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СИНТЕЗ ФНЧ НА НЕОДНОРІДНИХ ЛІНІЯХ З РОЗШИРЕНОЮ 

СМУГОЮ ЗАХИСТУ ВІД ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ 
 

Для фільтрації сигналів в колах  живлення  в даний час використовуються фільтри нижніх частот (ФНЧ). 

Розглянута процедура збільшення частотної полоси загородження розподілених ФНЧ за рахунок використання 

неоднорідних відрізків ліній передач в якості секцій фільтрів. Дана задача має безліч рішень, одне з яких 

знаходження такої функції зміни хвильового опору від координати лінії, при якій в заданій смузі частот відсутні 

канали витоку інформації. Завдяки чому можна отримати значний виграш в розрядці спектра резонансних частот, 

підвищити виборчі властивості, придушити паразитні смуги пропускання, зробити технологічними вузли, 

реалізація яких на базі однорідних ліній була б неможливою. Розглянуту методику можна використати для 

розробки методів побудови фільтрів із заданим розподілом каналів витоку інформації за допомогою зсуву нулів і 

полюсів вхідної провідності, та отримати аналітичні вирази для визначення хвильових провідностей. Даний метод 

доцільно використовувати при побудові фільтрів кіл живлення систем передачі інформації. 

Ключовиі слова: неоднорідна лінія електропередачі, хвильовий опір, еквівалентний контур, розподілені параметри, 

час затримки 
 

Постановка проблеми. Для сучасної електрон-

ної апаратури, при одночасному збільшенні про-

дуктивності систем, зростанні швидкості передачі 

даних і підвищенні ефективності роботи, харак-

терна стійка тенденція до постійної мініатюри-

зації, як наслідок маємо: нові конструкції корпу-

сів інтегральних схем; збільшення числа виводів 

на один корпус; застосування технології монтажу 

на поверхню; щільність монтажу на платі; елект-

ронні схеми складаються з безлічі інтегральних 

схем (ІС). Однак кожне суттєве поліпшення 

продуктивності вимагає перевірки і мінімізації 

негативних наслідків, а це означає - переглянути 

та розробити засоби такої мінімізації. 

Наприклад, навантаження з характеристиками, 

що змінюються з високими швидкостями в 

широкому динамічному діапазоні - якими є 

сучасні процесори - виступають  генератором 

потужної широкосмугової перешкоди, що 

розповсюджується від неї до її джерела 

живлення і накладається на напругу живлення. 

Одним із технічних засобів боротьби з наведе-

ними негативними наслідками є фільтрація кон-

дуктивних завад за допомогою фільтрів нижніх 

частот (ФНЧ). При розробці фільтрів, наван-

тажених на такі складні навантаження слід спо-

чатку ретельно проаналізувати фізику явищ, що 

виникають при комутаційних перешкодах, бо 

неврахування хвильового характеру процесів в 

фільтрах призводить до появи несанкціонованих 

частотних каналів витоку інформації. Дані пара-

зитні частотні області можуть також служити 

каналами деструктивного зовнішнього впливу 

на оброблювану інформацію аж до її часткового 

або повного руйнування.  

Тож кожне суттєве поліпшення продуктив-

ності процесора вимагає перевірки і мінімізації 

негативних наслідків шляхом підбору нового 

фільтра. І оскільки мова йде про високо-

швидкісні системи де зі збільшенням швидкості 

передачі інформації, коли довжина хвилі стає 

сумірною з геометричними розмірами окремих 
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елементів, необхідно враховувати хвильовий 

характер процесів в реальних елементах, тому 

пропонується розглядати фільтри які 

використовуються на частотах понад 1 ГГц -  

розподілені фільтри, та спектральний підхід до 

синтезу пристроїв на основі неоднорідних ліній. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Одним з методів запобігання витоку інформації 

є фільтрація [1].  Для фільтрації сигналів в колах  

живлення  в даний час використовуються філь-

три нижніх частот (ФНЧ). Можливості відомих 

принципів побудови фільтруючих систем на базі 

однорідних ліній вже вичерпані. Для усунення 

каналів витоку інформації, викликаних зростан-

ням швидкості передачі інформації, пропону-

ється, в якості елементів фільтрів використову-

вати лінії передачі зі змінним по довжині 

хвильовим опором (неоднорідні лінії передачі) 

[2-3]. Відомо, що характер зміни хвильового 

опору повністю визначає АЧХ фільтрів, тому 

виникає задача знаходження такої функції зміни 

хвильового опору, при якій в заданій смузі 

частот відсутні канали витоку інформації. 

Канали витоку інформації визначаються 

розташуванням нулів і полюсів вхідного опору 

лінії, на основі якої будується фільтр. При цьому 

можливі дві ситуації: при побудові фільтра 

можна змінювати нулі і полюси як вхідного 

опору розімкнутої, так і замкнутої лінії. Отже, 

підбираючи розташування резонансних  і 

протирезонансних частот [5-6], можна варіювати 

розташуванням паразитних смуг пропускання і 

розташуванням максимуму загасання. 

Таким чином, для отримання широкої смуги 

загородження ФНЧ необхідно частоту 1 взяти 

якомога більшу. Для того, щоб і друга смуга 

загородження була якомога ширше, необхідно 

збільшити другу резонансну частоту 2, тобто 

треба здійснити розрядку спектра резонансних 

частот (сукупність резонансних і протирезо-

нансних частот утворює спектр лінії передачі) [6]. 

Мета полягає у розгляді спектрального підхо-

ду до синтезу пристроїв на основі неоднорідних 

ліній по заданому розподілу резонансних і проти-

резонансних частот на основі процедури Річардса, 

та знаходженні такої функції зміни хвильового 

опору, при якій в заданій смузі частот будуть 

відсутні канали витоку інформації. В якості 

елементів фільтрів слід використовувати лінії 

передачі зі змінним по довжині хвильовим 

опором (неоднорідні лінії передачі).  

Основні результати дослідження. В якості 

елемента ФНЧ пропонується використовувати 

багатоступінчасту пов'язану лінію передачі, 

причому кожна ступінь має однаковий час 

затримки. Такі кола відносяться до кіл 

Річардса стрижневої структури, розрахунки 

здійснюються для незв'язаних ліній, а потім 

враховується зв'язок. Згідно теореми Річардца  

вхідний опір розімкнутого і короткозамкнутого 

кола стиржневої структури записуються у 

наступному вигляді: 
 

                                     (1) 

                                     (2) 

 

Де А - постійний додатній коефіцієнт 

(нормуючий множник);   - частотна 

змінна Річардса,  - комплексна частота змінна 

,  - час затримки одиничного елемента 

(електрична довжина однієї секції )[6]:  

                        (3) 

Де  - найбільша частота робочого діапазона 

  та   - нулі та полюси вхідного 

опору в -площині, де коефіцієнти    та   

визначаються за формулами (індекси П та Р – 

протирезонансні і резонансі відповідно): 

  та           (4) 

Розглянемо варіант, коли розташування 

центральних частот областей каналів витоку 

інформації регулюється зміщенням нулів і 

полюсів вхідного опору замкнутої лінії. Смугу 

загородження фільтра можна збільшити 

збільшенням відстані між нулями і полюсами 

провідності секції ФНЧ. Дана обставина 

пояснюється фізичними процесами, що 

відбуваються в ФНЧ. Для цього розглянемо 

послідовну індуктивність фільтра, замкнуту 

накоротко рис.1.  
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Рис.1. Послідовна індуктивність ФНЧ 
 

Провідність індуктивності має вираз: 

  

Очевидно, що через періодичності АЧХ 

відрізка однорідної лінії передачі перша 

індуктивна область секції ФНЧ буде обмежена 

діапазоном ,  де t – час затримки 

секції. Отже, на частотах, що перевищують , 

АЧХ фільтра буде спотворена в порівнянні з 

АЧХ ідеального зосередженого ФНЧ. Якщо ж 

секцію ФНЧ побудувати на основі 

неоднорідної багатоступеневої лінії, то всі нулі 

і полюси можна зсунути вправо (рис.2). В 

цьому випадку АЧХ фільтра на 

багатоступеневій лінії наближається до АЧХ 

зосередженого ФНЧ. Тобто вибіркові 

властивості такого фільтра краще, ніж ФНЧ на 

основі звичайних однорідних лінії. 

 
 

Рис.2. Залежність реактивної провідності 

індуктивності від частоти a) - зосереджена 

індуктивність; б) - секція ФНЧ на основі 

однорідної лінії; в) - секція ФНЧ на основі 

неоднорідної лінії 

Відповідно до теорії кіл Річардса 

провідність замкнутої багатоступеневої лінії, 

що складається з 2n+1 однорідних відрізків 

однакової електричної довжини можна 

представити у вигляді 
 

 

Вираз (5) можна записати у вигляді відносини двох поліномів  
 

 
де p  - комплексна частотна змінна. 
 

За наведеними виразами та відповідно до 

процедури Річардса можна знайти явні вирази 

для хвильових провідностей багатоступеневої 

лінії. Для наглядності розглянемо ФНЧ 

побудований на основі триступеневої лінії 

рис.3, вхідна провіднісь в цьому випадку 

обчислюється за виразом: 

 
Де  – частотна змінна Річардца, 

 – електрична довжина однієї секції, t – 

час затримки однієї ступені,  і  довільні 

додатні числа, що задовольняють обмеженням  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3  Триступеневий ФНЧ. 
 

Хвильові провідності розраховуються за 

наступними виразами: 
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Тепер поглянемо на схему розподілу нулів 

та полюсів замкнутої тиступеневої лінії, 

показано на рис.4. 

 
Рис. 4. Зсув нуля і полюса провідності 

замкнутої триступеневої лінії з метою 

розширення індуктивної області 
 

З наведеного на рис.4 видно, що індуктивна 

область визначається умовою  

                                    

При цьому максимально можлива ширина 

цієї області обмежена величиною 

 
Знайдемо умови, при яких триступеневий 

індуктивний елемент має більш широку 

частотну індуктивну область у порівнянні з 

індуктивністю, реалізованою на основі 

однорідної лінії, що має ту ж електричну 

довжину, що і триступенева лінія рис.5.  

 
Рис. 5  Однорідна та багатоступенева лінії. 

 

Оскільки провідність короткозамкненої 

однорідної лінії з хвильовим опором 
x

Z  

дорівнює  

 
Де  – електрична довжина однорідної 

лінії, -  – перший нуль вхідної 

провідності, звідки знаходимо частоту 

першого нуля  

Для триступеневої лінії перший нуль 

визначається за виразом: 

 
звідки  

 

При розгляді n – ступеневої лінії перший 

нуль провідності повинен задовольняти умові 

  

як наслідок, що можна отримати значний 

виграш в розрядці спектра резонансних частот 

тим самим підвищити виборчі властивості, 

придушити паразитні смуги пропускання. 

Даний метод синтезу ФНЧ доцільно 

використовувати при побудові фільтрів кіл 

живлення систем передачі інформації. 

Висновки та пропозиції. Як видно з 

наведеного, суть спектрального підходу до 

синтезу пристроїв на основі неоднорідних 

ліній, полягає в наступному: при 

спектральному підході в якості єдиної 

універсальної системи параметрів, необхідних 

для побудови пристроїв НВЧ із заданими 

властивостями, приймаються власні числа 

(нулі і полюси) рівнянь, якими описуються 

процеси в них (рівняння довгих ліній). Набір 

нулів та полюсів складають резонансні і 

протирезонансні частоти, які і утворюють 

спектр лінії. З розглянутої методики в 

використаних літературних джерелах та 

проведених робіт можна виділити певній 

перелік значущих моментів щодо 

використання наведеної процедури, за якою 

можливо: розробити метод визначення 

хвильового опору та хвильової провідності 

фільтрів за центральними частотам каналів 

витоку інформації, отримати аналітичні вирази 

для визначення хвильових опорів та 

провідностей багатоступеневих ліній з 

необхідною кількістю ступеней, що дозволяє 

безпосередньо по заданим областям каналів 

витоку інформації визначати хвильові опори 

або провідності ступеней фільтра; визначити 

обмеження на протяжність смуги захисту від 

зовнішнього деструктивного впливу; 

синтезувати секції фільтрів, що забезпечують 

мінімальний перепад хвильових опорів при 

заданій частотній області захисту від 

зовнішніх деструктивних впливів. 
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СИНТЕЗ ФНЧ НА НЕОДНОРОДНЫХ ЛИНИЯХ З РАСШИРЕННОЙ ПОЛОСОЙ ЗАЩИТЫ ОТ 

ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Для фильтрации сигналов в цепях питания в настоящее время используются фильтры нижних частот (ФНЧ). 

Рассмотрена процедура увеличения частотной полосы заграждения распределенных ФНЧ за счет использования 

неоднородных отрезков линий передач в качестве секций фильтров. Данная задача имеет множество решений, 

одно из которых нахождение такой функции изменения волнового сопротивления от координаты линии, при 

которой в заданной полосе частот отсутствуют каналы утечки информации. Благодаря чему можно получить 

значительный выигрыш в разрядке спектра резонансных частот, повысить избирательные свойства, подавить 

паразитные полосы пропускания, сделать технологическими узлы, реализация которых на базе однородных линий 

была бы невозможной. Рассмотреную методику можно использовать для разработки методов построения 

фильтров с заданным распределением каналов утечки информации с помощью сдвига нулей и полюсов входной 

проводимости и получить аналитические выражения для определения волновых проводимостей. Данный метод 

целесообразно использовать при построении фильтров цепей питания систем передачи информации. 

Ключевые слова: неоднородная линия передачи, волновое сопротивление, эквивалентная схема, распределенные 

параметры, время задержки 
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SYNTHESIS OF LPF ON INHOMOGENEOUS TRANSMISSION LINE WITH AN EXTENDED BAND OF 

PROTECTION AGAINST EXTERNAL INFLUENCE 

Low-pass filters (low-pass filters) are currently used to filter signals in power circuits. The procedure of increasing the 

frequency bandwidth of the barrier of distributed low-pass filters (LPF) by using inhomogeneous segments of transmission 

lines as filter sections is considered. This problem has many solutions, one of which is finding such a function of changing the 

wave resistance from the coordinate of the line at which there are no information leakage channels in a given frequency band. 

Thanks to this, it is possible to obtain a significant gain in the discharge of the spectrum of resonant frequencies, increase the 

selective properties, suppress spurious passband, make technological nodes the implementation of which on the basis of 

homogeneous lines would be impossible. The considered technique can be used to develop methods for constructing filters 

with a given distribution of information leakage channels using a shift of zeros and poles of the input conductivity and obtain 

analytical expressions for determining wave conductivities. This method is advisable to use when constructing filters for 

power circuits of information transmission systems.  

Keywords: inhomogeneous transmission line, wave resistance, equivalent circuit, distributed parameters, delay time 

 

 


