties 
platesnėmis lyginio eilės numerio juostelėmis (ištisinės linijos) ir siauresnėmis 
nelyginio eilės numerio juostelėmis (paženklintos linijos), priklausomybės nuo 
dažnio ir atstumo iki viršutinio ekrano, kai εr1 = 7,3, εr2 = 1, w1 / h1 = 1,25, 
w2 / w1 = 0,6, t / h1 = 0,01, sK / h1 = 0,75, sK / sD = 3, A / h1 = 20:   1 – mikrojuos-
telinė linija,   2 – h2 / h1 = 2,   3 – h2 / h1 = 1,   4 – h2 / h1 = 0,5 

8.8 lentelė. Dviekranių meandrinių vėlinimo linijų su meandro topologijos 
nuokrypiais įėjimo varžos dažninių charakteristikų pokyčiai  
Vėlinimo linijos konstrukcija ( )(0,6)

INŽDδ Z ( )(0,6)
IN2 15nδ Z ( )(0,6)

IN(2 1)15nδ Z +

Mikrojuostelinė ( Mi = ) –7,7 % –3,8 % –11,6 % 
2 1 2h h =  –5,9 % –3 % –8,9 % 
2 1 1h h =  –4,8 % –1,9 % –7,6 % Dviekranė ( Di = ) 

2 1 0,5h h =  –4,2 % –1,5 % –7 % 
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yra vėlinimo linijos su meandro topologijos nuokrypiais ( 2 1/ 1w w ≠ ) santykinis 
įėjimo varžos ties meandro platesne lyginio eilės numerio juostele arba siauresne 
nelyginio eilės numerio juostele, esant 2f A⋅ =  15 GHz mm apibendrintam daž-
niui, pokytis tokių pat vėlinimo linijų be topologijos nuokrypių ( 2 1/ 1w w = ) 
atžvilgiu. (8.23) ir (8.24) formulėse 2 1( / )

INŽD
w wZ  – meandrinės vėlinimo linijos įėjimo 

varža žemųjų dažnių srityje, esant nurodytam juostelių pločių santykiui; 
2 1( / )

IN2 ,(2 1)15
w w

n nZ +  – įėjimo varža ties platesnėmis, lyginio eilės numerio juostelėmis 
arba siauresnėmis, nelyginio eilės numerio juostelėmis, esant 

2f A⋅ =  15 GHz mm dažniui ir nurodytam juostelių pločių santykiui. 
Iš 8.21 pav. kreivių bei 8.8 lentelės duomenų analizės išplaukia, kad 

dviekranėse meandrinėse vėlinimo linijose su skirtingo pločio ir netolygiai 
išdėstytomis juostelėmis įėjimo varžos dažninės priklausomybės pobūdis išlieka 
toks pats kaip ir analogiškose mikrojuostelinėse vėlinimo linijose, tik dviekranių 
linijų įėjimo varža yra mažesnė visame dažnių diapazone. Tačiau dviekranių 
meandrinių vėlinimo linijų įėjimo varžos pokyčiai dėl topologijos nuokrypių 
daug mažesni negu mikrojuostelinių. Topologijos nukrypimams „atsparesnės“ 
yra dviekranės meandrinės vėlinimo linijos su platesnėmis juostelėmis ir 
mažesniu atstumu tarp meandrinio laidininko ir viršutinio ekrano. 

Vėlinimo linijos ertmės tarp meandrinio laidininko su nevienodo pločio ir 
nepastoviu žingsniu išdėstytomis juostelėmis ir viršutinio ekrano užpildymas 
dielektriku, kurio r 1ε > , keičia jos įėjimo varžos dažnines priklausomybes taip 
pat kaip ir meandrinių vėlinimo linijų su vienodo pločio ir tolygiai išdėstytomis 
juostelėmis. 

8.3. Meandrinių lėtinimo sistemų banginė varža 
Banginės varžos dažninė priklausomybė – labai svarbi lėtinimo sistemų cha-

rakteristika, nuo kurios priklauso suderinimo su signalų traktais galimybės. Vieni 
meandrinių lėtinimo sistemų tyrinėtojai [8.38, 8.39], analizuodami lėtinimo sis-
temų savybes, apskaičiuoja jų įėjimo varžos, kiti [8.40, 8.41] – banginės varžos 
dažnines priklausomybes. Literatūroje nėra darbų, kuriuose būtų analizuojamas 
skirtumas tarp šių dažninių charakteristikų. Tyrinėtojai, modeliuojantys meandri-
nes lėtinimo sistemas daugialaidėmis linijomis, paprastai pateikia išraiškas šių 
sistemų įėjimo varžoms apskaičiuoti [8.39]. 

Šiame poskyryje siūloma metodika meandrinių lėtinimo sistemų (8.22 pav.) 
banginei varžai apskaičiuoti, gautosios išraiškos lyginamos su jų įėjimo varžos 
išraiškomis ir analizuojamos šių lėtinimo sistemų banginės varžos dažninės pri-
klausomybės. 
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Meandrinių lėtinimo sistemų banginę varžą BZ  apibūdinsime kaip z  ašies 
kryptimi sklindančių įtampos ir srovės kompleksinių amplitudžių dedamųjų san-
tykį ir apskaičiuosime pagal tokią išraišką [8.42]: 
 ( )

( )B
j
j

U z
Z

I z
β
β= ,     (8.25) 

čia ( )jU zβ  ir ( )jI zβ  – lėtinimo sistemos laidininkais sklindančios bangos įtam-
pos ir srovės kompleksinės amplitudės, pernešančios bangos energiją teigiamąja 
z  ašies kryptimi, β  – fazės koeficientas šios ašies kryptimi. 

Lėtinimo sistemų įėjimo varža ties n-uoju laidininku apskaičiuojama pagal 
įtampos ( )nU x  ir srovės ( )nI x  kompleksinių amplitudžių šiame laidininke san-
tykį (2.141) Meandrinių lėtinimo sistemų su nevienalyčiu dielektriku skerspjū-
vyje įtampos ir srovės kompleksinės amplitudės meandro n -ojoje juostelėje 
apibūdinamos tokiomis išraiškomis: 

 ( ) ( ) ( )
( )

( )o e eje j0
o

sin 2
1 1 e e

2 π sin 2
n k k x k x

n
Y k AAU x

Y k A
θ θ θθ

θ

θ
θ

− − −

  = + − ⋅ + +  
 

 ( ) ( )
( )

( )o e eje j j
o

sin 2
1 1 e e e

π sin 2
n k k x k x nY k A

Y k A
θ θ θθ θ

θ

θ
θ

− − −

   − − ⋅ +    
,     (8.26) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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o
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θ θ
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e e 1 e e

π sin 2 π sin 2
nk k xk x k x nY k A Y k A

Y k A Y k A
θ θθ θθ θ θ

θ θ

θ θ
θ θ

− −− −

     + − − + +      
, 

(8.27) 

8.22 pav. Dviekranės meandrinės lėtinimo sistemos konstrukcija: 1 – dau-
gialaidės linijos juostelė,  2 – ekranas,  3 – dielektrinis pagrindas,  4 – trum-
piklis,  5 – viršutinis ekranas,   6 – dielektrikas, užpildantis sritį tarp meandrinio 
laidininko ir viršutinio ekrano 
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čia 0A  – amplitudės koeficientas, e ( )k kθ θ= , o ( )k kθ θ= + π  – bangos pagrindinės 
ir šalutinės dedamųjų fazės koeficientai, ( )Y θ , ( )Y θ + π  – pagrindinės ir šalutinės 
dedamųjų banginiai laidumai. 

(8.26) ir (8.27) išraiškomis apibūdinamos dvi priešpriešiais zigzagu meand-
rinėse lėtinimo sistemose sklindančios bangos: krintančioji ir atgalinė. Atgalinės 
bangos susidarymas šiose lėtinimo sistemose paaiškinamas elektromagnetiniu 
ryšiu tarp meandro juostelių. 

Meandrinėse lėtinimo sistemose zigzagu sklindančiosios bangos išraiškoje 
krintančiosios dedamosios lyginio eilės numerio (2 )n  juostelėse sklinda x  ašies 
kryptimi ir turi daugiklį eje k xθ− , o nelyginio eilės numerio (2 1)n ±  juostelėse – 
sklinda priešinga x  ašiai kryptimi ir turi daugiklį eje k xθ . Tai įvertinus, (8.25) 
išraišką nagrinėjamųjų meandrinių lėtinimo sistemų atveju galima užrašyti taip: 

 ( )
( )

( ){ }
( ){ }

2 1 e2 e
B

2 e 2 1 e

j 2 1j 2
j 2 j 2 1

nn

n n

U n k xU n k x
Z

I n k x I n k x
θθ

θ θ

θθ
θ θ

±

±

 − ± − − +   = = − +  − ± −   
.     (8.28) 

Įrašę į (8.28) formulę iš (8.26) ir (8.27) išraiškų paimtas įtampos ir srovės 
bangų krintančiąsias dedamąsias, gauname tokią išraišką meandrinių lėtinimo 
sistemų banginei varžai apskaičiuoti: 
 ( ) ( )B IN 0 ZZ Z K x= ,     (8.29) 
čia 
 ( ) ( )

( ) ( ) ( )
o

IN
e

0 sin 210
0 sin 2

n

n

U k AZ
I k AY Y

θ

θθ θ
= =

+ π
     (8.30) 

yra meandrinės lėtinimo sistemos įėjimo varža ties meandro viduriu ( 0x = ); 
 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
o e

o e

j
IN

jIN IN

0 e1
0 0 e

k k x

Z k k x
Z Y

K x
Z Y Z Y

θ θ

θ θ

θ
θ θ

− −

− −

+ π +
=

+ π +
     (8.31) 

yra koeficientas, apibūdinantis meandrinės lėtinimo sistemos banginės varžos 
B( )Z x  santykį su šios sistemos įėjimo varža IN (0)Z . 

Meandrinių lėtinimo sistemų, kurių skerspjūvyje yra vienalytis dielektrikas, 
fazės koeficientai o ek kθ θ= . Todėl varžų santykio koeficientas ( )ZK x  šuo atveju 
visuomet lygus vienetui. Tai rodo, kad meandrinių lėtinimo sistemų su vienalyčiu 
dielektriku banginė varža visuose skerspjūvio taškuose yra dydis, lygus įėjimo 
varžai ties meandro viduriu. 

Apskritai meandrinių lėtinimo sistemų su nevienalyčiu dielektriku banginė 
varža dėl įtampos ir srovės fazių skirtumo yra kompleksinė. Jos dydis priklauso 
nuo skerspjūvio, kuriame ji apskaičiuojama, koordinatės x  ir nuo dažnio. Tik ties 
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meandro viduriu lėtinimo sistemos su nevienalyčiu dielektriku banginė varža 
B (0)Z  yra realioji. Banginė varža B (0)Z  šioje lėtinimo sistemos skerspjūvio da-

lyje skiriasi nuo įėjimo varžos IN (0)Z . Banginės B (0)Z  ir įėjimo IN (0)Z  varžų 
ties meandro viduriu santykis yra toks: 
 ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

IN

IN IN

1 010
0 1 0Z

Z Y
K

Z Y Z Y
θ

θ θ
+ + π

=
+ π +

.     (8.32) 
Meandrinių lėtinimo sistemų banginės varžos priklausomybę nuo dažnio ties 

meandro viduriu B (0)Z  ir jo kraštais B( )Z A±  apibūdina 8.23 pav. pateiktos krei-
vės. Tai dviekranių meandrinių lėtinimo sistemų ( r2 1ε = ) banginių ir įėjimo 
varžų bei jų santykio dažninės priklausomybės, esant įvairiems atstumams nuo 

8.23 pav. Dviekranių meandrinių lėtinimo sistemų, kurių εr1 = 7,3, εr2 = 1, 
w / h1 = 1, t / h1 = 0,01, s / h1 = 0,5, A / h1 = 20, banginės (storesnės linijos) ir 
įėjimo (plonesnės linijos) varžų ties meandro viduriu (a), kraštais (b) modulių ir 
varžų santykio modulių (c) priklausomybės nuo dažnio, esant skirtingiems 
atstumams nuo meandro iki viršutinio ekrano:   1 – h2 / h1 = 2,   2 – h2 / h1 = 0,5 
(žvaigždutėmis paženklintos dažnio fπ / 2 · 2A vertės) 
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meandro iki viršutinio ekrano. Atstumų 1h  ir 2h  santykis parinktas toks, kad lėti-
nimo sistemos (jos 2 1/ 2h h = ), modeliuojamos daugialaide linija, santykinė 
efektyvioji dielektrinė skvarba, dažniui didėjant, mažėtų ref ref[ (0) ( )]ε ε> π , o ki-
toje sistemoje, kurios 2 1/ 0,5h h = , ši skvarba, dažniui didėjant, didėtų 

ref ref[ (0) ( )]ε ε< π . Skaičiavimai parodė, kad banginės varžos ties meandro kraš-
tais ir kitose skerspjūvio dalyse ( 0x ≠ ) menamoji dalis yra labai maža: 
maksimali apskaičiuotoji koeficiento ZK  argumento vertė max 0,01Zϕ < π . Todėl 
8.23 pav. pateiktos tik modulių banginės bei įėjimo varžos ties meandro viduriu 
(8.23 pav., a) ir jo kraštuose (8.23 pav., b) ir varžų santykio (8.23 pav., c) 
dažninės priklausomybės. 

Iš 8.23 pav. ir (8.29)–(8.32) formulių analizės išplaukia, kad žemųjų dažnių 
srityje meandrinių lėtinimo sistemų su nevienalyčiu dielektriku banginė varža yra 
aktyvioji ir nepriklauso nuo skerspjūvio koordinatės. Paveiksle matyti, kad šioje 
dažnių srityje lėtinimo sistemos banginė ir įėjimo varžos nedaug skiriasi. Esant 
žemiesiems dažniams, banginės ir įėjimo varžų santykis ŽDZK  apibūdinamas 
tokia išraiška: 

 ( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

r ef r ef4 4ŽD
r ef r ef

00 0
1 1

0Z
Y Y

K
Y Y

ε ε

ε ε

   π   = + +   π π π      
,     (8.33) 

čia ( )0Y  ir ( )Y π , ( )ref 0ε  ir ( )refε π  – meandrinę lėtinimo sistemą modeliuojan-
čios daugialaidės linijos banginiai laidumai ir santykinės efektyviosios 
dielektrinės skvarbos, kai fazių skirtumas tarp gretimų laidininkų įtampų lygus 
atitinkamai 0 ir π . Koeficiento ŽDZK  dydis priklauso nuo daugialaidės linijos 
santykinių efektyviųjų dielektrinių skvarbų santykio. Jeigu lėtinimo sistemą 
modeliuojančios daugialaidės linijos ref ref(0) ( )ε ε> π  (8.23 pav., a ir b, 1-osios 
kreivės), tai banginė varža, esant žemiesiems dažniams, yra didesnė už jos įėjimo 
varžą, o jeigu ref ref(0) ( )ε ε< π  (8.23 pav., a ir b, 2-osios kreivės), tai banginė 
varža bus mažesnė už įėjimo varžą. Šie varžų skirtumai labai nedideli ir neviršija 
5 %. 

Dažniui didėjant iki /2fπ , meandrinių lėtinimo sistemų, kurių 
ref ref(0) ( )ε ε> π  (8.23 pav., a ir b, 1-osios kreivės), banginės varžos B (0)Z  ir 
B( )Z A±  išlieka tarpusavyje lygios ir lėtai mažėja. Todėl skirtumas tarp banginių 

ir įėjimo varžų mažėja. Meandrinių lėtinimo sistemų, kurių r ef r ef(0) ( )ε ε< π  (8.23 
pav., a ir b, 2-osios kreivės), banginės varžos B (0)Z  ir B( )Z A± , dažniui 
didėjant, beveik nekinta, o sistemų įėjimo varžos mažėja. Todėl skirtumas tarp 
banginių ir įėjimo varžų taip pat mažėja. Esant vidutiniam dažniui /2fπ , 
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meandrinių lėtinimo sistemų banginės ir išėjimo varžos susilygina ir yra 
išreiškiamos taip: 
 ( )B /2 IN /2 1/ / 2Z Z Yπ π= = π .     (8.34) 

Dažniui viršijus /2fπ  vertę, meandrinėse lėtinimo sistemose, kurių 
ref ref(0) ( )ε ε> π  (8.23 pav., a ir b, 1-osios kreivės), banginės varžos B (0)Z  ir 
B( )Z A±  didėja ir, esant dažniui, kai bangos gretimose meandro juostelėse fazių 

skirtumas lygus π , t. y. esant ribiniam dažniui fπ , pasiekia vertę: 
 ( )B 1/ 0fZ Y

π
= ;     (8.35) 

meandrinėse lėtinimo sistemose, kurių ( ) ( )ref ref0ε ε< π  (8.23 pav., a ir b, 2-osios 
kreivės), banginės varžos šiuo atveju didėja lėčiau ir, esant ribiniam dažniui, 
užrašomos taip: 
 ( )B 1/fZ Y

π
= π .     (8.36) 

Dažnių ruože nuo /2fπ  iki fπ  meandrinių lėtinimo sistemų, kurių 
ref ref(0) ( )ε ε> π  (8.23 pav., a ir b, 1-osios kreivės), banginė varža ties meandro 

viduriu visuomet didesnė, o ties meandro kraštais visuomet mažesnė už įėjimo 
varžą ties tokia pat sistemos skerspjūvio vieta. Lėtinimo sistemose, kurių 
ref ref(0) ( )ε ε< π  (8.23 pav., a ir b, 2-osios kreivės), minėtieji banginių ir įėjimo 

varžų santykiai yra atvirkštiniai. Šiame dažnių ruože banginės ir įėjimo varžos 
labai skiriasi. Esant ribiniam dažniui fπ , varžų santykis Z fK π

 artėja atitinkamai 
prie begalybės arba prie nulio (8.23 pav., c, atitinkamai 1-oji ir 2-oji kreivės). 

Taigi meandrinių lėtinimo sistemų vienalyčiame dielektrike banginė ir įė-
jimo varžos sutampa, o nevienalyčiame dielektrike dažnių ruože nuo 0 iki /2fπ  
skiriasi labai nedaug. Analizuojant meandrinių lėtinimo sistemų nevienalyčiame 
dielektrike savybes ir sudarant taikomuosius modelius banginę varžą galima 
pakeisti paprasčiau apskaičiuojama įėjimo varža ties meandro viduriu. 

8.4. Meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais 
ekranais modeliai 

Siekiant mažinti dispersiją, meandrinėse lėtinimo sistemose naudojami pa-
pildomi ekranai, įtaisomi tarp meandrinio laidininko juostelių (8.24 pav.). Kai 
lėtinimo sistemos gaminamos naudojant standartinę integrinių grandynų techno-
logiją, šie papildomi ekranai gaminami kartu su meandriniu laidininku ir yra 
siaurų laidžių juostelių formos. 

Papildomiems ir išoriniams ekranams sujungti naudojami trumpikliai arba 
mikrojuostelinės linijos, kurie jungia ekrano juostelių galus su išoriniu ekranu. 
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Pirmuoju atveju papildomi ekranai kartu su jų galuose esančiais trumpikliais su-
daro stačiakampes kilpas. Tokias lėtinimo sistemas vadinsime meandrinėmis su 
kilpų pavidalo papildomais ekranais (8.24 pav., a). Antruoju atveju papildomų 
ekranų juostelės kartu su jų galuose esančia mikrojuosteline linija sudaro dvejas 
šukas. Todėl tokias lėtinimo sistemas vadinsime meandrinėmis su šukų pavidalo 
papildomais ekranais (8.24 pav., b). 

Remdamiesi [8.6, 8.17–8.19] sudarysime meandrinių lėtinimo sistemų su 
papildomais ekranais modelius, skirtus papildomų ekranų įtakai lėtinimo sistemų 
savybėms tirti ir šių sistemų automatizuotam projektavimui. 

8.4.1. Bendrieji meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais ekranais 
modelių sudarymo pagrindai 

Pagrindinė lėtinimo sistemos modelio, sudaryto daugialaidžių linijų metodu, 
dalis yra tinkamai parinktos daugialaidės linijos (8.25 pav.) ir jų įtampų ir srovių 
išraiškos. 

Papildomi ekranai didina meandrinės lėtinimo sistemos plotą. Lėtinimo sis-
temos su papildomais ekranais visuomet yra mažesnio ploto, jei papildomų ek-
ranų juostelių plotis 2w  yra mažesnis už meandrinio laidininko juostelių plotį 1w . 
Kai nevertinama 8.24 pav. pavaizduotų lėtinimo sistemų meandrinių elektrodų 
išilginių dalių ir kai papildomų ekranų juostelės yra skirtingo pločio 1 2w w≠ , lėti-
nimo sistemas modeliuoti reikia trimis skirtingomis daugialaidėmis linijomis: 

• vienodu žingsniu išdėstytų 1w  ir 2w  pločio juostelių daugialaide linija 
(8.25 pav., a), kuria modeliuojamos –1 ir +1 meandrinės lėtinimo siste-
mos sritys; 

8.24 pav. Meandrinės lėtinimo sistemos su kilpų pavidalo (a) ir šukų pavidalo 
(b) papildomais ekranais:   1 – meandrinio laidininko juostelės,   2 – papildomų 
ekranų juostelės,   3 – trumpikliai,   4 – mikrojuostelinė linija 

b a 
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• trijų periodiškai išdėstytų laidininkų grupių daugialaide linija 
(8.25 pav., b), kuria modeliuojamos –2 ir +2 meandrinės lėtinimo 
sistemos sritys; 

• vienodu žingsniu išdėstytų 2w  pločio juostelių daugialaide linija 
(8.25 pav., c), kuria modeliuojamos –3 ir +3 meandrinės lėtinimo siste-
mos sritys. Tai silpnai susietų juostelių daugialaidė linija. 

Meandrinių lėtinimų savybių pokyčius nulemia jos –1 ir +1 srities daugialai-
dės linijos parametrai. Mažiausiai meandrinės lėtinimo sistemos savybėms turi 
įtakos –3 ir +3 sričių daugialaidės linijos. Šių daugialaidžių linijų galima 
atsisakyti, jeigu 8.24 pav. pavaizduotose lėtinimo sistemose trumpikliai, 
jungiantys papildomų ekranų juosteles su išoriniu ekranu, perkeliami į –1 ir +1 
sričių kraštus x A= ± . Dėl tokių konstrukcijų pakeitimo gauname lėtinimo 
sistemas, sudarytas tik iš dviejų sričių. Supaprastintos konstrukcijos lėtinimo 
sistemos parodytos 8.26 pav. Joms modeliuoti –1 ir +1 srityse naudojama 
8.25 pav., a pavaizduota daugialaidė linija, o –2 ir +2 srityse – 8.27 pav. 
pavaizduota daugialaidė linija. Ši daugialaidė linija sudaryta tik iš platesniųjų 1w  
pločio meandrą modeliuojančių juostelių. 

8.25 pav. Meandrinėms lėtinimo sistemoms su papildomais ekranais ±1 sritims (a), 
±2 sritims (b) ir ±3 sritims (c) modeliuoti naudojamų daugialaidžių linijų 
skerspjūviai:   1 – meandrinio laidininko juostelės,   2 – papildomų ekranų 
juostelės,   3 – dielektrikas,   4, 5 – išoriniai ekranai 

a 

b 

c 
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Taigi supaprastintos konstrukcijos meandrines lėtinimo sistemas su papil-
domais ekranais galima modeliuoti dviem daugialaidėmis linijomis. Vieną dau-
gialaidę liniją sudaro periodiškai pasikartojančios 1w  ir 2w  pločio juostelės, ku-
rių žingsnis 1 2/ 2 / 2L w s w= + +  yra vienodas. Ši daugialaidė linija yra modelio 
dalis, apibūdinanti esmines lėtinimo sistemos savybes. Meandrinių lėtinimo sis-
temų su papildomais ekranais ±1 sritis modeliuojančią daugialaidę liniją vadin-
sime bazine daugialaide linija (DLB). Kitą daugialaidę liniją sudaro 1w  pločio 
juostelės, periodiškai pasikartojančios 2L  žingsniu. Šia daugialaide linija mode-
liuojamos papildomų ekranų neturinčios meandrinės lėtinimo sistemos sritys. 
Todėl lėtinimo sistemose ±2 sritis modeliuojančias daugialaides linijas vadinsime 
meandro daugialaidėmis linijomis (DLM). 

Meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais ekranais (8.26 pav.) periode ±1 
srityse yra keturios juostelės. Laidininkų įtampos ( )(1)

(1)
n

U x  ir srovės ( )(1)
(1)
n

I x  

8.27 pav. Supaprastintos konstrukcijos meandrinių lėtinimo sistemų su papil-
domais ekranais ±2 sritims modeliuoti naudojamos daugialaidės linijos skers-
pjūvis:   1 – meandrinio laidininko juostelės,   2 – dielektrikas,   3, 4 – išoriniai 
ekranai 

8.26 pav. Supaprastintos konstrukcijos meandrinės lėtinimo sistemos su kilpų (a) 
ir šukų pavidalo (b) papildomais ekranais:   1 – meandrinio laidininko juostelės, 
2 – papildomų ekranų juostelės,   3 – trumpikliai 

b a 
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šiose srityse išreiškiamos keturių TEM bangų įtampų ir srovių suma. Remiantis 
(2.51) ir (2.52) jos išreiškiamos tokiomis lygtimis: 
 ( ) { } (1) (1)

(1)

2 j(1) (1) (1) (1) (1)
1

cos sin e ,vn θ
v v v v vn v

U x M A k x B k x −

=−

   = +   ∑      (8.37) 

 ( ) { } (1) (1)
(1)

2 j(1)(1) (1) (1) (1) (1)
1

1
j sin cos e vn θ

v v v v vvn
v

I x Y N A k x B k x −

=−

   = − +   ∑ .     (8.38) 
(8.37) ir (8.38) išraiškose (1)

vA  ir (1)
vB  žymi pastoviuosius koeficientus, 

įvertinančius visas lygines ir nelygines erdvines harmonikas. Daugialaidžių linijų 
su skirtingo pločio laidininkais koeficientai (1)

vA  ir (1)
vB  gretimuose laidininkuose 

yra skirtingi. Koeficientų verčių gretimuose laidininkuose santykis esant bangos 
pagrindinei ir šalutinei dedamosioms atitinkamai lygus cR  ir πR . Kad nereikėtų 
gretimų daugialaidės linijos laidininkų įtampos ir srovės kompleksines amplitu-
des apibūdinti skirtingomis išraiškomis, gretimų laidininkų nevienodi amplitu-
džių daugikliai išreiškiami šių daugiklių sumomis ( )c1 R+ , ( )π1 R+  ir skirtumais 
( )c1 R− , ( )π1 R− : 

 ( ) ( )(1)

π π
1,2

1 1 1 ,2
nR R

M
−

− + − +
=       (8.39) 

 ( ) ( )(1)

c c
0, 1

1 1 1 ,2
nR R

M +

+ + − −
=      (8.40) 

 ( ) ( )(1)

c c
1,2

c

1 1 1 ,2
nR R

N
R−

+ + − −
=       (8.41) 

 ( ) ( )(1)

π π
0, 1

π

1 1 1
2

nR R
N

R+

− + − +
= .     (8.42) 

Daugikliai 1,2N−  ir 0, 1N +  taip pat įvertina daugialaidės linijos gretimų juostelių 
banginių laidumų nevienodumą. 

Kiti (8.37) ir (8.38) išraiškose naudojami žymenys: ( )(1) (1) (1)
v vk k θ=  – daugia-

laidės linijos fazės koeficiento priklausomybė nuo fazių skirtumo kampo esant 
normaliųjų bangų superpozicijai; ( )(1) (1) (1)

1 1 vvY Y θ=  – daugialaidės linijos DLB 1w  
pločio juostelės banginio laidumo esant v -ajai bangos dedamajai priklausomybė 
nuo fazių skirtumo kampo; (1) (1) π / 2v vθ θ= +  – fazių skirtumo kampas daugialai-
dės linijos žingsnyje esant v -ajai bangos dedamajai; (1)θ  – fazių skirtumo kam-
pas daugialaidės linijos žingsnyje L  esant nulinei ( 0v = ) bangos dedamajai; 

(1)n  – daugialaidės linijos laidininko numeris ±1 srityse. Viršutinysis indeksas (1) 
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rodo, kad parametras apskaičiuotas ±1 sritis modeliuojančiai daugialaidei linijai 
DLB. (8.37) ir (8.38) išraiškose įvertinta, kad bangos ketvirtosios dedamosios, kai 

3v = , argumentas (1) (1)3π 2 π 2θ θ+ = − , ir kad šią dedamąją galima apibūdinti 
indeksu 1v = − . Taigi DLB daugialaidėje linijoje sklindančias bangas sudaro kas 
ketvirtos erdvinės harmonikos sumos. Kai 1v = − , tarp sumuojamų erdvinių 
harmonikų būtinai bus 1q = −  eilės numerio harmonika; kai 0v = , tarp sumuo-
jamų erdvinių harmonikų būtinai bus 0q =  eilės numerio harmonika ir t. t. 

Meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais ekranais (8.26 pav.) periode ±2 
srityse yra dvi juostelės. Laidininkų įtampos ( )(2)

( 2)
n

U x±  ir srovės ( )(2)
( 2)
n

I x±  šiose 
srityse išreiškiamos dviejų TEM bangų įtampų ir srovių suma. Remiantis (2.51) 
ir (2.52) įtampos ir srovės meandro daugialaidėje linijoje DLM išreiškiamos to-
kiomis lygtimis: 
 ( ) { } (2) (2)

(2)

1 j( 2) ( 2) (2) ( 2) (2)
0

cos sin e vn θ
v v v vn v

U x A k x B k x −± ± ±

=

   = +   ∑ ,     (8.43) 

 ( ) { } (2) (2)
(2)

1 j(1)( 2) ( 2) (2) ( 2) (2)
1

0
j sin cos e vn θ

v v v vvn
v

I x Y A k x B k x −± ± ±

=

   = − +   ∑ .     (8.44) 
(8.42) ir (8.43) išraiškose ( 2)

vA
±  ir ( 2)

vB
±  – pastovieji amplitudžių koeficientai, 

( )(2) (2) (2)
v vk k θ=  – fazės koeficiento priklausomybė nuo fazių skirtumo kampo, 

esant daugialaidėje linijoje normaliųjų bangų superpozicijai, ( )(2) (2) (2)
1 1 vvY Y θ=  – 

daugialaidės linijos DLM juostelės banginio laidumo priklausomybė nuo fazių 
skirtumo kampo, (2) (2) πv vθ θ= +  – fazių skirtumo kampas daugialaidės linijos 
žingsnyje 2L  esant v -ajai bangos dedamajai, (2)θ  – daugialaidės linijos žingsnio 
2L  fazių skirtumo kampas esant nulinei ( 0v = ) bangos dedamajai; (2)n  – 
daugialaidės linijos laidininko numeris ±2 srityse. Viršutinis indeksas (2) rodo 
daugialaidės linijos DLM, kuria modeliuojama –2 arba +2 sritis, apskaičiuotą pa-
rametrą. 

Iš (8.42) ir (8.43) išraiškų matyti, kad daugialaidėje linijoje DLM sklindan-
čias bangas sudaro kas antros erdvinės harmonikos sumos. 

8.4.2. Paprasčiausių meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais 
kilpų pavidalo ekranais modelis 

Kurti modelius automatizuotam projektavimui tikslinga tik tada, kai žinomos 
lėtinimo sistemų bendrosios savybės. Tam sudarysime matematinius modelius ir 
analizuosime paprasčiausios konstrukcijos lėtinimo sistemų savybes – sistemų, 
kurių modeliams sudaryti pakanka tik ±1 sričių daugialaidės linijos. 
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Paprasčiausios meandrinės lėtinimo sistemos su kilpų pavidalo papildomais 
ekranais modelis pateiktas 8.28 pav. Lėtinimo sistemos modelio pagrindinė dalis 
yra 2A  ilgio ir L  žingsnio daugialaidės linijos atkarpa, kurioje gretimų juostelių 
pločiai skirtingi – 1 2w w≠ . Šios daugialaidės linijos žingsnis 1 2/ 2 / 2L w s w= + + . 
Visos platesnės 1w  pločio juostelės galuose tarpusavyje sujungiamos jungtimis taip, kad būtų meandro pavidalo laidininkas. Meandrinio laidininko žingsnis 
yra 2L . Kiekvienos siauresnės 2w  pločio juostelės galai meandro kraštuose, kai 
x A= ± , sujungiami vertikaliais trumpikliais su išoriniu ekranu. Papildomo 
ekrano juostelės trumpesnės už meandro juosteles. Jų ilgių skirtumas 2∆A A<< , 
todėl sudarant lėtinimo sistemos modelį jis neįvertintas. Papildomų ekranų žings-
nis meandriniame laidininke yra 2L . 

Lėtinimo sistemos su ekranais meandriniame laidininke yra periodinės. Jų 
periode yra keturios juostelės – dvi meandro ir dvi ekranų. Srovės ir įtampos sis-
temos modelyje turi atitikti 8 kraštines sąlygas. Nagrinėjamosios meandrinės 
lėtinimo sistemos modelio įtampų ir srovių kraštinės sąlygos tokios: 
 ( ) ( )(1) (1)

(1) (1)
4 4 2n n

U A U A
+

= ,    ( ) ( )(1) (1)
(1) (1)
4 4 2n n

U A U A
−

− = − ,     (8.45) 

 ( ) ( )(1) (1)
(1) (1)
4 4 2n n

I A I A
+

= − ,    ( ) ( )(1) (1)
(1) (1)
4 4 2n n

I A I A
−

− = − − ,     (8.46) 

 ( )(1)
(1)
4 1 0
n

U A
−

= ,    ( )(1)
(1)
4 1 0
n

U A
+

− = ,     (8.47) 

 ( )(1)
(1)
4 1 0
n

U A
+

= ,    ( )(1)
(1)
4 1 0
n

U A
−

− = .     (8.48) 
(8.45) ir (8.46) kraštinės sąlygos apibūdina įtampas ir sroves meandrinio 

elektrodo kraštuose, o (8.47) ir (8.48) kraštinės sąlygos – įtampas kilpų pavidalo 
ekranų galuose. 

8.28 pav. Paprasčiausios meandrinės lėtinimo sistemos su kilpų pavidalo 
ekranais modelis:   1 – meandrinio laidininko juostelės,   2 – papildomų ekranų 
juostelės,   3 – meandro juostelių jungtis,   4 – ekrano juostelės trumpikis su 
išoriniu ekranu 
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(8.37) ir (8.38) išraiškas įrašę į (8.45)–(8.48) kraštinių sąlygų lygtis, gau-

name aštuonių algebrinių lygčių su aštuoniais amplitudžių koeficientais sistemą. 
Sudėjus ir atėmus kraštinių sąlygų poras atitinkančias lygtis, gautoji lygčių 

sistema pasidalija į dvi nepriklausomas keturių lygčių su keturiais amplitudžių 
koeficientais sistemas. Supaprastintos, apibendrintos ir užrašytos matricomis šios 
lygčių sistemos yra tokios: 

 

( )
( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

c c

π 1

1 c

1 1 1 c

sin
0

cos
sin

0
cos

sin cos
tan

cos sin
cos sinπ tan
sin cos2

R k A

R k A

k A θ k A

Y θ θ k A Y θ k A

θ

θ

θ

−

−

−

 − −   − −   

 

 

( )
( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

π π 1

c 1
0

1 π
1

1 1 1 π

2

cos j0 sin
sin 0cos

sin costan jcos sin
cos sinπ tan πsin cos2

θ

B
R k A A

A
R k A B

Bk A θ k A
A
AY k A Y θ k A
B

θ

θθ θ

−

+

+

+

+

             −        =   −           + − +            

0 ,     (8.49) 

čia ( )1 π / 2k k θ
−

= − , ( )ck k θθ = , ( )1 π / 2k k θ+ = + , ( )π πk k θθ = +  – bangos deda-
mųjų fazės koeficientai daugialaidėje linijoje DLB. Kadangi modelyje naudojama 
tik viena daugialaidė linija, visose išraiškose daugialaidės linijos DLB parametrų 
žymenų viršutinis indeksas (1) nenurodytas. Šioje dvi lygčių sistemas 
apibendrinančioje išraiškoje kiekviena viršutinė eilutė apibūdina pirmąją lygčių 
sistemą I I

= 0Q K , o kiekviena apatinė eilutė – antrąją lygčių sistemą II II
= 0Q K . 

Čia I,IIK  žymi amplitudžių koeficientų 4-osios eilės vienastulpę pirmosios (I) 
arba antrosios (II) lygčių sistemos matricą, o I,I IQ  – modeliuojančios daugialai-
dės linijos parametrų 4-tosios eilės kvadratinę matricą. 

Dviejų nepriklausomų lygčių sistemų buvimas rodo, kad modeliuojamojoje 
lėtinimo sistemoje gali būti sužadinamos dvi skirtingos bangos. Išsprendę abi 
(8.49) lygčių sistemas, gauname, kad pirmosios bangos amplitudžių koeficientai 

1 0 1 2 0A B A B− += = = = , o antrosios bangos amplitudžių koeficientai 
1 0 1 2 0B A B A− += = = = . Pirmosios ir antrosios bangų nelygių nuliui amplitudžių 

koeficientų tarpusavio ryšio lygtys yra tokios: 
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 c c

2 0π π

cos ( )sin ,cos ( )sin

R k AA A
B BR k A

θ

θ

   = −      
     (8.50) 

 c c

1 0π 1

cos ( )sinjtan ,cos ( )sin

R k AB A
θ

A BR k A

θ

−
−

   =      
     (8.51) 

 c

1 01

cos ( )sinjtan .sin ( )cos

k AB A
A Bk A

θ
θ

+
+

   = −            (8.52) 

Šios lygtys leidžia išvesti lėtinimo sistemos dispersines lygtis ir įėjimo 
varžos skaičiavimo formules. 

Į (8.49) lygčių sistemas įrašę amplitudžių koeficientų tarpusavio ryšio lygtis 
(8.50)–(8.52) ir eliminavę amplitudžių koeficientus, gauname lėtinimo sistemos 
dispersines lygtis. Bangų sklidimą nagrinėjamoje lėtinimo sistemoje apibūdina 
tokios dispersinės lygtys: 
 ( ) ( ) ( ) ( )π 1 c c 1 π

tan tan
cot cot

R Y θ k A R Y θ k Aθ θπ
 − + +    

 ( ) ( ) 2
c 1 1 π 1 1

cot cotπ π tan 0
tan tan2 2

R Y θ k A R Y θ k A θ− +

    − − + =         ,     (8.53) 

 ( ) ( )c 1
sin cos

0
cos sin

k A k Aθ −

    =       .     (8.54) 
Šių lygčių viršutinės eilutės sudaro pagrindinės pirmosios bangos dispersinės 

lygties išraiškas, o apatinės eilutės – antrosios bangos. 
Pirmoji banga lėtinimo sistemoje sužadinama siunčiant į ją virpesius tarp 

meandrinio laidininko ir ekrano prijungta perdavimo linija arba bendraašiu kabe-
liu. Kad sistemoje susižadintų antroji banga, virpesiai turi būti į ją siunčiami taip, 
kad žemųjų dažnių srityje tarp įtampų gretimose meandro juostelėse susidarytų π  
radianų fazių skirtumo kampas. 

Nagrinėjamos lėtinimo sistemos įėjimo varžą skaičiuosime kaip įtampos ir 
srovės kompleksinių amplitudžių meandrinio laidininko juostelėje santykį 

( ) ( ) ( )(1) (1)
(1) (1)

IN4 4 4/n n n
Z x U x I x= . Įrašę į šią išraišką įtampos ir srovės kompleksinių 
amplitudžių išraiškas iš (8.37), (8.38) ir (8.50)–(8.52) lygtimis išreiškę visus 
amplitudžių koeficientus vienu, gauname lėtinimo sistemos įėjimo varžos iš-
raišką. 
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Lėtinimo sistemos su kilpų pavidalo ekranais įėjimo varžai skaičiuoti 

dažniausiai joje sužadinamai pirmajai bangai gaunama tokia formulė: 

 ( )
c c π

c π π
IN4

c 11
1 1

1 π 1

cos cos
cos cos

coscosπ π tan
2 sin 2 sin

θ θ

θ θ
m

k x R k x
k A R k AZ x

R k xk xY θ Y θ θ
k A R k A

−+

+ −

− −
=     + − − −        

 

 
( ) ( )

c 11

1 π 1

c c π
1

c π π

sinsinjtan sin sin
sin sinj πcos cos

θ θ

θ θ

R k xk xθ
k A R k A

k x R k xY θ Y θ
k A R k A

−+

+ −

 −  
 − +  

.     (8.55) 

Pagal (8.55) formulę skaičiuojama įėjimo varža apskritai yra kompleksinė. Ji 
reali tik meandro viduryje ( 0x = ) ir jo kraštuose ( x A= ± ). Įėjimo varžai skai-
čiuoti šiuose skerspjūvio taškuose reikia taikyti tokias išraiškas: 
 ( ) c c π π

IN4

c 1 1 π 1 1

cos cos0
π πtan sin sin
2 2

θ θ
m

R k A R k AZ
θ R Y θ k A R Y θ k A+ −

−= ×    − − +        
 

 1 1

c π

sin sin ,cos cosθ θ

k A k A
k A k A
+ −      (8.56) 

 ( ) ( ) ( )
c π

IN4
c 1 π π 1 cπ tan tan

m
θ θ

R RZ A
R Y θ k A R Y θ k A

−
± = ×

+ −
 

 
c 1 1 π 1 1

1
π πcot cot
2 2

R Y θ k A R Y θ k A− +
   − − +      

.     (8.57) 

Taigi nagrinėjamųjų lėtinimo sistemų įėjimo varža bendruoju atveju yra 
kompleksinė, priklausanti nuo skerspjūvio koordinatės x . Tik ties meandro vidu-
riu ir jo kraštuose nagrinėjamose lėtinimo sistemose ji yra realioji. Signalus siųsti 
į lėtinimo sistemą ir ją apkrauti apkrovos varža geriausia šiuose skerspjūvio taš-
kuose. 
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8.4.3. Paprasčiausių meandrinių lėtinimo sistemų su  
papildomais šukų pavidalo ekranais modelis 

Meandrinės lėtinimo sistemos su papildomais šukų pavidalo ekranais mode-
lis pateiktas 8.29 pav. Jis skiriasi nuo lėtinimo sistemos su kilpų pavidalo ekra-
nais modelio (8.28 pav.) tik tuo, kad papildomiems ir išoriniams ekranams nau-
dojami trumpikliai, sujungiantys tik vieną kiekvienos ekrano juostelės galą. Visi 
kiti modelio parametrai yra tokie pat kaip ir meandrinės lėtinimo sistemos su 
kilpų pavidalo papildomais ekranais. Analogiškai, sudarant šios lėtinimo siste-
mos modelį, papildomų ekranų ir meandro juostelių ilgių skirtumas ∆A 
nevertinamas. 

Meandrinės lėtinimo sistemos su šukų pavidalo papildomais ekranais mo-
delyje įtampos ir srovės turi atitikti tokias kraštines sąlygas: 

 ( ) ( )(1) (1)
(1) (1)
4 4 2n n

U A U A
+

= ,    ( ) ( )(1) (1)
(1) (1)
4 4 2n n

U A U A
−

− = − ,     (8.58) 

 ( ) ( )(1) (1)
(1) (1)
4 4 2n n

I A I A
+

= − ,    ( ) ( )(1) (1)
(1) (1)
4 4 2n n

I A I A
−

− = − − ,     (8.59) 

 ( )(1)
(1)
4 1 0
n

U A
−

= ,    ( )(1)
(1)
4 1 0
n

U A
+

− = ,     (8.60) 

 ( )(1)
(1)
4 1 0
n

I A
+

= ,    ( )(1)
(1)
4 1 0
n

I A
−

− = .     (8.61) 

(8.58) ir (8.59) kraštinės sąlygos apibūdina įtampas ir sroves meandrinio lai-
dininko kraštuose, o (8.60) ir (8.61) kraštinės sąlygos – įtampas ir sroves šukų 
pavidalo ekranų galuose. Lėtinimo sistemos su šukų pavidalo papildomais ekra-
nais kraštinės sąlygos skiriasi nuo lėtinimo sistemos su kilpų pavidalo papildo-
mais ekranais kraštinių sąlygų tik (8.61) lygtimis. 

8.29 pav. Paprasčiausios meandrinės lėtinimo sistemos su šukų pavidalo 
ekranais modelis:   1 – meandrinio laidininko juostelės,   2 – papildomų 
ekranų juostelės,   3 – meandro juostelių jungtis,   4 – ekrano juostelės 
trumpiklis su išoriniu ekranu 
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(8.37) ir (8.38) išraiškas įrašę į (8.58)–(8.61) kraštinių sąlygų lygtis, gau-

name lėtinimo sistemos matematinį modelį – aštuonių algebrinių lygčių su aštuo-
niais amplitudžių koeficientais sistemą. 

Sudėjus ir atėmus kraštinių sąlygų poras atitinkančias lygtis, gautoji lygčių 
sistema pasidalija į dvi nepriklausomas keturių lygčių su keturiais amplitudžių 
koeficientais sistemas. Supaprastintos, apibendrintos ir užrašytos matricomis šios 
lygčių sistemos yra tokios: 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

c π c

1 π c c

c π 1 c c

c π 1 1 c 1 c

cos
0 tan

sin
sin

0 tan
cos

sin cos
1 tan

cos sin
cos sinπ tan 1 tan
sin cos2

θ

θ

θ

θ

R R θ k A

Y θ R R θ k A

R R k A R θ k A

R R Y θ θ k A R Y θ θ k A

−

−

 + − + − − +   − − − +   

 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )( ) ( )

c π 1 π π 1

c π 1 1 π 1 π
0

π c π
1

1 c π π

2

sin cos j1 tancos sin
cos sinπ tan π 1 tansin cos2

cos0 tan jsin
sin0 π tan cos

θ

θ

θ

θ

B
R R k A R θ k A A

A
R R Y θ θ k A R Y θ θ k A B

BR R θ k A
A
AY θ R R θ k A
B

+
−

+

+

    − +       − − + − + +          +       − + +     

 =  

0  

      (8.62) 
čia ( )1 π / 2k k θ

−
= − , ( )ck k θθ = , ( )1 π / 2k k θ+ = + , ( )π πk k θθ = +  – bangos deda-

mųjų fazės koeficientai daugialaidėje linijoje DLB. Kadangi modelyje naudojama 
tik viena daugialaidė linija, visose išraiškose daugialaidės linijos DLB parametrų 
žymenyse viršutinis indeksas (1) nenurodytas. Šiose dvi lygčių sistemas apibend-
rinančioje išraiškoje kiekviena viršutinė eilutė apibūdina pirmąją lygčių sistemą 

I I
= 0Q K , o kiekviena apatinė eilutė – antrąją lygčių sistemą II II

= 0Q K . Čia 
I,IIK  žymi amplitudžių koeficientų 4-osios eilės vienastulpę pirmosios (I) arba 

antrosios (II) lygčių sistemos matricą, o I,I IQ  – modeliuojančios daugialaidės 
linijos parametrų 4-osios eilės kvadratinę matricą.  

Dviejų nepriklausomų lygčių sistemų buvimas rodo, kad modeliuojamojoje 
lėtinimo sistemoje, kaip ir lėtinimo sistemoje su kilpų pavidalo papildomais ek-
ranais, gali būti sužadinamos dvi skirtingos bangos. Išsprendę (8.62) lygčių 
sistemas, gauname, kad pirmosios bangos amplitudžių koeficientų tarpusavio 
ryšio lygtys yra tokios: 
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 1 0 1 2 0A B A B ,− += = = =      (8.63) 
 2

2 0
0

αA A ,α= −
1

1 0
0

j βB A ,α
+

+ =
1

1 0
0

j βB A ,α
−

− =      (8.64) 
o antrosios bangos amplitudžių koeficientų tarpusavio ryšys toks: 
 1 0 1 2 0B A B A ,− += = = =      (8.65) 
 2

2 0
0

βB B ,β= −
1

1 0
0

jαA B ,β
+

+ =
1

1 0
0

jαA Bβ
−

−
= .     (8.66) 

(8.64) ir (8.66) išraiškų koeficientai vα  ir vβ  ( 0, 2, 1, 1v = + − ) skaičiuojami 
pagal tokias formules: 
 I,I I I,I I I,I I I,I I

14 23 24 13
0

α Q Q Q Qβ
  = −   ,     (8.67) 

 I,I I I,I I I,I I I,I I
12 23 22 13

2

α Q Q Q Qβ
  = −   ,     (8.68) 

 I,II I,II I,I I I,I I
14 22 24 12

1

β Q Q Q Qα
+

  = −   ,     (8.69) 

 I,II I,II
32 34I,II

1 0 231

1β α αQ Q .α β βQ
−

      = −             
     (8.70) 

Šiose formulėse kiekvienai viršutinei eilutei priskiriamas IQ  matricos ele-
mentas, o kiekvienai apatinei eilutei – I IQ  matricos elementas. 

Bangų sklidimui nagrinėjamoje lėtinimo sistemoje apibūdinti iš (8.62) lygčių 
sistemų išvedamos tokios dispersinės lygtys: 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
2

c π
1 c 1 π 2

c π

1 tantan tan tan tan
cot cot cot cotθ θ

R R θ
k A k A k A k A

R R
− +

+
+ ×

−
 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1

π 1 c 1
1 1

π π
tan tan tan tan2 2
cot cot cot cotθ θ

Y θ Y θ
k A k A k A k A

Y θ Y θ π+ −

    − +        + −+   
 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 1 1 1
c π 2

π 12
1 1 1c π

π π π
tan tan tan2 2 2 tan 0

cot cot πθ

Y θ Y θ Y θR R θ
k A k A θ

Y θ Y θ Y θR R
−

     + − +     +      + =+− , 

      (8.71) 
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 ( ) ( ) ( ) ( )1 c 1 π
cos cos cos cos

0
sin sin sin sinθ θk A k A k A k A− +

        =               .     (8.72) 
Šiose lygtyse viršutinės eilutės sudaro pagrindinės pirmosios bangos disper-

sinės lygties išraiškas, o apatinės eilutės – antrosios bangos. Minėtų bangų dis-
persines savybes apibūdinančios lygtys turi keturis sprendinius. 

Lėtinimo sistemos su šukų pavidalo ekranais įėjimo varžai skaičiuoti 
dažniausiai joje sužadinamai pirmajai bangai gaunama tokia formulė: 
 ( ) 2 π 0 c

IN4

1 1 1 1 1 1

cos cos
π πcos cos
2 2

θ θ
n

α k x α k xZ x
β Y θ k x β Y θ k x− − + +

− −=    − − + −      
 

 ( )
( ) ( )( )

1 1 1 1

2 1 π 0 1 c

j sin sin .j π sin sinθ θ

β k x β k x
α Y θ k x α Y θ k x

− − + ++

+ −
     (8.73) 

Pagal (8.73) formulę skaičiuojama įėjimo varža apskritai yra kompleksinė. Ji 
reali tik meandro viduryje, kai 0x = . Įėjimo varžai skaičiuoti šiame skerspjūvio 
taške taikoma tokia išraiška: 
 ( ) 2 0

IN4

1 1 1 1

0
π π
2 2

n

α αZ
β Y θ β Y θ− +

−=    − + +      
.     (8.74) 

Taigi meandrinių lėtinimo sistemų su šukų pavidalo papildomais ekranais 
įėjimo varža tik ties meandro viduriu yra realioji. 

8.4.4. Skaičiavimų rezultatai 
Papildomų ekranų pavidalo įtakai meandrinių lėtinimo sistemų dažninėms 

savybėms nustatyti buvo apskaičiuotos mikrojuostelinių lėtinimo sistemų su 
kilpų pavidalo ir su šukų pavidalo papildomais ekranais fazinio lėtinimo koefi-
ciento Lk  ir įėjimo varžos meandro viduryje IN (0)Z  dažninės priklausomybės. 
Skaičiavimo metu, pasirinkus tam tikrą fazės kampo θ  vertę, pirmosios bangos 
dispersinių lygčių (8.53) ir (8.71) sprendiniai (kampą θ  atitinkančios fazės 
koeficiento k  vertės) buvo randami priartėjimo būdu. Sistemų lėtinimo koefi-
cientas apskaičiuojamas įrašius θ  ir jį atitinkančias k  vertes į formulę 
 Lk kL

θ
= .     (8.75) 

Įėjimo varžos meandro viduryje vertės apskaičiuojamos  atitinkamos lėti-
nimo sistemos dispersinės lygties sprendinius įrašant į (8.56) ir (8.74) išraiškas. 

8.30 pav. pateiktos dažninės priklausomybės apibūdina papildomų ekranų 
pavidalo ir jų pločio 2w  įtaką mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų su 
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papildomais ekranais dispersinėms savybėms. Čia pateiktos priklausomybės ap-
skaičiuotos lėtinimo sistemoms, kurios skiriasi viena nuo kitos tik papildomų 
ekranų pločiu 2w  ir papildomo ekrano pavidalu. 8.30 pav. 1–3 charakteristikos 
apibūdina mikrojuostelines meandrines lėtinimo sistemas su kilpų pavidalo ekra-
nais, o 1–3 ir 1'–3' charakteristikos – mikrojuostelines meandrines lėtinimo sis-
temas su šukų pavidalo ekranais. Iš 8.30 pav. analizės išplaukia, kad lėtinimo 
sistemų su papildomais ekranais dispersinės charakteristikos faktiškai visame 
dažnių ruože sutampa. Tačiau vidutinių dažnių srityje, atitinkančioje fazės kampo 
vertės π / 2θ =  aplinką, lėtinimo sistemų su šukų pavidalo papildomais ekranais 
dispersinėje charakteristikoje atsiranda dažnių ruožas, kuriame dispersinė lygtis 
turi du sprendinius. Šiame dažnių ruože skirtumas tarp dispersinių charakteris-
tikų, apskaičiuotų pagal pirmąjį ir antrąjį sprendinius, yra labai didelis. Be to, šio 
dažnių ruožo dalyje pirmąjį (pagrindinį) sprendinį apibūdinančioje dispersinėje 
charakteristikoje atsiranda trūkis. Trūkio dažnių ruože egzistuoja tik antrasis 
sprendinys.  

8.30 pav. Mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų su šukų pavidalo 
(ištisinės linijos) ir su kilpų (taškinės linijos) pavidalo papildomais ekranais, 
kuriose εr = 7,3, h = 0,5, t = 0,01, w1 = 0,5, s = 0,2, 2A = 20, fazinio lėtinimo 
koeficiento priklausomybės nuo dažnio, kai:   1 – w2 = 0,125,   2 – w2 = 0,25, 
3 – w2 = 0,5 mm 

b 

a 

c 
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Antrojo sprendinio ir trūkio dispersinėje charakteristikoje atsiradimas rodo, 

kad meandrinėse lėtinimo sistemose su šukų pavidalo papildomais ekranais vi-
dutinių dažnių srityje vyksta papildomų ekranų rezonansas. Dispersinė charakte-
ristika rezonanso dažnių srityje priklauso nuo meandro ir papildomų ekranų 
juostelių pločio santykio 1 2/w w . 

Apskritai, vertinant papildomų ekranų įtaką meandrinių lėtinimo sistemų 
dispersinėms savybėms, galima teigti, kad papildomi ekranai labai mažina lėti-
nimo koeficiento priklausomybę nuo dažnio. Platėjant papildomų ekranų juoste-
lių pločiui, sistemos lėtinimo koeficientas mažėja. Šio reiškinio priežastis tokia: 
padidėjus 2w , padidėja ir žingsnis L , tai pagal (8.75) mažina lėtinimo koefi-
cientą. 

Turimos dispersinės charakteristikos leidžia apskaičiuoti vėlinimo linijų, ku-
riose panaudotos šios lėtinimo sistemos, praleidžiamųjų dažnių juostos plotį ∆F . 
Pavyzdžiui, kai nagrinėjamosios konstrukcijos vėlinimo linijos turi standartinių 
matmenų 60×48 mm2 dielektrinį pagrindą, vėlinimo linija apibūdinama 8.30 pav. 
3 dispersine charakteristika. Šiuo atveju vėlinimo linija turi ∆F ≈ 1,37 GHz 
praleidžiamųjų dažnių juostos plotį, kai joje naudojama lėtinimo sistema su šukų 
pavidalo papildomais ekranais, ir – ∆F ≈ 3 GHz, kai joje naudojama lėtinimo 
sistema su kilpų pavidalo papildomais ekranais. Taigi meandrinių lėtinimo 
sistemų su šukų pavidalo papildomais ekranais dispersinės charakteristikos yra 
blogesnės, nes rezonansas susiaurina praleidžiamų dažnių juostos plotį. 

8.31 pav. pateiktos kreivės apibūdina nagrinėjamų lėtinimo sistemų su papil-
domais ekranais įėjimo varžos IN (0)Z  meandro viduryje ( 0x = ) dažnines savy-
bes. Iš 8.31 pav. analizės išplaukia, kad identiškų meandrinių lėtinimo sistemų su 
šukų ir kilpų pavidalo papildomais ekranais įėjimo varžos IN (0)Z  vertės žemųjų 
dažnių srityje yra vienodos. Dažniui didėjant, tarp šių lėtinimo sistemų charakte-
ristikų verčių atsiranda nedidelis skirtumas.  

Didžiausią įtaką papildomo ekrano pavidalas turi charakteristikų vidutinių 
dažnių sričiai, atitinkančiai fazės kampo vertės π / 2θ =  aplinką. Iš 8.31 pav. 
kreivių matyti, kad lėtinimo sistemų su šukų pavidalo papildomais ekranais 
įėjimo varžos, esant dažininėms priklausomybėms, vidutinių dažnių srityje 
atsiranda ∆f  pločio trūkis. Trūkio ribose įėjimo varžos vertės sunkiai apskai-
čiuojamos, nes artėja į ±∞. Tai patvirtina anksčiau padarytą išvadą, kad 
meandrinės lėtinimo sistemos su šukų pavidalo papildomais ekranais vidutinių 
dažnių srityje savybes lemia rezonansiniai reiškiniai. 

Skirtumai vidutinių dažnių srityje priklauso nuo papildomų ekranų pločio. 
Esant siauriems papildomiems ekranams (8.31 pav., a), meandrinių lėtinimo sis-
temų su šukų ir kilpų pavidalo papildomais ekranais įėjimo varžos dažninės pri-
klausomybės skiriasi mažiausiai. Didėjant papildomų ekranų pločiui 2w , pami-
nėti charakteristikų skirtumai didėja (8.31 pav., b, c). Aukštųjų dažnių srityje 
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meandrinių lėtinimo sistemų su šukų pavidalo papildomais ekranais įėjimo var-
žos vertės mažesnės, negu sistemų su kilpų pavidalo papildomais ekranais. 

Taigi meandrinių lėtinimo sistemų dažninės savybės plačiame dažnių ruože 
priklauso nuo papildomų ekranų pavidalo. Meandrinėse lėtinimo sistemose su 
šukų pavidalo ekranais dažnių ruože, atitinkančiame fazės kampo vertės π / 2θ =  
aplinką, papildomi ekranai tampa ketvirčio bangos ( / 4λ ) rezonatoriais. Mean-
drinėse lėtinimo sistemose su kilpų pavidalo ekranais šiame dažnių ruože rezo-
nanso nėra. Todėl plačiausia vėlinimo linijos praleidžiamųjų dažnių juosta gauna-
ma naudojant joje meandrinę lėtinimo sistemą su kilpų pavidalo papildomais 
ekranais. Šių sistemų ekranų strypai yra trumpojo jungimo ilgų linijų atkarpos, 
kurios rezonuoja esant dažniui, atitinkančiam / 2λ . Dėl šios priežasties rezonan-
sų dažnis tampa dvigubai didesnis ir yra už nagrinėjamo dažnių ruožo ribų.  

8.31 pav. Mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų su šukų pavidalo 
(ištisinės linijos) ir su kilpų pavidalo (taškinės linijos) papildomais ekranais, 
kuriose εr = 7,3, h = 0,5, t = 0,01, w1 = 0,5, s = 0,2, 2A = 20, įėjimo varžos 
meandro viduryje ZIN(0) priklausomybės nuo dažnio, kai:   1 – w2 = 0,125, 
2 – w2 = 0,25,   3 – w2 = 0,5 mm 

a 

b 

c 
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8.5. Plačiajuosčių meandrinių lėtinimo sistemų modelis 
ir savybės 

Sudarant paprasčiausių meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais ekranais 
matematinius modelius, buvo laikoma, kad papildomų ekranų juostelių ir 
meandro juostelių ilgių skirtumas ∆A yra daug mažesnis už lėtinimo sistemos ilgį 
2A  ( 2∆A A<< ). Todėl paprasčiausių meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais 
ekranais modelyje ilgių skirtumas ∆A neįvertintas. Ši prielaida leido 
juostelės – dvi meandro ir dvi ekranų. 

Norint įvertinti lėtinimo sistemos –2 ir +2 sričių (8.24 pav., a) įtaką jos savy-
bėms, reikia sukurti bendresnį lėtinimo sistemos modelį. Jame reikia naudoti tar-
pusavyje sujungtas dviejų tipų daugialaides linijas. 

Šiame poskyryje sudarysime patikslintą meandrinių lėtinimo sistemų su 
kilpų pavidalo papildomais ekranais modelį, išvesime pagrindines matematinio 
modelio išraiškas – dispersinę lygtį ir įėjimo varžos apskaičiavimo formulę ir 
ištirsime nagrinėjamų lėtinimo sistemų dažnines savybes. 

8.5.1. Patikslintas meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais  
kilpų pavidalo ekranais modelis 

Meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais kilpų pavidalo ekranais patiks-
lintas modelis pateiktas 8.32 pav. Modelį sudaro x  ašies kryptimi tarpusavyje 
sujungtos trys dviejų tipų daugialaidės linijos – prie pagrindinės daugialaidės li-
nijos DLB, kuri modeliuoja lėtinimo sistemos ±1 sritis, kraštų prijungtos dvi 
identiškos meandro daugialaidės linijos DLM, kuriomis modeliuojamos –2 ir +2 
lėtinimo sistemos sritys. Visų daugialaidžių linijų platesnės 1w  pločio juostelės 

8.32 pav. Patobulintas meandrinės lėtinimo sistemos su kilpų pavidalo ekranais  
modelis:   1 – meandrinio laidininko juostelės,   2 – papildomų ekranų 
juostelės,   3 – meandro juostelių jungtis,   4 – ekrano juostelės trumpiklis su 
išoriniu ekranu 

modeliuojant naudoti tik vieną daugialaidę liniją, kurios periode yra keturios 
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sujungiamos tarpusavyje ir galuose, kai Mx A= ± , taip, kad būtų meandro pavi-
dalo laidininkas. Kiekvienos siauresnės 2w  pločio juostelės galai ties koordinate 

Ex A= ±  sujungiami vertikaliaisiais trumpikliais su išoriniu ekranu. Bazinės dau-
gialaidės linijos DLB žingsnis 1 2/ 2 / 2L w s w= + + , meandro daugialaidės linijos 
DLM žingsnis 2L . Iš šių daugialaidžių linijų sukurtame modelyje meandrinio 
laidininko ir papildomų ekranų žingsnis lygus 2L . Meandro juostelių jungčių 
įtakos lėtinimo sistemų savybėms nagrinėjamame modelyje tiesiogiai neverti-
nama. 

Meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais kilpų pavidalo ekranais patiks-
linto modelio (8.32 pav.) periodo ±1 srityse yra keturios juostelės. Laidininkų 
įtampos ( )(1)

(1)
n

U x  ir srovės ( )(1)
(1)
n

I x  šią sritį modeliuojančioje bazinėje daugialai-
dėje linijoje DLB išreiškiamos keturių TEM bangų įtampų ir srovių suma – (8.37) 
ir (8.38) išraiškos. Modelio periode ±2 srityse yra dvi juostelės. Laidininkų įtam-
pos ( )(2)

( 2)
n

U x±  ir srovės ( )(2)
( 2)
n

I x±  šios sritys, modeliuojant meandro daugialaidėmis 
linijomis DLM,, išreiškiamos dviejų bangų įtampų ir srovių suma – (8.43) ir 
(8.44) išraiškos. (8.37), (8.38), (8.43) ir (8.44) išraiškos apibūdina įtampas ir sro-
ves modeliuojamoje lėtinimo sistemoje, jeigu jos atitinka modelio kraštines sąly-
gas. 

Meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais kilpų pavidalo ekranais patiks-
linto modelio įtampos ir srovės viename jo periode turi atitikti 16 kraštinių są-
lygų. Kraštinės sąlygos, aprašančios įtampos ir srovės kompleksines amplitudes 
meandro kraštuose, yra tokios: 
 ( ) ( )(2) (2)

M M2 2 1n nU A U A+= ,   ( ) ( )( 2) ( 2)
M M2 2 1n nU A U A− −

−
− = − ,     (8.76) 

 ( ) ( )(2) (2)
M M2 2 1n nI A I A+= − ,   ( ) ( )( 2) ( 2)

M M2 2 1n nI A I A− −

−
− = − − .     (8.77) 

Įtampų kompleksinės amplitudės papildomų ekranų galuose apibūdinamos 
tokiomis kraštinėmis sąlygomis: 
 ( )(1)

E4 1 0nU A− = ,    ( )(1)
E4 1 0nU A− − = ,     (8.78) 

 ( )(1)
E4 1 0nU A+ = ,    ( )(1)

E4 1 0nU A+ − = .     (8.79) 
Kraštinės sąlygos, apibūdinančios daugialaidžių linijų DLB ir DLM juostelių 

sujungimą, yra tokios: 
 ( ) ( )(1) (2)

E E4 2n nU A U A= ,   ( ) ( )(1) (2)
E E4 2 2 1n nU A U A+ += ,     (8.80) 

 ( ) ( )(1) (2)
E E4 2n nI A I A= ,   ( ) ( )(1) (2)

E E4 2 2 1n nI A I A+ += ,     (8.81) 
 ( ) ( )(1) ( 2)

E E4 2n nU A U A−
− = − ,   ( ) ( )(1) ( 2)

E E4 2 2 1n nU A U A−
+ +− = − ,     (8.82) 
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 ( ) ( )(1) ( 2)
E E4 2n nI A I A−

− = − ,   ( ) ( )(1) ( 2)
E E4 2 2 1n nI A I A−

+ +− = − .     (8.83) 
Pagal 8.32 pav. užrašant kraštines sąlygas buvo įvertinta, kad meandro 

daugialaidės linijos DLM juostelių eilės numeris (2)m  visuomet yra du kartus 
mažesnis už bazinės daugialaidės linijos DLB juostelių eilės numerį 

(2) (1) / 2 / 2m m m= = , o fazių skirtumo kampas tarp gretimų juostelių daugialai-
dėje linijoje DLM – du kartus didesnis už fazių skirtumo kampą tarp gretimų 
juostelių daugialaidėje linijoje DLB (2) (1)2 2θ θ θ= = . 

Įtampų ir srovių kompleksinių amplitudžių išraiškas (8.37), (8.38), (8.43) ir 
(8.44) įrašius į (8.76)–(8.83) kraštinių sąlygų lygtis ir jas supaprastinus, gaunama 
šešiolikos algebrinių lygčių sistema, kuri yra nagrinėjamosios lėtinimo sistemos 
matematinis modelis. Šiai lygčių sistemai spręsti reikia pasinaudoti matricų al-
gebros teikiamomis galimybėmis. 

Bangų sklidimui meandrinėse lėtinimo sistemose su kilpų pavidalo papildo-
mais ekranais apibūdinti iš lygčių sistemos išvedamos tokios dvi dispersinės 
lygtys: 
 (2) (2) (2) (2)

11(0) 22(1) 12(1) 21(0) 0G G G G− = ,     (8.84) 
 (2) (2) (2) (2)

11(1) 22(0) 12(0) 21(1) 0G G G G− = ,     (8.85) 
čia (2)

(0)ijG ir (2)
(1)ijG  – matricų (2)

0G  ir (2)
1G  elementai; 

 (2) (2) (2)
0 0 0=G P R ,    (8.86) 

 (2) (2) (2)
1 1 1=G P R ,    (8.87) 

 ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

(2) (2)
M Mc c(2)

0 (2) (2) (2) (2)
M M1 c 1 c

jtan cos j tan sin
2 sin 2 cos
θ k A θ k A

Y θ k A Y θ k A

θ θ

θ θ

  =   − 
P ,    (8.88) 

 
 ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
(2) (2)

M Mπ π(2)
1 (2) (2) (2) (2)

M M1 1π π

cos sin
jtan 2 π sin jtan 2 π cos

θ θ

θ θ

k A k A

θY θ k A θY θ k A

  =   − + + 
P ,  

      (8.89) 
 ( ) 1(2) (2) (21)

0 M0 M02
−

=R E E ,     (8.90) 

 ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

(2) (2)
E Ec c(2)

M0 (2) (2) (2) (2)
E E1 c 1 c

cos sin

2 sin 2 cos

k A k A

Y θ k A Y θ k A

θ θ

θ θ

  =   − 
E ,     (8.91) 

 (21) (21) (21) (1)
M02 M0 M2 2= +E E E R ,     (8.92) 
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 ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

(1) (1)
E Ec c(21)

M0 (1) (1) (1) (1)
E E1 c 1 c

cos sin

sin cos

k A k A

Y θ k A Y θ k A

θ θ

θ θ

  =   − 
E ,     (8.93) 

 ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

(1) (1)
E Eπ π(21)

M2 (1) (1) (1) (1)
E E1 π 1 π

cos sin

π sin π cos

k A k A

Y θ k A Y θ k A

θ θ

θ θ

  =   − + + 
E ,     (8.94) 

 
( )
( )

( )
( )

(1)
c Ec

(1)
π Eπ(1)

2 (1)
c Ec

(1)
π Eπ

cos
0

cos

sin
0

sin

θ

θ

θ

θ

R k A

R k A

R k A

R k A

  −  =   −   

R ,     (8.95) 

 ( ) 1(2) (2) (21)
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Dviejų nepriklausomų dispersinių lygčių buvimas rodo, kad modeliuojamo-
joje lėtinimo sistemoje gali būti sužadinamos dvi skirtingos bangos. 

Pirmosios (pagrindinės) bangos dispersinės lygties (8.84) išskleista išraiška 
tokia: 
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 ( ) ( ) ( )(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
1 11(0) 21(0) 22(1) 12(1)2 cot cotM McY θ R R k A R R k Aθ θπ

   − + −        

( ) ( ) ( )(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)2
M M1 c π11(0) 21(0) 22(1) 12(1)2 π tan tan tan 0Y θ θ R R k A R R k Aθ θ

   + + − =       , 
    (8.102) 
 ( ) ( ) ( ) ( )(2) (2) (2) (2)

M M M Mc π c πsin sin cos cos 0k A k A k A k Aθ θ θ θ = .   (8.103) 
Lėtinimo sistemos ±1 srityse sklindančios pirmosios bangos įtampos ir sro-

vės amplitudžių koeficientai (1) (1) (1) (1)
1 0 1 2 0A B A B− += = = = , o nelygių nuliui amplitu-

džių koeficientų tarpusavio ryšio lygtys: 
 (2)

11(0)(1) (1)
1 0(2)

12(1)

G
B A

G−
= − ,   (8.104) 

 (2)
11(0)(1) (1) (1)

1 022( 1) (2)
12(1)

G
B R A

G+ += − ,   (8.105) 

 (1) (1) (1)
2 011(2)A R A= .   (8.106) 

Pirmosios bangos sklindančios lėtinimo sistemos +2 ir –2 srityse visi įtam-
pos ir srovės amplitudžių koeficientai nelygūs nuliui. Jų tarpusavio ryšio lygtys 
yra tokios: 
 (2) (2) (1)

0 011(0)A R A= ,   (8.107) 
 (2) (2) (1)

0 021(0)B R A= ,   (8.108) 
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1 1B B−
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Meandrinių lėtinimo sistemų su kilpų pavidalo papildomais ekranais patiks-
linto modelio įėjimo varža ±1 srityse yra kompleksinė, priklausanti nuo koordi-
natės x . Ji, kai B BA x A− ≤ ≤ , apskaičiuojama pagal tokią formulę: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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Įėjimo varžos išraiška (8.112) ties meandro viduriu, kai x = 0, yra papras-
tesnė ir atrodo taip: 
 ( )

(1)(2)
11(2)12(1)(1)

IN4 (2) (1) (1) (1)11(0) 1 122( 1)

1
0

π π
2 2

n

RG
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.   (8.113) 

Taigi meandrinių lėtinimo sistemų su kilpų pavidalo papildomais ekranais 
patikslinto modelio įėjimo varža tik ties meandro viduriu yra realioji. 

8.5.2. Meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais kilpų pavidalo 
ekranais savybės 

Papildomų kilpų pavidalo ekranų įtakai meandrinių lėtinimo sistemų dažni-
nėms savybėms nustatyti buvo apskaičiuotos ir analizuotos mikrojuostelinės 
meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais ekranais ir tokių pačių matmenų 
mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos be papildomų ekranų fazinio lėti-
nimo koeficiento bei įėjimo varžos dažninės priklausomybės. Meandrinėse lėti-
nimo sistemose zigzagu sklindančios bangos dispersinėms savybėms apibūdinti 
pakanka bangos pagrindinės dedamosios fazinio lėtinimo koeficiento dažninės 
priklausomybės. Todėl, analizuojant lėtinimo sistemų dažnines savybes, buvo 
skaičiuojamos tik minėtos dedamosios dažninės charakteristikos. Skaičiuojant 
meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais ekranais dažnines charakteristikas 
buvo keičiamas papildomo ekrano juostelės plotis 2w  (lėtinimo sistemos LS2–
LS4) ir jos ilgis E2A  (lėtinimo sistema LS5). Analizuotų mikrojuostelinių 
meandrinių lėtinimo sistemų konstrukcinių parametrų vertės surašytos į 8.9 len-
telę, o apskaičiuotos dažninės charakteristikos pateiktos 8.33–8.39 pav. 
8.9 lentelė. Mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų konstrukcinių ir pagal 
charakteristikas apskaičiuotų dažninių parametrų vertės 

Lėtinimo 
sistemos 
žymėjimas 

w1 
mm 

w2  
mm 

s 
mm 

h 
mm 

t 
mm 

εr 2AE 
mm 

2AM 
mm 

∆F 
GHz 

Q∆F 

LS1 – 0,525 – 0,49 3,7 
LS2 0,125 0,52 4,4 
LS3 0,25 0,85 6,6 
LS4 0,5 

20 
2,99 20,2 

LS5 

0,5 

0,125 

0,2 0,5 0,01 7,3 

18 

20 

0,72 6,0 
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8.9 lentelėje pateiktos pagal dažnines charakteristikas nustatytos 
M 60L =  mm ilgio meandrinių vėlinimo linijų praleidžiamųjų dažnių juostos plo-

čio ∆F  ir vėlinimo linijos kokybės ∆FQ  vertės. Praleidžiamųjų dažnių juostos 
plotis ∆F  nustatytas tik pagal leistiną linijos vėlinimo trukmės dispersiją v∆t , 
laikant, kad praleidžiamųjų dažnių juostoje v 0,08 /∆t ∆F≤ . Vėlinimo linijos 
kokybė – tai praleidžiamųjų dažnių juostos pločio ∆F  ir vėlinimo trukmės vertės 
žemųjų dažnių srityje vŽDt  sandauga vŽD∆FQ ∆F t= ⋅ . 

8.5.2.1. Papildomų kilpų pavidalo ekranų įtaka dispersinėms savybėms 
8.33 pav. pateiktos dažninės priklausomybės apibūdina papildomų ekranų 

įtaką meandrinių lėtinimo sistemų dispersinėms savybėms, kai papildomų ekranų 
įtaka maksimali ( E M2 2A A= ) ir gauti rezultatai rodo geriausią siekiamybę. Iš 
8.33 pav. kreivių analizės išplaukia, kad meandrinių lėtinimo sistemų su 
papildomais kilpų pavidalo ekranais dispersinės charakteristikos skiriasi nuo 
analogiškų lėtinimo sistemų be papildomų ekranų dažninių charakteristikų. 
Įterpus į meandro tarpus papildomus kilpų pavidalo ekranus, lėtinimo koeficiento 
vertė LŽDk  žemųjų dažnių srityje didėja. Todėl tokiose lėtinimo sistemose 
elektromagnetinės bangos dispersija yra mažesnė, lyginant su sistemomis be pa-
pildomų ekranų. 

8.34 pav. pateiktos dispersinės charakteristikos apibūdina papildomų ekranų 
juostelių pločio 2w  įtaką lėtinimo sistemos dažninėms savybėms. Iš 8.34 pav. 
kreivių palyginimo išplaukia, kad, mažėjant papildomų ekranų pločiui 2w , fazi-
nio lėtinimo koeficiento Lk  vertės didėja visoje dažnių juostoje. Lėtinimo koefi-
cientas didėja dėl sumažėjusio meandro žingsnio 1 2/ 2 / 2L w s w= + +  ir padidėju-

8.33 pav. Mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos LS1 ir analogiškos 
lėtinimo sistemos LS2 su papildomais kilpų pavidalo ekranais fazinio lėtinimo 
koeficiento priklausomybės nuo dažnio:   1 – sistema LS1, kurios εr = 7,3, 
h = 0,5, t = 0,01, w1 = 0,5, s = 0,525, 2AM = 20;   2 – sistema LS2, kurios 
εr = 7,3, h = 0,5, t = 0,01, w1 = 0,5, w2 = 0,125, s = 0,2, 2AE = 2AM = 20 mm 



 395

sio konstrukcinio meandro lėtinimo koeficiento Lk 2 /k A L= . Šiuo atveju tame 
pačiame meandro ilgyje telpa daugiau meandrinio laidininko juostelių ir z  ašies 
kryptimi sklindanti elektromagnetinė banga nueina ilgesnį kelią. Be to, lėtinimo 
koeficientas didėja dėl pasikeitusių daugialaidės linijos banginių laidumų ir san-
tykinių efektinių dielektrinių skvarbų. Pavyzdžiui, lyginant su lėtinimo sistema 
LS4, kurioje meandro ir papildomų ekranų pločio santykis 1 2/ 1w w = , sistemoje 
LS2 meandro žingsnis L  sumažėja 0,73 karto, konstrukcinis meandro lėtinimo 
koeficientas L kk  padidėja 1,36 karto, o fazinis lėtinimo koeficientas žemųjų daž-
nių srityje LŽDk  padidėja 1,25 karto. 

8.34 pav. 1 ir 2 dispersinių charakteristikų pradžioje, kai f < 0,7 GHz, daž-
niui didėjant, lėtinimo koeficiento vertės laipsniškai mažėja, nes susidaro nestip-
rus elektromagnetinis ryšys tarp ekrano ir meandro juostelių. Aukštesnių dažnių 
srityje, kai f > 0,7 GHz, elektromagnetinis laukas telkiasi (spaudžiasi) apie laidi-
ninkus, todėl elektromagnetinis ryšys tarp ekrano ir meandro juostelių ima ma-
žėti, o lėtinimo koeficientas, dažniui didėjant, ima didėti. Dėl dviejų minėtų fizi-
kinių procesų vienalaikio poveikio meandrinių lėtinimo sistemų su siaurais 

2 1w w<  papildomais kilpų pavidalo ekranais dispersinėje charakteristikoje atsi-
randa įduba. Esant siauriems papildomiems ekranams dėl didelio įdubos gylio 
viršijama leistina dispersija lėtinimo sistemoje ir siaurėja galimas vėlinimo linijos 
praleidžiamųjų dažnių juostos plotis.  

Dispersinės charakteristikos įdubos gylis priklauso nuo papildomų ekranų 
pločio 2w  – didėjant 2w , įdubos gylis mažėja. Tokia išvada išplaukia iš 8.34 pav. 
kreivių palyginimo. Be to, didėjant 2w , įduba užima platesnį dispersinės 
charakteristikos dažnių ruožą – meandrinės lėtinimo sistemos dispersinė charak-
teristika, didėjant 2w , tarsi tiesinasi. Meandrinių lėtinimo sistemų, kuriose 

8.34 pav. Mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais kilpų 
pavidalo ekranais, kurių εr = 7,3, h = 0,5, t = 0,01, w1 = 0,5, s = 0,2, 
2AE = 2AM = 20, fazinio lėtinimo koeficiento priklausomybės nuo dažnio, kai: 
1 – w2 = 0,125,    2 – w2 = 0,25,   3 – w2 = 0,5 mm 
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papildomų ekranų plotis lygus meandrinio laidininko juostelės pločiui ( 2 1w w= ), 
dispersinės charakteristikos įdubos neturi. Elektromagnetinės bangos dispersija 
tokiose sistemose labai maža. 

Meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais kilpų pavidalo ekranais disper-
sinės charakteristikos plačiame dažnių ruože apskritai yra didėjančių verčių krei-
vės. Šių kreivių vidutinį statumą apibūdina jų vertės žemųjų dažnių srityje ir nag-
rinėjamo ruožo pabaigoje. 

8.35 pav. pateikiamos kreivės apibūdina nagrinėjamų lėtinimo sistemų 
fazinio lėtinimo koeficiento dažnines savybes 2 GHz dažnių ruože, esant įvairaus 
pločio papildomiems ekranams. Iš šio paveikslo kreivių analizės išplaukia, kad 
lėtinimo sistemos su plačiais papildomais ekranais ( 2 1/ 1w w ≈ ) yra plačiajuostės, 
nes jų parametrai dažnių ruožo pradžioje ir pabaigoje beveik nesiskiria. 
Siaurėjant ekranų juostelėms, fazinis lėtinimo koeficientas didėja tiek dažnių 
ruožo pradžioje, tiek jo pabaigoje. Tačiau šio parametro pokyčiai skirtinguose 
dažnių ruožo taškuose yra nevienodi. Todėl, siaurėjant papildomų ekranų pločiui, 
nagrinėjamų lėtinimo sistemų lėtinimo koeficientas labiau priklauso nuo dažnio 
(padidėja dispersija). Dispersija padidėja dėl to, kad papildomų ekranų pločio 2w  
mažinimas didina elektromagnetinį ryšį tarp meandrinio laidininko juostelių.  

Vėlinimo linijos dispersines savybes apibūdina jos vėlinimo trukmės pri-
klausomybė nuo dažnio v ( )t f . Šios charakteristikos gaunamos lėtinimo koefi-
ciento vertes perskaičiavus į vėlinimo trukmės vertes pagal formulę 
 L M

v
0c

k Lt = ,   (8.114) 
čia 0c  – šviesos greitis vakuume. 

8.35 pav. Mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos su papildomais kilpų 
pavidalo ekranais, kuriose εr = 7,3, h = 0,5, t = 0,01, w1 = 0,5, s = 0,2, 
2AE = 2AM = 20 mm, fazinio lėtinimo koeficiento priklausomybės nuo 
papildomų ekranų ir meandro juostelių pločio santykio w2 / w1, esant: 
1 –  žemiesiems dažniams kL ŽD,   2 – 2 GHz dažniui kL 2G 
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Taigi, žinant vėlinimo linijos ilgį ML , 8.33 ir 8.34 pav. charakteristikos taip 

pat apibūdina vėlinimo linijos fazinio vėlinimo trukmės priklausomybę nuo daž-
nio. 

Iš 8.33 pav. pateiktų kreivių, pakeitus lėtinimo koeficientą vėlinimo trukme, 
analizės išplaukia, kad meandrinių vėlinimo linijų su papildomais ekranais 
vėlinimo trukmės dispersiją lemia dispersinės charakteristikos įdubos dydis. 
Nagrinėjamoje vėlinimo linijoje vėlinimo trukmės dispersija 1,5 GHz pločio 
dažnių ruože yra v∆t = 0,15 ns. Meandrinėje vėlinimo linijoje be papildomų 
ekranų fazinio vėlinimo trukmės dispersija tame pačiame dažnių ruože daug 
didesnė ir yra 1,57 ns. Taigi įterpus į meandrą papildomus kilpų pavidalo 
ekranus, vėlinimo linijos vėlinimo trukmės dispersija dažnių ruože iki 1,5 GHz 
sumažėja apie 10 kartų. Be to, meandrinės vėlinimo linijos su papildomais 
ekranais fazinio vėlinimo trukmė žemųjų dažnių srityje vŽDt  yra didesnė. Todėl 
santykinis dispersijos v vŽD/∆t t  sumažėjimas, įtaisius papildomus ekranus, yra 
dar didesnis ir viršija 11 kartų. 

Pagal leistiną vėlinimo linijos fazinio vėlinimo trukmės dispersiją v∆t  
apskaičiuotos ekvivalentinės praleidžiamųjų dažnių juostos pločio ∆F  vertės 
surašytos 8.9 lentelėje. Iš pateiktų rezultatų matyti, kad, didėjant papildomų ek-
ranų pločiui, meandrinės vėlinimo linijos praleidžiamųjų dažnių juostos plotis 
didėja. Esant platesniems papildomiems ekranams, praleidžiamųjų dažnių juostos 
plotis didėja santykinai labiau. Pavyzdžiui, M 60L =  mm ilgio vėlinimo linijos, 
pagamintos iš lėtinimo sistemos LS2, praleidžiamųjų dažnių juostos plotis 
∆F  ≈ 0,52 GHz; vėlinimo linijos, pagamintos iš lėtinimo sistemos LS3 – 
∆F  ≈ 0,85 GHz; o vėlinimo linijos, pagamintos iš lėtinimo sistemos LS4 – 
∆F  ≈ 2,99 GHz (8.9 lentelė). Be to, didėjant papildomų ekranų pločiui, didėja 
meandrinės vėlinimo linijos kokybė ∆FQ . 

Taigi geriausias dažnines savybes turi sistemos su plačiais papildomais ekra-
nais. Tokios sistemos užima didžiausią plotą. Tačiau meandrinių vėlinimo linijų 
su papildomais ekranais praleidžiamųjų dažnių juosta visuomet platesnė už tokių 
pačių matmenų meandrinės vėlinimo linijos be papildomų ekranų praleidžiamųjų 
dažnių juostą. 

8.5.2.2. Papildomų kilpų pavidalo ekranų įtaka įėjimo varžos 
dažninėms priklausomybėms 

Papildomų kilpų pavidalo ekranų įtakai meandrinių lėtinimo sistemų įėjimo 
varžai nustatyti buvo apskaičiuotos mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo siste-
mos su papildomais ekranais LS2 ir tokių pačių matmenų mikrojuostelinės 
meandrinės lėtinimo sistemos be papildomų ekranų LS1 įėjimo varžos IN (0)Z  
meandro viduryje ( 0x = ) dažninės priklausomybės. Meandrinio laidininko žings-
nis sistemose LS1 ir LS2 buvo parinktas vienodas. Šios priklausomybės pateiktos 
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8.36 pav. Papildomų 2w  pločio ekranų įtaką meandrinių lėtinimo sistemų įėjimo 
varžos IN (0)Z  meandro viduryje dažninėms priklausomybėms apibūdina 
8.37 pav. pateiktos kreivės. 

Iš 8.36 pav. dažninių priklausomybių matyti, kad, esant siauriems 
papildomiems ekranams ( 2 1w w< ), pasikeičia mikrojuostelinių meandrinių 
lėtinimo sistemų įėjimo varžos priklausomybės nuo dažnio pobūdis, lyginant ją 
su sistemos be papildomų ekranų įėjimo varžos dažnine priklausomybe. Dažniui 
didėjant, įėjimo varža lėtinimo sistemose su siaurais papildomais ekranais 
mažėja. Tik itin aukštų dažnių ruože įėjimo varža, dažniui didėjant, pradeda 
didėti.  

Iš 8.37 pav. kreivių palyginimo išplaukia, kad, didėjant papildomų ekranų 
pločiui 2w , lėtinimo sistemos įėjimo varža mažėja dažnių ruožo pradžioje ir jo 
pabaigoje. Įėjimo varžos mažėjimo priežastis, didėjant papildomų ekranų 

8.36 pav. Mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos LS1 ir analogiškos
lėtinimo sistemos su papildomais kilpų pavidalo ekranais LS2 įėjimo varžos 
meandro viduryje priklausomybės nuo dažnio:   1 – sistema LS1, kurios εr = 7,3, 
h = 0,5, t = 0,01, w1 = 0,5, s = 0,525, 2AM = 20;   2 – sistema LS2, kurios εr = 7,3,
h = 0,5, t = 0,01, w1 = 0,5, w2 = 0,125, s = 0,2, 2AE = 2AM = 20 mm 

8.37 pav. Mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais kilpų 
pavidalo ekranais, kurių εr = 7,3, h = 0,5, t = 0,01, w1 = 0,5, s = 0,2, 2AE = 
2AM = 20, įėjimo varžos meandro viduryje priklausomybės nuo dažnio, kai:   
1 – w2 = 0,125,   2 – w2 = 0,25,   3 – w2 = 0,5 mm 
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pločiui 2w , yra juostelių ilginės talpos didėjimas. Beje, iš 8.37 pav. kreivių 
palyginimo išplaukia, kad, didėjant papildomų ekranų pločiui, lėtinimo sistemų 
įėjimo varža mažiau priklauso nuo dažnio. 

Apskritai meandrinių lėtinimo sistemų su siaurais ( 2 1w w< ) papildomais 
kilpų pavidalo ekranais įėjimo varžos dažninės priklausomybės plačiame dažnių 
ruože, kaip ir daugelio meandrinių lėtinimo sistemų, yra mažėjančių verčių krei-
vės. Šių kreivių vidutinį statumą apibūdina jų vertės žemųjų dažnių srityje ir ties 
nagrinėjamo ruožo aukštųjų dažnių riba. 8.38 pav. kreivėmis apibūdinama 
nagrinėjamųjų lėtinimo sistemų įėjimo varžos dažninės savybės 2 GHz dažnių 
ruože, esant įvairaus pločio papildomiems ekranams. Iš 8.38 pav. matyti, kad lė-
tinimo sistemų su plačiais papildomais kilpų pavidalo ekranais ( 2 10,9 / 1w w< < ) 
įėjimo varžos vertės dažnių ruožo pradžioje ir pabaigoje beveik nesiskiria. Tai 
liudija, kad naudojant platesnes ekranavimo juosteles ( 2 1/ 1w w ≈ ) galima gerai 
suderinti lėtinimo sistemas su signalų traktu platesniame dažnių ruože. Siaurėjant 
ekranų juostelėms, nagrinėjamų lėtinimo sistemų įėjimo varža didėja tiek dažnių 
ruožo pradžioje, tiek jo pabaigoje. Iš 8.38 pav. kreivių taip pat matyti, kad, ma-
žėjant papildomų ekranų pločiui, lėtinimo sistemų įėjimo varža labiau priklauso 
nuo dažnio. 

Apskritai meandrinės lėtinimo sistemos su papildomais kilpų pavidalo ekra-
nais ir sistemos be papildomų ekranų pasižymi mažai nuo dažnio priklausančia 
įėjimo varža. 

8.5.2.3. Papildomų kilpų pavidalo ekranų ilgio įtaka lėtinimo 
sistemos dažninėms savybėms 

Papildomų kilpų pavidalo ekranų ilgio įtakos analizei buvo apskaičiuotos 
lėtinimo sistemos LS5 fazinio lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos meandro 

8.38 pav. Mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos su papildomais kilpų 
pavidalo ekranais, kurioje εr = 7,3, h = 0,5, t = 0,01, w1 = 0,5, s = 0,2, 
2AE = 2AM = 20 mm, įėjimo varžos meandro viduryje priklausomybės nuo 
papildomų ekranų ir meandro juostelių pločio santykio w2 / w1, esant:   1 –  
žemiesiems dažniams ZIN ŽD(0),   2 – 2 GHz dažniui ZIN 2G(0) 
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viduryje priklausomybės ir jos palygintos su analogiškomis lėtinimo sistemos 
LS2 charakteristikomis. Lėtinimo sistema LS5 skiriasi nuo LS2 tik papildomų 
kilpų pavidalo ekranų ilgiu – lėtinimo sistemoje LS2 ekranai yra 2 mm (10 %) 
trumpesni. Taigi analizuojamoje lėtinimo sistemoje LS5 yra 1∆A =  mm ilgio +2 
ir –2 sritys. Skaičiavimo rezultatai pateikti 8.39 pav. 

Iš 8.39 pav. kreivių analizės išplaukia, kad lėtinimo sistemos +2 ir –2 sričių, 
kuriose meandrinis laidininkas papildomais ekranais neekranuojamas, ilginimas 
pakeičia charakteristikas žemųjų dažnių srityje. Neekranuotos lėtinimo sistemos 
sritys mažina lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos vertes. Didžiausias lėtinimo 
koeficiento mažėjimas neviršija 0,46 %, o įėjimo varžos meandro viduryje – 
0,51 %. Vidutinių ir aukštųjų dažnių srityse 8.39 pav. kreivės faktiškai sutampa. 

Sutrumpinus lėtinimo sistemoje su siaurais papildomais ekranais papildomą 
ekraną, fazinio lėtinimo koeficiento dažninės charakteristikos įduba mažėja ir 
dažnių ruože iki 0,8 GHz mažėja lėtinimo koeficiento priklausomybė nuo dažnio. 
Dėl to prasiplečia iš lėtinimo sistemos pagamintos vėlinimo linijos praleidžia-
mųjų dažnių juostos plotis ∆F . Nagrinėjamu atveju, sumažinus papildomų ekra-
nų ilgį 2 mm iki EL = 18 mm, ∆F  padidėja 38 % ir siekia 0,72 GHz. Taigi 
lėtinimo sistemose su siaurais papildomais ekranais mažinant papildomų ekranų 
ilgį galima keisti dispersinės charakteristikos pobūdį ir mažinti jos 
priklausomybę nuo dažnio.  

Projektuojant meandrines lėtinimo sistemas, jų topologijos sintezuojamos 
pagal vėlinimo linijos vėlinimo trukmę vŽDt  arba lėtinimo sistemos fazinio 

8.39 pav. Mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos su papildomais kilpų 
pavidalo ekranais, kurios εr = 7,3, h = 0,5, t = 0,01, w1 = 0,5, w2 = 0,125, 
s = 0,20, 2AM = 20, fazinio lėtinimo koeficiento (a) ir įėjimo varžos meandro 
viduryje (b) priklausomybės nuo dažnio, kai:   1 – 2AE = 20,   2 – 2AE = 18 mm 

a 

b 
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lėtinimo koeficiento LŽDk  ir įėjimo varžos INŽDZ  vertes žemųjų dažnių ruože. 
Todėl patikslintas meandrinės lėtinimo sistemos su papildomais kilpų pavidalo 
ekranais modelis leidžia tiksliau apskaičiuoti meandrinio laidininko ir papildomų 
ekranų matmenis. Be to, taikant patikslintą modelį, topologijos sintezės metu 
atsiranda dar vienas parametras, kurio galima keisti dispersinės charakteristikos 
pobūdį. 

8.6. Modifikuotos lovelinės sistemos sandara ir savybės 
Ankstesniuose skyriuose atskleista, kad didėjant dažniui mažiausiai kinta 

lovelinių linijų banginiai laidumai. Todėl kaip superplačiajuostės vėlinimo linijos 
naudojamos įvairios lovelinių linijų modifikacijos [8.27]. Visoms joms būdinga 
tai, kad lovelyje įtaisytas kietojo dielektriko sluoksnis, ant kurio pritvirtintas arba 
sudarytas linijos laidininkas. Tokių linijų gamyba sudėtinga. Atsižvelgiant į 
šiuolaikinių technologijų galimybes, [8.43] pasiūlytas modifikuotas lovelinės 
vėlinimo linijos variantas. Kaip linijos pagrindas naudojama mikrojuostelinė 
linija. Siekiant mažinti vėlinimo dispersiją ir banginės varžos priklausomybę nuo 
dažnio, kaip ir žinomose vėlinimo linijose, naudojamas viršutinis ekranas su 
ekranavimo sienelėmis. 

Siekiant atskleisti modifikuotosios lovelinės vėlinimo linijos potencines 
galimybes, [8.43] palygintos keturių daugialaidžių linijų variantų ir jų pagrindu 
sudarytų lovelinių spiralinių ir lovelinių meandrinių linijų savybės. 

Nagrinėtų daugialaidžių linijų skersinių pjūvių vaizdai (paprasčiausia 
ekranuotoji daugialaidė linija, ekranuotoji daugialaidė linija, kurioje tarp linijos 
laidininkų įterpti papildomi ekranavimo strypai, lovelinė daugialaidė linija ir 
modifikuotoji lovelinė daugialaidė linija) atvaizduoti 8.40 pav. 

Minėtų daugialaidžių linijų banginių varžų priklausomybės nuo fazės kampo 
tarp linijų signalinių laidininkų srovių arba įtampų atvaizduotos 8.41 pav. 
Skaičiavimams taikyta MATLAB PDE Toobox programinė įranga. Skaičiuojant 
linijos, atvaizduotos 8.40 pav., b, bangines varžas laikyta, kad ekranavimo strypų 
potencialai tokie pat kaip ir ekranų. 

Iš 8.41 pav. kreivių palyginimo matyti, kad lovelinių linijų dažninės savybės 
yra geresnės nei linijos, kurioje tarp signalinių laidininkų įterpti ekranavimo 
strypai, ir nepalyginamai geresnės nei paprastos ekranuotos daugialaidės linijos 
savybės. Paprastos lovelinės linijos ir modifikuotosios daugialaidės linijos 
dažninės charakteristikos faktiškai sutampa. Analogiški rezultatai buvo gauti ir 
tuo atveju, kai linijos pagrindui buvo naudojamas kietasis dielektrikas ( r3 1ε ≠ ) 
[8.43]. 
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Idealios lovelinės spiralinės vėlinimo linijos lėtinimo koeficientas ir 
vėlinimo trukmė būtų pastovūs, o banginė varža faktiškai nepriklausytų nuo 
dažnio. Tačiau spiralinės sistemos konstrukcija ir gamyba tokiu atveju taptų 
sudėtingos. Todėl daugiau dėmesio skirsime meandrinėms linijoms. 

8.40 pav. Ekranuotų daugialaidžių linijų skersinių pjūvių vaizdai:   a – parasta 
ekranuotoji daugialaidė linija,   b – ekranuotoji daugialaidė linija su papildomais 
ekranavimo strypais tarp laidininkų,   c – lovelinė linija,   d – modifikuotoji 
lovelinė daugialaidė linija 

8.41 pav. Daugialaidžių linijų banginių laidumų priklausomybės nuo fazės 
kampo θ:   1 – paprasta ekranuotoji daugialaidė linija (8.40 pav., a),   2 – ekra-
nuotoji daugialaidė linija, kurioje tarp signalinių laidininkų įterpti ekranavimo 
strypai (8.40 pav., b),   3 – lovelinė daugialaidė linija (8.10 pav., c),   4 – modifi-
kuotoji lovelinė linija (8.40 pav., d)  
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8.40 pav. atvaizduotų daugialaidžių linijų pagrindu sudarytų meandrinių 

linijų dažninės charakteristikos atvaizduotos 8.42 pav. Skaičiavimams naudotos 
žinomos [8.27] meandrinių sistemų lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos 
išraiškos. Laikyta, kad linijų pagrindams naudotas kietasis dielektrikas. Iš 
8.42 pav. kreivių palyginimo matyti, kad lovelinių linijų dažninės 
charakteristikos – geriausios. Modifikuotosios lovelinės meandrinės vėlinimo 
linijos charakteristikos tik nedaug prastesnės nei paprastos lovelinės meandrinės 
linijos charakteristikos. 

Detalesni tyrimai [8.43, 8.44] atskleidė modifikuotosios lovelinės linijos 
silpnybę: tarp lovelinio ekrano ir dielektrinio linijos pagrindo gali likti sunkiai 
kontroliuojamas tarpelis (8.43 pav., a). Kai yra didelė linijos pagrindo dielektrinė 
skvarba, dėl šio tarpelio gali pasireikšti sunkiai kontroliuojama lėtinimo 
koeficiento, linijos vėlinimo trukmės ir banginės varžos sklaida. Papildomai 
atlikti tyrimai [8.44] parodė, kad paminėta problema gali būti paprastai 
išspręsta – ant dielektrinių pagrindo formuojant meandrinį laidininką, reikia 
sudaryti metalinius ekranavimo intarpus. Tuomet tarpeliai, galintys kai kuriose 

a 

b 

8.42 pav. Meandrinių vėlinimo linijų lėtinimo koeficiento ir banginės varžos 
priklausomybės nuo dažnio, kai L = 1,5, d = 0,8, r = 0,8, t = 0,2, w1 = 0,6, 
w2 = 0,6 mm, εr1 = εr2 = 1, εr3 = 7, esant skirtingiems daugialaidžių linijų 
profiliams:   1 – paprasta ekranuotoji daugialaidė linija (8.41 pav., a), 
2 – ekranuotoji daugialaidė,   3 – linija, kurioje tarp signalinių laidininkų 
įterpti ekranuojantieji strypai (8.41 pav., b),   4 –  lovelinė daugialaidė linija 
(8.41 pav.,  c); modifikuotoji lovelinė linija (8.41 pav., d) 
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vietose susidaryti tarp lovelinių ekranų ir šių sluoksnių (8.43 pav., b), faktiškai 
neturi įtakos vėlinimo linijos parametrams ir charakteristikoms. 

8.7. Apibendrinimas 
Pasiūlyta nepastovaus žingsnio meandrinių lėtinimo sistemų modeliavimo 

metodika pagrįsta prielaida, kad magnetinės sienelės persistumia nuo laidininko 
simetrijos ašies link platesniojo tarpelio tarp laidininkų ir sudaro vienodo 
žingsnio gardelę. 

Padarytos prielaidos apie magnetinių sienelių persistūmimą pagrįstumas 
įrodytas skaičiuojant elektrinio potencialo pasiskirstymą nepastovaus žingsnio 
daugialaidėse linijose baigtinių skirtumų metodu ir laidininkų ilgines talpas. 

Remiantis prielaida apie magnetinių sienelių persistūmimą, parodyta, kad 
nepastovaus žingsnio meandrinei lėtinimo sistemai modeliuoti pakanka dviejų 
daugialaidžių linijų bazinių elementų, kurie vienas nuo kito skiriasi laidininkų 
pločiais ir tarpelių tarp jų dydžiais. Apskaičiavus nepastovaus žingsnio 
meandrinių lėtinimo sistemų dažines charakteristikas, atskleista meandro 
žingsnio nepastovumo įtaka lėtinimo sistemų dispersinėms ir jų įėjimo varžos 
dažninėms savybėms.  

Sukūrus dviekranės meandrinės vėlinimo linijos modelį, buvo ištyrinėtos 
dviekranės meandrinės vėlinimo linijos savybės, esant įvairiems atstumams iki 
viršutiniojo ekrano ir skirtingoms ertmę tarp meandro ir viršutiniojo ekrano 
užpildžiusio dielektriko dielektrinėms skvarboms. 

a 

b 

8.43 pav. Lovelinių linijų pjūvių vaizdai, kuriuose parodyti nekontroliuojami 
tarpeliai tarp lovelinio ekrano ir modifikuotos lovelinės meandrinės sistemos 
pagrindo:   1 – linijos laidininkas,   2, 3 – ekranai,   4 – ekranavimo sienelė 
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Atskleista, kad, įtaisius mikrojuostelinėse meandrinėse vėlinimo linijose 

viršutinįjį ekraną, visame dažnių ruože sumažėja fazinis lėtinimo koeficientas ir 
jo dispersija. Be to, visų meandrinių vėlinimo linijų su skirtingo pločio ir 
nepastoviu žingsniu išdėstytomis juostelėmis fazinio lėtinimo koeficiento 
dažninėse charakteristikose dėl skirtingo juostelių pločio atsiranda ∆f  pločio 
trūkis, kuriame vėlinimo linija turi užtvarinio filtro savybes. 

Taip pat atskleista, kad mikrojuostelinėse meandrinėse vėlinimo linijose 
įtaisius viršutinįjį ekraną visame dažnių ruože sumažėja jų įėjimo varža ir nedaug 
padidėja jos priklausomybė nuo dažnio. 

Tyrimais įrodyta, kad ertmę tarp meandrinio laidininko ir viršutiniojo ekrano 
užpildžius dielektriku, kurio dielektrinė skvarba didesnė už vakuumo, vėlinimo 
linijos fazinis lėtinimo koeficientas padidėja ir, priklausomai nuo dielektriko 
storio ir jo skvarbos verčių derinio, gali būti net didesnis už mikrojuostelinės 
vėlinimo linijos lėtinimo koeficientą. Be to, sumažėja ir vėlinimo linijos įėjimo 
varža. 

Pasiūlyta meandrinių lėtinimo sistemų banginę varžą apibūdinti kaip z  ašies 
kryptimi energiją pernešančių įtampos ir srovės kompleksinių amplitudžių 
dedamųjų santykį, išvestos išraiškos meandrinių lėtinimo sistemų banginei varžai 
apskaičiuoti ir palygintos šių lėtinimo sistemų banginės bei įėjimo varžų dažninės 
priklausomybės. 

Atskleista, kad meandrinių lėtinimo sistemų su nevienalyčiu dielektriku 
banginė varža dėl įtampos ir srovės fazių skirtumo yra kompleksinė. Jos dydis 
priklauso nuo skerspjūvio, kuriame ji apskaičiuojama, koordinatės x  ir nuo 
dažnio. Tik ties meandro viduriu lėtinimo sistemos su nevienalyčiu dielektriku 
banginė varža yra realioji. Parodyta, kad meandrinių lėtinimo sistemų 
vienalyčiame dielektrike banginė ir įėjimo varžos sutampa, o nevienalyčiame 
dielektrike – skiriasi labai nedaug. Todėl analizuojant meandrinių lėtinimo 
sistemų nevienalyčiame dielektrike savybes ir sudarant taikomuosius modelius 
banginę varžą galima pakeisti paprasčiau apskaičiuojama įėjimo varža ties 
meandro viduriu. 

Dispersijai meandrinėse lėtinimo sistemose mažinti tikslinga naudoti 
papildomus ekranus, kurie gaminami kartu su meandriniu laidininku ir yra siaurų 
laidžių juostelių, įtaisytų tarp meandrinio laidininko juostelių pavidalo. 
Papildomi ir išoriniai ekranai tarpusavyje gali būti sujungiami trumpikliais arba 
mikrojuostelinėmis linijomis. Pirmuoju atveju gaunamos meandrinės lėtinimo 
sistemos su kilpų pavidalo papildomais ekranais, antruoju atveju – meandrinės 
lėtinimo sistemos su šukų pavidalo papildomais ekranais. 

Pasiūlyta meandrines lėtinimo sistemas su papildomais ekranais modeliuoti 
daugialaidėmis linijomis, sudarytomis iš skirtingo pločio juostelių periodiškai 
pasikartojančiu vienodu žingsniu. Sukurtas matematinis lėtinimo sistemų modelis 
ir gautos dispersinių lygčių bei įėjimo varžų išraiškos. 
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Atskleista, kad meandrinėse lėtinimo sistemose su papildomais ekranais gali 

būti sužadinamos dvi bangos. Pirmoji banga sužadinama siunčiant į ją virpesius 
tarp meandrinio laidininko ir ekrano prijungta perdavimo linija arba bendraašiu 
kabeliu. Kad sistemoje susižadintų antroji banga, virpesiai turi būti į ją siunčiami 
taip, kad žemųjų dažnių srityje tarp įtampų gretimose meandro juostelėse 
susidarytų π  radianų fazių skirtumo kampas. 

Parodyta, kad meandrines lėtinimo sistemų su papildomais ekranais įėjimo 
varža bendruoju atveju yra kompleksinė, priklausanti nuo skerspjūvio 
koordinatės x . Lėtinimo sistemose su kilpų pavidalo papildomais ekranais įėjimo 
varža ties meandro viduriu ir jo kraštuose yra realioji, o lėtinimo sistemose su 
šukų pavidalo papildomais ekranais įėjimo varža yra realioji tik ties meandro 
viduriu.  

Atskleista, kad meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais ekranais 
dažninės savybės plačiame dažnių ruože priklauso nuo papildomų ekranų 
pavidalo. Meandrinėse lėtinimo sistemose su šukų pavidalo ekranais dažnių 
ruože, atitinkančiame fazės kampo vertės π / 2θ =  aplinką, papildomi ekranai 
rezonuoja. Meandrinėse lėtinimo sistemose su kilpų pavidalo ekranais rezonanso 
dažnis yra 2 kartus didesnis. Todėl plačiausia vėlinimo linijos praleidžiamųjų 
dažnių juosta gaunama naudojant joje meandrinę lėtinimo sistemą su kilpų 
pavidalo papildomais ekranais. 

Pasiūlytas patikslintos konstrukcijos meandrinės lėtinimo sistemos su kilpų 
pavidalo papildomais ekranais modelis, kurį taikant galima įvertinti papildomų 
ekranų ilgio įtaką sistemos savybėms. Modelyje naudojamos dviejų tipų 
tarpusavyje sujungtos daugialaidės linijos. Vieną daugialaidę liniją sudaro 
periodiškai vienodu žingsniu pasikartojančios skirtingo pločio juostelės, o kita 
daugialaidė linija sudaryta iš vienodo pločio dvigubai didesniu žingsniu 
periodiškai pasikartojančių juostelių. Sudarytas matematinis lėtinimo sistemos 
modelis ir gautos dispersinių lygčių bei įėjimo varžų išraiškos. 

Išanalizavus kilpų pavidalo papildomų ekranų įtaką meandrinių lėtinimo 
sistemų dažninėms charakteristikoms parodyta, kad, įterpus papildomus ekranus, 
dėl sumažėjusio ryšio tarp gretimų meandro juostelių sistemų lėtinimo 
koeficientas ir įėjimo varža didėja, labai mažėja dispersija ir nedaug padidėja 
įėjimo varžos priklausomybė nuo dažnio. Taip pat atskleista, kad meandrinių 
lėtinimo sistemų su siaurais kilpų pavidalo papildomais ekranais dispersinėse 
charakteristikose plačiame ties žemaisiais dažniais prasidedančiame dažnių ruože 
būdinga įduba, bloginanti šių sistemų dažnines savybes. Įdubos gylis, platėjant 
papildomiems ekranams, mažėja. Kai papildomo ekrano plotis artimas meandro 
juostelės pločiui, įduba dispersinėje charakteristikoje pranyksta ir dispersija 
sistemose tampa labai maža. 

Pastebėta, kad sumažinus papildomų ekranų ilgį pailgėja sritys, kuriose 
meandrinis laidininkas papildomais ekranais neekranuojamas ir sumažėja 
lėtinimo koeficiento ir įėjimo varžos vertės žemųjų dažnių srityje ir nesikeičia 
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vidutinių bei aukštųjų dažnių srityse. Sutrumpinus lėtinimo sistemoje siaurą 
papildomą ekraną, fazinio lėtinimo koeficiento dažninės charakteristikos įduba 
mažėja ir mažėja lėtinimo koeficiento priklausomybė nuo dažnio. Dėl to 
prasiplečia iš lėtinimo sistemos pagamintos vėlinimo linijos praleidžiamųjų 
dažnių juostos plotis ∆F .  

Kaip superplačiajuostės vėlinimo linijos naudotinos lovelinių linijų 
modifikacijos. Pasiūlytas modifikuotas lovelinės vėlinimo linijos variantas. Kaip 
linijos pagrindas naudojama mikrojuostelinė linija. Siekiant sumažinti vėlinimo 
dispersiją ir banginės varžos priklausomybę nuo dažnio naudojamas viršutinis 
ekranas su ekranavimo sienelėmis. Siekiant mažinti galimą linijos parametrų 
sklaidą dėl tarpelio tarp lovelinio ekrano ekranavimo sienelių ir dielektrinio 
pagrindo, formuojant meandrinį elektrodą tarp jo strypų pasiūlyta sudaryti 
juostelių pavidalo ekranavimo elementus. 

8.8. Literatūra 
[8.1] Zhou, W.; Ou, X.; Zhou, H.; Wang, B.; Yang, X. 2006. A Time interval measure-

ment technique based on time and space relationship processing, in 2006 IEEE 
International Frequency Control Symposium and Exposition, 260–266. 

[8.2] Vincent, P.; Culver, J.; Eason, S. 2003. Meandered line microstrip filter with 
suppression of harmonic passband response, IEEE MTT-S International 
Microwave Symposium Digest 3: 1905–1908. 

[8.3] Kenny, T.; Park, Y. C.; Hunt, W. D.; Kenney, J. S.; Kosinski, J.; Pastore, R. 2001. 
Wideband programmable SAW filters, in IEEE Ultrasonics Symposium 1: 89–92. 

[8.4] Hsu, H. C.; Wen, J. H. 2007. Timing Synchronization in Ultra-Wideband Systems 
with Delay Line Combination Receivers, Communications Letters 11(3): 264–266. 

[8.5] Гурскас, А; Мартавичюс, Р. 1988. Влияние контактных площадок на 
свойства меандровых микрополосковых линий задержки Научные труды 
вузов Лит. ССР. Сер. Радиоэлектроника 24(3): 53–58. 

[8.6] Гурскас, А; Мартавичюс, Р. 1989. Модель многоотводной меандровой 
микрополосковой линии задержки с большими контактными площадками, 
Научные труды вузов Лит.ССР. Сер. Радиоэлектроника 25(1): 98–104. 

[8.7] Гурскас, А; Мартавичюс, Р. 1989. Анализ влияния контактных площадок на 
дисперсионные характеристики меандровых микрополосковых линий 
задержки, Техника средств связи. Сер. Радиоизмерительная техника, 
Вып. 7: 30–36. 

[8.8] Гурскас, А; Кирвайтис, Р.; Мартавичюс, Р. 1989. Анализ влияния разброса 
конструктивных параметров на характеристики меандровых микрополос-
ковых линий задержки, Техника средств связи. Сер. Радиоизмерительная 
техника, Вып. 7: 65–73. 

[8.9] Мартавичюс, Р.; Урбанавичюс, В. 1989. Влияние асимметрии конструктив-
ных параметров меандровой линии задержки на ее дисперсионные свойства, 
Научные труды вузов Лит. ССР. Сер. Радиоэлектроника 25(1): 84–88. 



8. Lėtinimo sistemų taikymas vėlinimui 408
[8.10] Гурскас, А; Мартавичюс, Р. 1990. Меандровая двухэкранная полосковая 

линия задержки, Техника средств связи. Сер. Радиоизмерительная техника, 
Вып. 7: 39–47. 

[8.11] Мартавичюс, Р.; Урбанавичюс, В. 1990. Компенсация производственного 
разброса фазового времени задержки меандровых микрополосковых линий 
задержки, Научные труды Каунасского технологического университета. 
Сер. Радиоэлектроника 26(2): 133–139. 

[8.12] Мартавичюс, Р.; Урбанавичюс, В. 1991. Двухэкранная меандровая микро-
полосковая линия задержки, Научные труды Каунасского технологического 
университета. Сер. Радиоэлектроника 27(2): 81–89. 

[8.13] Мартавичюс, Р.; Урбанавичюс, В. 1991. Двухэкранная меандровая микро-
полосковая линия задержки с компенсатором, Техника средств связи. Сер. 
Радиоизмерительная техника. Вып. 7: 21–28. 

[8.14] Мартавичюс, Р.; Урбанавичюс, В. 1992. Малогабаритная электродинами-
ческая линия задержки, Научные труды Вильнюсского технического 
университета. Сер. Радиоэлектроника 28(2): 20–28. 

[8.15] Мартавичюс, Р.; Урбанавичюс, В. 1994. Методика оценки влияния ширины 
проводников на электрические характеристики микрополосковой 
меандровой замедляющей системы, Научные труды Вильнюсского 
технического университета. Сер. Радиоэлектроника 30(3): 30–39. 

[8.16] Martavičius, R.; Urbanavičius, V. 1995. Juostelių pločio įtaka mikrojuostelinės 
meandrinės lėtinimo sistemos elektrinėms charakteristikoms, Elektronika ir 
elektrotechnika 4: 35–42. ISSN 1392-1215. 

[8.17] Martavičius, R.; Urbanavičius, V. 2002. Metodika nepastovaus žingsnio dau-
gialaidės linijos ilginėms talpoms apskaičiuoti, Elektronika ir elektrotechnika 
7(42): 7–12. ISSN 1392-1215. 

[8.18] Martavičius, R.; Urbanavičius, V. 1999. Žingsnio netolygumo įtaka meandrinių 
lėtinimo sistemų savybėms, Elektronika ir elektrotechnika 5(23): 65–68. ISSN 
1392-1215. 

[8.19] Martavičius, R.; Urbanavičius, V. 1998. Ekranų įtaka mikrojuostelinių meandrinių 
vėlinimo linijų savybėms, Elektronika ir elektrotechnika 3(16): 43–47. ISSN 
1392-1215. 

[8.20] Martavičius, R.; Urbanavičius, V. 1997. Meandrinių lėtinimo sistemų banginė 
varža, Elektronika ir elektrotechnika 1(10):14–16. ISSN 1392-1215. 

[8.21] Martavičius, R.; Jurjevas, A. 1998. Meandrinių lėtinimo sistemų su kilpų pavidalo 
papildomais ekranais modelis, iš Elektronika'98: Tarptautinės konferencijos 
medžiaga, 1998 05 19–20, Kaunas, 75–78. 

[8.22] Martavičius, R.; Jurjevas, A. 1999. Meandrinių lėtinimo sistemų su šukų pavidalo 
papildomais ekranais modelis, Elektronika ir elektrotechnika 3: 53–57. ISSN 
1392-1215. 

[8.23] Martavičius, R.; Jurjevas, A. 2000. Plačiajuosčių mikrojuostelinių meandrinių 
lėtinimo sistemų savybės, Elektronika ir elektrotechnika 5(28): 43–48. ISSN 
1392-1215. 

[8.24] Martavičius, R.; Jurjevas, A. 2001. Patikslinti plačiajuosčių meandrinių lėtinimo 
sistemų modeliai, Elektronika ir elektrotechnika 5(34): 38–43. ISSN 1392-1215. 



 409
[8.25] Martavičius, R.; Urbanavičius, V. 1996. Netolygaus žingsnio daugialaidės linijos. 

Elektronika ir elektrotechnika 4(8): 24–30. ISSN 1392-1215. 
[8.26] Lee, H.; Kim, N.; Kim, J. 2001. Unit cell modeling of meander delay line based on 

finite-difference time-domain method and Floquet's theorem, in Electrical 
Performance of Electronic Packaging, Oct. 29–31, 2001, 193–196. 

[8.27] Вайнорис, З.; Кирвайтис, Р.; Штарас, С. 1986. Электродинамические задер-
живающие и отклоняющие системы. Вильнюс: Мокслас. 267 с. 

[8.28] Sadiku, M. 2000. Numerical Techniques in Electromagnetics. CRC Press. 760 p. 
[8.29] Parametric Technology Corparation [interaktyvus], [žiūrėta 2009 10 25]. Prieiga 

per Internetą: <http://www.ptc.com/products/mathcad/>. 
[8.30] Sonnet Manuals. SONNET SUITES Release 11. 3D Planar High Frequency 

Electromagnetic Softwaree [interaktyvus], [žiūrėta 2008 01 20]. Prieiga per 
internetą: <http://www.sonnetusa.com/products/em/>.  

[8.31] Gupta, K.; Garg, R.; Bahl, I. 1996. Microstrip Lines and Slotlines (Artech House 
Microwave Library). Artech House. 535 p. 

[8.32] Wadell, B. 1991. Transmission Line Design Handbook (Artech House Microwave 
Library). Artech House. 500 p. 

[8.33] Martavičius, R.; Urbanavičius, V. 1995. Juostelių pločio įtaka mikrojuostelinės 
meandrinės lėtinimo sistemos elektrinėms charakteristikoms, Elektronika ir 
elektrotechnika 4: 35–42. ISSN 1392-1215. 

[8.34] Чернушенко, А.; Петров, Б.; Малорецкий, Л. и др. 1990.  Конструирование 
экранов и СВЧ устройств. Москва: Радио и связь. 352 с. 

[8.35] Вайнорис, З.; Гурскас, А.; Мартавичюс, Р.; Урбанавичюс, В. 1990. Линия 
задержки. А.с. 158993 СССР. Опубл. 01.05.1990. 

[8.36] Martavičius, R.; Urbanavičius, V. 1995. Dviekranės daugialaidės linijos modelis, 
Elektronika ir elektrotechnika 3: 60–69. ISSN 1392-1215. 

[8.37] Мартавичюс, Р. 1976. Исследование конструкций меандровых отклоняющих 
систем для электроннолучевых трубок бегущей волны: Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук. ВИСИ. 214 с. 

[8.38] Harakopus, W.; Katechi, L. 1991. Elektromagnetic coupling and radiation loss 
considerations in MMIC design, IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques 39(3): 413–420. ISSN 0018-9480. 

[8.39] Штарас, С.; Скудутис, Ю. 1989. Частотные свойства меандровых отклоняю-
щих систем, Радиотехника и электроника 34(11): 2442–2446. 

[8.40] Грибникова, Е.; Лерер, В.; Следков, В. 1990. Изогнутые меандром связанные 
полосковые линии, Радиотехника и электроника 35(5): 718–724. 

[8.41] Rehnmark, S. 1978. Meander-folded coupled lines, IEEE Transactions on 
Microwave Theory and Techniques 26(2): 225–231. ISSN 0018-9480. 

[8.42] Getsinger, W. 1983. Measurement and Modeling of the Apparent Characteristic 
Impedance of Microstrip, IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques 31(8): 624–632. ISSN 0018-9480. 

[8.43] Burokas, T.; Staras, S. 2008. Properties of the Retard System Models Based on the 
Complex Cross Section Multiconductor Lines, Electronics and Electrical 
Engineering 4: 3–8. 



8. Lėtinimo sistemų taikymas vėlinimui 410
[8.44] Burokas, T.; Staras, S. 2008. Analysis of the complex section gutter-type 

multiconductor line, in EMD 2008: The XVIII International Conference on 
Electromagnetic Disturbances: Proceedings, 25–26 September, 2008, Vilnius, 
209–212. 



9. 
Elektrodinaminių vėlinimo 
linijų projektavimo 
automatizavimo 
problematika 

Elektrodinaminės vėlinimo linijos jungiamos į signalinį traktą nustatyta 
trukme uždelsti sklindantį signalą. Pagrindinė tokios vėlinimo linijos dalis, lai-
duojanti jos elektrines charakteristikas – precizinė lėtinimo sistema. Lėtinimo 
sistemų projektavimas – sudėtingas ir imlus procesas, kurį būtina formalizuoti. 
Projektuojant elektrodinamines lėtinimo sistemas, tenka iteraciškai analizuoti jų 
konstrukcijų tarpinius variantus. Šiame skyriuje sprendžiami plačiajuosčių 
meandrinių ir spiralinių lėtinimo sistemų automatizuoto projektavimo klausimai, 
formuluojami tokių sistemų automatizuoto projektavimo principai. Pateiktos pla-
čiajuosčių meandrinių lėtinimo sistemų su tarpstrypiniais ekranais ir daugias-
luoksnių spausdintų plokščių technologija gaminamų spiralinių linijų su vidiniais 
išilgai laidžiais ekranais sintezės metodikos. 

Skyriaus pradžioje formuluojami mikrobanginių įtaisų automatizuoto pro-
jektavimo principai ir lėtinimo sistemų automatizuoto projektavimo proceso api-
bendrintoji sandara. Šioje skyriaus dalyje parodyta, kad mikrobanginiai įtaisai 
projektuojami daugeliu etapų: sintezuojama įtaiso konstrukcija, analizuojamas 
konstrukcijos modelis, konstrukcija optimizuojama, rengiama projektinė doku-
mentacija. Toliau aptariamas apibendrintasis lėtinimo sistemų automatizuoto 
projektavimo procesas, parodoma, kad projektavimo proceso programinei įrangai 
sukurti būtini projektuojamojo įtaiso tikslūs matematiniai modeliai, lankstūs 
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sintezės metodai, projektavimo patirtį įvertinančios analizės metodikos ir tikslios 
bei našios parametrų ir charakteristikų matavimo metodikos. 

Svarbią skyriaus dalį sudaro plačiajuosčių meandrinių lėtinimo sistemų auto-
matizuoto projektavimo metodikos nagrinėjimas, meandrinių lėtinimo sistemų su 
tarpstrypiniais ekranais automatinė sintezė, kuriai įgyvendinti pateikti du sistemų 
topologijai sintezuoti skirto algoritmo variantai. 

Skyriaus pabaigoje pateikti daugiasluoksnių spausdintų plokščių techno-
logija gaminamų spiralinių linijų su vidiniais išilgai laidžiais ekranais sintezės 
metodika ir algoritmas. 

Skyriuje apibendrinami publikacijų [9.1–9.12] rezultatai. 

9.1. Automatizuoto projektavimo procesas 
Visi dabartiniai integriniai mikrobanginiai įtaisai, tarp jų ir lėtinimo sistemos 

bei jų komponentai, projektuojami taikant automatizuoto projektavimo kompiu-
terizuotas sistemas, kurias valdo specialūs programų paketai. 

Šiame poskyryje aptariami mikrobanginių įtaisų automatizuoto projektavimo 
principai ir lėtinimo sistemų automatizuoto projektavimo proceso apibendrintoji 
sandara. 

Pagrindinis projektavimo tikslas – parinkti mikrobanginį įtaisą sudarančių 
elementų parametrus taip, kad suprojektuotas įtaisas atitiktų jam keliamus reika-
lavimus, t. y. suprojektuoti įtaisą su reikiamais parametrais ir charakteristikomis. 
Projekto kokybės kriterijus yra jo techninių reikalavimų atitiktis. Taigi projekta-
vimas pradedamas nuo techninių reikalavimų analizės ir pradinių duomenų, 
reikalingų projektuojant, apibūdinimo (jie gali būti saugomi specialioje biblio-
tekoje). 

Mikrobanginis įtaisas projektuojamas daugeliu etapų: konstrukcijos pradinio 
varianto sintezė; konstrukcijos pradinio varianto analizė; pradinio varianto kore-
gavimas; jei reikia, ir naujo varianto analizė; konstrukcijos optimizavimas; pro-
jektinės dokumentacijos rengimas. 

Sintezė – procesas, kurio metu nustatomi įtaiso vidiniai konstrukcijos para-
metrai, garantuojantys reikiamas išėjimo elektrines charakteristikas ir paramet-
rus. Tai sudėtingas projektavimo uždavinys. Konstrukcijos pradinio varianto 
sintezę vykdo patyręs projektuotojas, pritaikydamas patirtį, sukauptą projektuo-
jant panašius įtaisus. Pradinio varianto sintezės procesas vyksta dviem etapais. 
Pirmuoju etapu pradiniai įtaiso konstrukcijos parametrai, dar negarantuojantys 
reikiamų išėjimo charakteristikų, nustatomi pusiau automatiškai, projektuotojui 
valdant kompiuterizuotą projektavimo sistemą. Antruoju – automatinės sintezės 
etapu projektuojamojo įtaiso parametrus automatiškai parenka kompiuteris. Daž-
niausiai galima sudaryti daug skirtingų konstrukcijos variantų, garantuojančių 
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reikiamus išėjimo parametrus, todėl automatinės sintezės rezultatas yra neviena-
reikšmis. 

Analizė – įtaiso išėjimo parametrų priklausomybių nuo kintančių įėjimo ar 
įtaiso konstrukcijos parametrų apskaičiavimas. Analizės etapas beveik visuomet 
būna automatizuotas. Neautomatizuota sudėtingų įtaisų analizė iš tikrųjų neįma-
noma. 

Optimizavimas – geriausio pagal pasirinktą kriterijų įtaiso išėjimo parametro 
ar charakteristikos radimas, keičiant įtaiso konstrukcijos parametrus (parametri-
nis optimizavimas). Keičiamų arba varijuojamų parametrų keitimo nuoseklumą 
apibūdina optimizavimo algoritmas. Pažymėtina, kad kartais, projektuojant mik-
robanginį įtaisą, optimizavimas nevykdomas. 

Optimizuojama tikslo funkcija. Bendruoju atveju optimizavimas – netiesinio 
programavimo uždavinys, tačiau automatizuotose projektavimo sistemose 
dažniausiai taikoma tiesinė tikslo funkcijų aproksimacija, uždavinį paverčiant 
tiesiniu. Kaip ir sintezės atveju, šis uždavinys sprendžiamas iteracijų pusiau 
automatiniu arba automatiniu būdais. Optimizuojant įtaiso konstrukciją pusiau 
automatiniu būdu, esminius klausimus sprendžia projektuotojas. Kompiuterizuota 
projektavimo sistema šiuo atveju yra tik analizės įrankis. Automatinio optimi-
zavimo metu optimalius projektuojamojo objekto parametrus parenka kompiu-
teris. Tai sudėtingas uždavinys, kurį sprendžiant tenka vienu metu sujungti 
projekto techninių reikalavimų formalizavimą, nustatyti kokybės kriterijus ir 
pagal šiuos kriterijus optimizuoti projektuojamojo objekto parametrus. Automa-
tizuotose sistemose taip pat taikomi ir mišrūs optimizavimo būdai: automatiškai 
optimizuojama ne pagal visus parametrus, o tolesnis optimizavimas vykdomas 
iteracijomis pusiau automatiškai. 

Pažymėtina, kad ir automatinės sintezės, ir optimizavimo algoritmai auto-
matizuoto projektavimo sistemose įgyvendinami panašiais būdais. Ir sintezės, ir 
optimizavimo ciklą sudaro analizė, gautų charakteristikų palyginimas su reika-
lingomis ir įtaiso konstrukcijos parametrų keitimo procedūros (parametrinė 
sintezė ir optimizavimas). Tačiau, kaip jau buvo minėta, optimizavimo metu 
optimizuojama tikslo funkcija ir gaunami geriausi pagal pasirinktą kriterijų 
charakteristikos ar išėjimo parametrai. 

Apibendrintoji automatizuoto lėtinimo sistemų projektavimo proceso sche-
ma pateikta 9.1 paveiksle [9.1, 9.13]. 

Pirmuoju projektavimo etapu (9.1 pav., 1–4 blokai) projektuotojas, pritaiky-
damas savo patirtį ir sintezės metodus, sintezuoja pradinį lėtinimo sistemos va-
riantą. Sintezei taikomi pradinę konstrukciją atitinkantis matematinis lėtinimo 
sistemos modelis ir techniniais reikalavimais pagrįsti pradiniai duomenys. 

Antruoju projektavimo etapu (9.1 pav., 5 ir 6 blokai) analizuojamas pradinis 
lėtinimo sistemos konstrukcijos variantas. Šiam tikslui gali būti naudojami pro-
gramų paketai, pagrįsti matematiniais modeliais, sukurtais vėlinimo linijų savy-
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ristikos lyginamos su techniniais reikalavimais. Jeigu palyginimo rezultatai yra 
nepatenkinami, modelio parametrai keičiami ir vėl kartojama analizės procedūra. 
Po to prasideda lėtinimo sistemos optimizavimo procesas (9.1 pav., 9 ir 10 blo-
kai). Optimizavimo procesui palengvinti, prieš nustatant pakeitimus, gali būti 
analizuojamas lėtinimo sistemos parametrų jautrumas keitimams. Jautrumo ana-
lizei taikomi tie patys programų pakete esantys matematiniai modeliai. 

Projektuojamos lėtinimo sistemos charakteristikų analizės, jų palyginimo su 
techniniais reikalavimais ir modelio parametrų pakeitimų operacijos kartojamos 
tol, kol bus įvykdyti visi techniniai reikalavimai. Tolesniu etapu gaminamas pro-
jektuojamos lėtinimo sistemos bandomasis maketas ir matuojamos jo charakte-
ristikos (9.1 pav., 7 blokas). Šiuo etapu gali būti nustatomi nedideli pakeitimai. 
Pagal tokią schemą suprojektuota sistema nėra globaliai optimali. Ištyrus bando-
mąjį sistemos maketą rengiama konstrukcijos technologinė dokumentacija 
(9.1 pav., 8 blokas) ir gaminama suprojektuotoji lėtinimo sistema. Tinkamai pa-
rinkus projektuojamos lėtinimo sistemos matematinį modelį, sintezės ir optimi-
zavimo metodus, galima iki minimumo sumažinti eksperimentinius tyrimus ir 
įtaiso kūrimo išlaidas. 

bėms tirti, pavyzdžiui, [9.7, 9.9 ir 9.10]. Analizės metu apskaičiuotos charakte-

9.1 pav. Apibendrintoji lėtinimo sistemų automatizuoto projektavimo  
 proceso schema
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Taigi, automatizuoto projektavimo proceso programinei įrangai sukurti bū-

tini projektuojamojo prietaiso tikslūs matematiniai modeliai, projektavimo patirtį 
įvertinančios tobulos analizės metodikos, lankstūs sintezės metodai ir tikslios bei 
našios parametrų ir charakteristikų matavimo metodikos. 

9.2. Plačiajuosčių meandrinių lėtinimo sistemų 
automatizuoto projektavimo metodika 

Meandrinių lėtinimo sistemų ir kreipimo sistemų projektavimo metodikų 
atskirus klausimus nagrinėjo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Radio-
elektronikos katedros tyrinėtojai [9.2, 9.14–9.17]. Meandrinių lėtinimo sistemų 
bei kreipimo sistemų analizės ir automatizuoto projektavimo klausimai 
apibendrinti [9.3–9.6] darbuose. [9.7, 9. 14] darbuose nagrinėjami daugiaatvadžių 
meandrinių lėtinimo sistemų sintezės ir optimizavimo klausimai. 

Šiame poskyryje aptariama plačiajuosčių (9.2 pav.) meandrinių lėtinimo 
sistemų automatizuoto projektavimo metodika.  

9.2.1. Lėtinimo sistemų automatizuoto projektavimo algoritmas 
Pasinaudodami [9.8–9.10] darbuose sukurtais modeliais ir VGTU Elektroni-

nių sistemų bei Kompiuterių inžinerijos katedrose sukaupta patirtimi, aptarsime 
detalizuotą plačiajuosčių meandrinių lėtinimo sistemų automatizuoto projekta-
vimo algoritmą. Detalus meandrinių lėtinimo sistemų automatizuoto projekta-
vimo algoritmas pateiktas 9.3 pav. 

Informacija apie gamybinio proceso technologines galimybes saugoma spe-
cialioje bibliotekoje (9.3 pav., 13 blokas). Projektavimo pradiniai duomenys – 
lėtinimo sistemos elektrinės charakteristikos ir jų leistini nuokrypiai. Dažniausiai 

9.2 pav. Plačiajuostės meandrinės lėtinimo sistemos su šukų pavidalo tarp-
strypiniais ekranais sandara (tarpstrypinių ekranų galų jungimai su apatiniu 
ištisiniu ekranu sąlyginai neparodyti):   1 – dielektrinis pagrindas,   2 – ištisinis 
ekranas,   3 – meandro juostelė,   4 – tarpstrypinių ekranų juostelės,   5 – tarp-
strypinių ekranų trumpiklis su ištisiniu ekranu 
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meandrinės lėtinimo sistemos projektuojamos serijinei gamybai, todėl labai svar-
bios leistinus nuokrypius apibūdinančios automatizuoto projektavimo procedū-
ros.  

Parinktos technologijos leistinos paklaidos numatomos pačioje projektavimo 
pradžioje (9.3 pav., 1 blokas). Be to, gali būti analizuojama meandrinių lėtinimo 
sistemų konstrukcijos parametrų sklaida ir jos įtaka lėtinimo sistemos elektri-

projektavimo algoritmas 
9.3 pav. Detalus plačiajuosčių meandrinių lėtinimo sistemų automatizuoto 
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nėms charakteristikoms: skaičiuojamos vėlinimo trukmės ir įėjimo varžos santy-
kinės jautrumo funkcijos lėtinimo sistemų konstrukcijos parametrų pokyčiams; 
skaičiuojami vėlinimo trukmės ir įėjimo varžos absoliutūs pokyčiai, atitinkantys 
sistemos konstrukcijos parametrų pokyčius; modeliuojama lėtinimo sistemų 
gamyba – pagal žinomą naudojamų medžiagų ir technologinių procesų parametrų 
sklaidą randama sistemos pagrindinių parametrų sklaida (9.3 pav., 14 blokas). 
Elektrinių charakteristikų nuokrypiams nustatyti, žinant technologines paklaidas, 
skaičiuojamos jų jautrumo funkcijos. Serijinės ir masinės gamybos atveju konst-
rukcijos parametrų sklaidos įtaka lėtinimo sistemos elektrinėms charakteristi-
koms analizuojama taikant statistinius metodus [9.14], pavyzdžiui, Monte Karlo 
metodą [9.18]. Jeigu tokiu būdu nustatyti elektrinių charakteristikų nuokrypiai 
viršys leistinas ribas (9.3 pav., 15 blokas), reikia griežtinti technologinio proceso 
reikalavimus. 

Sudarytame projektavimo algoritme (9.3 pav.) numatyta kaupti anksčiau at-
liktų projektų duomenis. Tam skirta lėtinimo sistemų biblioteka (9.3 pav., 
12 blokas). Jeigu projektuojamos lėtinimo sistemos elektrinės charakteristikos 
atitinka anksčiau suprojektuotą lėtinimo sistemą ir tokios sistemos duomenys iš-
saugoti lėtinimo sistemų bibliotekoje, jos charakteristikos tik pakartotinai tikrina-
mos (9.3 pav., 3 ir 15 blokai). Tuo atveju, kai elektrinių charakteristikų 
nuokrypiai atitinka techninius reikalavimus, spausdinama projektinė dokumen-
tacija. 

Kai lėtinimo sistemų bibliotekoje nėra reikiamas elektrines charakteristikas 
ir kitus reikalavimus atitinkančios sistemos, prasideda pagrindiniai projektavimo 
etapai. 

Konstrukcijų bibliotekoje parenkama projektuojamos lėtinimo sistemos 
konstrukcija (9.3 pav., 4 ir 11 blokai). Ji gali būti parenkama automatiškai, jeigu 
yra atitinkama parinkimo metodika, arba pusiau automatiškai – projektuotojui 
valdant kompiuterizuotą projektavimo sistemą. Parinktai lėtinimo sistemos konst-
rukcijai modelių bibliotekoje randamas tinkamas modelis ir sintezuojamas 
pradinis lėtinimo sistemos konstrukcijos ir topologijos variantas (9.3 pav., 
5 ir 6 blokai). [9.10, 9.11] darbuose sukurti konstrukcijų ir modelių bibliotekoms 
skirti meandrinių lėtinimo sistemų su kilpų ir šukų pavidalo tarpstrypiniais ekra-
nais baziniai modeliai, meandrinės lėtinimo sistemos su kilpų pavidalo tarpstry-
piniais ekranais bendresnis modelis; daugiaatvadžių meandrinių lėtinimo sistemų 
modeliai pateikti [9.7]. 

Lėtinimo sistemų analizės metu apskaičiuotos elektrinės charakteristikos ly-
ginamos su techniniais reikalavimais (9.3 pav., 8 blokas). Jei apskaičiuotos elekt-
rinės charakteristikos neatitinka techninių reikalavimų, keičiami projektuojamos 
lėtinimo sistemos konstrukcijos parametrai (9.3 pav., 9 blokas) ir vėl kartojama 
analizė. Jeigu projektavimo metu pasiekiamos konstrukcijos parametrų keitimo 
ribos, atsižvelgiant į techninius reikalavimus būtina keisti elektrinių charakteris-
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tikų vertes. Jei nėra galimybės keisti elektrinių charakteristikų, reikia rinktis kitas 
meandrinių lėtinimo sistemų konstrukcijas. Pasibaigus šiam ciklui, suprojektuo-
jama lėtinimo sistema, kurios pagrindinės charakteristikos turi atitikti projekto 
reikalavimus. 

Paskutiniuoju projektavimo etapu parengiama ir lėtinimo sistemų bibliote-
koje išsaugoma projektinė konstrukcijos dokumentacija (9.3 pav., 16 blokas). 

Suprojektuotų meandrinių lėtinimo sistemų bandomuosius pavyzdžius 
galima gaminti tik tada, jei suprojektuota sistema visiškai atitinka techninius rei-
kalavimus. Bandomajame pavyzdyje reikės minimalių pakeitimų tik tuo atveju, 
jeigu projektuojant buvo taikomi tikslūs matematiniai modeliai, sudarantys visos 
automatizuoto projektavimo sistemos branduolį. 

9.2.2. Pradinių duomenų parinkimas ir įvedimas 
Pradiniai duomenys plačiajuostėms meandrinėms lėtinimo sistemoms 

projektuoti – tai sistemų elektrinės charakteristikos ir jų leistini nuokrypiai. 
Nedispersinės sistemos apibūdinamos šiais pagrindiniais parametrais: 
praleidžiamųjų dažnių juosta F∆ , vėlinimo trukme v nomt  ir bangine BnomZ  (arba 
įėjimo IN nomZ ) varža. Bendruoju atveju šitie parametrai (išskyrus F∆ ) nustatomi 
arba apskaičiuojami žemųjų dažnių srityje. Kadangi, kaip jau buvo paminėta 
8 skyriuje, meandrinių lėtinimo sistemų atveju banginę varžą galima keisti 
paprasčiau apskaičiuojama įėjimo varža, toliau bus naudojamas pastarasis 
parametras.  

Meandrinės lėtinimo sistemos praleidžiamųjų dažnių juostą nustato žemes-
nysis iš dviejų dažnių: dažnio maxDAChf , kuriam esant sistemos dažninė 
amplitudės charakteristika kerta –3 dB lygį, arba dažnio max DFChf , kuriam esant 
fazės dažninė charakteristika nukrypsta 0,35 radiano nuo tiesinės charak-
teristikos. Praktika rodo, kad, kai meandrinės linijos vėlinimo trukmė neviršija 
kelių dešimčių nanosekundžių, nuostoliai šioje linijoje nedideli ir galima sakyti, 
kad lėtinimo sistemos praleidžiamųjų dažnių juostą lemia jos DFCh eiga. Tuomet 
linijos vėlinimo trukmės dažninė priklausomybė ( )vt ω  turi atitikti sąlygą: 

v

0,35
t∆

ω
≤ , ( )v v v nomt t t∆ ω= − ,      (9.1) 

čia v nomt  – nominali vėlinimo trukmė, 2 fω = π  – kampinis dažnis. 
Apribojimus lėtinimo sistemos elektriniams parametrams nusako projekto 

techniniai reikalavimai. Paprastai projektuojama lėtinimo sistema su tam tikra 
nominalia vėlinimo trukme. Tuomet sistemos vėlinimo trukmės vertės žemųjų 
dažnių srityje v ŽDt  nuokrypa nuo nominaliosios vertės v nomt  turi būti ne didesnė 
kaip nustatytas dydis: 
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vnomvŽD
v min

vnom
t

t t
t

t
δ δ

−
= ≤ .        (9.2) 

Analogiškai formuluojamas sistemos įėjimo varžos dydžio apribojimas: 
INnomIN ŽD

IN min
INnom

Z
Z Z

Z
Z

δ δ
−

= ≤ .       (9.3) 

Projektuojant meandrinės lėtinimo sistemas sintezės ir optimizavimo metu 
vyksta sistemos konstrukcijos ir topologijos parametrų keitimo procedūros. 
Meandrinių lėtinimo sistemų konstrukcijos apibūdinamos pagal daugelį para-
metrų: meandrinio laidininko geometrinius matmenis, dielektrinio pagrindo storį 
ir jo dielektrinę skvarbą, aukštųjų dažnių nuostolius. Pagrindiniai meandrinės 
mikrojuostelinės lėtinimo sistemos su tarpstrypiniais ekranais konstrukcijos ir 
topologijos parametrai yra tokie: 1h , r1ε  – dielektrinio pagrindo storis ir santy-
kinė dielektrinė skvarba, 1w  ir 2w  – meandro ir tarpstrypinių ekranų juostelių 
pločiai, t  – juostelių storis, s  – atstumas tarp gretimų juostelių, 2A  – meandro 
aukštis, Ml  – meandro ilgis. 

Ne visi šie parametrai keistini. Kai kurie konstrukcijos parametrai nustatomi 
atsižvelgiant į pasirinktą gamybos technologiją, todėl jie negali būti laisvai vari-
juojami. Tokie parametrai yra laidininkų minimalus plotis ir storis bei ekrano 
(ekranų) storis. Pasirinkto standartinio dielektrinio pagrindo parametrai apibūdina 
dielektriko sluoksnio (sluoksnių) tarp meandrinio laidininko ir ekrano storį bei 
dielektrinę skvarbą. Visa tai įvertinus, varijuojamų konstrukcijos parametrų skai-
čius gerokai sumažėja. Išlieka šie pagrindiniai sintezės procesu varijuojami 
konstrukcijos parametrai: meandrinio laidininko ir tarpstrypinių ekranų pločiai 

1w  ir 2w , atstumas tarp gretimų meandro juostelių s , meandro aukštis 2A  ir 
meandro ilgis Ml . Kai kuriais atvejais gali būti varijuojami ir kiti konstrukcijos 
parametrai, tarkime, 1h  ir r1ε , tačiau paprastai varijuojamų parametrų skaičius 
neviršija penkių šešių. 

Taigi meandrinėms lėtinimo sistemoms su tarpstrypiniais ekranais projek-
tuoti reikalingi šie pradiniai duomenys: reikiami lėtinimo sistemos elektriniai 
parametrai – praleidžiamųjų dažnių juosta nomF∆ , vėlinimo trukmės v nomt  ir 
įėjimo varžos IN nomZ  vertės žemųjų dažnių srityje ir lėtinimo sistemos pradiniai 
konstrukcijos parametrai – dielektrinio pagrindo storis 1h  ir jo santykinė dielekt-
rinė skvarba r1ε  bei meandrinio laidininko storis t . 

Sistemos konstrukcijos parametrų dydžius dažniausia riboja technologinės 
priežastys. Šiuos apribojimus galima užrašyti tokiu bendru pavidalu: 

min maxi i ik k k≤ ≤ ,        (9.4) 
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čia ik  – varijuojamas i-asis konstrukcijos parametras, minik  ir maxik  – apatinė ir 
viršutinė šio parametro kitimo ribos. Automatizuoto projektavimo sistemoje 
informacija apie gamybos technologijos galimybes ir apribojimus turi būti sau-
goma specialioje bibliotekoje. 

Projektuojant meandrines lėtinimo sistemas kompiuterine programa, tyrinė-
tojas turi atlikti daug pasikartojančių operacijų ir įvesti daug projektuoti 
reikalingų duomenų. Šiam rutininiam darbui palengvinti meandrinių lėtinimo 
sistemų automatizuoto projektavimo programoje turi būti patogi vartotojo sąsaja, 
leidžianti projektuotojui sukoncentruoti dėmesį projektavimo klausimams. 

9.2.3. Konstrukcijos pradinio varianto apskaičiavimas 
Pirmuoju plačiajuosčių meandrinių lėtinimo sistemų su tarpstrypiniais 

ekranais projektavimo etapu, atsižvelgiant į techniniais reikalavimais pagrįstus 
pradinius duomenis – praleidžiamųjų dažnių juostą nomF∆ , vėlinimo trukmę 

v nomt  ir įėjimo varžą IN nomZ  – turi būti susintezuotas ir apskaičiuotas pradinis 
lėtinimo sistemos konstrukcijos ir topologijos variantas. Iš pradžių 
projektuotojas, naudodamasis savo patirtimi, parenka sistemos konstrukcijos 
parametrų pradines vertes. Parametrai, kurių vertes reikia parinkti: dielektrinio 
pagrindo storis 1h  ir santykinė dielektrinė skvarba r1ε , meandrinio laidininko 
storis t  ir tolesniame automatinės sintezės procese varijuojami topologijos 
parametrai – meandrinio laidininko bei tarpstrypinių ekranų pločiai 1w  ir 2w , 
atstumas tarp gretimų meandro juostelių s , meandro aukštis 2A  ir meandro ilgis 
Ml . Jie parenkami iteracijų būdu projektuotojui valdant kompiuterizuotą 
projektavimo sistemą. Šiam procesui palengvinti automatizuoto projektavimo 
sistemoje numatyta galimybė skaičiuoti lėtinimo sistemos elektrinių parametrų 
vertes žemųjų dažnių srityje ir elektrinių parametrų priklausomybes nuo 
konstrukcijos ir topologijos parametrų.  

Kai pradinės konstrukcijos ir topologijos parametrų vertės parinktos, prasi-
deda automatinės sintezės procesas. Meandrinių lėtinimo sistemų su tarpstrypi-
niais ekranais automatinei sintezei tikslinga taikyti specializuotus matematinius 
modelius, gautus daugialaidžių linijų metodu. Skaičiuojant lėtinimo sistemą mo-
deliuojančios daugialaidės linijos parametrus, galima taikyti TEM bangų susieto-
siose linijose analizės artinį ir skaitinius metodus arba konforminių pakeitimų 
būdu gautas išraiškas. 

9.2.4. Konstrukcijos tobulinimas 
Susintezavus pradinį meandrinės lėtinimo sistemos su tarpstrypiniais 

ekranais konstrukcijos ir topologijos variantą, skaičiuojamos charakteristikos. 
Šiuo atveju analizei taikomi [9.9, 9.10] darbuose sukurti programų paketai, 
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pagrįsti ankstesniuose šios monografijos skyriuose apibūdintais tikslesniais 
matematiniais modeliais, įvertinančiais tarpstrypinių ekranų ir meandro juostelių 
ilgių skirtumo A∆2  bei meandrinio laidininko išilginių atkarpų įtaką lėtinimo 
sistemos savybėms. Be to, skaičiuojant lėtinimo sistemos modeliuojančių 
daugialaidžių linijų parametrus, taikytini tikslesni skaitiniai metodai. 

Priklausomai nuo konkrečių techninių reikalavimų, pradinis meandrinės 
lėtinimo sistemos su tarpstrypiniais ekranais konstrukcijos ir topologijos 
variantas gali būti tobulinamas taikant optimizavimo metodus. Mikrobangų 
diapazono įtaisų optimizavimo metodikos detaliai aptartos [9.13] monografijoje. 
[9.14] darbe nagrinėjami meandrinių lėtinimo sistemų optimizavimo klausimai. 
Meandrinėms lėtinimo sistemoms su tarpstrypiniais ekranais optimizuoti galima 
taikyti pastarojo darbo rezultatus. 

Meandrinių lėtinimo sistemų su tarpstrypiniais ekranais konstrukcijos para-
metrai turi būti optimizuojami tokia eilės tvarka: parenkamas optimizavimo krite-
rijus bei tikslo funkcija; parenkama lėtinimo sistemos konstrukcija; nustatomi 
tikslo funkcijos ir konstrukcijos parametrų apribojimai; nustatomas optimizavimo 
metodas; vykdomas optimizavimo procesas – apskaičiuojami optimalūs konst-
rukcijos parametrai; skaičiuojamos lėtinimo sistemų su optimaliais konstrukcijos 
parametrais elektrinės charakteristikos. 

Kaip optimizavimo kriterijus, taikytinas apibendrintas parametras – kokybė 
[9.14], apibrėžiama kaip sistemos praleidžiamųjų dažnių juostos ir vėlinimo 
trukmės sandauga vQ F t∆= ⋅ . Tuomet lėtinimo sistemos konstrukcijos ir 
topologijos parametrų optk  optimizavimas yra uždavinio sprendimas, pagal kurį 
ieškomi tokie optk , kad 

( ) ( )opt optmaxQ k Q k=       (9.5) 
ir būtų atitinkami (9.2)–(9.4) apribojimai. 

Kadangi pagrindinis meandrinių lėtinimo sistemų privalumas – kompaktiš-
kumas, kaip papildomą tokių lėtinimo sistemų optimizavimo kriterijų reikia pasi-
rinkti lėtinimo sistemos plotą M M2S A l= × . Šiuo atveju optimizavimas yra 
uždavinio sprendimas, pagal kurį ieškomi tokie optk , kad 

( ) ( )
( ) ( )
opt opt

M opt M opt

max ,
min

Q k Q k
S k S k

 = =
     (9.6) 

ir būtų atitinkami (9.2)–(9.4) apribojimai. 
(9.5) ar (9.6) uždaviniams spręsti taikomi skaitiniai ekstremumo paieškos 

metodai. Pavyzdžiui, galima taikyti nuoseklaus koordinačių keitimo Gauso ir 
Zeidelio metodą [9.19], pagal kurį tol keičiamas vienas iš parametrų, kai kitų 
parametrų vertės fiksuotos, kol tikslo funkcija didėja. Tikslo funkcijai nustojus 
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didėti, parametro vertė fiksuojama ir tokiu pat būdu ieškoma dalinio tikslo 
funkcijos ekstremumo pagal antrąjį parametrą. Šis procesas kartojamas daugybę 
kartų, kol nustatomas absoliutus tikslo funkcijos ekstremumas. Atsitiktinėms 
pradinėms parametrų vertėms parinkti galima taikyti minėtąjį Monte Karlo 
metodą [9.18]. 

9.3. Meandrinių lėtinimo sistemų su tarpstrypiniais 
ekranais sintezės metodika 

Lėtinimo sistemos sintezė yra jos konstrukcijos ir topologijos parametrų ap-
skaičiavimas, garantuojant reikiamas elektrines charakteristikas ir parametrus. 
Dažniausiai galima sudaryti daug skirtingų konstrukcijos ir topologijos variantų, 
garantuojančių reikiamus elektrinius parametrus, todėl sintezės rezultatas yra 
nevienareikšmis. Jei sintezuotoji lėtinimo sistema pagal pasirinktą kriterijų yra 
geriausia iš visų galimų sintezės rezultato variantų, tuomet manoma, kad atlikta 
optimali sintezė. 

Meandrinių lėtinimo sistemų sintezė atliekama tokia eilės tvarka: 
• apibūdinami reikiami elektriniai parametrai ir jų nuokrypiai; 
• parenkama sistemos konstrukcija bei pradinės konstrukcijos ir topologi-

jos parametrų vertės; 
• nustatomi konstrukcijos ir topologijos parametrų apribojimai; 
• parenkamas sintezės metodas ir algoritmas; 
• vyksta sintezės procesas – nustatomi konstrukcijos ir topologijos 

parametrai, atitinkantys reikiamus elektrinius parametrus. 
Sintezė atliekama parenkant tam tikrus konstrukcijos parametrus ir siekiant 

gauti reikiamus elektrinius parametrus. Elektriniai parametrai apskaičiuojami 
taikant sistemos matematinius modelius ir reikiamas analizės metodikas. 

Sintezės rezultatas – lėtinimo sistemos su reikiamais elektriniais parametrais 
topologijos matmenys: meandrinio laidininko ir tarpstrypinių ekranų pločiai 1w  ir 

2w , atstumas tarp gretimų meandro juostelių s , meandro aukštis 2A  ir meandro 
ilgis Ml . 

Pasirenkant sintezės metodą ir algoritmą, reikia nustatyti, kokie kons-
trukcijos ir topologijos parametrai keistini, kaip šių parametrų pokyčiai veikia 
elektrinių parametrų pokyčius, kurie konstrukcijos ir topologijos parametrai turi 
didžiausios įtakos elektrinėms charakteristikoms. Kai konstrukcijos ir topologijos 
parametrų įtaka elektriniams parametrams žinoma, gali būti sudarytas sintezės 
algoritmas. Dažniausiai sintezės algoritmas įgyvendinamas keičiant tik vieną 
konstrukcijos parametrą, turintį didžiausios įtakos vienam iš elektrinių parametrų 
tol, kol gaunama reikiama šio elektrinio parametro vertė žemųjų dažnių srityje. 
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Šio proceso metu kitų parametrų vertės fiksuotos. Toliau keičiamas kitas 
konstrukcijos parametras, atitinkamai labiausiai veikiantis kitą elektrinį 
parametrą ir t. t. 

Konstrukcijos ir topologijos parametrų įtaka meandrinių lėtinimo sistemų 
savybėms analizuojama [9.3, 9.8–9.12, 9.14] darbuose. Juose nustatyta, kad 
meandrinės lėtinimo sistemos lėtinimo koeficientas Lk  (ir vėlinimo trukmė vt ) 
labiausiai priklauso nuo meandro aukščio 2A , jo žingsnio, pagrindo storio 1h  ir 
jo dielektrinės skvarbos r1ε ; kai meandro žingsnis pastovus, lėtinimo 
koeficientas mažai priklauso nuo atstumo tarp gretimų meandro juostelių s  ir jų 
pločio 1w ; lėtinimo koeficientas faktiškai nepriklauso nuo meandrinio laidininko 
storio t . Be to, minėtuose darbuose įrodyta, kad lėtinimo koeficientas 
mikrojuostelinėse meandrinėse lėtinimo sistemose didėja, jeigu mažinamas 
dielektrinio pagrindo storis 1h  ir didinama jo dielektrinė skvarba r1ε . 

Meandrinės lėtinimo sistemos įėjimo varža [9.16] beveik vienodai priklauso 
nuo pagrindo storio ir jo dielektrinės skvarbos pokyčių bei nuo atstumo tarp gre-
timų meandro juostelių ir jų pločio pokyčių; įėjimo varža beveik nekinta, kintant 
meandro aukščiui ir meandrinio laidininko storiui. Be to, mikrojuostelinių 
meandrinių lėtinimo sistemų įėjimo varža visuomet mažėja, kai platinamos 
meandrinio laidininko juostelės, mažinami tarpai tarp jų, naudojami plonesni su 
didesne dielektrine skvarba dielektriniai pagrindai. Keičiant minėtais būdais lėti-
nimo sistemų konstrukcijos parametrus, kartu su įėjimo varžos mažėjimu mažėja 
ir jos priklausomybė nuo dažnio. Tik susiaurinus tarpus tarp juostelių, dėl padi-
dėjusio elektromagnetinio sąryšio tarp gretimų meandro juostelių lėtinimo siste-
mos įėjimo varža pasidaro labiau priklausoma nuo dažnio. 

Lėtinimo koeficiento dispersija mikrojuostelinėse meandrinėse lėtinimo sis-
temose bus mažiausia, kai sistemos projektuojamos ant plonų, nedidelės dielekt-
rinės skvarbos dielektrinių pagrindų su mažo aukščio 2A  meandriniais laidinin-
kais, sudarytais iš kiek galima platesnių ir rečiau išdėstytų juostelių [9.16]. 

[9.8, 9.11, 9.12] darbuose parodyta, kad siaurėjant tarpstrypinių ekranų 
juostelėms, meandrinės lėtinimo sistemos lėtinimo koeficientas ir įėjimo varža 
didėja. Be to, siaurėjant tarpstrypiniams ekranams, siaurėja ir nagrinėjamų lėti-
nimo sistemų praleidžiamųjų dažnių juosta. 

Apibendrinant konstrukcijos parametrų įtaką meandrinių lėtinimo sistemų su 
tarpstrypiniais ekranais elektrinėms charakteristikoms, sudaryta 9.1 lentelė. Šioje 
lentelėje parodyti elektrinių parametrų pokyčiai, mažėjant vienam iš 
konstrukcijos parametrų. Ženklas „↑“ reiškia elektrinio parametro vertės 
padidėjimą, ženklas „↓“ – sumažėjimą. Ženklas „–“ rodo, kad konstrukcijos 
parametras beveik neturi įtakos atitinkamam elektriniam parametrui. 
Konstrukcijos ir topologijos parametrų pokyčiai, labiausiai turintys įtakos tam 
tikrų elektrinių parametrų pokyčiams, pažymėti tamsiu fonu ir atitinkamu „↑“ 



9. Elektrodinaminių vėlinimo linijų projektavimo automatizavimo problematika  424
arba „↓“ ženklų skaičiumi. Kuo tamsesnis fonas ir kuo daugiau „↑“ arba „↓“ 
ženklų, tuo didesnė konstrukcijos parametro įtaka atitinkamam elektriniam 
parametrui. 
9.1 lentelė. Konstrukcijos ir topologijos parametrų įtaka meandrinių lėtinimo sistemų 
savybėms 

Elektrinių parametrų pokyčiai, mažėjant 
atitinkamam konstrukcijos parametrui Konstrukcijos ir topologijos parametrų 

pokyčiai ZIN kL tv ∆tv ∆F 
Meandro aukštis 2A  ↓ – ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ 
Meandro ilgis lM  ↓ – – ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ 
Dielektrinio pagrindo storis h1  ↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓ ↑ 
Pagrindo dielektrinė skvarba εr1,  ↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓ ↑ 
Meandrinio laidininko plotis w1  ↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑ ↑ 
Tarpstrypinių ekranų plotis w2  ↓ ↑ ↑ ↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 
Atstumas tarp gretimų juostelių s  ↓ ↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↓↓ 

Iš 9.1 lentelės matyti, kad meandrinės lėtinimo sistemos su tarpstrypiniais 
ekranais elektriniai parametrai yra daugelio sistemos konstrukcijos parametrų 
funkcijos. Be to, kiekvienam elektriniam parametrui didelės įtakos turi keletas 
konstrukcijos ir topologijos parametrų. Pavyzdžiui, reikiamas lėtinimo koefi-
ciento Lk  ar vėlinimo trukmės vt  vertes galima gauti, keičiant meandro aukštį 
2A , ilgį Ml , dielektrinio pagrindo storį 1h  arba dielektrinę skvarbą r1ε . Reikiamą 
įėjimo varžos INZ  vertę galima gauti, keičiant meandrinio laidininko plotį 1w , 
dielektrinio pagrindo storį 1h  arba dielektrinę skvarbą r1ε . Tačiau, kaip jau buvo 
minėta, dielektrinio pagrindo parametrai negali būti laisvai varijuojami. Reikia-
mus elektrinius parametrus galima gauti, naudojant skirtingus dielektrinius pa-
grindus ir esant skirtingoms varijuojamų konstrukcijos parametrų ( 1w , 2w , s , 
2A  ir Ml ) vertėms. Tačiau taip susintezuotos lėtinimo sistemos turės skirtingas 
praleidžiamųjų dažnių juostas. 

Tokiu būdu sudarant sintezės algoritmą, galimi iš karto keli jo variantai, kai, 
siekiant gauti tam tikrą elektrinį parametrą, skirtinguose cikluose keičiami skir-
tingi konstrukcijos ir topologijos parametrai. Tarkime, pasirinkus dielektrinio 
pagrindo parametrus, reikiamą įėjimo varžos INZ  vertę galima gauti, keičiant 
meandrinio laidininko plotį 1w . Kita vertus, reikiamą vėlinimo trukmės vt  vertę 
galima gauti, keičiant meandro aukštį 2A  arba ilgį Ml , tačiau šitų parametrų 
keitimas stipriai veikia lėtinimo sistemos praleidžiamųjų dažnių juostos plotį. Be 
to, didinant 2A  arba Ml , didėja lėtinimo sistemos užimamas plotas MS . Kai 
sintezės metu gautos F∆  arba MS  vertės neatitinka techninių reikalavimų, rei-
kiama vėlinimo trukmė vt  gaunama, keičiant tarpo s  dydį tarp gretimų strypelių, 
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užuot keitus meandro matmenis 2A  arba Ml . Šio parametro įtaka F∆  ir MS  yra 
mažesnė. Reikiamą praleidžiamųjų dažnių juostos F∆  vertę galima gauti, kei-
čiant tarpstrypinių ekranų plotį 2w . 

Pradinės meandro aukščio 2A  ir ilgio Ml  vertės nustatomos pagal pasirinkto 
standartinio dielektrinio pagrindo matmenis. Parenkant kitų topologijos para-
metrų (meandrinio laidininko bei tarpstrypinių ekranų pločių 1w  ir 2w , atstumo 
tarp gretimų meandro juostelių s ) pradines vertes, reikia atsižvelgti į gamybos 
technologijos apribojimus – sąlygą (9.4). 

9.4. Meandrinių lėtinimo sistemų su tarpstrypiniais 
ekranais sintezės algoritmas 

Įvertinus 9.1 lentelėje apibendrintus duomenis ir 9.1–9.3 poskyrių samprota-
vimus apie automatizuotą mikrojuostelinių meandrinių lėtinimo sistemų projek-

9.4 pav. Mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos su tarpstrypiniais 
ekranais topologijos sintezės algoritmo pirmasis variantas  
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tavimą buvo sudaryti du sistemų su tarpstrypiniais ekranais sintezės variantai. 
Sudarant sintezės algoritmą laikoma, kad meandrinės sistemos praleidžiamųjų 
dažnių juostą lemia jos DFCh eiga. Pagrindinis sintezės algoritmo variantas pa-
teiktas 9.4 pav. Kai sintezės metu gautos F∆  arba MS  vertės neatitinka techninių 
reikalavimų, sintezei gali būti taikomas antrasis sintezės algoritmo variantas, pa-
vaizduotas 9.5 pav. 

Keturi kiekvieno algoritmo ciklai (9.4 pav., 9.5 pav. sprendimų blokai atitin-
kamai 4, 12, 14 ir 9) sudaryti taip, kad per kiekvieną ciklą vienas iš varijuojamų 
konstrukcijos parametrų būtų keičiamas tol, kol bus gautas reikiamo dydžio tas 
elektrinis sintezuojamos sistemos parametras, kurį lemia varijuojamas konstruk-
cijos parametras. 

Pagrindiniame algoritmo variante (9.4 pav.) pirmuoju ciklu (sprendimų blo-
kas 4) meandrinio laidininko plotis 1w  keičiamas tol, kol gaunama reikiama lėti-
nimo sistemos įėjimo varžos žemųjų dažnių srityje INnomZ  vertė. Antruoju ciklu 
(sprendimų blokas 12) meandro aukštis 2A  keičiamas tol, kol gaunama reikiama 

9.5 pav. Mikrojuostelinės meandrinės lėtinimo sistemos su papildomais 
tarpstrypiniais ekranais topologijos sintezės algoritmo antrasis variantas 
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sistemos vėlinimo trukmės žemųjų dažnių srityje v nomt  vertė. Trečiuoju ciklu 
(sprendimų blokas 14) keičiamas tarpstrypinių ekranų plotis 2w , lemiantis 
leistiną DFCh nuokrypą nuo tiesinės charakteristikos ir reikiamą praleidžiamųjų 
dažnių juostą nomF∆ . Kadangi kintant šiam konstrukcijos parametrui keičiasi visi 
sistemos elektriniai parametrai, po trečiojo ciklo grįžtama į pirmąjį. Jeigu 
pasiektos 2w  keitimo ribos, ketvirtuoju ciklu (sprendimų blokas 9) parenkamas 
meandro ilgis, garantuojantis leistiną DFCh nuokrypą nuo tiesinės 
charakteristikos ir reikiamą praleidžiamųjų dažnių juostą nomF∆ . Kadangi keis-
dami meandro ilgį keičiame sistemos vėlinimo trukmę, antrasis ir trečiasis ciklai 
(sprendimų blokai 12 ir 14) kartojami tol, kol gaunamos reikiamos vėlinimo 
trukmės ir praleidžiamųjų dažnių juostos vertės. Šis procesas kartojamas, kol bus 
užtikrinti leistini elektrinių parametrų nuokrypiai. Sprendžiant nuoseklaus 
priartėjimo uždavinį, algoritme taikomas skiltinio priartėjimo metodas. 

Antrojo algoritmo varianto (9.5 pav.) antruoju ciklu (sprendimų blokas 12) 
atstumas s  tarp gretimų meandro juostelių keičiamas tol, kol gaunama reikiama 
sistemos vėlinimo trukmės žemųjų dažnių vertė v nomt . Kadangi šio konstrukcijos 
parametro pokytis keičia visus sistemos elektrinius parametrus, po antrojo ciklo 
grįžtama į pirmąjį. Ketvirtuoju ciklu (sprendimų blokas 9) keičiamas meandro 
ilgis arba aukštis. 

Pagal [9.8–9.10] darbuose ir 8 skyriuje sukurtus lėtinimo sistemų modelius ir 
9.2, 9.3 poskyriuose pateiktas metodikas ir šio poskyrio algoritmus sukurta 
bandomoji plačiajuosčių meandrinių lėtinimo sistemų su tarpstrypiniais ekranais 
sintezės ir analizės programa. Taikant šią programą vienos meandrinės lėtinimo 
sistemos sintezė trunka iki 60 s; analizė, skaičiuojant 50 dažnio taškų 
charakteristikoje – 1–2 s (procesorius – Pentium Pro 200 MHz; darbinės 
atminties talpa – 128 MB). Programa gali būti naudojama plačiajuosčių 
meandrinių lėtinimo sistemų automatizuoto projektavimo pakete. Tokį paketą 
reikia papildyti atitinkamomis gamybinio proceso duomenų, lėtinimo sistemų ir 
jų konstrukcijų bibliotekomis, optimizavimo bei projektinės dokumentacijos 
ruošimo blokais. Šios programos veikimą iliustruoja dviejų meandrinių lėtinimo 
sistemų pradiniai duomenys ir topologijos sintezės rezultatai, pateikti 
9.2 lentelėje. Visų lentelėje pateiktų lėtinimo sistemų variantų laidaus sluoksnio 
storis – 0,01 mm. Be gautų konstrukcijos parametrų 1w , 2w , s , 2A  ir Ml , 
lentelėje dar nurodytas sintezuotos lėtinimo sistemos plotas M M2S A l= × . 

Lyginant 9.2 lentelėje pateiktus lėtinimo sistemų variantų parametrus matyti, 
kad lėtinimo sistemos įėjimo varžos didėjimas, nekintant vėlinimo trukmei (LSl 
ir LS2), gautas, naudojant storesnį dielektrinį pagrindą ir siaurinant meandrinį 
laidininką ir tarpstrypinius ekranus. Dėl to mažėja lėtinimo sistemos praleidžia-
mųjų dažnių juosta ir šiek tiek – meandro plotas. 1,5 karto didesnė vėlinimo 
trukmė, esant tokiai pačiai kaip LSl ir LS3 sistemų įėjimo varžai, lėmė 1,44 karto 
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didesnį lėtinimo sistemos plotą ir 1,53 karto mažesnę praleidžiamųjų dažnių 
juostą. Dvigubai didesnė vėlinimo trukmė (LS1 ir LS4) gauta, naudojant didesnės 
dielektrinės skvarbos dielektrinį pagrindą, siaurinant meandrinį laidininką ir 
tarpstrypinius ekranus bei didinant lėtinimo sistemos aukštį 2A  ir ilgį Ml . Tai 
lėmė 1,54 karto didesnį lėtinimo sistemos plotą ir 1,53 karto mažesnę pralei-
džiamųjų dažnių juostą. Sintezuotų lėtinimo sistemų LS1–LS4 (9.2 lentelė) vėli-
nimo trukmės bei įėjimo varžos ties meandro viduriu ( 0x = ) dažninės priklauso-
mybės pateiktos 9.6 pav. 

Sukurtos programinės įrangos [9.1, 9.2, 9.4, 9.5] testavimas parodė, kad ji 
gali būti taikoma inžinerinėje praktikoje. 

9.2 lentelė. Meandrinių lėtinimo sistemų elektriniai parametrai ir sintezuoti šių sistemų 
konstrukcijos matmenys 
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LS1 10 50 2,05 20,5 0,25 7,3 0,36 0,30 0,2 19,6 70 13,72 
LS2 10 75 1,75 17,5 1,00 7,3 0,32 0,25 0,2 19,0 70 13,30 
LS3 15 50 1,34 20,1 0,25 7,3 0,37 0,27 0,2 28,2 70 19,74 
LS4 20 50 1,34 26,8 0,25 9,6 0,28 0,25 0,2 26,4 80 21,12 
 

9.6 pav. Sintezuotų meandrinių lėtinimo sistemų LS1–LS4 su kilpų pavidalo 
tarpstrypiniais ekranais vėlinimo trukmės (a ir c) ir įėjimo varžos meandro 
viduryje (b ir d)  priklausomybės nuo dažnio 
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9.5. Spiralinių vėlinimo linijų sintezės metodika ir 

algoritmai 
Kai reikiama vėlinimo trukmė didesnė kaip 20 ns, o praleidžiamųjų dažnių 

juosta neviršija 100–200 MHz, naudotinos spiralinės linijos. Spiralines vėlinimo 
linijas galima gaminti standartine daugiasluoksnių spausdintų plokščių 
technologija (9.7 pav.). Šiame poskyryje pateiksime daugiasluoksnių spausdintų 
plokščių technologija gaminamų spiralinių linijų su vidiniais išilgai laidžiais 
ekranais sintezės metodiką ir algoritmą. 

9.5.1. Spiralinės vėlinimo linijos matematinis modelis 
Bendruoju atveju vėlinimo linijų matematinis modelis susieja linijos 

konstrukcijos parametrus su jos elektrinėmis charakteritikomis. Spiralinės linijos 
atveju – tai spiralės storis h , aukštis 2A  ir ilgis Spl , spiralės žingsnis p  ir 
atstumas nuo spiralės iki išilgai laidaus ekrano b . 

Pagrindinės elektrinės vėlinimo linijos charakteristikos yra šios: fazės 
vėlinimo trukmė esant žemiesiems dažniams v ŽDt  ir šios trukmės dažninė 
priklausomybė v ( )t f , linijos banginė varža esant žemiesiems dažniams BŽDZ  ir 
jos dažninė priklausomybė B ( )Z f  bei linijos praleidžiamųjų dažnių juosta F∆ . 
Linijos su daugeliu atvadų apibūdinamos ir vėlinimo trukme tarp atvadų v 1ŽDt . 

Apibendrintas spiralinių vėlinimo linijų modelis ir jį aprašančios elektrinės 
charakteristikos pateiktos [9.14] darbe. Ten parodyta, kad spiralinių linijų su 
vidiniais išilgai laidžiais ekranais vėlinimo trukmė yra didžiausia esant 

9.7 pav. Spiralė spausdintoje plokštėje (a) ir 4-ių sluoksnių spausdintos 
plokštės – spiralinės linijos su vidiniais ekranais skerspjūvis (b):   1 – išoriniai 
laidūs sluoksniai su spiralės pusvijomis,   2 – metalizuotos kiaurymės, jungian-
čios spiralės pusvijas,   3 – laidūs sluoksniai – vidiniai išilgai laidūs ekranai 



9. Elektrodinaminių vėlinimo linijų projektavimo automatizavimo problematika  430
žemiesiems dažniams, o dažniui didėjant vėlinimo trukmė mažėja. Toks pat ir 
šios linijos banginės varžos dažninės priklausomybės pobūdis. Kai vėlinimo 
trukmė neviršija kelių dešimčių nanosekundžių, nuostoliai šioje linijoje nedideli, 
ir galima laikyti, kad praleidžiamųjų dažnių juostą riboja fazės vėlinimo trukmės 
dažninė dispersija. Šios pielaidos laikomasi sintezuojant spiralinės vėlinimo 
linijos konstrukciją.  

9.5.2. Spiralinės vėlinimo linijos konstrukcijos sintezės algoritmas 
Sudarant sintezės algoritmą labai svarbu parinkti tinkamas konstrukcijos ir 

elektrinių linijos parametrų poras. Tuo tikslu buvo analizuojamos linijų elektrinių 
parametrų priklausomybės nuo varijuojamų konstrukcijos parametrų skaitinių 
verčių. Ši analizė leido kiekvienam elektriniam parametrui parinkti tokį 
konstrukcjos parametrą, kuris turi didžiausią įtaką to elektrinio parametro vertei. 
Analizės rezultatus iliustruoja 9.8 pav. grafikai, vaizduojantys spiralinės linijos 
elektrinių parametrų ryšį su jos konstrukcijos parametrais. Kaip matyti iš grafikų, 
spiralinės linijos atveju svarbu nagrinėti šias elektrinių ir konstrukcijos parametrų 
poras: v ŽDt  ir Spl , BŽDZ  ir p , F∆  ir h , v 1ŽDt  ir 2A  (9.8 pav. jų priklausomybės 
pateiktos pajuodintomis linijomis). 

9.8 pav. Spiralinės linijos elektrinių parametrų priklausomybės nuo varijuojamų 
jos konstrukcijos parametrų. Sintezės reikalavimus atitinkančios parametrų 
priklausomybės pateiktos pajuodintomis ištisinėmis linijomis 



 431
Spiralinės linijos su daugeliu atvadų konstrukcijos sintezės algoritmas pa-

teiktas 9.9 pav. Algoritmą sudaro keturi vienas į kitą įstatyti ciklai. 
Pirmuoju ciklu (9.9 pav., 4 sprendimų blokas) algoritmas tol keičia spiralės 

žingsnį p  ir skaičiuoja linijos modelio banginę varžą BmZ , kol pasiekia banginę 
varžą BŽDZ . 

Antruoju ciklu (9.9 pav., 7 sprendimų blokas) tol keičiamas linijos ilgis Spl , 
kol gaunama reikalaujama linijos vėlinimo trukmė žemųjų dažnių srityje. 
Kadangi linijos banginė varža nuo linijos ilgio nepriklauso, po antrojo ciklo į 
pirmąjį ciklą negrįžtama. 

Trečiuoju ciklu (9.9 pav., 10 sprendimų blokas) keičiamas spiralės storis, kol 
gaunamas reikiamas praleidžiamųjų dažnių juostos plotis. Kadangi nuo linijos 
storio priklauso ir banginė varža, numatytas grįžimas į pirmąjį ciklą. 

Ketvirtuoju ciklu (9.9 pav., 13 sprendimų blokas) keičiamas spiralės aukštis 
2A , kol gaunama reikiama vienos spiralės vijos vėlinimo trukmė, t. y. vėlinimo 
trukmė tarp vijos atvadų. Spiralės aukštis keičia visus linijos elektrinius 
parametrus, todėl po šio ciklo numatytas grįžimas į pirmąjį ciklą. 

9.9 pav. Spiralinės vėlinimo linijos konstrukcijos sintezės algoritmas 
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9.6. Apibendrinimas 

Pagrindinę elektrodinaminės vėlinimo linijos dalį – lėtinimo sistemą – ga-
lima sukurti automatizuoto projektavimo kompiuterizuotomis sistemomis, kurias 
valdo specialūs programų paketai. Pagrindinis vėlinimo linijos projektavimo 
tikslas – parinkti linijos konstrukciją ir konstrukcijos parametrus taip, kad su-
projektuota linija atitiktų jai keliamus reikalavimus, t. y. liniją suprojektuoti su 
reikiamais konstrukcijos parametrais ir elektrinėmis charakteristikomis. 

Svarbiausi elektrodinaminės vėlinimo linijos projektavimo etapai: konstruk-
cijos pradinio varianto sintezė; konstrukcijos pradinio varianto analizė; pradinio 
varianto koregavimas, jei reikia, ir naujo varianto analizė; konstrukcijos optimi-
zavimas; konstruktorinės ir technologinės dokumentacijos rengimas. Visais pro-
jektavimo etapais taikoma tam tikra specifinė programinė įranga. 

Pateikta apibendrintoji automatizuoto lėtinimo sistemų projektavimo proceso 
blokinė schema. Analizės ir optimizavimo etapams įgyvendinti būtina kurti pro-
jektuojamų vėlinimo linijų matematinius modelius, atitinkančius automatizuotų 
projektavimų sistemų koncepciją – nedidelius kompiuterių išteklius. 

Pasiūlyta plačiajuosčių meandrinių lėtinimo sistemų automatizuoto projekta-
vimo metodika. Apibūdinti pagrindiniai projektuojamos sistemos parametrai: 
praleidžiamųjų dažnių juosta F∆ , vėlinimo trukmė vt  ir įėjimo varža INZ . Pada-
ryta prielaida, kad meandrinės lėtinimo sistemos praleidžiamųjų dažnių juostą 
lemia jos DFCh eiga. Pagal siūlomą metodiką iš pradžių parenkamos pradinės 
vėlinimo linijos konstrukcijos parametrų vertės, po to, keičiant varijuojamų 
konstrukcijos parametrų vertes, atliekama topologijos sintezė tol, kol gaunamos 
techninius reikalavimus atitinkančios elektrinės charakteristikos. 

Atsižvelgiant į konkrečius techninius reikalavimus, pradinis meandrinės 
lėtinimo sistemos su tarpstrypiniais ekranais konstrukcijos ir topologijos 
variantas gali būti tobulinamas taikant optimizavimo metodus. Kaip optimiza-
vimo kriterijus taikytinas apibendrintas parametras – kokybė, kuri apibrėžiama 
kaip sistemos praleidžiamųjų dažnių juostos ir vėlinimo trukmės sandauga 

vQ F t∆= ⋅ . Siekiant gauti kompaktišką meandrinės lėtinimo sistemos 
konstrukciją, kaip papildomą optimizavimo kriterijų reikia pasirinkti lėtinimo 
sistemos plotą M M2S A l= × .  

Pasiūlyta meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais tarpstrypiniais ekra-
nais sintezės metodika. Nustatyta, kad meandrinės lėtinimo sistemos su tarpstry-
piniais ekranais elektriniai parametrai yra daugelio konstrukcijos parametrų 
funkcijos. Todėl sudarant sintezės algoritmą, galimi iš karto keli jo variantai, ku-
rių, siekiant gauti tam tikrą elektrinį parametrą, skirtinguose cikluose keičiami 
skirtingi konstrukcijos ir topologijos parametrai. 

Sukurti du meandrinių lėtinimo sistemų su tarpstrypiniais ekranais sintezės 
algoritmo variantai, besiskiriantys praleidžiamųjų dažnių juostos valdymo 
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ciklais: vienu atveju keičiamas meandro aukštis 2A , kitu atveju – atstumas tarp 
meandro juostelių ir tarpstrypinių ekranų s . Sudarytieji algoritmai įgyvendinti 
bandomojoje programinėje įrangoje ir patikrinti atlikus keturių lėtinimo sistemų 
su kilpų pavidalo tarpstrypiniais ekranais bandomąją sintezę. Atliktas sukurtos 
programinės įrangos testavimas parodė, kad ji puikiai atitinka šiuolaikinių auto-
matizuoto projektavimo koncepciją – reikalauja nedidelių kompiuterinių išteklių 
ir puikiai tinka vėlinimo linijų automatizuotam projektavimui (vienos meandrinės 
lėtinimo sistemos sintezė truko iki 60 s; analizė, skaičiuojant 50 dažnio taškų 
charakteristikoje, – 1–2 s (procesorius – Pentium Pro 200 MHz; darbinės atmin-
ties talpa – 128 MB)). 

Pasiūlyta spiralinių vėlinimo linijų sintezės metodika ir algoritmas. Sudarant 
sintezės algoritmą parinktos šios elektrinių ir konstrukcijos parametrų poros: 
fazės vėlinimo trukmė v ŽDt  ir spiralinės linijos ilgis Spl , linijos banginė varža 

BŽDZ  ir vijų žingsnis p , praleidžiamųjų dažnių juosta F∆  ir dielektrinio 
sluoksnio storis h , vienos vijos vėlinimo trukmė v 1ŽDt  ir vijos aukštis 2A . 
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Simulation and Application of Super-Wide-Band 
Slow-Wave Structures 

Summary 
In 1864, James Clerk Maxwell predicted that electric and magnetic fields 

can propagate in the form of electromagnetic waves. Experiments performed in 
1885–87 by physicist Heinrich Rudolf Hertz confirmed existence of radio waves. 
H. R. Hertz developed equipment to produce, radiate, and detect microwaves and 
observed the reflection of microwave energy from solids [1]. In 1922, Marchese 
Guglielmo Marconi proposed to use short waves for radio detection of objects 
[1]. In 1934, the first an experimental radar station was developed that led to 
British Home Chain air defense system [1]. 

Needs for radar equipment, expecially in the period of World War II, stimu-
lated development of microwave technology. Powerful generators and amplifiers 
were necessary for radars. Scientists and engineers successfully solved problems. 
Albert Hull invented magnetron in 1920. Brothers Russell and Sigurd Varian de-
veloped klystron in 1936. Andrew V Haeff proposed the idea of traveling-wave 
devices in 1933. In 1942–43, Rudolf Kompfner developed a traveling-wave tube. 
Later R. Kompfner and John Pierce refined it at Bell Labs. 

Interaction of electromagnetic oscillations and electrons of electron beam is 
used in microwave electrovacuum devices. Traveling-wave devices are based on 
interaction of traveling electromagnetic wave and the beam. The velocity of the 
traveling-wave must be matched with velocity of electrons. Velocity of electrons 
is less than velocity of electromagnetic waves in the free space. Thus, retarded 
waves are necessary in traveling-wave devices. Slow-wave structures are used 
for retardation of electromagnetic waves. 

Researchers developed many types of slow-wave devices [3]. Because of 
dependence of properties of active microwave devices on properties of used 
slow-wave, many efforts were made for development of theory, experimental 
investigations and improvement of slow-wave devices. Results of investigations 
are presented in [4, 5], and many other monographs and papers. 
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As a result of performed investigations, new fields for application of slow-

wave devices were discovered. At the same time, requirements for special prop-
erties of the devices appeared. 

The slow-wave devices with the super-wide pass-band are necessary for 
electromagnetic delay lines (DL) and traveling-wave cathode-ray tubes 
(TW CRT). TW CRTs are developed for traveling-wave oscilloscopes that are 
used for investigation of single high-speed processes. Traveling-wave deflection 
systems must ensure the pass-band of tubes and oscilloscopes from 0 to some 
gigahertz. 

In 1965, professor Zenonas Vainoris initiated research in the field of electro-
dynamic slow-wave devices at Vilnius Gediminas Technical University. As a 
result of research in the period 1965–95, important problems, related to investi-
gation and design of the super-wide band delay lines and traveling-wave deflect-
ing systems, are solved. The generalized theory of super-wide band helical and 
meander systems is developed. Processes in traveling-wave deflecting systems 
are revealed, and theory of TW CRTs is developed. New technical solutions in 
the field of the super-wide band delay lines and traveling-wave deflecting sys-
tems are proposed. The main results of investigations are presented in [6–9]. 

Approximately from 1990, intensive investigations in the field of electro-
magnetics began. They were based on wide application of numerical methods for 
investigation of electromagnetic fields, microwave and other electrodynamic de-
vices. The main problems and their solutions are discovered in [10–14] and other 
overviewing works. 

The principles of numerical methods are described in [15–27]. 
Numerical methods are used for solution of Maxwell, Poisson and Laplace 

equations. Differential and integral forms of Maxwell equations are used. For this 
reason, two groups of numerical methods are developed. Methods of the first 
group are based on solution of differential equations with partial derivatives. Fi-
nite difference method (FDM), finite element method (FEM), and finite difference 
time domain method (FDTD) are the methods of this group. Methods of the other 
group (integral equation methods) are used for solution of integral equations. The 
most important method of this group is the method of moments (MoM). 

Besides mentioned methods, new modifications of numerical methods are 
developed. On the basis of FDTD and MoM, the very effective finite integration 
method (FIM) is created. It is used for software systems MAFIA and MicroWave 
Sudio developed by Computer Simulation Technology (CST) Company for analy-
sis of electromagnetic fields, simulation and design of microwave devices. 

Authors of this monograph used electrodynamic, multiconductor line and 
numerical methods for modeling, simulation, analysis and design of super-wide 
band slow-wave structures.  
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In general case, the main goal at analysis of a slow-wave structure is to de-

termine its frequency characteristics – retardation factor and characteristic im-
pedance versus frequency. 

The retardation factor Rk  shows how many times the phase velocity phv  in 
the slow-wave system is less than 0c  – light velocity in the free space (in vac-
uum). According to transmission line theory  
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where 1L  are 1C  are inductance and capacitance per unit length. 
Characteristic impedance of the system is given by 
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Characteristic impedance of a homogeneous structure can be found using 
equation 
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where )(xU  and )(xI  are voltage and current at the section of the system with 
coordinate x . 

In the case of a non-homogeneous structure ratio )(xU / )(xI  is complex and 
means input impedance.  

Usually retardation factor, characteristic impedance, input impedance and 
other characteristics of slow-wave structures are determined as a result of solu-
tion of dispersion equation. Dispersion equation can be relatively easily derived 
for a homogeneous system. In the case of complex inhomogeneous slow-wave 
structures, derivation of the equation is complicate. For this reason, numerical 
methods are used for analysis. Numerical methods allow avoiding many difficul-
ties, save time and mental labor resources. 

At application of slow-wave systems, a lot of other characteristics is used. In 
the case of delay lines, delay time versus frequency, transfer function, amplitude-
frequency response, phase-frequency response and transient response are the 
most important characteristics. If retardation factor is determined, the delay time 
of the delay line is given by 

L
d R
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lt k= ,           

where Ll  is the length of the line. 
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In TW CRTs the incident wave in the traveling deflecting system acts on 

electrons of the electron beam and causes its deflection [8, 9]. In this case, two 
groups of characteristics must be considered: characteristics of the traveling-
wave deflection system, and characteristics of the cathode-ray tube that charac-
terize restoration of signal form on the screen. It is important that characteristics 
of the cathode-ray tube characterizing restoration of signal form on the screen 
differ from characteristics of the deflecting system characterizing transmission of 
the signal to the load of the signal path in the tube. 

The monograph consists of introduction and nine chapters. 
Inhomogeneous helical slow-wave systems are considered in Chapter 1. The 

generalized models of the systems with rectangular cross-section are proposed. 
The electrodynamical method is applied for analysis. The expressions for retarda-
tion factor and input impedance are derived. Simulation of the systems revealed 
ways for reduction of dispersion and widening of the pass-band. 

The fundamentals of the multiconductor line method are presented in Chap-
ter 2. The method is applied for investigation of complex meander and helical 
structures. The numerical methods and algorithms based on iterations and appli-
cation of scattering transmission-line matrices are developed. 

At application of the multiconductor line method, values of characteristic 
impedances of the multiconductor lines are necessary. Methods of calculation of 
characteristic impedances are described in Chapter 3. The fundamentals of finite 
difference, finite element and integral equation numerical methods are presented. 
The moment method is applied for calculation of parameters of microstrip multi-
conductor lines consisting of finite number of conductors. 

The twined helical, quasi-symmetrical and gutter-type helical and meander 
systems are considered in Chapter 4. Models of the systems based on the multi-
conductor line method are proposed. Frequency properties of the systems are re-
vealed and described. Besides the multiconductor method, the CST MicroWave 
Studio software system is used for simulation of the quasi-symmetrical and gut-
ter-type systems. The rejecting properties of slow-wave systems containing peri-
odical inhomogeneities are revealed. The hybrid method is proposed for simula-
tion of the microstrip meander line with the finite length. The influence of the 
end effects are taken into account at calculation of delay time of the microstrip 
meander lines. 

Many commercial software packages are developed for simulation of elec-
tromagnetic fields, research and design of microwave devices. Possibilities of 
application of AWR software package Microwave Office and CST software sys-
tem MicroWave Studio for investigation of super-wide band periodical structures 
are considered in Chapter 5. The Microwave Office package is used for investiga-
tion of the helical system, twined helical system properties, research and elimina-
tion of resonances in the system of shields in helical systems. The MicroWave 
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Studio system is used for three-dimensional modeling of helical delay lines and 
traveling-wave deflection systems. Properties of helical system containing anisot-
ropical shields, systems containing periodical inhomogeneities, asymmetrical and 
symmetrical meander systems (with plane and axial symmetry) are investigated. 

Using the multiconductor line method, we can reveal general properties of 
the super-wide band slow-wave structures and relatively easily find solutions for 
improving properties of the systems. On the other hand, the multiconductor line 
method generally allows investigation of infinitively long structures. Using soft-
ware packages like MicroWave Studio, we can simulate the systems with the fi-
nite length and take into account finite conductances of metallic parts, losses in 
dielectric elements, reflections from inhomogeneities in the signal paths, etc. Un-
fortunately, calculated characteristics depend on the total influence of various 
factors and it is difficult to evaluate the influence of a separate factor in order to 
improve properties of the structure in this instance. For these reasons, the idea to 
use the synergy of various methods is proposed and used for investigation of 
slow-wave systems in Chapter 6. The multiconductor line method and Micro-
Wave Studio software system are used for research of inhomogeneous meander 
systems, H-profile meander system, symmetrically and asymmetrically shielded 
helical systems and the helical system with axial symmetry. 

Specific problems related to application of the slow-wave structures for de-
flection of electron beam in the TW CRTs are solved in Chapter 7. Here fre-
quency responses (amplitude frequency and phase frequency characteristics) and 
transient responses of traveling-wave deflecting systems and cathode-ray tubes 
are considered. Possibilities of compensation of phase frequency distortions are 
discovered. Distribution of electrical field in various types of deflection systems 
is analyzed. Non-linear frequency distortions of harmonic signals and electrical 
pulses are estimated. The model of the signal path of TW CRTs is proposed. It is 
applied to estimate the influence of transitions to slow-wave deflecting system 
onto characteristics of deflecting systems and cathode-ray tubes. At last, the me-
thods that allow improving dynamic properties of TW CRTs are discovered. 

Various types of the microstrip meander lines for delay of wide-band electri-
cal signals are considered in Chapter 8. Proposed models and methods allow es-
timating the influence of variation of conductors step, shields, and properties of 
dielectric materials onto frequency characteristics of meander DLs. Besides that, 
models of the complex meander DLs containing additional shields among the 
conductors of the lines are proposed and methods for calculation of frequency 
characteristics are developed. The best results can be achieved using modified 
gutter-type meander DLs. 

The problems related to automatization of design and optimal design of me-
ander and helical slow-wave systems and delay lines are considered and solved in 
Chapter 9. 
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The results of research presented in the monograph can be used for analysis, 

synthesis and design of slow-wave structures for modern electronic devices with 
super-wide pass-band. 
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