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Розглянуто можливості існуючих засобів метрологічного забезпечення мультиметрів надвисоко-
частотного діапазону і перспективи їх розвитку. 
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Аналіз публікацій 
та постановка проблеми 

 
Мультиметри діапазону надвисоких частот 

(НВЧ) – НВЧ-мультиметри, – завдяки розвитку 
сучасних інформаційних технологій отримують все 
більше поширення в практиці вимірювань. При 
цьому вимірювальні перетворювачі, що використо-
вуються в їх структурах, алгоритми роботи і обро-
бки вимірювальної інформації суттєво відрізня-
ються.  

Нормативної документації (НД), що відно-
ситься безпосередньо до них, в даний час не існує 
[1]. Внаслідок цього часто неможливо порівняти 
різні типи НВЧ-мультиметрів, виходячи лише з їх 
конструктивного виконання й принципу дії; також 
є труднощі при техніко-економічному порівнянні 
приладів і при співставленні результатів їх метро-
логічних досліджень (випробувань, атестації, пові-
рки, калібрування, градуювання). 

Це обумовлює актуальність і мету даної пу-
блікації – проаналізувати стан метрологічного за-
безпечення НВЧ-мультиметрів. 

 

Виклад основного матеріалу 
 

Проблеми обґрунтування, розробки і впрова-
дження в практику одноманітних нормованих ха-
рактеристик, методів досліджень для різних типів 
НВЧ-мультиметрів проаналізовані в [1 – 4]. 

НВЧ-мультиметр розглядається як прилад, 
призначений для одночасного вимірювання падаю-
чої і відбитої потужності та комплексного коефіці-
єнта відбиття (ККВ) електромагнітних коливань 
(ЕМК) відповідного діапазону. Він складається з 
більш ніж трьох ватметрів НВЧ, що використову-
ються в якості засобів вимірювань, необхідного 
набору інтерфейсних пристроїв і засобів обчислю-
вальної техніки. Останні використовуються для 
розрахунку результатів вимірювань за відліками 
потужності.  

При нормуванні і досліджуванні технічних і 
метрологічних характеристик НВЧ-мультиметрів 
доцільно спиратися на нормативні документи і до-
свід, накопичений для автономних приладів вимі-

рювання потужності і ККВ, частина характеристик 
яких має бути спільною з характеристиками ватме-
трів НВЧ, а інша частина властива автоматичним 
аналізаторам ланцюгів (ААЦ).  

До характеристик НВЧ-мультиметрів, загаль-
них з ватметрами, слід віднести: 

- межі основної допустимої похибки потужно-
сті, що проходить; 

- діапазон вимірювань потужності і максима-
льне допустиме значення імпульсної потужності; 

- діапазон частот; 
- межі допустимих основної і додаткової по-

хибок вимірювання середньої потужності імпульс-
но-модульованих коливань; 

- час збереження калібрування; 
- нестабільність показань; 
- час встановлення показань; 
- допустиму перевантажувальну потужність; 
- приєднувальні розміри за стандартом [5].  
До характеристик НВЧ-мультиметрів як вимі-

рювачів ККВ доцільно віднести такі [2, 6, 7]: 
- діапазон частот; 
- діапазон вимірюваних значень ККВ; 
- роздільну здатність по ККВ, яка нормована 

при ідеально стабільному за частотою і рівнем по-
тужності сигналі і заданих випадкових похибках 
ватметрів. 

Для визначення перелічених характеристик 
при різних видах досліджень можуть застосовува-
тися такі ж методи, як і для автономних приладів 
вимірювання потужності НВЧ і ККВ: 

- при визначенні випадкової похибки ватмет-
рів – методи, викладені в стандарті [8]; 

- при визначенні похибки вимірювань потуж-
ності на стандартизованих частотах – методи, ви-
кладені в стандарті [8]; 

- при визначенні похибки вимірювання ККВ – 
метод звірення з еталонами ККВ; 

- при визначенні залишкової похибки неузго-
дження – метод звірення з навантаженнями зі змін-
ною фазою; 

- при повірці калібрувальних мір для Р, Г,  
φ - метод звірення з еталонами відповідних вели-
чин. 
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У підсумку, користувач отримує можливість 
оцінити похибку результату вимірювань на основі 
методик, викладених в експлуатаційній докумен-
тації. З урахуванням цієї вимоги доцільно норму-
вати результуючі відносні похибки вимірювань 
потужності δР, модуля δГ і фази δφ для кожної 
межі вимірювань. При цьому експлуатаційна до-
кументація повинна містити формули для розра-
хунку цих похибок на ґрунті основних складових 
похибки. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що ме-
трологічні дослідження НВЧ-мультиметрів повинні 
проводитися окремо для потужності і ККВ. 

В [8] оприлюднені результати порівняльного 
аналізу повірочних схем України та Росії для засо-
бів вимірювання потужності надвисокочастотних 
коливань. Зокрема, відмічено наступне. 

В Україні існує державний первинний еталон 
одиниці потужності ЕМК у коаксіальних трактах 
діапазону частот від 0,03 до 18 ГГц (ДЕТУ 09-06-
05), проте калібрування деяких достатньо розпо-
всюджених коаксіальних ватметрів, таких як М3-
51, М3-54, М3-56, М3-90, М3-93 та інших, здійс-
нюється з використанням вимірювальних приладів, 
запозичених з інших повірочних схем, зокрема, для 
засобів вимірювання потужності у хвилеводних 
трактах. 

Державний еталон одиниці потужності ЕМК у 
хвилеводних трактах в Україні відсутній і не буде 
створений протягом щонайменше десяти років. 
Відповідну повірочну схему в Україні очолює дер-
жавний еталон Російської Федерації ГЭТ 26-94. 

Для нормування похибок робочого еталону 
(РЕ) у діючій повірочній схемі України (ГОСТ 
8.047-80) використовують границі допустимої від-
носної похибки, а в повірочній схемі Росії (ГОСТ Р 
8.562-2007) – довірчі границі відносної похибки, в 
значеннях яких ураховано також нестабільність РЕ. 
Застосовування методів підсумовування похибок 
згідно ГОСТ 8.207-76 та рекомендацій з вираження 
невизначеності вимірювань МИ 2552-99 для зіста-
влення обох підходів дало змогу зробити висновок 
про те, що за своїми похибками вихідний еталон 
Збройних Сил України одиниці ЕМК у хвилевод-
них трактах діапазонів частот від 5,64 до 37,5 ГГц 
(ВЕЗСУ 09-00-11-09) відноситься відповідно до 
другого розряду повірочної схеми за ГОСТ 8.047-
80 та до першого розряду повірочної схеми за 
ГОСТ Р 8.562-2007. 

Загалом, аналіз нормативної документації з 
метрологічного забезпечення (МлЗ) вимірювань 
потужності [4, 8, 9] дозволяє зробити висновок, що 
вона призначена для засобів вимірювання малого 
та середнього рівнів потужності, і завдання розро-
бки МлЗ для вимірювання потужності високого 
рівня не може вважатися вирішеним. 

Розглянемо деякі підходи до вирішення цього 
завдання. 

У [10] розглянута можливість застосування 
масштабних перетворювачів (атенюаторів і спря-
мованих розгалужувачів) для вимірювання великих 
рівнів потужності НВЧ. Наведені методи визна-
чення залежності коефіцієнта перетворення масш-
табних перетворювачів від рівня потужності, оцін-
ки похибки.  

Однак не розглянуті питання залежності пока-
зів ватметрів від наявності в спектрі генераторів 
високого рівня потужності хвиль вищих порядків і 
позасмугових складових. Крім того, розглядаються 
рівні потужності тільки до 100 Вт. 

Інший підхід передбачає використання в якос-
ті зразкових засобів вимірювань пондеромоторних 
ватметрів, досяжна похибка яких склалає близько 
3-4%, або калориметричних ватметрів  з похибкою 
в діапазоні 4-5% [11].  

Пондеромоторним ватметрам слід віддати пе-
ревагу, оскільки існує можливість абсолютного 
калібрування по довжині, масі та часу і, на відміну 
від калориметричних, не потрібен трудомісткий 
облік розсіювання тепла навантаженням в навко-
лишній простір. Досяжна похибка при цьому скла-
дає 6-8%.  

Якщо ж прилад, що досліджується, має потен-
ційно меншу похибка, то можливе проведення зві-
рення згідно [12]. 

Аналіз методик проведення метрологічних до-
сліджень ККВ, показав, що для НВЧ-мультиметрів 
використання методів калібрування ААЦ суттєво 
ускладнено, а на високому рівні потужності взагалі 
неможливо через неможливість використання ко-
роткозамикачів і стандартних навантажень з відо-
мими параметрами, оскільки існує реакція генера-
тора на відбиту хвилю.  

Однак метрологічні дослідження комплексно-
го коефіцієнта відбиття можна замінити поелемен-
тною атестацією [13], яка полягає в ідентифікації 
коефіцієнтів передавання зондів і визначенні-
індивідуальних характеристик використовуваних 
датчиків з урахуванням похибок, що вносять алго-
ритми вимірювань.  

Така процедура успішно впроваджується про-
відними виробниками вимірювальних приладів, 
наприклад, Rohde&Schwarz [14]. 

Відома структура НВЧ-мультиметра [1], від-
мітною особливістю якого є наявність у його скла-
ді частотоміра.  

За результатами вимірювання частоти розра-
ховується довжина хвилі НВЧ-випромінювання, 
використовувана як апріорна інформації для зме-
ншення похибки вимірювання.  

Метрологічні дослідження частотомірів про-
водяться згідно [15, 16]. 



Системи управління, навігації та зв'язку, 2013, випуск 2(26)                                                     ISSN 2073-7394 

 60 

Висновки 
 

Проблема метрологічного забезпечення НВЧ-
мультиметрів вимагає спеціальної опрацювання, 
спрямованого на розробку системи простежуванос-
ті вимірювань, яка має забезпечити метрологічні 
дослідження процесів вимірювання потужності, 
комплексного коефіцієнта відбиття і частоти елек-
тромагнітних коливань відповідного діапазону, і є 
одним із головних на ближню і дальню перспекти-
ву [17]. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

СОСТОЯНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СВЧ-МУЛЬТИМЕТРОВ 
А.В. Дзисюк, Ю.В. Козлов 

Рассмотрены возможности существующих средств метрологического обеспечения мультиметров сверхвысо-
кочастотного диапазона и перспективы их развития. 

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, мультиметр, сверхвысокочастотный діапазон. 
 

ANALYTICAL REVIEW  
OF THE METROLOGICAL INVESTIGATION OF MICROWAVE MULTIMETERS 

А.В. Дзисюк, Ю.В. Козлов 
The possibilities of the existing means of metrological support multimeters microwave range and the prospects for their 

development. 
Keywords: metrological support, multimeter, ultra high frequency range 


