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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Технічний стан НВЧ-апаратури для зв’язку, 

супутникового телебачення, радіолокації визначають шляхом вимірювань 

параметрів електромагнітних коливань та параметрів передавальних трактів, 

серед яких основними є потужність та комплексний коефіцієнт відбиття 

навантаження.  

Особливістю вбудованого контролю є неможливість безпосередньої 

участі оператора в процесі вимірювань, а також експлуатація вимірювальних 

засобів в жорстких кліматичних і механічних умовах під впливом широкого 

діапазону температур, вібрацій, ударів і інших факторів. В цих умовах 

використання відомих методів побудови автоматизованих вимірювальних 

приладів ускладнено, оскільки вони не забезпечують при малих габаритах 

перетворювачів зберігання метрологічних характеристик протягом довгого 

часу в завданих межах, що призводить до зниження надійності та 

достовірності контролю. 

З вбудованих засобів вимірювання і методів, на яких вони засновані, 

найбільш універсальним, і тому перспективним, є багатозондовий метод. Цей 

метод здатний забезпечити одночасне вимірювання як імпедансних 

характеристик тракту, так і енергетичних характеристик сигналу. На відміну 

від метода напрямленого відгалужувача він здатний працювати в трактах з 

великим розузгодженням, менш чутливий до позаполосних складових 

сигналу генератора.  

Однак цей метод потребує підвищення точності. Підвищення точності за 

рахунок апаратних засобів, таких як розробка нових датчиків, досягла межі. 

Залишився шлях підвищення точності багатозондового метода за рахунок 

дослідження мало вивчених джерел похибок і їх усунення обробкою сигналів 

датчиків за оптимальними алгоритмами. 

Застосування більш точних засобів вимірювання, принцип дії яких 

базується на багатозондовому методі, доцільно і актуально, оскільки 

забезпечить економію енергоносіїв під час експлуатації устаткування НВЧ, 

особливо при великих рівнях потужності за рахунок узгодження тракту, яке 

виконується за результатами вимірювань, а також в критичних ситуаціях 

сприятиме попередженню виходу з ладу генераторного обладнання.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Робота виконана в рамках держбюджетних тем НДР № 130 «Розробка 

енергоефективних та екологічних технологій та технічних засобів 

використання електромагнітної енергії в промисловості та 

агропромкомплексі» (ДР № 0101U005127) та НДР № 175 «Розробка методів 

та засобів підвищення ефективності використання енергії в промисловому та 

агропромкомплексі» (ДР № 0103U001567), госпдоговірної теми № 11-35  

(ДР №0112U000464) «Розробка алгоритмів для багатозондових 

мікрохвильових мультиметрів». 
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Метою дисертаційної роботи є підвищення точності багатозондового 

методу вимірювання параметрів сигналів і трактів за рахунок оптимізації 

обробки інформації отриманої з датчиків. 

Для досягнення мети поставлені наступні задачі дослідження: 

1. Створити метод обробки сигналів датчиків, який фільтрує шуми, що 

дозволяє розрахувати прохідну потужність, модуль і фазу коефіцієнта 

відбиття навантаження більш прецизійно.  

2. Розробити метод оцінки методичної похибки обробки, що виникає за 

рахунок користування лінійною моделлю, у той час як функціональна 

залежність сигналу датчика від потужності генератора і коефіцієнту відбиття 

навантаження – нелінійна.  

3. Розробити метод врахування перевідбиття між датчиками за 

допомогою математичного апарата орієнтованих графів для кількісної оцінки 

впливу перевідбиття між датчиками на загальну похибку вимірювань. 

4. Розробити метод оцінки методичної похибки перевідбиттів, а також 

визначити її, корегуючий множник, невиключений її залишок.  

5. Розробити калібратор для відтворення значення стоячої хвилі в тракті 

в місцях розташування датчиків за умов великих рівнів потужності в тракті. 

6. Розробити універсальну методику виконання вимірювань параметрів 

сигналів і трактів НВЧ.  

Об’єкт дослідження. Процес вимірювання параметрів сигналів і  

трактів НВЧ. 

Предмет дослідження. Методи вимірювання параметрів сигналів і 

трактів НВЧ. 

Методи дослідження: теоретичні і експериментальні. Теоретичні 

базуються на теорії орієнтованих графів, яка застосовується для опису НВЧ-

блоку з датчиками при описанні перевідбиття між датчиками для визначення 

коефіцієнта передавання сигналу з генератора на датчики; лінійній алгебрі 

при  визначенні проміжних змінних як зворотної матриці до системи рівнянь, 

що описують багатозондову систему при побудові алгоритму обробки 

сигналів датчиків при непрямому вимірюванні потужності і коефіцієнта 

відбиття з сигналів датчиків, теорії оцінювання при фільтрації проміжних 

змінних, за цільову функцію при цьому використовується слід матриці 

дисперсій і коваріацій; теорій похибок при визначенні складових похибок. за 

рахунок розузгодження тракту та перевібиття сигналів датчиків. 

Експериментальними методами є теорія планування експериментів для 

визначення оптимальних умов. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Набула подальшого розвитку математична модель перетворення 

сигналів датчиків в значення потужності і комплексного коефіцієнту відбиття 

навантаження, яка відрізняється фільтрацією проміжних змінних, що 

дозволило підвисити точність; 
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2. Удосконалений метод оцінки методичної похибки вимірювань 

потужності та комплексного коефіцієнта відбиття навантаження, який 

відрізняється врахуванням ітераційного характеру обробки, що дозволило в 

загальній похибці врахувати цю складову з меншим коефіцієнтом і отримати 

не завищені значення загальної похибки; 

3. Удосконалена математична модель НВЧ-перетворювача з 

використанням теорії орієнтованих графів, яка відрізняється врахуванням 

перевідбиття між датчиками, що дозволило визначити раціональну кількість 

датчиків в багатозондовому мультиметрі; 

4. Удосконалений метод оцінки методичної похибки перевідбиття між 

датчиками, який відрізняється врахуванням власних коефіцієнтів відбиття 

датчиків, що дозволило здійснювати корекцію сигналу кожного датчика і 

підвищити достовірність. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Отримані результати можуть бути використані в приладобудуванні, 

енергетиці, в телекомунікаціях. На основі розроблених моделей синтезована 

методика виконання вимірювань багатозондовим методом та розроблений 

калібратор коефіцієнта відбиття навантаження для великих рівнів сигналу.  

Основні результати впроваджені: Світловодським ВАТ «Олімп», 

Малинським ВАТ «Прожектор» (акт впровадження від 19.09.2008), 

Харківським НПП «Плазменные технологии» (акт впровадження від 

10.04.2012), ДНВП «Об’єднання Комунар» НТ СКБ «Полісвіт», м.Харків (акт 

впровадження від 12.2013), Харківський державний приладобудівний завод 

ім.Т.Г.Шевченко «Моноліт ХДВО» (акт впровадження від 12.2013). Отримані 

в роботі результати реалізовані при проведенні лабораторних робіт з курсу 

«Конструювання пристроїв НВЧ» Харківського національного університету 

радіоелектроніки, що підтверджено відповідними актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, що 

виносяться на захист, отримані автором самостійно. У спільних наукових 

роботах автору належить наступне: постановка задачі врахування 

перевідбиття датчика, його опис у вигляді теорії НВЧ-кіл на противагу 

електродинаміці, розгляд і порівняння одномірних та багатомірних 

розташувань датчиків, висновки, фізична інтерпретація, моделювання і 

порівняння – [1]; спосіб обробки сигналів датчиків, аналіз впливу 

перевідбиття, постановка завдання опису власного коефіцієнта відбиття 

датчика – [2]; постановка задачі дослідження впливу фільтрації оцінок на 

точність при вимірюванні багатозондовим методом, визначення його 

перспектив – [3]; дослідження зв’язку між проміжними змінними  та оцінка 

наявності кореляційного зв’язку, висновки – [4]; аналіз частотних 

властивостей і визначення функціональної залежності фазової відстані між 

датчиками від сигналів датчиків та синтез корегуючого множника для 

розширення частотного діапазону – [5]; принцип дії калібратора для 

багатозондового мультиметра для великих рівнів потужності – [6]; 
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розрахунок бюджету невизначеності з врахуванням похибки перевідбиттів 

між датчиками – [7]; побудова моделі НВЧ-блоку для верифікації аналітичної 

моделі перевідбиття датчиків – [8]; порівняння коефіцієнта посилення 

фільтра Калмана та стохастичної апроксимації Роббінса-Монро, доведення, 

що їх можна отримати  один з одного – [9]; синтез структурних схем для 

різних варіантів точкових і протяжних (поглинальна стінка) конструкцій 

датчиків – [10]; моделювання в Symulink і результати моделювання, 

використання процедури Роббінса-Монро для векторних змінних тоді, коли 

коефіцієнт посилення для кожного елемента вектора змінюється окремо – 

[11]; оптимізація еквідистантного розташування датчиків  в мультиметрі на 

основі числа обумовленості – [12]; вивід формули аналізу неточковості 

датчика на основі теореми про середнє значення функції на відрізку, вивід 

формули для опису впливу вищих типів хвиль через коефіцієнт затухання – 

[13]; розробка методики повірки за потужністю і комплексним коефіцієнтом 

відбиття навантаження – [14]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати доповідалися і 

були схвалені на науково-технічних конференціях, форумах та семінарах 

міжнародного та державного рівня: Міжнародній конференції "НВЧ-техніка і 

телекомунікаційні технології" («КриМіКо»), Севастополь, 2008, 2009, 2012 

рр; міжнародній конференції «Теорія і техніка передачі, прийому й обробки 

інформації», Харків, 2005 р. 

Публікації результатів дисертації. За результатами досліджень 

опублікована 15 друкованих наукових робіт, з них 10 статей у журналах і 

збірниках наукових праць, які затверджені як наукові фахові видання 

України, 1 стаття у виданні, що входить до міжнародної наукометричної бази 

Scopus та 3 статті у виданнях, що входять, до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus, наукові розробки захищені 1 патентом України 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатку. Повний обсяг дисертації становить 153 сторінки (з них 37 

ілюстрацій, 14 таблиць), список використаних джерел 154 найменувань на 16 

сторінках, додатки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, сформульовано 

мету і завдання дисертації, наведені відомості про наукову новизну, 

практичне значення та апробацію результатів проведених теоретичних 

досліджень, публікацію матеріалів та впровадження результатів роботи. 

В першому розділі розглянуто сучасний стан методів вимірювання 

параметрів сигналів і трактів НВЧ. Проаналізовано методи вимірювань 

параметрів НВЧ-сигналів, трактів і навантаження, а саме, пондеромоторний 

метод; метод, який базується на використанні ефекту Холу; методи 

напрямлених відгалужувачів і стінки, яка поглинає; метод 
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дванадцятиполюсника; багатозондовий метод, визначені їх переваги і 

недоліки. Шляхом порівняння переваг і недоліків існуючих методів показано, 

що за напрямок дослідження в роботі доцільно обрати багатозондовий метод.  

Велика заслуга в розвитку багатозондового методу вимірювання і 

приладів на його основі належать Волкову В.М., Гімпілевичу Ю.Б., 

Томашевському А. К., Львову А. А., Механнікову А. І., Энгену Г. Ф.  

Для дослідження НВЧ-блоку використовується теорія НВЧ-кіл, згідно з 

якою, основна увага приділяється сигналам на входах-виходах, а сам пристрій 

розглядається як чорна «скриня». Для опису НВЧ-блоку використовують 

матрицю розсіювання та побудовані на її основі орієнтовані графи, з цим 

пов'язаний напрямок досліджень А.К. Томашевського. При цьому залишилося 

недослідженим перевідбиття датчиків у рамках моделі у вигляді орієнтованих 

графів. Для багатозондового методу вимірювань, ще з часів використання 

одного датчика, основною проблемою є невідома фаза коефіцієнта відбиття 

навантаження, яка призводить до виникнення похибки розузгодження. 

Похибка розузгодження дає найсуттєвіший внесок до загальної похибки 

методу. А.І. Механніков вивів співвідношення для врахування вкладу 

похибки розузгоження до загальної похибки, які увійшли до ГОСТ 8.392-80. 

Для усунення похибки розузгодження використовують збільшення кількості 

датчиків і обробку сигналів датчиків за певними алгоритмами, як в роботах 

В.М. Волкова. У ряді випадків модель системи рівнянь є надлишковою, тобто 

рівнянь більше, ніж шуканих змінних. Сигнали реальних датчиків на відміну 

від ідеалізованих моделей мають похибки. Тому виникає задача врахування 

не ідеальності датчиків. Критерієм оптимальності обробки слугує зменшення 

похибки результату. Роботи А.А. Львова та Г.Ф. Енгена містять відомості 

стосовно обробки сигналів датчиків методом найменших квадратів (МНК). 

Сучасний стан вимірювань параметрів сигналів і трактів НВЧ найбільш повно 

відображений в роботах Ю.Б. Гімпілевича. З його робіт найбільш суттєвим 

для даної дисертаційної роботи є перенесення математичного апарата для 

часової дискретизації, а саме, дискретного перетворення Фур’є (ДПФ) в 

модель багатозондових систем з просторовою дискретизацією. Це дозволило 

використовувати інші надбання в моделях дискретних в часі систем для 

багатозондових систем з просторовою дискретизацією (наприклад,  

фільтр Калмана).  

З критичного аналізу стану проблеми вимірювання параметрів сигналів і 

трактів НВЧ випливає, що залишились недостатньо  дослідженим надлишкові 

системи рівнянь, фільтрація оцінок, перевідбиття між датчиками, похибки 

розузгодження, в даній дисертаційній роботі вони підлягають додатковим 

дослідженням. 

В другому розділі запропоновано удосконалити модель НВЧ блоку з 

урахуванням перевідбиття від датчиків, також розглянуто питання вилучення 

 інформації про невідомі параметри сигналів і трактів з надлишкової системи 

рівнянь із застосуванням фільтрації проміжних змінних. 
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Рис. 1.  Конструкція хвилевідної секції з датчиками 

 

Перевідбиття в математичній моделі надані доданками в рівняннях для 

сигналів датчиків (рис.2). Запишемо систему рівнянь з врахуванням відбиття 

від навантаження та сусідніх датчиків: 
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де 
пад1U – сигнал, падаючий на перший датчик від генератора; 

т1відб.наванU – сигнал, що відбитий від навантаження і падає на перший датчик; 

 41 відбU – сигнал, що відбитий від четвертого датчика і потрапив на перший; 

1відб3U – сигнал, який відбитий від третього датчика і потрапив на перший; 

відб2U .– сигнал, який відбитий від другого датчика і потрапив на перший. 

В загальному вигляді для падаючої хвилі на основі формули Мезона 

отримано співвідношення для будь-якої кількості датчиків у НВЧ-блоці 
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де   



N

1t

22t2i τρeΓρtN1G t . Г – коефіцієнт відбиття навантаження,  

ρ  – власний коефіцієнт відбиття датчика, 2ρ1τ  – коефіцієнт передачі,  

N – кількість датчиків, n – поточний датчик, θ – половина фазової відстані,  

k, t – індекси. 

На рис.2 надана модель багатозондового НВЧ-блоку, у якій зліва 

розташований генератор, зправа – навантаження, в верхній частині – виходи 

сигналів з сімох датчиків. Сигнал передається зі входу на датчики і 

пересувається за стрілками. Коефіцієнт передавання, тобто відношення 

вихідного сигналу до вхідного, розраховують за формулою Мезона, яку ще 

називають правилом контурів, які не торкаються. 
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Рис. 2. Орієнтований граф НВЧ секції 

 

Враховуючи квадратичність характеристики перетворення датчиків, 

перехід до потужностей 
iP  здійснюється в моделі шляхом множення на 

комплексно-сполучене число 

 

*

i ii UUP  ,                                                          (5) 

де *

iU  – комплексно-сполучене число до числа  iU . 

Така модель дозволяє визначити співвідношення між коефіцієнтом 

відбиття навантаження Г і власними коефіцієнтами відбиття датчиків ρ. Для 

цього потрібно виразити їх через напруги датчиків. Виразити їх через сигнали 

датчиків можна користуючись мінімізацією квадратів нев’язок. У мінімумі 

перша похідна обертається в нуль,  
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а друга похідна >0. 

Традиційно для визначення невідомих параметрів модуля та фази 

використовується модель у вигляді системи лінійних алгебраїчних рівнянь, 

яка має переваги у вигляді розвиненого апарата лінійної алгебри. З системи 

трансцендентних рівнянь виду (6), якщо ввести корегуючий множник, можна 

перейти і надалі користуватися моделлю у вигляді системи лінійних  
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рівнянь. Невідповідність об’єкту та моделі тоді треба віднести на рахунок 

методичної похибки. 

Система лінійних рівнянь та отримані на її основі формули добре 

зарекомендували себе для обробки сигналів ідеальних датчиків, але реальні 

датчики мають похибки, які трансформуються в похибки обробки. Тому 

потрібно використовувати додаткову інформацію з додаткових датчиків. 

Система лінеарізованих рівнянь: 

kPvbA kkk  , ...21,k  ,                                  (7) 

де 
kA  – матриця надлишкових рівнянь, 
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проміжних змінних, 
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kv – випадковий вектор 

похибок з 0)E(vk  , k – номер ітерації, m – номер датчика, m=0, 1, 2... 

Відомим прикладом використання надлишкової інформації є метод 

найменших квадратів (МНК). У цьому методі введена матриця дисперсій та 

коваріацій, яку зручно застосовувати для оцінки похибок, адже на головній 

діагоналі цієї матриці розташовані саме дисперсії. З матрицею рівнянь 

багатозондової системи вона співвідноситься таким чином: 

  1TAAF


 ,                                               (8) 

де A
T
 – транспонована матриця, А

-1
– зворотна матриця. 

Оптимізація матриці дисперсій і коваріацій має на меті зменшення 

похибки, вона заснована на зменшенні визначника матриці F. Припустимо, 

що позадіагональні елементи матриці дисперсій та коваріацій дорівнюють 

нулю, тоді її визначник – це лише добуток її діагональних елементів. А від 

добутку можна перейти до суми діагональних елементів, тобто сліду матриці. 

На рис.3 проілюстровано поведінку у смузі частот хвилеводу трьох функцій 

від матриці дисперсій і коваріацій: визначника, добутку діагональних 

елементів та суми діагональних елементів, всі три криві мають якісно 

однаковий характер, отже це є передумовою використання сліду матриці 
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дисперсій та коваріацій в якості цільової функції для оптимізації, тобто це 

дозволило здійснити перехід до фільтра Калмана. 
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Рис.3. Поведінка в смузі частот визначника, добутку та суми елементів 

головної діагоналі матриці дисперсій та коваріацій: 1 – визначник матриці 

дисперсій та коваріацій; 2 – добуток діагональних елементів матриці 

дисперсій та коваріацій; 3 – сума діагональних елементів  

матриці дисперсій та коваріацій. 

 

Фільтр Калмана призначений для розрахунку поточного стану системи 

за поточним виміром і за попереднім станом фільтра. Його перевага, 

порівняно з методом найменших квадратів (МНК), в тому, що він не потребує 

виконання умови багатомірного нормального розподілу вхідних даних. 

Рівняння фільтрації  

 А(k)b(k)P(k)K(k)b(k)1)b(k  ,                                   (10) 

де  kK  – коефіцієнт посилення, який забезпечує збіжність процедури, 

  1T1T11T1 RDАRААRАMК   , D – апостеріорна дисперсія, 1)b(k   –

проміжні змінні на к+1 кроці, b(k)  – проміжні змінні на попередньому кроці.  

Матриця R визначає похибки поточного вимірювання, наприклад, для 

трьох датчиків 
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1 σσσσ   – середньоквадратичне відхилення (СКВ) датчика.  

Матриця М визначає значення СКВ проміжних змінних на поточному 

кроці. Для першої ітерації, тобто для трьох датчиків, з виразу (9),  

вона дорівнює 
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Оскільки метод фільтрації Калмана залежить від ступеня вкладу 

випадкових складових апріорних даних, запропоновано метод стохастичної 

апроксимації Роббінса-Монро для обробки, тому що він не залежить від рівня 

випадкових складових. Процедура Роббінса-Монро, як і фільтр Калмана, 

використовує апріорну інформацію. В роботі показано, що процедура 

Роббінса-Монро позитивно відрізняється спрощеним розрахунком 

коефіцієнта посилення К(k). На відміну від фільтра Калмана коефіцієнт 

посилення К(k) в процедурі Робінса-Монро є членом послідовності чисел, 

найбільш швидке скорочення довжини кроку забезпечує гармонічна 

послідовність чисел  1, 1/2, 1/3 тощо. 

Далі для отримання шуканих значень потужності та комплексного 

коефіцієнта відбиття навантаження удосконалюється двоетапна процедура 

обчислення проміжних змінних з сигналів датчиків, а потім – шуканих 

змінних з сигналів датчиків. 

Матриця дисперсій і коваріацій використовує узагальнене 

середньоквадратичне відхилення датчика, але є можливість врахувати 

індивідуальні особливості датчиків. Для цього використовується визначення 

дисперсії, були виконані такі розрахунки і вони показали збіг з відомими 

формулами. Наприклад, для другої проміжної змінної: 
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Достовірність отриманих у другому розділі результатів можна 

підтвердити застосуванням коректного математичного апарату та частковим 

збігом результатів з відомими. 

Взаємний вплив датчиків подібний до впливу антенних решіток у 

фазованих антенних решітках (ФАР), який там вивчається за допомогою 

методу наведених ЕРС, причому, датчики можуть розташовуватися як вздовж 

однієї координати, так й по двох координатах. Тобто у два ряди вздовж 

хвилеводу, при цьому, датчики, які опиняються всередині, піддаються 

більшому впливу. Але в даній роботі основна увага приділяється похибкам, 

то достатньо розглянути лише одну координату. 

Орієнтовані графи використовувались для опису  багатозондових систем 

для двох датчиків, тобто були розглянуті часні випадки, але для будь-якої 

кількості датчиків задача не ставилась і не була, відповідно, розв’язана. 

Поведінка різних функцій матриці дисперсій та коваріацій подібна 

(рис.3). Від цільової функції у вигляді визначника матриці дисперсій і 
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коваріацій можна перейти до сліда матриці, який, як відомо, взятий за цільову 

функцію у фільтрі Калмана. Переваги такого переходу в тому, що не потрібно 

виконання умови багатовимірного нормального розподілу сигналів датчиків і 

її доведення.  

Обмеження у запропонованому методі обробки є збіжність ітераційної 

процедури чутливість до першого наближення і  трудомісткість. Вигоди 

використання такого апарату будуть показані в наступному розділі шляхом 

моделювання. Практичною рекомендацією є  використання  запропонованої 

обробки у комбінації з обробкою без фільтрації. 

Третій розділ присвячений практичним дослідженням і моделюванню, 

спрямованому на перевірку правильності запропонованих у другому  

розділі методів.  

Вивчалась збіжність ітераційних алгоритмів для двох запропонованих 

способів обробки сигналів датчиків: метода фільтра Калмана та процедури 

стохастичної апроксимації Роббінса-Монро у порівнянні з відомим методом 

найменших квадратів. Критерієм оптимальності є збіжність при меншій 

кількості датчиків.  

Аналіз рис.4 свідчить, що кращу збіжність забезпечує процедура 

Роббінса-Монро, а також, що збільшення кількості датчиків більше  

семи недоцільно.  

Визначена похибка перевідбиттів  

1
Р

P
δ

пер

i

пер  ,                                                 (14) 

де 
iP  – сигнал датчика без перевідбиттів, 

перР – сигнал датчика з 

урахуванням перевідбиттів. 

Для розрахунку коригувального коефіцієнту запропонована формула 

1δ

1
с

пер 
 ,                                                       (15) 

У подальшому сигнал датчика помножують на коригувальний 

коефіцієнт. 

При визначенні невиключеного залишку систематичної похибки (НСП) 

перевідбиття вагові коефіцієнти залежать від коефіцієнта відбиття 

навантаження Γ , власних коефіцієнтів відбиття датчиків ρ , фазових 

відстаней між датчиками θ . 

dρ

dδ
w

пер

ρ 
, 

dΓ

dδ
w

пер

Γ 
, 

dθ

dδ
w

пер

θ 
,                                 (16) 

22

θ

22

Γ

22

ρпер )(Δw)(Δw)(ΔwНСП   ,                       (17) 

На рис.5 показана залежність похибки перевідбиттів від кількості 

датчиків для двох фазових відстаней. Зі збільшенням кількості датчиків ця 

похибка зростає. 
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Рис.4. Залежність похибки від способу обробки і кількості датчиків:  

1 – фільтр Калмана, 2 – метод найменших квадратів,  

3 – процедура Роббінса-Монро. 

 

Зростання похибки від перевідбиттів компенсується фільтрацією 

Калмана, або її різновидом – процедурою Роббінса-Монро при обробці. 

Зростає похибка від перевідбиттів (рис.5) повільніше, ніж усувається 

обробкою похибка розузгодження (рис.6), тобто застосування обробки 

доцільне, не дивлячись на трудомісткість. 

Алгоритмічна обробка спрямована на зменшення похибки 

розузгодження, але цілком її не усуває, тому  потрібно оцінити невиключений 

залишок похибки розузгоження. Якщо прохідну потужність 
npP  

розраховувати через проміжні змінні за формулою 
222

np b2b1b0P  ,                               (18) 

де b0, b1, b2 – проміжні змінні, які визначають з сигналів датчиків, тоді 

похибка розузгодження показує наскільки оцінене значення прохідної 

потужності відрізняється від значення прохідної потужності за визначенням з 

формули (18). 
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Рис. 5. Залежність НСП похибки перевідбитів від кількості датчиків:  

1– фазова відстань π/2; 2 – фазова відстань 2π/3. 

 

Таблиця 2 

Залежність похибки перевідбиттів від кількості датчиків 

кількість датчиків 4 5 6 7 

фазова відстань π/2 0,019 0,025 0,033 0,05 

фазова відстань 

2π/3 

0,010 0,011 0,033 0,012 

 

 
1

Γ1P

b2b1b0

)Γ(1P

)Γ(1PP
δ

2

пад

222

2

пад

2

падпр

р 








 .                         (19) 

Корегувальний коефіцієнт розраховують за формулою  

1δ

1
m

рас 
 .                                                   (20) 

Вагові коефіцієнти залежать подібно до вагових коефіцієнтів похибки 

перевідбиттів від коефіцієнта відбиття навантаження Γ , фазових відстаней 

між датчиками   і розраховуються аналогічно. 

Після оцінки загальної похибки невиключений залишок похибки 

розузгодження додають до невиключеного залишка похибки первідбиттів. 

Перехід від похибок датчиків до похибок проміжних змінних 

здійснюється за співвідношенням (10)  

                                                                                                                 (21) 

 

 

            kbkАkPkKkb1kbb 
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Рис. 6. Залежність значення сліду матриці дисперсій і коваріацій від кількості 

датчиків: 1 – фазова відстань π/2; 2– фазова відстань 2π/3. 

 

Таблиця 3 

Залежність сліду матриці дисперсій і коваріацій від кількості датчиків 

кількість датчиків 4 5 6 7 

фазова відстань π/2 0,11 0,064 0,05 0,035 

фазова відстань 2π/3 0,105 0,068 0,05 0,035 

 

У відомих методах оцінки загальної похибки  розузгодження додавалось 

до похибки датчика. У запропонованому методі враховується алгоритмічна 

обробка сигналів датчиків. Трансформація похибок в процесі алгоритмічної 

обробки веде до того, що співвідношення між похибками датчиків і похибкою 

розузгодження таке, що НСП похибки перевідбиття датчика після обробки 

має більшу вагу, ніж похибка розузгодження, тоді похибка розузгодження 

додається з меншим коефіцієнтом, і виходить незавищена сумарна похибка. 

Результати моделювання наведені на рис.7. 

Аналіз математичних моделей дозволив синтезувати нову структурну 

схему, яка враховує надбання як в зменшенні випадкової похибки, так і 

систематичної похибки перевідбиттів.  

Наприклад, якщо похибка перевідбиття 2%, та похибка неузгодженості 

після обробки простим алгоритмом 2%, то похибка неузгодження 

враховується з коефіцієнтом 0,5 (за ГОСТ 8.392-80) і сумарна похибка 3%, 

якщо похибка перевідбиттів складає 2%, а похибка неузгодження після 

обробки з фільтрацією – 0,9, то коефіцієнт дорівнює 0,17, і сумарна похибка 

становить 2,14 % (рис.9). 
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Рис.7. Залежність похибки від фазової відстані без урахування 

неузгодженості для алгоритмів: 1 – з фільтрацією; 2 – без фільтрації. 

 

Таблиця 4 

Залежність загальної похибки в смузі частот хвилеводу для обробки з 

фільтрацією та без неї 

Фазова відст, 

рад 

1,55 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 

з фільтрацією 0,06 0,053 0,035 0,01 0,003 0,0025 0,0025 

без фільтрації 0,025 0,022 0,017 0,015 0,018 0,02 0,024 

 

Наведено алгоритм обробки, в якому паралельно йде в одному каналі 

ітераційне обчислення за процедурою Роббінса-Монро коефіцієнта відбиття 

Г, в другому каналі відбувається ітераційне обчислення потужності Р, а 

канали пов’язані між собою орієнтованим графом для перевідбиттів, який 

пов’язує коефіцієнт відбиття Г та потужність Р.. На виході структурної схеми 

шукані потужність і  коефіцієнт  відбиття визначаються за відомою 

формулою Мезона. 

У самому фільтрі реалізується процедура вирахування з сигналу 

датчика, значення потужності, обчисленого на попередньому кроці обробки 

результатів. Після цього залишок з певним коефіцієнтом посилення 

додається до виміряного значення. Таким чином здійснюється компенсація 

випадкових похибок. 

З метою виявити зв'язок між сигналом датчика і падаючою потужністю, 

або комплексним коефіцієнтом відбиття навантаження, використовується 

формула для потужності 

за
га

л
ьн

а 
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У першому каналі відбувається ітераційне обчислення за процедурою 

Роббінса-Монро коефіцієнта відбиття Г, в другому – ітераційне обчислення 

потужності Р. При цьому канали зв’язані між собою орієнтованим графом 

для перевідбиттів, який встановлює однозначну відповідність між 

значенням коефіцієнта відбиття Г і потужністю Р. На виході структурної 

схеми шукані потужність і коефіцієнт відбиття визначаються за відомою 

формулою Мезона (рис.8) 

 

Рис.8. Двоканальна структурна схема з перевідбиттями і  

процедурою Роббінса-Монро 

 

 i
2

i
пад

cos2Γ1

Р
P

 
 ,                                  (22) 

Комплексний коефіцієнт відбиття навантаження можна знайти з 

розв’язання квадаратного рівняння 

   















пад

i2

ii
P

P
1βcosβcosΓ 

.                       (23) 

Таким чином, третій розділ присвячений моделюванню та аналізу 

залежностей, отриманих у попередньому розділі. Порівняння методів 

обробки сигналів датчиків (рис.4) свідчить,  що меншу похибку дає обробка 

процедурою Роббінса-Монро, а також недоцільно збільшувати кількість 

датчиків більше семи. Від кількості датчиків похибка перевідбиття залежить 

прямопропорційно (рис.5), а похибка розузгодження – зворотнопропорційно 

(рис.6). Ці дві протиречиві тенденції можна взаємно компенсувати. В цьому 

розділі виконана не лише оцінка похибки, але й компенсація через 

корегуючий множник, а також оцінено невиключені залишки складових 

похибок. Додавання похибки розузгодження з певним коефіцієнтом, яке є 

вимогою ГОСТ 8.392-80, доповнено зменшенням похибки розузгодження 

обробкою сигналів датчиків, тоді коефіцієнт менший і загальна похибка 

менша (рис.7). У той же час рис.7 ілюструє чутливість ітераційних алгоритмів 

до першого наближення і доводить доречність використання для першого 

К1

Рдат 

вимір.

К2

t1

t2

Вивід Г

Вивід Р

Рдат 

розрах.
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наближення відомих алгоритмів без фільтрації. Наведено структуру 

двоканального пристрою на основі об’єднання структур НВЧ-блоку і 

фільтру(рис.8), які можна обидві подати орієнтованими графами. За перші 

ітерації прийняті спрощені співвідношення (22)-(23). Рекомендації мають 

високу ступінь готовності до практичного використання.   

В четвертому розділі, оскільки багатозондовий мікрохвильовий 

мультиметр має риси ватметра та аналізатора характеристик трактів 

(вимірювальної лінії), то його метрологічне забезпечення має враховувати 

джерела похибок, що є характерними як для ватметрів, так і для 

вимірювальних  ліній.  

Запропонований метод вирівнювання коефіцієнтів перетворення 

датчиків, який базується на відсутності стоячої хвилі вздовж вузької стінки 

хвилеводу на основному типі коливань. Це фізичне явище застосовується для 

калібрування датчиків при розташуванні їх по вузькій стінці хвилеводу, в той 

час як вимірювання здійснюються на широкій стінці хвилеводу. При цьому 

отвори, які не використовуються в даний час, закривають заглушками (рис.9). 

 

Рис.9. Розташування датчиків і заглушок в режимі калібрування  

 

Наведено розроблені методики виконання вимірювань падаючої, 

відбитої і прохідної потужності, модулю і фази комплексного коефіцієнта 

відбиття навантаження, коефіцієнта стоячої хвилі, повного опору,  

довжини хвилі.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішене наукове завдання підвищення точності  

багатозондового методу вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ. 

Найбільш важливими науковими і практичними результатами отриманими в 

роботі є:  

1. Метод обробки сигналів датчиків, який усуває шуми, за рахунок 

фільтрації проміжних змінних, що дозволяє розрахувати прохідну 

потужність, модуль та фазу коефіцієнта відбиття навантаження точніше  

на 50%.  

2. Метод оцінки методичної похибки обробки, що виникає за рахунок 

користування лінійною моделлю, у той час як функціональна залежність 

сигналу датчика від потужності генератора і коефіцієнту відбиття 

навантаження – нелінійна. При його застосуванні похибка зменшується в три 

рази з 11% до 3,5%, при відстані між сусідніми датчиками π/2. 

3. Метод врахування перевідбиття між датчиками, який базується на 

математичному апараті орієнтованих графів і це дозоляє  кількісно оцінити 

вплив перевідбиття між датчиками на загальну похибку вимірювань. 

4. Метод оцінки методичної похибки перевідбиття між датчиками. При 

збільшенні кількості датчиків від чотирьох до семи при розузгодженні тракту 

Г=0,4 похибка перевідбиття змінюється від 1,7% до 5% при фазовій відстані 

між сусідніми датчиками π/2, а невиключений залишок після введення 

коригувального множника є на порядок меншим.  

5. Калібратор для великих рівнів потужності, що відтворює значення 

стоячої хвилі в тракті в місцях розташування датчиків, який дозволяє 

перевірити працездатність багатозондового методу вимірювань.  

6. Методика виконання вимірювань параметрів сигналів і трактів НВЧ, 

яка враховує сучасні можливості обчислювальної техніки та є універсальною. 
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АНОТАЦІЯ 

Зайченко О. Б. Удосконалення методів вимірювання параметрів 
сигналів і трактів НВЧ. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.01.02. – стандартизація, сертифікація та метрологічне 
забезпечення. – Українська інженерно-педагогічна академія, Міністерство 
освіти і науки України, м. Харків, 2015.  

Дисертація присвячена розв’язанню актуальної наукової проблеми 
удосконалення методів вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ. 
Запропоновано враховувати перевідбиття датчиків додатковими доданками в 
системі рівнянь, які описують багатозондову систему. Аналітичні вирази для 
будь-якої кількості датчиків отримані на основі формули Мезона. Внесення 
корегуючого множника дозволило істотно покращити точність. 
Удосконалення методу обробки сигналів датчиків стосується додаткової 
фільтрації проміжних змін за допомогою фільтра Калмана, який фільтрує 
шуми. Різновидом фільтра Калмана є процедура Роббінса-Монро, яка 
відрізняється менш трудомістким способом розрахунку коефіцієнта 
посилення К. Розроблено метод оцінки методичної похибки обробки. До 
практичних результатів, отриманих в роботі, належать: розробка калібратора 
для великих рівнів потужності, розробка методики виконання вимірювань, 
розробка засад вирівнювання коефіцієнтів перетворення датчиків. 

Ключові слова: стояча хвиля, хвилевод, падаюча, відбита, прохідна 
потужність, модуль і фаза коефіцієнта відбиття навантаження, похибка, 
фільтрація, перевідбиття, неузгодження. 

  
ABSTRACT 

Zaichenko O. B. Improvement оf mіcrowave parameter and tract 
measurement method. – On the manuscript. 

The dissertation on competition of scientific degree of Doctor of technical 
sciences, speciality 05.01.02 – standardization, certification and metrological 
providing. Ukrainian engineering-pedagogical Academy, the Ministry of education 
and science of Ukraine, Kharkov, 2015. 

The thesis was devoted to solving an actual scientific problem of 
improvement of microwave signal and tract measurement method. There was 
analyzed known methods of the parameters of microwave signal and tract 
determination and was found that the most perspective for signals measurement at 
high levels and at great tract mismatch condition is multiprobe method, but it has a 
lack of accuracy. The reason is mismatch error. To reduce this error it is necessary 
to increase the number of sensors that are a source of additional information on the 
one hand and the source of their own errors on the other hand. Useful information 
is obtained from the sensor signals by processing. But error arising from the mutual 
influence of closely spaced sensors has to be evaluated and corrective factor has to 
be introduced. There was created sensor signal processing method that filtering 
noises, what allows to calculate passing power, modulus and phase of termination 
reflection coefficient. There was proposed method of processing sensor signals that 
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applies additional filtering of intermediate unknown using Kalman filter that filter 
noises. A sensor reflections were considered as additional summand in the system 
of equations that describe multiprobe system. Analytical expressions for any 
number of sensors was derived from the Mason’s formula. Analysis of expressions 
for components for various sensors on their location allowed to establish a 
procedure to determine their own reflection coefficients from sensors signals.  It 
made possible to compare the quantitative contribution of its own reflection 
coefficient versus termination reflection coefficient. Corrections factor has 
improved accuracy significantly. There was developed sensor mutual reflection 
evaluation method. According to the simulation results, increasing the number of 
sensors from four to seven with a tract reflection coefficient Г = 0.4 reflection error 
varies from 1.7% to 5% when the phase distance between the neighboring sensors 
is π / 2. The practical results obtained in the work were calibrator for large power 
levels, development of measurement methods.  

Key words: standing wave, waveguide, incident, reflected, passing power, 
modulus and phase of reflection coefficient of termination, error, filtering, 
reflection, mismatch 

АННОТАЦИЯ 

Зайченко О. Б. Усовершенствование многозондового метода 
измерения параметров сигналов и трактов СВЧ. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.01.02. – стандартизация, сертификация и 
метрологическое обеспечение. Украинская инженерно-педагогическая 
академия, Министерство образования и науки Украины, г. Харьков, 2015.  

Диссертация посвящена решению актуальной научной проблемы 
усовершенствования методов измерения параметров сигналов и тратов СВЧ. 
Предложено учитывать переотражения датчиков дополнительными 
слагаемыми в системе линеаризованных уравнений, описывающих 
многозондового систему. Аналитические выражения для любого количества 
датчиков полученных на основе формулы Мезона. Внесение 
корректирующего множителя позволило существенно улучшить точность. 
Совершенствование метода обработки сигналов датчиков относится к 
дополнительной фильтрации промежуточных переменных с помощью 
фильтра Калмана. Разновидностью фильтра Калмана является процедура 
Роббинса-Монро, которая отличается способом расчета коэффициента 
усиления К и меньшей трудоемкостью. Разработан метод оценки 
методической погрешности обработки. К практическим результатам, 
полученным в работе, относятся: разработка калибратора для больших 
уровней мощности, разработка методики выполнения измерений, способа 
выравнивания коэффициентов преобразования датчиков. 

Ключевые слова: стоячая волна, волновод, падающая, отраженная, 
проходящая мощность, модуль и фаза коэффициента отражения нагрузки, 
погрешность, фильтрация, переотражения, рассогласование.  
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