Теорія та практика радіовимірювань
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Радіометричні системи (РС), що призначені для вимірювання низькоінтенсивних шумоподібних сигналів (ШС), застосовуються у багатьох областях науки та техніки і розширюють можливості експериментальних досліджень. Достовірність подібних досліджень залежить від виявлюваної здатності РС, визначеної як [1]
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де P – потужність ШС на вході антени, що має ефективну площю S ;  f –
смуга пропускання РС, а U S і U N – вихідні середнє квадратичні значення
напруги сигналу ( U S ) та флуктаційного шуму ( U N ), які залежать від порогу
чутливості ( P0 ) та лінійності передаточної характеристика РС.
Величина P0 відповідає умові U S  U N , що складно забезпечити у реальному часі через випадковий характер сигналів, а при збільшенні потужності ШС слід враховувати нелінійність передаточної характеристики.
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Рисунок 1 – Структура РС з блоком статистичної обробки сигналів
Для вирішення даного питання було розроблено блок обробки результатів вимірювань
(рис. 1). До його складу входять плата L-783M для вводу даних у комп’ютер і розроблений в середовищі LabVIEW програмний інтерфейс, що дозволяє застосовувати апарат
математичної статистики у реальному часі. Аналоговий сигнал з виходу РС через лінію
передачі поступав на пристрій збору даних (плата L-783M ), де перетворювався у цифровий та передавався до програмного інтерфейсу для визначення статистичних характеристик: середнього значення, СКВ (за яким визначалась випадкова похибка вимірювань), а також асиметрії A розподілу значень результатів спостережень величини U S .
На рис. 2 приведена передаточна характеристика РС : U BИX  U S  PBX
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значень U S для ділянки насичення ( A  1,4 ) і лінійності ( A   0,27 ). Причому
поблизу порогу чутливості PBX

1014 Вт асиметрія змінювала знак та дорівнювала
A  0,14 .

Рисунок 2 – Передаточна характеристика та гістограми для іі ділянок

Таким чином, відстежуючи поведінку параметрів розподілу сигналів
під час проведення вимірювань з багатократними спостереженнями (
N 104 ) можна визначати лінійну ділянку передаточної характеристики РС
та значення порогу чутливості P0 , яке слід оцінювати за умовою
U S  U N  Us , де Us – довірчий інтервал. Оскільки (як показали дослідження розподіл результатів спостережень при малих значеннях PBX наближається до нормального, то Us розраховується через функцію Лапласа.
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Анотація
Розглянуто метод оцінки чутливості радіометра та лінійності його передаточної характеристики за допомогою статистичної обробки результатів вимірювань.
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Аннотация
Рассмотрен метод оценки чувствительности радиометра и линейности его передаточной характеристики с помощью статистической обработки результатов измерений.
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Abstract
Тhе statistical processing method of radiometric measurements is considered. It can be
estimated the sensitivity and the transfer characteristic linearity of a radiometer using it.
Keywords: radiometer, sensitivity, signal processing.
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