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АНОТАЦІЯ 

 

Дипломну роботу викладено на 93 сторінках, які містять 16 ілюстрацій, 1 

таблицю, 55 використаних джерел та 2 додатки. 

Метою даного проекту є підготовка теоретичних даних для створення НВЧ 

вологоміра зерна та інших сипучих матеріалів. Об’єктом розгляду є пристрій для 

визначення вологості зерна, що базується на використанні резонаторного 

методу, з використанням ЕОМ. 

Предметом роботи є розрахунок параметрів резонатора, та математичних 

похибок при проведенні вимірювань. 

Ключові слова: електромагнітне поле, зерно, опромінення, резонатор, 

хвилевод, антена, вологість, спрямований відгалужувач. 
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ANNOTATION 

 

This work is presented in 93 pages, which contain 16 figures, 1 tables, 55 sources 

and 2 appendix. 

The aim of this project is to prepare theoretical data for microwave moisture 

meters and other bulk materials. The object of consideration is a device for determining 

the moisture content of grain, based on the use of cavity-method, using a computer. 

The subject of the work is to calculate the parameters of the resonator, and 

mathematical errors during measurements. 

Keywords: electromagnetic field, grain, exposure, resonator, waveguide, 

antenna, moisture, directional coupler. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 

 

АЦП — аналоговий цифровий перетворювач; 

БЖ — блок живлення; 

БКГ — блок керування генератором; 

БКД — блок керування двигуном; 

БЗЧ — блок зв’язку з частотоміром; 

ДП — диференційний підсилювач; 

ЕМ — електромагнітна; 

ЕД — електродвигун; 

ЕОМ — електронно-обчислювальна машина; 

ІЧ – інфрачервоний; 

КСХ — коефіцієнт стоячої хвилі; 

КХП — коаксіально – хвилеводний перехід; 

НВЧ — надвисока частота; 

ОЗП — оперативний запам’ятовуючий пристрій;  

ПЕОМ — персональна електронно-обчислювальна машина; 

ПЗП — постійний запам’ятовуючий пристрій; 

ПРН — перетворювач рівня напруги; 

СВ — спрямований відгалужувач; 

ФАПЧ — фазове автопідстроювання частоти. 

ФД — фазовий детектор;  

ФО — фазообертач; 

ЦІ — цифровий інтегратор;  

ЯМР — ядерний магнітний резонанс; 
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ВСТУП 

 

Для забезпечення населення якісними продуктами харчування, необхідно 

забезпечити належні умови зберігання сільськогосподарської продукції. Цих 

умов можна досягнути за допомогою удосконалення систем управління 

технологічних процесів які стосуються підвищення якості продукції, збільшення 

термінів зберігання та зменшення втрат. В сучасних умовах необхідні 

універсальні пристрої, для контролю вологості різних сільськогосподарських 

матеріалів без додаткової перестройки, з великою точністю вимірювання.  

Вимірювання  вологості зерна потрібно проводити на різних стадіях його 

обробки, оскільки вологість є найважливішим показником якості зерна. Вода 

впливає на життєдіяльність всіх живих організмів, насамперед самого зерна і 

мікроорганізмів що можуть знаходитись на його поверхні. Значення вологості 

характеризує та відображає кількість поживних речовин в зерні, а також його 

готовність до зберігання та подальшої обробки. Вологе зерно містить меншу 

кількість поживних речовин а при тривалому зберіганні може змінюватись та 

псуватись. Наявність вологи активізує фізичні та фізіологічні процеси, що 

негативно впливає на зберігання та переробку. 

На даний час, використовують метод відбору проб і проведення 

лабораторного аналізу, але такий спосіб не підлягає автоматизації. Саме тому для 

визначення вологості зерна потрібен експрес-метод контролю, який забезпечить 

такі ж за точністю дані, як і прямий метод вимірювання вологості, та 

відповідатиме необхідним вимогам: визначення значення вологості зерна в 

потоці а не в окремих його частинах, забезпечення зняття даних в реальному часі, 

абсолютна похибка вимірювань не повинна становити більше ±1%. 

Традиційні методи вимірювання вологості зерна в потоці потребують 

значних затрат часу, не забезпечуючи, як правило, високої точності результатів 

вимірювань, і через це розробка експресних високоточних методів визначення 

вологості є актуальним завданням. 
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1 ОГЛЯД МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА. 

 

1.1 Короткий огляд існуючих методів визначення вологості зерна. 

 

Волога яка знаходиться в зерні має велике значення для якісної оцінки зерна 

при його зберіганні та визначенні технологічних показників. При значному 

вмісту вологи погіршується подрібнення, збільшуються затрати питомої енергії, 

зменшується об’єм готової продукції та погіршується її якість. Відповідно до 

вмісту вологи в матеріалі проводять його сушку — один з найважливіших 

способів обробки зерна при зберіганні та переробці зерна в муку.  Розвиток 

мікроорганізмів, а також кліщів, комах життєдіяльність яких призводить до 

великих втрат зерна, також пов'язаний з вмістом в ньому вологи. 

Всі методи визначення вологості зерна поділено на дві групи: прямі та 

непрямі.  

Прямі методи являють собою види лабораторного аналізу: хімічні 

(екстрагування вологи з проби досліджуваної речовини з подальшим 

визначенням вологості за діелектричною проникністю), вагові (сушка проби 

речовини до досягнення незмінної ваги), дистиляційні (відбір вологи потоком 

підсушеного газу). 

Серед прямих методів визначення вологості різних матеріалів на практиці 

найчастіше застосовується гравіметричний метод сушки, при якому відбується 

неперервний контроль до досягнення конкретної ваги. Час такого дослідження 

становить від 1,5 до 7 годин, що є значним недоліком такого методу. 

Непрямі методи, засновані на залежності вологи від якості електричного 

сигналу. Характерні більшою продуктивністю і експресністю, що дозволяє 

створити системи автоматичного контролю. Існують різні електрофізичні 

методи визначення вологості зерна [1,2]:  

1) Непрямі методи, засновані на визначенні температури, що залежить від 

вологості досліджуваного матеріалу;  

2) Методи, фізичною основою яких є: 
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1. Інфрачервоне випромінювання;  

2. Ядерно — магнітний резонанс; 

3. Взаємодія ядерного випромінювання з речовиною; 

4. Зміна амплітуди і фази пройденого через матеріал, що містить 

вологу, електромагнітного НВЧ випромінювання  

5. Зміна амплітуди відбитого від волого матеріалу електромагнітного 

НВЧ сигналу випромінювання. 

3) Комбіновані методи. 

Серед зазначених методів важливими є пристрої і принципи дії засновані на 

використанні електричної енергії для визначення вологості харчових продуктів.  

Дві групи електричних вологомірів найчастіше застосовуються на практиці: 

пристрої, що визначають вологість матеріалу за результатами вимірювання 

електричної провідності або опору матеріалу на постійному або змінному струмі 

(кондуктометрична вологометрія), та пристрої діелектричної проникності або 

тангенса кута діелектричних втрат в діапазоні частот – від звукових до 

надвисокочастотних. Вимоги до роботи вологомірів визначаються показниками: 

висока надійність, малі габарити і доступна вартість. 

Кондуктометричний метод характерний високою чутливістю при вологості 

18-20%, що унеможливлює проведення дослідження при 0-2% вологості через 

опір, який є більшим ніж вхідний опір вимірювального приладу. Чутливість 

методу різко погіршується і при вологості яка становить більше ніж 20%, так як 

на електропровідність починає впливати поверхнева волога. 

Електроконтактний нагрів виникає у зв’язку з наявністю перехідного опору 

досліджуваного матеріалу, через це виникає проблема вибору частоти струму, бо 

при використанні струму промислової частоти можливе виникнення електролізу, 

в результаті якого в досліджуваному матеріалі накопичуються його продукти [3]. 

Хімічні зміни можуть виникнути через електрохімічну поляризацію [4,5,6]. 

Якщо вжити заходів для виключення негативних явищ це достатньо 

перспективний метод визначення вологості матеріалів. Для широко застосування 
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цього методу необхідно проводити дослідження в галузі електричних вузлів 

потокових ліній [7].  

Головними перевагами даного методу є простота схеми і висока чутливість 

приладу. Основними частинами вологоміра даного типу є датчик з матеріалом, 

що розміщується безпосередньо в датчику, вимірювальна схема до складу якої 

входять: постійні та змінні резистори, гальванометр, джерело постійного струму. 

Відповідно до методу, за яким працює високочастотний вологомір, вони 

поділяються на прилади вимірювання діелектричної проникності (ємнісні) і 

прилади вимірювання діелектричних втрат, величина яких визначається 

відповідно до формули:  

𝑃 = (𝐼а + 𝐼с)𝐸е , 

де 𝐼а —  активна складова струму (А), 𝐼с — струм наскрізної провідності (А),                    

𝐸е —  амплітуда напруженості, електромагнітного поля (В м⁄ ). 

Використання електричних вологомірів ускладняється наступними 

факторами: 

1) неоднорідністю хімічного складу матеріалу; 

2) коливанням фізичних властивостей як в рамках окремих компонент так і 

всього матеріалу в цілому; 

3) наявністю поверхневої вологи і її нерівномірним розподілом; 

4) можливістю при низькій вологості близько 1-1,5% зміни властивостей 

зерна через вологу в зв’язаному вигляді. 

Метод діелектричних втрат можна застосовувати лише для матеріалів, що 

мають відносно малу наскрізну провідність в порівнянні з абсорбційною. 

Підвищення частоти електричного поля призводить до збільшення ємнісної 

складової наскрізної провідності. Зміна концентрації присутнього в речовині 

електроліту істотно впливає на достовірність вимірювань, а так як більша 

частина харчових продуктів містить значні кількості електролітів, то вимір 

вологості кондуктометричним і діелектричним способами стає практично 

неможливим. Послідовне ввімкнення з датчиком невеликої ємності, ізоляція 
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електродів датчика непровідним покриттям призводять до втрати основних 

переваг діелектричного методу вимірювання вологості, так як в цьому випадку 

вимірюється не ємність, а комплексний опір, який визначається наскрізною 

провідністю. Виникнення температурних градієнтів може змінити картину поля, 

прискорити деякі фізико-хімічні процеси. На особливу увагу заслуговує 

взаємозв'язок різних характеристик харчових продуктів - електричних і 

неелектричних. Все це робить неможливим вибір єдиних рекомендацій при 

виборі методу вимірювання електрофізичних характеристик всього частотного 

діапазону, але можливо вибрати кращі методи для того чи іншого діапазону. 

Шляхи подолання цих недоліків вимагали створення такої апаратури, яка не 

реагувала б на електроліт. Застосування фізичних методів, у яких вихідний 

вимірювальний пристрій представлено електричним або електронним приладом 

автоматичного контролю та управління процесом регулювання вологості, усуває 

багато недоліків електрофізичних методів. 

При великому об’ємі насипу необхідний спосіб вимірювання вологості, що 

забезпечує швидке її визначення. Традиційні методи контролю якості зерна та 

визначення вологості стають застарілими та вимагають перегляду. Технологічні 

лінії для сушіння зерна відносяться до спеціальних ліній і спільний принцип їх 

дії полягає в обробці потоку зерна агентом сушіння, зазвичай гарячим (270° С) 

повітрям протягом усього шляху зернового потоку від розвантаження до місця 

зберігання. Для зменшення витрат і забезпечення більш оптимального режиму 

зберігання, сушіння, переробки зерна необхідно забезпечити експрес методи 

контролю, в тому числі і рухомого потоку. 

Попередньо можна зробити висновок, що визначення та контроль вологості 

зерна являє собою одну з найважливіших технічних проблем, пов'язану з 

визначенням одного з параметрів багатокомпонентної, багатофазної 

гетерогенної системи, якими і є зерновий потік. 

Таким чином, доцільно провести дослідження в галузі визначення вологості 

з застосуванням енергії НВЧ поля, як одного з найбільш перспективних.  

 

Ри
ба
чу
к А

. Г
. К
іВР
А, 

20
16



13 

 

1.2 Прямі методи визначення вологості зерна 

 

Найбільш поширеними серед прямих методів є: термогравіметричний, 

хімічний та дистиляційний. 

Термогравіметричний метод полягає в повітряно-тепловій обробці зразка 

матеріалу до досягнення рівноваги з навколишнім середовищем; це рівновага 

умовно вважається рівнем повного видалення вологи. На практиці 

застосовується як висушування до постійної ваги, так і прискорені методи 

сушіння. У першому випадку сушку закінчують, якщо два послідовних 

зважування зразка дають однакові результати. В залежності від швидкості 

сушіння, що поступово зменшується, роблять висновок про видалення вологи, 

що міститься в зразку. Тривалість визначення цим методом становить від 

декількох годин до доби і більше. У прискорених методах сушка ведеться 

протягом певного, більш короткого проміжку часу при підвищеній температурі. 

Розглянемо методи і засоби, які отримали найширше практичне 

застосування для визначення вологості сільськогосподарських матеріалів і, 

зокрема, зерна. 

При визначенні вологості зернових культур, призначених для продуктових, 

кормових і технічних цілей для зерна та продуктів його переробки в даний час, 

застосовують два методи визначення вологості: повітряно-тепловий та 

вакуумно-тепловий. Перший метод полягає в визначенні вологості по масовій 

частці вологи у вологій речовині. Для вимірювання зменшення маси 

подрібненого зерна проводять сушку його навісу в повітряно-тепловій шафі при 

фіксованих температурах і часі. Похибка даного методу визначення вологості  

становить ± 0,5%. 

Вакуумно-тепловий метод застосовують при визначенні вологості зерна на 

хлібоприймальних та переробних підприємствах в середньодобових пробах, при 

прийманні, відпуску та відвантаженні, а також під час контрольних визначень[8]. 
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Для визначення вологості відбирають 300±10  грам зерна, які розміщуються 

в герметично закритий посуд, заповнюючи його на  
2

3
  об’єму. На дно 

просушеного ексикатора поміщають поглинач, наприклад накопичений 

хлористий кальцій. 

Дня зерна з вологістю до 17% визначення проводять з попереднім 

підсушуванням до залишкової вологості в межах 9-15%. В якості установки для 

сушіння використовують сушильну електричну шафу, що забезпечує створення 

і підтримання температури в робочій зоні висушування 100 - 140° С з похибкою 

± 2%.   

Вологість зерна х у відсотках обчислюють за формулами:  

а)  𝑥 = 100
𝑞1−𝑞2

𝑞1
+ 𝐾, без попереднього підсушування 

б)  𝑥 = 100 (1 −
𝑞2  𝑞4

𝑞1   𝑞3
), з попередніми підсушуванням, 

де   q1 — маса навіски молотого зерна до висушування, q2 — маса навіски 

молотого зерна після висушування, q3 — маса навіски цілого зерна до 

попереднього підсушування, q4 — маса навіски цілого зерна після попереднього 

підсушування, К = 0,20% — поправочний коефіцієнт. 

За остаточний результат визначення вологості зерна приймають середнє 

арифметичне результатів двох паралельних результатів [9]. 

Метод вакуумно-теплової сушки передбачає підсушування неподрібненого 

зерна при температурі 105° С і остаточне зневоднення його при температурі 

130°С протягом 1 години. Цей метод реалізується з використанням вакуумно-

теплової установки. 

При арбітражних аналізах вологості і контрольній перевірці сушильних шаф 

застосовують тільки прямий метод. 

1.3 Непрямі методи визначення вологості. 

 

Методи визначення вологості матеріалу непрямими методами засновані на 

явищі зміни різних його властивостей. В залежності від властивості яка 
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змінюється М.А. Берлінер [10] запропонував непрямі методи розділити на дві 

великі групи - електричні і неелектричні. 

В основу перших покладено пряме вимірювання електричних параметрів 

матеріалу, а для других вимірювана фізична величина є неелектричною, але і 

вона на певному етапі вимірювання, як правило, перетворюється в електричний 

сигнал. 

Непрямі методи засновані на зміні механічних характеристик твердих 

матеріалів в залежності від рівня зволоженості: опір до роздавлювання, опір 

вдавлюванню механічної голки конуса або ножа, опір деформуючому зусиллю, 

необхідного для ущільнення зразка постійної маси в фіксованому обсязі і ін. 

Ці методи відрізняються своєю простотою, однак, вони не достатньо точні. 

До найважливіших неелектричних відносяться методи, засновані на 

використанні [11,12,13,14]: 

а) теплофізичних характеристик матеріалу; 

б) акустичних властивостей матеріалу; 

в) гамма-променів, нейтронів і рентгенівського випромінювання; 

г) ядерного магнітного резонансу; 

д) видимого світла і інфрачервоного випромінювання. 

Останні підгрупи іноді називають «спектральними методами». Виділені 

фізичні методи в порівнянні з іншими мають великі переваги, тому що вони 

швидкодіючі і дозволяють автоматизувавши процес вимірювання вологості, 

забезпечують проведення вимірювань без руйнування зразка і допускають 

можливість повторення досліджень на одному і тому ж зразку при перевірці 

результату вимірювання. 

 

1.3.1 Неелектричні методи вимірювання вологості. 

 

Радіометричні методи останнім часом почали широко використовуватись; 

тому що сучасні способи дослідження складу, структури і властивостей 
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речовини, використовують взаємодії різних видів електромагнітних коливань і 

ядерних випромінювань з досліджуваною речовиною. Перевагою даної групи 

методів є неконтактний спосіб вимірювання температури, вологості і механічних 

деформацій. Ці методи мають високу чутливість і швидкодією, хоча і вимагають 

застосування дорогої апаратури [15,16]. 

У радіометричних, ядерно-фізичних, методах використовуються різні види 

ядерних випромінювань: гамма - промені, бета- частинки, швидкі нейтрони. 

Найбільш поширеними є методи що засновані на гамма - випромінюванні, 

оскільки, за незмінних умов вимірювання ослаблення інтенсивності 

випромінювання в шарі матеріалу постійної товщини залежать від змісту вологи  

в ньому [17,18]. 

Одним з видів гамма - методів вимірювання вологості є метод з 

використанням комбінованого пучка гамма - квантів. 

Сумарний ефект ослаблення гамма - випромінювання при проходженні 

через речовину описується експоненціальним законом 𝐼 = 𝐼0 𝑒
−𝜇𝑑, 

 де 𝐼0 —  інтенсивність випромінювання, падаючого на речовину,                                    

I — інтенсивність випромінювання, що пройшло через шар речовини товщиною  

d,  𝜇 —  лінійний коефіцієнт ослаблення, який  враховує наявність вологи. 

Для діапазону довжин хвиль 𝜆, що найчастіше застосовується, справедливо 

наближене співвідношення 𝜇 = 𝑝(𝜆𝑧)3; де p і z - щільність і атомний номер 

речовини. Вимірювання вологості зводиться до визначення відношення 𝐼0 𝐼⁄ . Цей 

метод дозволяє визначити об'ємну вологість, а для знаходження маси необхідно 

знати щільність і товщину досліджуваного матеріалу. 

Недоліком цього методу є необхідність в масивних свинцевих коліматорах, 

діафрагмах і екранах для детекторів, а так само в джерелах випромінювання 

великої активності. 

Застосування бета - випромінювання для вимірювання вологості не дуже 

поширене. Характеристики цього методу аналогічні характеристикам гамма — 
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методу, але для визначення масової вологості необхідна додаткова інформація 

про щільність матеріалу в сухому стані. 

Рентгенівський метод вимірювання вологості твердих матеріалів 

заснований на взаємодії рентгенівських променів з просвічуваним об'єктом. 

Володіючи великою чутливістю і завдяки тому, що вода сильніше поглинає 

рентгенівське випромінювання, ніж гамма - промені, рентгенівські вологоміри 

дозволять вимірювати високі рівні вологості. Ослаблення рентгенівських 

променів речовиною підпорядковується експоненціальному закону. 

Основним недоліком радіаційних методів є необхідність захисту 

біологічних впливів випромінювання. Для створення безпечних умов роботи з 

джерелами 𝛾 - квантів і швидких нейтронів необхідні спеціальні захисні 

пристрої. 

Метод ядерного магнітного резонансу є одним з найбільш ефективних 

методів дослідження властивостей твердих і рідких речовин. Він заснований на 

використанні магнетизму атомних ядер речовини що досліджується [19,20]. 

Визначення вмісту води методом ЯМР пов'язано з реєстрацією протонного 

резонансу. Протон водню має власний магнітний момент і його можна 

розглядати як магнітний диполь. Відомо, що в стаціонарному магнітному полі 

диполі здійснюють прецесію, при цьому вісь прецесії може бути спрямована 

уздовж або проти силових ліній поля. При цьому орієнтація відповідає певному 

енергетичному рівню, що створює можливість індукувати перехід між ними. 

ЯМР спостерігається при переходах ядра між різними енергетичними станами, 

коли поглинається або випускається енергія. 

Апаратура для досліджень методами ЯМР включає сильний постійний 

магніт, між полюсами якого перпендикулярно напрямку поля поміщають 

циліндричну котушку, через яку пропускають струм високої частоти. Зміною 

частоти змінного струму 𝑟 при незмінній напруженості постійного магнітного 

поля 𝐻0 або зміною її в невеликих межах, при постійній частоті 𝑟 котушку 
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налаштовують на резонанс. Частота змінного електромагнітного струму 𝑟 і 

напруженість постійного магнітного поля 𝐻0 пов'язані співвідношенням: 

𝑟 =
𝛾

2𝜋
𝐻0 , 

де 𝛾- гіромагнітне ввідношення, що дорівнює відношенню магнітного моменту 

ядра до моменту кількості руху. 

Змінюючи значення напруженості магнітного поля, по спектру ЯМР  

визначають які ядра знаходяться в зразку. Інтенсивність сигналу ЯМР залежить 

від загального числа ядер водню в зразку, а форма піку - від їх рухливості в 

молекулі агрегатного стану зразка. 

Даний метод є експресним, неруйнуючим  і дозволяє визначити вміст води 

в різноманітних матеріалах. Найбільш широко цей метод використовується в 

сільському господарстві для визначення вологості і олійності. 

Метод ЯМР реагує безпосередньо на кількість атомів водню в матеріалі. 

Відсутність шкідливої біохімічної дії вигідно виділяє цей метод серед інших і 

робить його придатним для автоматичного контролю вологості деяких 

матеріалів. Але в виробничих процесах недоліком при цьому є відносно малий 

обсяг контрольованого зразка [21,22]. 

Оптичні методи засновані на залежності оптичних властивостей матеріалів 

від їх вмісту вологи [23]. Для твердих речовин і рідин використовуються 

інфрачервона і видима частина спектра. 

Розглянемо інфрачервоний метод більш детально. 

1.3.2 Вимірювання вологості зерна методом інфрачервоного 

випромінювання. 

 

Інфрачервоний фотометричний метод дослідження вологості матеріалів 

заснований на вибірковому поглинанні водою інфрачервоного випромінювання 

певної довжини хвилі. Розсіювальні і абсорбційні характеристики матеріалу 

обумовлюють його відбивну здатність, причому питомий коефіцієнт абсорбції 

залежить від хімічного складу матеріалу з урахуванням вологості. Вимірювання 
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поглинання вибіркового характеру випромінювання в найближчій області ІЧ 

спектру, що проходить через шар вимірювального середовища певної товщини 

або відбитого від поверхні цього середовища, покладено в основу дії подібних 

вологомірів. Досліджуваний матеріал може бути як рухомим, так і нерухомим. 

ІЧ вологоміри точні, мало інерційні, вибіркові і проводять безперервний 

неруйнівний контроль безконтактним способом, основа якого - здатність 

поглинати випромінювання на інфрачервоній ділянці спектра. Діапазон 

вологості від 10% до 100% дає можливість застосовувати цей метод вологометрії 

для різних твердих і сипучих матеріалів і при кондиціонуванні зерна він 

забезпечує поліпшення хлібопекарських характеристик борошна, дає позитивні 

результати в дезінфекції ІЧ променями зараженого зерна [24]. Застосування 

вологомірів цього виду обмежена вимогою до рівня відбивної здатності 

матеріалу, тому що при недостатньому значенні останнього, прилад не 

забезпечує необхідну точність. 

Основними групами ІЧ вологомірів є вологоміри засновані на відображенні 

випромінювання що пройшло через речовину [25]. 

Вологомір такого типу, це прилад, з джерелом світла у вигляді мініатюрної 

вольфрамової лампи, що дає безперервний спектр випромінювання, який 

перекриває видиму і близьку інфрачервону область. Після проходження через 

досліджуваний матеріал промінь ІЧ випромінювання зі зміненою інтенсивністю 

надходить на градуйовану шкалу через автоматичний регулятор. 

Пристрій ІЧ-вологомірів можна представити у вигляді схеми: 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело випромінювання 

Вузькосмугові прохідні фільтри та переривач для 

модуляції світла 

Зразок 

Детектор реєстрації інтенсивності рівня 

випромінювання на даних довжинах хвиль 

Підсилювач і реєструючий пристрій  
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Майже всі вологоміри даного типу мають ідентичні конструктивні рішення, 

аналогічні вузли і принципи роботи, але жоден з них не задовольняє вимоги 

підприємств харчової зернопереробної галузі промисловості, тому що 

універсальної конструкції для різних матеріалів не розроблено. 

Крім того, товщина шару матеріалу для різних приладів коливається від 1 

до 19 см., Що є занадто маленьким діапазоном вимірювання. Для рідин і плівок 

зручні вологоміри, що працюють на просвіт, для сипучих і капілярно-пористих 

матеріалів зручніше застосування вологомірів з принципом відбиття. 

Все це обмежує дію ІЧ вологомірів і відкриває перспективу пошуку способів 

вимірювання вологості при дії інших видів випромінювань, для яких 

неоднорідність матеріалу не є настільки критична, але вони мають здатність 

виборчого впливу на складові цього матеріалу. 

1.3.3 Електричні методи вимірювання вологості. 

 

Серед засобів вимірювань вологості потоку поширені вологоміри, засновані 

на залежності електричних параметрів матеріалів, розміщених в електричному 

полі, від змісту в них води. У фізиці діелектриків основні процеси, що виникають 

в матеріалі при дії електричного поля, пов'язують з поляризацлією молекул 

речовини. Існує кілька видів поляризації: електронна, іонна і інші. Про явища, 

обумовлених поляризацією, судять за значеннями діелектричної проникності, 

величиною кута діелектричних втрат, питомої електричної провідності. 

Електричні методи вимірювання вологості зерна знайшли широке 

застосування в сільському господарстві нашої країни і за кордоном. Вони мають 

такі переваги, як можливість дослідження широкого класу матеріалів, 

швидкодія, мала енергоємність, висока точність, простота конструкції, зручність 

введення в системи автоматичного управління, відсутність шкідливих впливів.  

До числа основних електричних методів вимірювання вологості відносяться 

кондуктометричні і діелькометричні методи. 
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Вимірювання електричної провідності матеріалу на постійному і змінному 

струмі промислової або звукової частоти, здійснюється в кондуктометричних 

вологомірах. Кондуктометричний метод має високу чутливість при вологості 18-

20%. Кондуктометричні вологоміри в якості електричного параметра, 

пов'язаного з вологістю, використовують електричний опір матеріалів. При 

цьому в струмі, що проходить через нього, більшу частину становить струм 

наскрізної провідності. Підвищення частоти призводить до зниження частки 

струму, який обумовлений діелектричними властивостями матеріалів в датчику. 

Це і дозволяє виміряти вологість в залежності зміни діелектричних властивостей 

аналізованого зразка. 

Для діелькометричних методів [26] характерна зміна діелектричних 

властивостей матеріалу в широкому діапазоні частот від звукових до 

надвисоких, причому вимірювання на надвисоких частотах мають цілий ряд 

особливостей, через що вони виділені і самостійну підгрупу. 

До числа діелькометричних відносяться вологоміри, електричними 

моделями яких виступають ємнісні датчики вологості [27], включені в коло 

змінного струму конденсаторні датчики з досліджуваним матеріалом. Індуктивні 

датчики являють собою котушку індуктивності, в електромагнітному полі якої 

знаходиться досліджуваний матеріал. 

Датчики і інші елементи вимірювальних приладів, що застосовуються в 

діелькометричних методах, мають менші довжини хвиль і їх можна розглядати 

як системи з зосередженими параметрами. 

Поведінка діелектрика в синусоїдальному електромагнітному полі 

характеризується макроскопічними величинами такими як: комплексна 

діелектрична 휀 і 𝜇 магнітна  проникності. При вимірюванні вологості 

використовують такі пари величин: 

а) дійсна 휀′ та уявна 휀′′ складові комплексної діелектричної проникності  

휀 = 휀′ − 𝑗휀′′ ; 

б) діелектрична проникність 휀 і тангенс кута діелектричних втрат 𝑡𝑔 𝛿; 
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в) діелектрична проникність 휀 і питома провідність 𝜎. 

Залежності між цими величинами мають вигляд: 

    휀 = 휀′;                휀′′ =
𝜎

𝜔
;                 ±𝑡𝑔𝛿 =

𝜎

𝜔𝜀′
;              휀 = 휀′′(1 − 𝑗 𝑡𝑔𝛿) , 

де 𝜔  - кутова частота. 

Якщо відома одна з вказаної пари параметрів, то можна обчислити будь-яку 

іншу пару. 

Сучасна фізика діелектриків пов'язує залежності 휀 і 𝜎 матеріалів від їх 

властивостей з основним процесом, що відбувається в будь-якому реальному 

діелектрику під дією електричного поля - поляризацією діелектрика. 

У загальному випадку в діелектрику можуть бути наявні такі основні види 

поляризації: електронна, іонна, дипольна, структурна. Залежно від особливостей 

матеріалу різні види поляризації можуть мати більшу або меншу питому вагу, а 

сумарна поляризація речовини являє собою суму всіх наявних видів поляризації. 

У гетерогенних системах, що містять воду, необхідно додатково приймати 

до уваги такі фактори: 

а) наявність подвійного поляризованого шару частинок, наслідком якого 

можуть бути значення 휀, більш високі, ніж у води; 

б) висока поверхнева провідність частинок або включень. 

Класифікація вимірювальних пристроїв діелектричних вологомірів 

ґрунтується на різних способах вимірювань вхідної величини датчика і величини 

реактивної і активної складових комплексного опору. 

В обох групах вимірювальних пристроїв знаходять застосування: 

а) резонансні системи, що використовують явище резонансу в 

коливальному контурі, одним з елементів якого є датчик; 

б) схеми вимірювання повного опору без використання явищ резонансу: 

мостові, диференціальні і т.д. 

З класифікаційних ознак основним є спосіб обліку діелектричних втрат в 

датчику вологоміра[28]. 
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Відзначимо особливості резонансних схем, в яких вплив на параметри 

коливального контуру і генератора високої частоти зводиться до наступного 

[29,30]: 

1. Оскільки в резонансних схемах найчастіше застосовуються  LC 

генератори з самозбудженням, то при наявності діелектричних втрат в датчику, 

що входить в коливальний контур, кутова частота власних коливань генератора 

не дорівнює резонансній частоті ідеального контуру 

𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
 , 

де: L —  індуктивність контуру, C —  ємність контуру. 

𝜔 = 𝜔0 √
1 + 𝑡𝑔2𝛿

1 +
1

𝑄1
2

 , 

де 𝑡𝑔𝛿 —  тангенс кута діелектричних втрат датчика, 𝑄1 —  добротність котушки 

на резонансній частоті 

2. Умова самозбудження генератора виконується при зменшенні 

резонансного опору контуру лише до певної величини, якого відповідає 

мінімально допустимому опору датчика R, тому що зменшення його до значення 

𝑅𝑥 < 𝑅 призводить до зриву коливань. 

3. Амплітуда і ширина резонансної кривої залежать від коливального 

контуру. Для контуру з послідовним і паралельним живленням відношення А 

ординат резонансної кривої до максимального значення дорівнює: 

𝐴 =
1

√1 + 𝑄𝑘
2∆2

 , 

 де 𝑄𝑘 —  добротність контуру,  ∆ =
∆𝐶

𝐶0 
= 2

∆𝜔

𝜔0
 — відносні розстройки контуру 

(∆С, ∆𝜔 —  збільшення ємності і частоти щодо значень С0 та 𝜔0, відповідних 

резонансу в ідеальному контурі). 
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Висновки 

1. Існує багато методів вимірювання вологості зерна, їх можна 

розділити на дві великі групи: прямі та непрямі.  

2. Найпоширенішими серед прямих методів є: термогравіметричний, 

хімічний та дистиляційний. Ці методи забезпечують високу точність досліджень, 

похибка становить ±0,5%, але недоліком цих методів є тривалість визначення 

вологості яка становить від 1 години і може досягати доби, ці методи не 

підлягають автоматизації. 

3. Принцип дії непрямих методів полягає в реєстрації зміни 

електричного сигналу, що проходить крізь досліджуваний матеріал. Вони більш 

продуктивні ніж прямі методи, характерні меншим часом проведення аналізу, що 

дозволяє проведення досліджень за  допомогою систем автоматичного 

контролю. 

4. Метод дослідження за допомогою інфрачервоного випромінювання 

характеризується високою точністю вимірювань, та безперервним неруйнівним 

контролем. Але недоліками цього методу є товщина досліджуваного шару 

матеріалу від 1 до 19 см., що значно скорочує діапазон вимірювань та потребує 

підготовки спеціальної проби матеріалу. 

5. Використання електромагнітного поля високих та надвисоких частот 

для визначення вологості зерна значно зменшує енергозатрати; скорочує час 

дослідження; дозволяє повністю автоматизувати весь технологічний процес; 

можна виготовити високомобільне обладнання. 

6. З розглянутих вище методів бачимо, що проблема визначення 

вологості матеріалів має вирішення. Незважаючи на недоліки НВЧ методу 

вимірювання він є значно ефективнішим ніж інші. Тому подальша розробка і 

удосконалення НВЧ сушарок матиме позитивний вплив на зберігання і подальше 

використання не тільки зернових продуктів  а й інших сипучих матеріалів.  
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2  ВОЛОГОМЕТРІЯ НА НАДВИСОКИХ ЧАСТОТАХ. 

 

Зернові продукти можна розглядати як багатокомпонентні гетерогенні 

системи, в яких вода перебуває в різних фазових станах. Тому при визначенні 

вологості необхідно брати до уваги фізико-хімічні властивості системи, які, в 

свою чергу, визначаються властивостями твердого скелета матеріалу, кількістю 

і властивістю вологи . 

2.1  Особливості вимірювання вологості зерна в діапазоні надвисоких 

частот. 

 

Для вимірювання вологості велике значення мають види і форми зв'язку 

вологи з речовиною, що впливають на властивості матеріалу що містить вологу. 

Всі тверді матеріали, що мають в своєму складі вологу, відносяться до колоїдних, 

капілярно-пористих або капілярно-пористих колоїдних тіл, найбільш чисельною 

є остання категорія матеріалів. Так, згідно з класифікацією твердих вологих 

матеріалів, запропонованої A.B. Ликовим [31], зерно, корми і бавовна 

відносяться до капілярно-пористих колоїдних матеріалів, що являють собою 

складні гетерогенні суміші органічних речовин. 

Разом з тим, зерно продукти, з точки зору електродинаміки надвисоких 

частот, є діелектриками, властивості яких можна охарактеризувати декількома 

скалярними константами: відносна діелектрична проникність 휀г, відносна 

магнітна проникність 𝜇г, провідність 𝜎. 

Величини 휀г , 𝜇г, 𝜎,  звязують електричні (Е) і магнітні (�̅�) поля в струм(𝐼)̅ і 

індукцію(�̅�): 

�̅� = 휀0휀𝑟�̅�,             �̅� = 𝜇0𝜇𝑟�̅� ,               𝐼 ̅ =  𝜎�̅�. 

У теорії НВЧ коливань константи матеріалів входять до рівнянь, від яких 

залежать  процеси поширення електромагнітних хвиль, і в граничні умови, що 

зв'язують електромагнітні поля на межі розділу різних середовищ. Ці 
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співвідношення можуть бути покладені в основу різних методів вимірювання 

необхідних констант матеріалів. 

Електромагнітні системи надвисокої частоти, можуть змінювати свої 

параметри, при взаємодії з досліджуваним об'єктом. І саме ці параметри можуть 

бути прийняті в якості вимірюваних величин для визначення властивостей 

самого об'єкта. 

Вибір цих параметрів визначається досліджуваною величиною, характером 

об'єкта досліджень, метрологічними вимогами, умовами експлуатації та ін. 

Різноманіття параметрів дозволяє вибрати оптимальний параметр контролю для 

конкретної задачі, і забезпечити ефективне технічне рішення. 

Можна вказати наступні основні інформативні параметри: основну 

резонансну частоту, добротність резонансної системи, коефіцієнт стоячої хвилі 

(КСХ), фазовий зсув, амплітуду, потужність падаючої, відбитої чи пройденої 

хвиль; положення вузла або пучності поля стоячої хвилі на фіксований частоті 

генератора; частотний зсув частотно-модульованої падаючої хвилі по 

відношенню до відбитої хвилі, зсув частоти відбитої чи пройденої хвилі по 

відношенню до падаючої. 

Метою роботи є визначення вологості зерна. Зв'язок між перерахованими 

вище параметрами та вологістю зерна може бути встановлений кількома 

способами.  

Один з них полягає в моделюванні вологого матеріалу гомогенним 

середовищем з відносною діелектричною проникністю 휀𝑟1, в якій еліпсоїдальні 

частки, з діелектричної проникністю 휀𝑟2 розсіяні випадково [32]. Другий шлях – 

моделювання вологого матеріалу тришаровою системою. Перший шар – суха 

речовина, другий – шар вологи, третій – шар  повітря [33,34]. Об'ємна 

концентрація даного компонента визначає товщину кожного шару. 

Вологість зерна відноситься до числа тих параметрів, для вимірювання яких 

радіохвильові методи набули найбільшого розвитку і практичного застосування, 

завдяки високій чутливості радіохвильових вологомірів в діапазоні надвисоких 

частот. Можливість застосування НВЧ методів для вологометрії заснована на 
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відмінності комплексної діелектричної проникності води і речовин що містять її 

в собі. Широко поширені методи вимірювання по поглинанню електромагнітної 

енергії в діапазоні надвисоких частот за схемами «на проходження» або «на 

відбиття». Можливі також фазові методи, засновані на вимірі фазового зсуву 

хвилі, що залежить від вмісту вологи при її взаємодії з вологим матеріалом. 

Відомі й інші методи вимірювання у вільному просторі, наприклад, по зміні кута 

Брюстера. В залежності від вологості зерна при відбитті хвилі від вологого 

матеріалу або проходженні через його шар, зокрема при похилому зондуванні 

шару зерна та ін. [35]. 

2.2  Квазіоптичні і фазові методи визначення вологості 

 

Розглянемо докладніше методи, що застосовуються при вологометрії зерна. 

На рис. 2.1 зображена найпростіша схема установки для дослідження методу 

поглинання коливань НВЧ [36]. НВЧ-коливання від генератора 1 по хвилеводу 2 

надходять на передавальну антену 3, звідки, пройшовши через вологий матеріал 

4 (наприклад, зерно) і частково поглинувшись водою що в ньому знаходиться, 

потрапляють на приймальну антену 5, звідки по хвилеводу 6 проходять через 

атенюатор 7, що ослаблює коливання і після детектування детектором 8 через 

підсилювач 9 реєструється індикатором 10. При такій схемі вимірювання, 

ослаблення, виміряне атенюатором, є функцією вологості матеріалу 4. Величину 

затухання у вологому зерні можна визначити за формулою. 

𝑁Σ = 8,68(𝛼2ℓ + Г12) , 

де Г12 =  
(𝛼1−𝛼2)2+(𝛽1−𝛽2)2

(𝛼1+𝛼2)2+(𝛽1+𝛽2)2
 , 𝛼1 і 𝛼2 —  постійні загасання середовища без 

матеріалу та зерна відповідно, 𝛽1 і 𝛽2 - фазові постійні середовища і зерна. 

Для вимірювання загасання НВЧ - енергії в зерні вибір обладнання та 

перетину хвилеводів обумовлюється конкретним частотним діапазоном, Це 

пов'язано з тим, що для цілей вологометрії використовується досить вузький 

діапазон довжин хвиль: від 2 до 4 см, на який припадає пік поглинання коливань 
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НВЧ енергії молекулами води, а значить в цьому діапазоні можна отримати 

максимальну чутливість по досліджуваному параметру. 

Метод поглинання коливань НВЧ, будучи в даний час одним з найбільш 

перспективних в сільськогосподарській вологометрії, дає змогу вирішувати 

більшість завдань, що виникають при автоматизації різних технологічних 

процесів.  

 

Рисунок 2.1. — Схема установки для дослідження методу поглинання НВЧ 

сигналу. 

Реалізація схем вимірювання вологості методами порівняння з окремим 

вимірюванням загасання і фазового зсуву, методом заміщення і порівняння з 

можливістю автоматичної реєстрації затухання може бути здійснена на 

установці. Можна реалізувати схеми вимірювання вологості методом порівняння 

з окремими вимірюваннями загасання при вимірюванні вологості методом 

прямого заміщення [37] (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 —  Схема вимірювання вологості зерна методом заміщення. 
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Коливання від генератора 1 проходить вимірювальний атенюатор 2, 

спрямований відгалужувач 3 і підводиться до випромінюючої рупорної антени 4. 

Випромінюваний НВЧ сигнал проходять через досліджуваний матеріал 5 і 

приймаються антеною 6, розташованої в одній площині по оптичної осі з 

антеною 4. Через відрізок хвилеводу 7 НВЧ коливання надходять на детекторну 

секцію 8, звідки складова частоти модуляції 1000Гц надходить на вхід 

підсилювача 9. Далі сигнал надходить на індикатор 10.  Методика вимірювання 

описана [31]. Відстань між антенами може змінюватися в межах 0-550 мм за 

допомогою електроприводу. У схемі передбачено вимірювання амплітуди, 

відбитої від досліджуваного матеріалу електромагнітної хвилі, за допомогою 

спрямованого відгалужувача. 

 

Рисунок 2.3. —  Схема установки вимірювання вологості методом загасання 

і фазового зсуву.  

Принцип роботи установки методами з реєстрацією загасання і фазового 

зсуву пояснює на рис.2.3. Коливання НВЧ від генератора 1, змодельовані 

внутрішнім модулятором з частотою 1000 Гц, пройшовши через феритовий 

вентиль 9, розгалужуються трійником 10 на два канали. В одному каналі вони 

проходять згин 16 і підводяться до випромінюючої антени 4, проходять через 

контрольований матеріал 12 і приймаються антеною 5. НВЧ коливання 
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проходять через другий феритовий вентиль 13, згин 19 і надходять в одне з 

симетричних плечей подвійного Т-моста 14. У другому каналі НВЧ коливання 

проходять згин 17, фазообертач 11, атенюатор 2, відрізок хвилеводу 20 , згин 18 

і надходять у друге плече подвійного Т-моста 14. В «Е» плече включена 

детекторна секція 6, з виходу якої низькочастотна складова НВЧ сигналу 

надходить на вхід підсилювача розбалансу 7 зі стрілочним індикатором 8. У «Н» 

плече подвійного Т-моста включена узгоджене навантаження 15. До внесення 

матеріалу в простір між антенами 4 і 5 за допомогою атенюатора 2 і фазообертача 

11 відбувається балансування схеми по мінімуму показань приладу 8. Потім 

проводять аналогічну настройку зі зразком контрольованого матеріалу, 

поміщеним між антенами 4 і 5. 

   Різниця показань атенюатора і фазообертача до і після внесення зразка дає 

величини загасання і зсуву фази в матеріалі. На рис. 2.4. приведена схема 

установки з автоматичною компенсацією загасання. 

 

Рисунок 2.4. — Схема установки з автоматичною компенсацією загасання. 

НВЧ-коливання від генератора 1 розгалужуються трійником 10 на два 

канали. У перший входять: згин 16, вентилі 9,13, випромінююча 4 та приймальна 

5 антени, контрольований матеріал 12. Другий представлений згином 17, 
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вимірювальним атенюатором. Обидва канали підключені до комутатора каналів 

22, а його вихід навантажений на детекторну секцію 6. Сигнал з детекторної 

секції подається на вихід фазочутливого підсилювача 23, навантаженого на 

реверсивний двигун 24. Вал двигуна 24 тісно пов'язаний з віссю атенюатора 2. 

Обмотки двигуна 24 і комутатора каналів 22 синфазно живляться змінною 

напругою 50 Гц. 

Саморегулювання схеми здійснюється за рахунок зворотного зв'язку: 

атенюатор - двигун. Самостійні функціональні блоки забезпечують 

використання установки для обробки методів НВЧ вологометрії і схемних 

рішень вологомірів. Діапазон вимірюваних затухань 0 – 65 Дб (△ N ± 0,2 Дб), 

фазового зсуву 0 – 360° (△ 𝜑= ± 0,1°) на довжині хвилі 𝜆=3,21 см. 

Розглянутий метод визначення вологості, заснований на поглинанні НВЧ 

енергії, не викликає в реалізації труднощів, проте має один суттєвий недолік – 

необхідність стабілізації товщини шару зерна, що, як правило, не завжди 

можливо і в загальному випадку вимагає введення ще одного каналу 

вимірювання. 

Цього недоліку позбавлений метод вимірювання за відбиттям  

електромагнітних хвиль від поверхні вологого матеріалу. 

Відношення середнього потоку енергії, відбитого від поверхні, до 

падаючого  потоку, визначається співвідношенням [30]: 

𝑃відб

𝑃пад
=

(𝛽 − 𝛽0)2 + 𝛼2

(𝛽 + 𝛽0)2 + 𝛼2
 , 

де 𝛼 —  коефіцієнт ослаблення, 𝛽 —  хвильового числа вологого матеріалу з 

вологістю W, 𝛽0—  хвильове число в порожньому просторі. Отриманий [38,39] 

вираз для вологості має вигляд: 

𝑊 =
√

𝑃відб

𝑃пад

𝛽0

𝜌с
+ √

𝑃відб

𝑃пад

𝛽0

𝜌
+

𝛽с

𝜌с
−

𝛽0

𝜌с

𝛽в (1 − √
𝑃відб

𝑃пад
)
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де 𝜌 —  щільність матеріалу, 𝛽с —  хвильове число сухого матеріалу, 𝜌с —  

щільність сухого матеріалу, 𝛽в—  хвильове число для води. 

Оцінюючи величини, що входять в останні співвідношення, на довжині 

хвилі 3 см, відзначимо, що на цій довжині хвилі хвильове число 𝛽с, має для 

більшості діелектриків величину 1,5 - 2𝛽0, 𝛽в=17, 𝛽0 = 2. Знаючи параметри 

сухого матеріалу і вимірюючи відбитий НВЧ сигнал і щільність матеріалу, 

можна однозначно визначити вологість. На малюнку представлена загальна 

схема вологоміра, що працює за цим методом. 

 

Рисунок 2.5. —  Блок-схема вологоміра, що працює за методом 

відображення. 

Г —  генератор НВЧ, Д —  детекторний діод, П —  підсилювач, АЦП —  

аналого цифровий перетворювач; ЦІ —  цифровий інтегратор, Р —  блок зміни 

щільності. 

Пристрій працює наступним чином: коливання НВЧ від генератора 

надходить до матеріалу. Відбитий сигнал направляється на детектор, напруга 

якого посилюється підсилювачем і поступає на логарифмічний аналого-

цифровий перетворювач (АЦП). Код АЦП, відповідний логарифму напруги на 

детекторі, надходить на блок цифрового інтегрування, де в залежності від 

розміру матеріалу вибирається термін інтегрування. Сигнал пристрою що 

визначає густину і описуючого пристрою надходить на ЕОМ, де обчислюється 

вологість матеріалу. 
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2.3  Хвилеводний і резонаторний методи вимірювання діелектричної 

проникності матеріалів. 

 

При розгляді хвилеводного і резонаторного методів вимірювання 

діелектричної проникності, коли в залежності від вологості зерна, що 

знаходиться в електромагнітному полі нагріваючої системи або резонатора, 

визначаються їх характеристики – власна  частота і добротність, а також 

характеристики поширення хвилі - амплітуда, коефіцієнт відбиття, фаза та ін., 

виявляється, що при вимірюванні вологості на отримані результати впливають 

такі неінформативні параметри, як зміна щільності зерна, наслідком чого є 

суттєве зниження точності вимірювань. Тому дуже важливою є розробка методів 

і засобів вологометрії, що забезпечують інваріантність результатів вимірювань 

до негативних факторів. 

Разом з тим, визначення коливальних, характеристик резонатора є досить 

складною задачею. Визначення резонансної частоти проводиться, в загальному 

випадку наближеними методами тим більше якщо вологість, яка є параметром 

що визначається, змінюється. 

Так, якщо в резонатор довільної форми обсягом 𝑉0 обмежений поверхнею з 

ідеальною провідністю 𝑆0 заповнений середовищем з параметрами 휀0, 𝜇0 

вноситься інше середовище з параметрами 휀𝑎, 𝜇𝑎 і об’ємом  𝑉 ≤ 𝑉0. Відносне 

вимірювання власної частоти визначається з виразу: 

Δ𝜔

𝜔0
=

∫ (Δ휀𝑎�̇��̇�0 ∗ +Δ𝜇𝑎�̇��̇�0 ∗)𝑑𝑣
 

𝑣0

∫ (휀0�̇��̇�0 ∗ +𝜇0�̇��̇�0 ∗)𝑑𝑣
 

𝑣0

 , 

де Δ휀𝑎 = 휀𝑎 − 휀0; Δ𝜇𝑎 = 𝜇𝑎 − 𝜇0; �̇�0 ∗,  �̇�0 ∗  − вектори, комплексно зв'язані з 

векторами електричної �̇�0, і магнітної �̇�0 напруженостей в об'ємному резонаторі 

об'ємом 𝑉0 обмеженому поверхнею з ідеальною провідністю 𝑆0 і заповненому 

середовищем з параметрами 휀0, 𝜇0, 𝜔0- власна частота, що відповідає цьому 

полю; �̇� , �̇� – вектори  електричної і магнітної напруженостей в тому ж 

резонаторі, заповненому іншим середовищем з параметрами 휀0, 𝜇0. 
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𝜔0 – власна частота, що відповідає цьому полю: Δ𝜔𝑎 = 𝜔𝑎 − 𝜔0. 

Добротність резонансної системи характеризує затухання електромагнітних 

коливань в резонаторах. Саме ж затухання визначається втратами енергії в 

стінках резонатора і в середовищі, що заповнює резонатор. Комплексна 

діелектрична проникність 휀 = 휀′ − 𝑖휀′′. Діелектричні втрати можна 

характеризувати також тангенсом кута втрат 𝑡𝑔𝛿 =
𝜀′′

𝜀′
, що враховує втрати в 

діелектрику. Зв'язок між провідністю 𝜎 і діелектричною проникністю 

середовища без досліджуваного зразка 휀0 виражається формулою 𝜎 = 𝜔휀0휀′′. 

Відомі методи вимірювання добротності [19], засновані на вимірі 

коефіцієнта відображення при включенні резонатора як кінцевого навантаження 

лінії або коефіцієнтів відбиття і передачі при включенні резонатора в лінію як 

прохідного елемента, а потім подальшого обчислення за відповідними 

формулами, важко піддаються автоматизації. Більш перспективний метод, 

заснований на визначенні добротності по резонансній кривій, наближено 

описується виразом 

𝐸𝑚

𝐸 рез
=

1

√1 + [
2𝑄(𝑓−𝑓0)

𝑓0
]

2
 , 

де 𝐸𝑚 – амплітуда напруженості поля на частоті 𝑓; 𝐸 рез – амплітуда 

напруженості поля на резонансній частоті 𝑓0. 

Визначення характеристик поширення хвилі в хвилеводі здійснюється 

наступним чином. 

Якщо в хвилеводі поширюється хвиля, то комплексні амплітуди напруги і 

струму в будь-якому перетині передавальної лінії Z можна представити у 

вигляді: 

�̇�(𝑍) = �̇�падℓ−𝑘𝑧 + �̇�відбℓ𝑘𝑧 , 

𝐼(̇𝑍) =
�̇�пад

𝑍0
ℓ−𝑘𝑧 +

�̇�відб

𝑍0
ℓ𝑘𝑧 , 
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де �̇�пад і �̇�відб – амплітуди падаючої і відбиваючої хвиль відповідно,          𝑍0 =

�̇�пад

�̇�відб
 – хвильовий опір середовища. 

Нехай на шляху поширення ЕМ хвилі в хвилеводі розташований певний 

елемент, відбиття від якого характеризується коефіцієнтом відбиття Г, який 

може дорівнювати; 

Г𝑧 = Г𝑒−2𝑖𝑘(ℓ−𝑧) , 

тобто в ідеальному хвилеводі модуль коефіцієнта відображення не 

змінюється уздовж всього хвилеводу і  

|Г𝑧| = |Гℓ| = |Г| ,                                           (2.1) 

При цьому максимуми амплітуди напруженості поля пропорційні 

значенням суми 1 + |Г|, а мінімуми пропорційні різниці 1 − |Г|. 

Відношення максимальної та мінімальної амплітуд напруженості поля і 

називається коефіцієнтом стоячої хвилі 

КСХ =
1 + |Г|

1 − |Г|
 , 

Найпростіший варіант схеми вимірювання КСХ включає в себе зонди, в 

яких амплітуди напруженості поля мають максимальні і мінімальні значення. І 

після детектування сигналів з зондів береться їхнє відношення. 

Методи вимірювання діелектричних констант матеріалів за допомогою 

резонаторів мають багато спільного з методами в яких використовуються 

хвилеводи, тому що резонатори можна розглядати як відрізки ліній передач, в 

яких мають місце стоячі хвилі. 

Резонаторні методи вимірювання параметрів матеріалів засновані на зміні 

властивостей коливальних систем при введенні в них зразків досліджуваної 

речовини. 

У діапазоні НВЧ з використанням резонатора вимірюється його частота і 

добротність при заповненні досліджуваною речовиною і в вільному від нього 

стані. Розрахунок параметрів речовини проводиться за допомогою 

співвідношень: 
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휀 = (
𝜔0

𝜔𝜀
)

2
; 𝑡𝑔𝛿 =

1

𝑄𝜀
−

1

𝑄0
 , 

де 𝜔0, 𝜔𝜀 , 𝑄𝜀 , 𝑄0 —  резонансні частоти і добротність порожнього і заповненого 

досліджуваним матеріалом резонатора. 

Цей метод зручний для вимірювання параметрів газу, рідин і сипучих 

матеріалів. Недолік полягає в наступному: якщо для даної речовини 휀 ≫ 1, то 

при розміщенні його в резонатор, частота істотно зміщується, при цьому 

змінюється власна добротність, що призводить до більшої похибки при 

обчисленні. Крім того, практично важко заповнити сипучим діелектричним 

матеріалом всю внутрішню порожнину резонатора так, щоб не залишалося 

малих зазорів. Тому при вимірюванні параметрів сипучих матеріалів варто 

застосовувати інший метод. Цей метод полягає в частковому заповненні обсягу 

резонатора. 

Спочатку резонатор без досліджуваного матеріалу за допомогою поршня 

налаштовують на задану частоту і вимірюють його добротність 𝑄0 а потім 

всередину резонатора вносять матеріали і знову добиваються резонансу, після 

цього вимірюють добротність 𝑄𝜀  і довжину хвилі 𝜆1. Загальна добротність 

резонатора з урахуванням втрат в діелектрику буде дорівнювати: 

𝑄𝜀 =
1

1

𝑄д
−

1

𝑄0

 , 

де 𝑄0 —  добротність резонатора без досліджуваного матеріалу,  𝑄д —  

добротність  резонатора після внесення матеріалу. 

У резонаторних методах досить просто реалізуються схеми, в яких 

діелектричні трубопроводи з досліджуваними речовинами пропускаються через 

наскрізні отвори в стінах порожнинних об'ємних резонаторів. 

Якщо стінки не перешкоджають проходженню досліджуваної речовини по 

трубопроводу, то такі конструкції об'ємних проточних резонаторів можуть бути 

застосовані для досліджень у потоках. При цьому порожнина резонатора не 
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обмежена повністю замкнутою металевою поверхнею, але все таки резонатор 

може мати високу добротність. 

Для забезпечення необхідної добротності резонатора, застосовують різні 

відбивачі для хвиль відповідних типів, маючи в своєму розміщуючи поперек в 

двох перетинах трубопроводу металеві решітки. Форма і розташування тонких 

провідників в решітках відповідають силовим лініям електричного поля в 

поперечній до осі трубопроводу площині «утримуваного» типу коливань в 

хвилеводному резонаторі, обмеженому внутрішньою поверхнею трубопроводу і 

зазначеними поляризаційними гратками. 

На малюнку 2.6 а) показаний об'ємний резонатор такого типу. 

  

Рисунок 2.6. — Хвильові резонатори з торцевими «поляризаційними» 

гратками (а) і торцевими відбиваючими пластинами (б). 

Інший підхід до створення об'ємних резонаторів відкритого типу пов'язаний 

з використанням торцевих відбиваючих елементів у вигляді позамежних 

хвилеводів для тих власних частот, на яких збуджуються проточні резонатори. 

Їх називають відкритими граничними резонаторами [40,41,42]. Наприклад, дві 

тонкі металеві пластини 6 і 7 (рис.2.6 (б)), діаметрально і однаковим чином 

розташовані в трубопроводі 4 на деякій відстані один від одного вздовж його 

довжини, є хорошими відбивачами для хвиль типу Н11 з відповідним 

розташуванням їх силових ліній на частотах, менших критичних частот 

збудження хвилеводів з перетином, рівним половині поперечного перерізу 

основного хвилеводу. Внаслідок цього на коливаннях типу Н11n трубопровід на 

ділянці між пластинами 6 і 7 є відкритим граничним резонатором з високою 

добротністю. Відомі різні конструкції відбивачів, що застосовуються в 

резонаторах відкритого типу. 

Ри
ба
чу
к А

. Г
. К
іВР
А, 

20
16



38 

 

Розглянемо принципи побудови НВЧ вологомірів, що дозволяють 

мінімізувати вплив щільності і товщини шару контрольованого матеріалу при 

одночасних вимірах амплітуди A і зсуву фази 𝜑 хвилі після її проходження через 

шар матеріалу. 

Характеристики пройденої хвилі залежать від товщини шару, від 

діелектричної проникності 휀 вологої речовини. Величина 휀 є функцією 

вологомісткості 𝑊1, щільності 𝜌 і інших фізичних властивостей досліджуваної 

речовини. 

Вологомісткість визначається як відношення маси води 𝑀в, до маси         

𝑀в + 𝑀0 зразка досліджуваної речовини (𝑀0, - маса зразка без води) може бути 

представлена у вигляді дробу: 

𝑊 =
𝑀в

𝑀в+𝑀0
=

𝑀в 𝑉0⁄

(𝑀в 𝑉0⁄ )+𝑀0 𝑉0⁄
=

𝑚в

𝑚в+𝑚0
 ,                            (2.2) 

де 𝑉0 —  об’єм вологого зразка, 𝑚в =
𝑀в

𝑉0
  та 𝑚0 =

𝑀0

𝑉0
  – характеристики 

одиничного об’єму.  

Досліджувані величини амплітуди А і зсуву фаз 𝜑 можна представити в 

вигляді лінійних функцій: 

𝐴 = 𝐹1(𝑚в, 𝑚0);   𝜑 =  𝐹2(𝑚в, 𝑚0) , 

aбо 

𝐴 = (𝑎𝑚в + 𝑏𝑚0);   𝜑 =  𝐹2(𝑐𝑚в + 𝑑𝑚0) , 

 

На практиці часто має місце найпростіший вид аналітичної залежності - 

лінійний. 

h – товщина шару досліджуваної речовини з цих виразів буде дорівнювати: 

ℎ =
𝐴

𝑎𝑚в + 𝑏𝑚0
;   ℎ =

𝜑

𝑐𝑚в + 𝑑𝑚0
 , 

тобто по основній властивості пропорції отримуємо: 

𝐴𝑐𝑚в + 𝐴𝑑𝑚0 = 𝜑𝑎𝑚в + 𝜑𝑏𝑚0 , 

де a,b,c,d – числові коефіцієнти для об’єму 1 см, відповідні конкретній речовині 

з певними фізичними властивостями. 
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Після групування відносно 𝑚в і 𝑚0отримаємо: 

𝑚в =
𝐴𝑑 − 𝜑в

𝜑𝑎 − 𝐴𝑐
𝑚0;   𝑚в + 𝑚0 =

𝐴𝑑 − 𝜑в + 𝜑𝑎 − 𝐴𝑐

𝜑𝑎 − 𝐴𝑐
 , 

Після підстановки отриманих формул в (2.2) можна переконатись 

незалежності вологомісткості від товщини матеріалу. 

𝑊 =
𝐴𝑑 − 𝜑в

𝜑𝑎 − 𝐴𝑐
∶  

𝐴𝑑 − 𝜑в + 𝜑𝑎 − 𝐴𝑐

𝜑𝑎 − 𝐴𝑐
=

𝐴𝑑 − 𝜑в

𝐴(𝑑 − 𝑐) + 𝜑(𝑎 − в)
 , 

Одночасно вимірювати на НВЧ згасання і фазовий зсув хвилі можна з 

допомогою гомодинної двоканальної системи за методом «модульованої 

піднесучої частоти». Для вимірювання згасання амплітуди А можна 

використовувати пряме або врівноважене (з допомогою зразкового атенюатора) 

перетворення. Для вимірювання зсуву фази 𝜑 за допомогою методу порівняння, 

необхідний зразковий фазообертач.  

Розглянутий метод вимірювання вологості пояснюється на рис. 2.7. 

 

Рисунок 2.7. —  Спосіб вимірювання вологості по методу «модульованої 

піднесучої». 1 —  НВЧ генератор, 3, 12 —  канали, 4 — генератори коливань 

частоти 𝜔; 5 —  модулятор; 6 — фазообертач; 7 — передавальна антена; 8 — шар 

досліджуваної речовини; 9 —  приймальна антена; 10 — детектор; 2, 11 — 

подвійні Т-подібні мости; 13 —  індикатор. 

Коливання частотою Ω від НВЧ генератора I надходять в два канали 3 і 12. 

Сигнал в каналі 3 модулюється частотою до і після проходження через шар 

вологої речовини змішується з немодульованим сигналом каналу 12 на детекторі 
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Амплітуда вихідного сигналу з частотою 𝜔 детектора є функцією фазового зсуву 

між немодельованою несучою і модульованою несучою («піднесучою») 

частотами. Наявність вологи в речовині відображаєте в незначеннях як дійсної 

휀′ так і уявної 휀′′ частин його діелектричної проникності 휀 = 휀′ − 𝑖휀′′. У 

загальному випадку виразити 휀 в функції вологомісткості W і щільності р сухої 

речовини не вдається. Аналіз численних вимірювань вологості матеріалів з 

малою густиною і органічних речовин що піддаються стисканню, приводить до 

висновку, що в НВЧ диапазоні функції 휀′(𝑊, 𝑝)   і  휀′′(𝑊, 𝑝) є лінійними 

функціями щільності в певних, іноді досить широких діапазонах її вимірювання 

при більш високих значеннях густини і більших вмістах вологи ці залежності 

відхиляються від лінійних, але на практиці функція 

𝐴(𝑊) =
휀′(𝑊, 𝑝)

휀′′(𝑊, 𝑝)
 , 

практично не залежить від щільності і валяється функцією тільки 

вологомісткості. Це характерно для більшості використовуваних речовин. 

Вимірювання проводилися за допомогою НВЧ мостового ланцюга, в плечі 

якого включені хвилеводи різної довжини. Параметри 휀′ і 휀′′визначалися за 

зміною комплексного коефіцієнта передачі і відображення з похибкою 2 і 5% 

відповідно. За допомогою функцій 휀′(𝑊) і 휀′′(𝑊)  відповідно до формули 

знаходимо значення 𝐴(𝑊), що не залежить від щільності. Таким чином, шляхом 

вимірювання величин 휀′ і 휀′′  можна визначити вміст вологи 𝑊 зернового потоку. 

Параметр 𝐴(𝑊) був визначений шляхом розміщення досліджуваного зразка 

в порожнині об'ємного резонатора, що особливо зручно для зразків малих 

розмірів. У цьому випадку, враховуючи зв'язок 휀′ і 휀′′ з власною частотою 𝑓 і 

добротністю Q резонатора, було отримано: 

𝑊 =
𝜀′−1

𝜀′′
= 𝐵 [2(𝑓2 − 𝑓1)𝑓2] (1 𝑄1 − 1 𝑄2⁄⁄ ) ,⁄                            (2.3) 

Індекси 1, 2 відповідають відсутності і наявності зразка в порожнині 

резонатора. 
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Велику точність і чутливість забезпечують резонаторні методи 

вимірювання вологості зерна в потоках. Досить просто реалізуються схеми, в 

яких зерно по діелектричним трубопроводах пропускається через наскрізні 

отвори в стінках порожнин об'ємних резонаторів (Рис. 2.8). Метод реалізується 

при застосуванні, так званого, граничного резонатора з високою добротністю 

(близько 3000), яка при заповненні досліджуваним матеріалом може зменшитися 

на порядок. 

 

Рисунок 2.8.  —  Об'ємний  граничний резонатор. 

Задаємо час за допомогою ЕОМ таким чином, що частина потоку зерна на 

транспортері повністю перетне об’єм резонатора. По зменшенню резонансної 

частоти визначається вологість співвідношенням (2.3), в якому коефіцієнт В 

підбирається емпірично, з урахуванням діелектричної проникності транспортної 

стрічки, товщини насипу зерна і ряду інших чинників. На застосуванні 

граничного резонатора заснований метод вимірювання вологості рухомого 

зернового потоку. 

Висновки  

 

1. Для визначення вологості зерна за допомогою коливань НВЧ існує 

два методи. Один з них полягає в моделюванні вологого матеріалу гомогенним 

середовищем з відносною діелектричною проникністю 휀𝑟1, в якій еліпсоїдальні 

частки, з діелектричної проникністю 휀𝑟2 розсіяні випадково. Другий шлях –   

моделювання вологого матеріалу  тришаровою системою. Перший шар – суха 

речовина, другий – шар вологи, третій – шар  повітря.  
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2. Квазіоптичні і фазові методи вологометрії засновані на поглинанні  

коливань НВЧ. Для проведення дослідження цими методами необхідно 

використовувати кілька незалежних характеристик електромагнітного поля НВЧ 

(амплітуди хвилі, зсуву фаз, зміни площини поляризації) з подальшою обробкою 

вихідного сигналу інформаційно-статистичними методами. 

3. Хвилеводний і резонансний методи вимірювання вологості засновані 

на зміні властивостей коливальних систем при введені в них зразків 

досліджуваної речовини. На точність результатів вимірювань впливає зміна 

щільності зерна, але цей недолік можна усунути забезпечивши інваріантність 

результатів вимірювань до цього негативного фактору. 

4. Найбільш ефективним методом вимірювання вологості зерна в 

потоці є резонаторний метод. При проведенні дослідження вимірюється частота 

і добротність резонатора, при заповненні досліджуваною речовиною і у вільному 

від неї стані. Вплив щільності і товщини шару контрольованої речовини має 

мінімальний вплив, що забезпечує високу точність і чутливість даного методу. 
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3 ВИМІРЮВАЛЬНО —  ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА. 

 

Загальні принципи побудови систем автоматизації, для вимірювально — 

обчислювальних комплексів передбачають; наявність ЕОМ і спеціальних 

модулів вимірювальних засобів за напрямками досліджень; представлення 

вимірювальної інформації в уніфікованій формі, зручній для ЕОМ і автономність 

використання вимірювальних комплексів; оперативність відображення 

первинної інформації. 

При створенні вимірювально – обчислювальних комплексів виділяють такі 

принципи побудови: 

1. універсальність —  використання систем для різних цілей на базі 

існуючих  модулів, інтерфейсів і так далі; 

2. інформаційна сумісність —  використання  універсальних форматів 

обміну та зберігання результатів; 

3. програмна сумісність —  можливість розширення функцій за допомогою 

програмних модулів або заміни одних модулів іншими; 

4. технічна сумісність —  розбиття системи на окремі функціональні блоки, 

адаптери, контролери, інтерфейси і можливість узгодження на стиках між ними. 

Складність завдання, при створенні вимірювально —  обчислювальних 

комплексів полягає в тому, що при дотриманні перерахованих принципів також 

потрібно враховувати специфіку досліджень що проводяться. Вимірювально —  

обчислювальний комплекс є складним технічним засобом, який виконує 

наступні функції: управління станом об’єкта; обробка вимірювальної 

інформації; реєстрація результатів вимірювань; зберігання вихідних даних і 

результатів експериментів; вивід результатів розрахунків на друкований 

пристрій. 

При розробці структурної схеми вимірювальної чистини вимірювально – 

обчислювального комплексу, призначеного для визначення вологості зерна, 
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необхідно врахувати зазначені принципи, сучасні тенденції розвитку ЕОМ і 

перспективи їх застосування. 

Для автоматизованої системи вимірювання параметрів в системах сушіння 

зернопродуктів необхідно наступне: 

1. Блочно – модульний принцип побудови системи; 

2. Наявність магістралі обміну даними результатів вимірювань; 

3. Наявність модулів (блоків), обумовлених специфікою досліджень; 

4. Підбір програмного забезпечення і ЕОМ. 

Для побудови вимірювально – обчислювального комплексу були 

запропоновані наступні блоки: генератор, блок управління генератором, 

резонатор, що збуджує тіло, блок для переміщення збудженого тіла, частотомір, 

двигун, блок управління двигуном, дисплей і клавіатура, принтер.  

3.1 Загальна схема вимірювальної частини вимірювально —  

обчислювального комплексу для визначення вологості зерна. 

 

В основу побудови структурної схеми вимірювально – обчислювального 

комплексу був покладений принцип роздільного виділення і безпосереднього 

детектування сигналів падаючої і відбитої хвиль. Сигнал, пропорційний 

потужності, падаючої на навантаження, виділяється направленим 

відгалужувачем падаючої хвилі. Сигнал, відбитий від досліджуваного 

навантаження, виділяється направленим відгалужувачем відбитої хвилі. 

Коефіцієнт відображення визначається за формулою [43,44] 

Г = √
𝑈відб

𝑈пад
 , 

де Г – модуль коефіцієнта відбиття по напрузі; 𝑈відб   і  𝑈пад – амплітуда  

продетектованої напруги, відповідно, відбитої та падаючої  хвиль. 

Коефіцієнт стоячої хвилі пов'язаний з коефіцієнтом відображення 

співвідношенням (2.1).  

Для визначення навантаженої добротності використовуємо рівність: 
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𝑄𝐻 =
𝑓0

𝑓В − 𝑓Н
 , 

де 𝑓В і 𝑓Н – граничні частоти, на яких потужність, що надходить в резонатор, в 2 

рази менше потужності, що надходить в резонатор на резонансній частоті. 

З цієї умови з урахуванням залежності між Р, Г і КСХ після перетворень 

отримуємо вираз для КСХ: 

КСХ =
КСХ0

2 + КСХ0 + 1 + (1 + КСХ0)√1 + КСХ0
2

КСХ0
 , 

де КСХ – значення  коефіцієнта стоячої хвилі на частоті 𝑓В і 𝑓Н. Визначивши 

таким чином по КСХ можна знайти значення навантаженої добротності 𝑄𝐻 

резонатора, включеного за схемою двухполюсника. 

Власна добротність резонатора визначається зі співвідношення [43] 

𝑄0+𝑄𝐻(1 + 𝛽) , 

де 𝛽 – коефіцієнт зв'язку резонатора з навантаженням (лінією передачі). 

У свою чергу 𝛽, згідно [44], дорівнює: 

𝛽 =
𝑋𝐶𝐵

2 ⋅  𝑄0 ⋅ 𝜌

𝑍0
 , 

де 𝑋𝐶𝐵
  – опір зв’язку резонатора з лінією передачі, 𝑍0 – хвильовий опір лінії 

передачі. 

Отже, вимірювально – обчислювальний комплекс повинен забезпечувати 

проведення наступних операцій: автоматичне вимірювання амплітуд падаючої і 

відбитої хвиль, автоматичну перестройку частоти в заданому діапазоні, 

автоматичний вимір резонансної частоти, обробку даних на ЕОМ, видачу даних 

у вигляді числової і графічної інформації на екран дисплея і принтер. 

Структурна схема вимірювально – обчислювального комплексу, що 

забезпечує зазначені операції, представлена на рис. 3.1. Ри
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Рисунок 3.1 —  Структурна блок - схема вимірювально - обчислювального 

комплексу 

Схема складається з наступних функціональних вузлів: ЕОМ, системний 

інтерфейс, генератор коливань НВЧ —  Г4-80 з встановленим електродвигуном 

ЕД1, частотомір Ч 3-54, спрямовані відгалужувачі падаючої і відбитої хвиль з 

детекторами Д1 і Д2, інтерфейсний блок, принтер. Для вимірювання резонансної 

частоти, КСХ і добротності резонатора генератор перелаштовується за частотою 

ЕОМ через інтерфейсний блок за допомогою електродвигуна ЕД 1. При цьому 

знімаються показники частотоміра Ч 3-54 і амплітуди падаючої і відбитої хвиль 

детекторами Д1 і Д2 відповідно. ПЕОМ обчислює 𝑓𝑝, КСХ, добротність і 

виводить результати обчислень на екран монітора або принтер. 

Інтерфейсний блок складається з наступних функціональних вузлів; блок 

зв’язку з ПЕОМ, аналого-цифрові перетворювачі 1 і 2, попередній підсилювач, 

блок керування двигуном (БКД), блок зв’язку з частотоміром (БЗЧ), блок 

автоматики, блок живлення. 

Інтерфейсний блок по двонаправленій шині даних здійснює передачу 

інформації від зовнішніх пристроїв до ЕОМ. На АЦП1 і АЦП2 через попередній 

підсилювач надходять сигнали від детекторів спрямованих відгалужувачів. БУД 

виробляє необхідні сигнали для блоку автоматики (пуск двигуна, реверс, 

зупинка) і формує сигнал - «Скидання» для частотоміра Ч 3-54. 
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Блок автоматики виробляє необхідні напруги для електродвигуна ЕД 1. 

БЗЧ приймає паралельну інформацію про стан восьми декад частотоміра і 

побайтово здійснює обмін з ЕОМ. Блок живлення забезпечує всю схему 

установки напругою. 

Базуючись на резонаторному методі, можна створити вимірювально – 

обчислювальний комплекс, автоматизуючи процес вимірювання вологості в 

потоці і розширюючи для цих цілей схеми, що включають ЕОМ, поєднувати 

процеси вимірювання і обчислення. 

Сучасне виробництво висуває досить жорсткі вимоги до точності 

результатів вимірювання, тим більше, що і самі технічні засоби вносять похибку 

в результат вимірювань. У цих умовах виникає необхідність в розробці 

метрологічного забезпечення вимірювальних і розрахункових операцій 

вимірювально – обчислювальних комплексів. 

3.2 Розробка концепцій метрологічного забезпечення вимірювальних і 

розрахункових операції вимірювально – обчислювального комплексу. 

 

Завдання підвищення достовірності контролю і ефективності управління 

процесом сушіння зерна за рахунок підвищення точності вимірювань 

технологічних параметрів опиняється в центрі уваги під час роботи над 

автоматизацією вимірювань. Питання про втрати, що обумовлені похибкою 

вимірювань параметрів в умовах функціонування інформаційно - технологічних 

систем, призводять до розуміння необхідності розглядати початкову концепцію 

в метрологічному забезпеченні технологічної операції як системну задачу. 

Можливість технічної реалізації цієї задачі веде до досягнення мети 

забезпечення показників достовірності контролю на всіх етапах виробництва 

продукції. 

Завдання полягає в необхідності визначення умов, при яких дотримується 

коректність застосування ймовірнісно-статистичних методів оцінки похибки 
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вимірювань і виконується гарантованість показників достовірності контролю в 

сучасних технологіях. 

Розглядаючи операції автоматичного контролю технологічного процесу і, 

слідуючи конкретному поняттю її метрологічного забезпечення [45], стає цілком 

очевидним, що необхідно, як мінімум: 

1) вирішити питання про допустиму похибку вимірювань технологічних 

параметрів, наприклад, за умовою технологічного допуску на відхилення 

параметра від номіналу; 

2) знайти підхід до оцінювання технічної похибки, що вноситься 

технічними засобами при вимірюванні технологічних параметрів; 

3) зіставити очікувану технічну похибку вимірювань з допустимою 

похибкою та вирішити задачу її дотримання в межах допустимої похибки 

шляхом введення, наприклад, управління точністю технічних вимірювань. 

Розв’язок завдання про управління точністю вимірювань потребує 

наукового обґрунтування з точки зору надійності і ефективності її реалізації в 

умовах функціонування зазначених засобів вимірювання. 

Відомо, що найкращий шлях осмислення будь-якої складної задачі - це її 

математичне моделювання. Розглянемо процедуру складання математичного 

алгоритму перетворення вимірювальних сигналів деякою технічною системою, 

що має реальний аналог, і розрахунку очікуваної похибки вимірювань 

контрольованого параметра. Найбільш повною для неї є динамічна 

характеристика перетворення, яку зручно визначати з позиції відновлення 

невідомого вхідного процесу 𝑥(𝑡) за відомим вихідним процесом 𝑦(𝑡), 

представивши диференціальним рівнянням першого або другого порядку. 

Похибка технічного засобу вимірювань, приведену до входу, прийнято 

виражати у вигляді 

𝛿[𝑥(𝑡)] = 𝑓𝐻
−1{𝐹[𝑥(𝑡)]} − 𝑥(𝑡),                                 (3.1) 

де 𝑥(𝑡) – дійсне значення сигналу на вході технічного засобу вимірювання; 𝑓𝐻
−1 

– оператор, обернений номінальній статистичній характеристиці перетворення 
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засобу вимірювання; 𝐹[𝑥(𝑡)] – невідома реальна функція динамічного 

перетворення. 

Скористатися виразом (3.1) при моделюванні процесу перетворення 𝑥(𝑡) не 

вдається, так як функціонал 𝐹[𝑥(𝑡)] і функція 𝑥(𝑡) не відомі. 

Очевидно, що тотожність (3.1) не порушується, якщо представити її в 

такому вигляді: 

𝛿[𝑥(𝑡)] = 𝑓𝐻
−1{𝐹[𝑥(𝑡)]} − 𝐹 

−1{𝐹[𝑥(𝑡)]},                                   (3.2) 

де 𝐹 
−1 – оператор, обернений реальній функції динамічного перетворення. 

З (3.2) випливає, що похибка 𝛿[𝑥(𝑡)] визначається відмінністю між двома 

функціями перетворення, тобто 

𝑓𝐻
−1 ≠ 𝐹 

−1 

Висловимо в (3.1) невідомий функціонал 𝐹[𝑥(𝑡)] математичною моделлю, 

скориставшись оцінкою неадекватності моделі ∆(𝑦) у такий спосіб: 

∆(𝑦) = 𝐹𝑀[𝑥(𝑡)] − 𝐹[𝑥(𝑡)],                                      (3.3) 

де 𝐹𝑀[𝑥(𝑡)], позначена 𝐹𝑀(•) – модель функції прямого динамічного 

перетворення технічного засобу вимірювання. 

З урахуванням (3.3), вираз (3.2) перетвориться до виду: 

𝛿[𝑥(𝑡)] = {𝑓𝐻
−1 − [𝐹𝑀(•) − ∆(𝑦)]−1}[𝐹𝑀(•) − ∆(𝑦)],             (3.4) 

Після перетворень над (3.4), остаточно отримаємо: 

𝛿[𝑥(𝑡)] = 𝑓𝐻
−1[𝐹𝑀(•)] − 𝑥 − 𝑓𝐻

−1[∆(𝑦)] = 𝛿∗[𝑥(𝑡)] − 𝑓𝐻
−1[∆(𝑦)],     (3.5) 

Таким чином, при моделюванні процесу перетворення з використанням 

моделей 𝐹𝑀 (•) і 𝑓𝐻
  (•) розрахункове значення похибки 𝛿∗[𝑥(𝑡)] по (3.5) буде мати 

залишкову похибку, рівну 𝜂 = 𝑓𝐻
−1[∆(𝑦)]. 

Наприклад, припустимо, що 

𝑓𝐻
 = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵,                                                   (3.6) 

числові характеристики розподілу похибки 𝜂 розрахункової похибки 

𝛿∗[𝑥(𝑡)] дорівнюватимуть: 
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1. математичне очікування  

𝑚[𝑟] =
𝑚[∆]

𝐴
−

𝐴

𝐵
,                                                           (3.7) 

        2. дисперсія 

𝜇2[𝑟] =
𝜇2[∆]

𝐴2
 ,                                                             (3.8) 

  де 𝑚[∆] і 𝜇2[∆] відповідно перший і другий центральні моменти розподілу ∆(𝑦). 

З (3.7) і (3.8) випливає, що числові характеристики розподілу похибки 

оцінки похибки 𝛿∗[𝑥(𝑡)] істотно залежать від параметрів номінальної 

характеристики перетворення технічного засобу вимірювань і числових 

характеристик розподілу неадекватності моделі. Самі параметри залежать від 

закону розподілу 𝑥(𝑡) і його числових характеристик. Отже, в процедурі 

моделювання прямого перетворення, наближеного до реального, потрібна 

імітація вхідного процесу. 

Відновлення невідомого вхідного процесу за відомим вихідним процесом з 

використанням зворотних моделей, в загальному є некоректно поставленим 

завданням. Однак, якщо реалізацію вихідного процесу з відомою реальною 

кореляційною функцією і першим моментом розподілу 𝑦(𝑡) представити 

моделлю авторегресії першого або другого порядків [46,47], наприклад, у 

вигляді: 

𝑦(𝑘) = 𝑎11𝜉(𝑘) + 𝑑12𝑦(𝑘 − 1) + 𝑚13,                               (3.9) 

або 

𝑦(𝑘) = 𝑎21𝜉(𝑘) + 𝑑22𝑦(𝑘 − 1) + 𝑦23𝑦(𝑘 − 2) + 𝑚24,               (3.10) 

то умову некоректності можна усунути, якщо перейти від отриманих з  (3.9) або 

(3.10) дискретних значень 𝑦(𝑘) до диференційованих гладких функцій, щ 

найменше відхиляються від 𝑦(𝑘) на відрізку, розділеному на відрізки, які 

склеюються між собою кусково-поліномною функцією j-го порядку [48]. Іншими 

словами, значення 𝑦(𝑘) по (3.9) або (3.10) можуть використовуватися в 

подальшому як вузли інтерполяції з рівномірною сіткою для формування 
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інтерполяційного диференційоваго (гладкого) полиномного сплайна, значення 

якого позначимо через 𝑦∗(𝑡𝑐). 

За оберненою моделлю диференціального рівняння, наприклад, другого 

порядку, відновимо вхідний процес: 

𝑥(𝑡1) = {𝑦∗(𝑡𝑖) + 𝑎1𝑦′∗(𝑡𝑖) + 𝑎2𝑦′′∗(𝑡𝑖) − 𝐵0} − 𝐴0
−1,                       (3.11) 

де 𝑦′∗(𝑡𝑖) і 𝑦′′∗(𝑡𝑖) —  перша і друга похідні вихідного процесу в момент 𝑡𝑖, 𝐴0
 , 

𝐵0, 𝑎𝑗(𝑗 = 1,2) —  параметри диференціального рівняння. 

По суті з (3.11) випливає, що відомий вихідний процес перетворюється в 

раніше невідомий вхідний процес з кореляційною функцією і моментами 

розподілу і може бути відмінним від реального процесу 𝑥(𝑡). Ця відмінність 

залежить від адекватності рівняння (3.11), і її можна визначити, якщо перейти 

від диференціального рівняння до його різницевого аналогу, утворивши з (3.11) 

систему рівнянь з коваріацією між  𝑥(𝑘 − 𝑖)  і 𝑦∗(𝑘 − 𝑖) і взявши від обох частин 

новостворених частин рівнянь математичні очікування. 

Проаналізувавши (3.11) і (3.4) відзначимо, що істинному значенню 𝑥(𝑡) з 

(3.9) відповідає результат перетворення {𝐹𝑀(•) − ∆(𝑦)}−1{𝐹𝑀(•) − ∆(𝑦)} в (3.4), 

а практично використовується результат перетворення виду  𝑓𝐻
−1{𝐹𝑀(•) − ∆(𝑦)}. 

Підставивши пряму модель (3.11) в (3.5), а також, враховуючи (3.6), 

отримаємо: 

𝛿[𝑥(𝑡)] = { 𝑥(𝑡)[𝐴0 − 𝐴] + [𝐵0 − 𝐵] − 𝑎1𝑦′∗ + 𝑎2𝑦′′∗}𝐴−1 − 𝜂 ,        (3.12) 

 З (3.12) видно, що похибка 𝛿∗[𝑥(𝑡)] є систематичною похибкою, що 

включає динамічну похибку і утворюється через відмінності параметрів реальної 

статичної характеристики динамічного перетворення технічного засобу 

вимірювання (тобто параметрів 𝐴0 і 𝐵0) від відповідних параметрів номінальної 

характеристики перетворення (тобто параметрів 𝐴 і 𝐵), а також через відсутність 

в номінальній характеристиці перетворення динамічної складової. З 

урахуванням (3.9), (3.11) і (3.12) формується структурна схема розрахунку 

очікуваних похибок вимірювання, наближених до реальних умов 

функціонування технічного засобу вимірювання (Рис.3.2). Процедура 
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моделювання вимірюваного процесу як випливає з структурної схеми, базується 

на відомому вихідному процесі 𝑦∗(𝑡), який за моделлю зворотного перетворення 

початкового засобу вимірювання перетворюється на вхідний невідомий процес 

𝑥(𝑡). 

 

Рисунок 3.2 —  Структурна схема розрахунку очікуваних похибок 

технічних вимірювань. 

Зміни параметрів рівняння (3.11) в умовах функціонування технічного 

засобу вимірювань (вплив зовнішніх факторів навколишнього середовища 

(𝜉1, 𝜉2), при імовірнісному розподілі вимірюваної величини 𝑥(𝑡), формують, 

деформований закон розподілу результуючої похибки вимірювання по (3.12), до 

якого, не коректно застосовувати поняття щільності розподілу ймовірності, 

оскільки порушується властивість нерегулярності колективу, пов'язане з 

неоднорідністю умов функціонування технічного засобу вимірювань [49]. 

Іншими словами, необхідність співвідношення закону розподілу результуючої 

похибки вимірювання 𝛿[𝑥(𝑡)] з незмінними зовнішніми умовами, 

характеризуючи тим самим внутрішні статистичні стійкі взаємодії випадкових 

явищ, характеризує коректність застосування ймовірнісно-статистичних методів 

на практиці. 
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Отже, вихідну концепцію в метрологічному забезпеченні технологічної 

операції слід висловити таким чином: для технічних засобів вимірювання 

забезпечити або сталість різниці між параметрами реальної і номінальної 

характеристик перетворення, або нульове значення з неусувною залишковою 

похибкою 𝑚[𝜂] і 𝜇2[𝜂]. Зміна точності технічних засобів вимірювання на 

необхідному рівні в умовах мінливого навколишнього середовища, можливо 

лише шляхом переходу від номінальної функції перетворення до адаптивної в 

межах відмінності від реальної функції перетворення на величину не більше 𝜂. 

Реалізація цієї вимоги з оцінкою по (3.7) і (3.8) може служити мірою 

коректності в підході до можливості і доцільності використання адаптивної 

ідентифікації засобів технічних вимірювань. При цьому забезпечується 

максимум компактності розподілу даних вимірювань щодо моделі (3.11) [50,51]. 

Похибка вимірювання добротності залежить від похибки частотоміра. 

Визначимо взаємозв'язок числових характеристик розподілу похибки 

розрахунку добротності з числовими характеристиками розподілу похибки 

вимірювання частоти. Для цього використовуємо математичне сподівання і 

дисперсію розподілів похибок і взаємозв'язок між ними. 

При виведенні аналітичних залежностей зробимо допущення про те, що 

похибка вимірювання частоти є випадково, адитивною і незалежною і 

математичне сподівання похибок вимірювання частоти дорівнює нулю, тобто 

𝑚𝜉𝑓 = 0. 

Представивши рівняння: 

𝑄𝐻 =
𝑓0

𝑓2 − 𝑓1
 , 

де 𝑓2 − 𝑓1 – ширина смуги резонансної кривої на половинному рівні потужності; 

𝑓0 – резонансна частота, у вигляді: 

𝑄𝐻𝜉𝑘 + 𝜉𝑧 =
𝑓0 + 𝜉0

(𝑓2 − 𝑓1) + (𝜉1 + 𝜉2)
 , 

де 𝜉𝑘 – мультиплікативна, а 𝜉𝑧 – адаптивна похибка розрахунку 𝑄𝐻. 

Математичне сподівання мультиплікативної похибки дорівнюватиме: 
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𝑚𝜉𝑘 =
𝑚𝑓0(𝑚𝑓2 − 𝑚𝑓1)

𝑚𝑄𝐻𝜇𝑘(𝜉1 − 𝜉2) − 𝑚𝑓0(𝑚𝑓2 − 𝑚𝑓1)
 , 

оскільки похибки 𝜉0, 𝜉1 і 𝜉2 відноситься до одного вимірювального приладу, 

то, позначивши їх через  𝜉, остаточно отримаємо: 

𝑚𝜉𝑘 =
𝑚𝑓0(𝑚𝑓2 − 𝑚𝑓1)

2𝑚𝑄𝐻𝜇𝑘(𝜉) − 𝑚𝑓0(𝑚𝑓2 − 𝑚𝑓1)
 , 

де 𝑚𝑄𝐻 – математичне очікування добротності. 

Сумарне значення математичного очікування похибки розрахунку 

добротності резонатора дорівнює: 

𝑚∑𝑄𝜉 = 𝑚𝑄𝐻(𝑚𝜉𝐻 − 1) + 𝑚𝜉𝑧 , 

Сумарна дисперсія похибки розрахунку добротності резонатора дорівнює: 

𝜇2(Δ∑𝜉) = 𝜇2(𝑄𝐻)[𝜇2(𝜉𝑘) + 𝑚2𝜉𝑘 − 2𝑚𝜉𝑘 + 1] + 𝜇2(𝜉𝑧) + 𝑚2𝑄𝐻𝜇2(𝜉𝑘) ,   

Таким чином, наведені розрахункові формули дозволяють виразити в 

явному вигляді залежність числових значень розподілу похибки розрахунку 

добротності резонатора від числових характеристик похибки вимірювання 

частоти і при 𝜇2(𝑄𝐻) = 0, останнє співвідношення набуде вигляду: 

𝜇2(Δ∑𝜉) = 𝜇2(𝜉𝑧) + 𝑚2𝑄𝐻𝜇2(𝜉𝑘), 

Таблиця 1 – Результати розрахунків похибки розрахунку 

добротності резонатора 

II%, I% 0,5 1,0 3,0 6,0 10,0 20,0 

0,5 0,6      

1,0  1,33     

3,0   4,01    

6,0    8,06   

10,0     13,53  

20,0      28,06 

 

 В таблиці наведено розрахункові дані, що були отримані після проведення 

розрахунків. Вони встановлюють співвідношення між відносними величинами 
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похибки розрахунку добротності резонатора у відсотках і похибками засобів 

вимірювання частоти, вираженими також у відносних величинах у вигляді: 

(𝐼)
𝜎1(𝜉𝑓0)

𝜎(𝑓0)
% ,    і      (𝐼𝐼)

𝜎2(𝜉𝑓2 − 𝑓1)

𝜎(𝑓2 − 𝑓1)
% , 

При цьому відносна величина похибки розрахунку добротності резонатора 

визначалася за формулою  √
𝜇2(Δ∑𝜉)

 𝜇2(𝑄𝐻)
 (діагональні елементи таблиці 1). 

При оцінці похибки розрахунку добротності резонатора в відносних 

граничних значеннях можна зробити висновки, що похибка в 1,05% 

забезпечується класом точності вимірювача частоти не нижче 0,52, похибка в 

2,1% - класом точності не нижче 1,04, а 6,2% - класом точності не нижче 3,12. 

 

Рисунок 3.3 – Схема визначення резонансної частоти і добротності 

резонатора. 

Реалізація обчислювальної корекції систематичних похибок на 

вимірювально – обчислювальному комплексі, вимірювальна частина якого 

призначена для визначення резонансної частоти і добротності резонаторів 

показана на структурній схемі, рис. 3.3. 
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Корекція рівня сигналу для спрямованих відгалужувачі СВ1 і СВ2 

здійснюється по трьох вхідних мірах Pi. 

Спрямований відгалужувач СВ навантажений на узгоджене навантаження 

4.  Джерелом вхідних сигналів є генератор 1 (Г4-80), який підключається до СВ 

через комутатор 3 на два виходи. Вихід 1 комутатора через коаксіально-

хвилеводний перехід 5 (КХП) до СВ1, вихід 2 до вимірювача рівня потужності 

коливань НВЧ 2. Управління частотою генератора 1 здійснюється автоматично 

від ЕОМ (6) через інтерфейс 12 і блок управління 11 .Вихідні сигнали від СВ1 і 

СВ2 через детекторні секції з диференційними підсилювачами 7 і 8 подаються ка 

АЦП1 і АЦП2, відповідні інтерфейси яких 9 і 10 з’єднані з ЕОМ 6. 

Попередньо, перед проведенням вимірювань, проводиться вирівнювання 

амплітудно-частотних характеристик спрямованих відгалужувачів (СВ1 і СВ2) 

комплексу таким чином, що відношення вихідних сигналів в спрямованих 

відгалужувачах у всьому діапазоні робочих частот дорівнює одиниці (рис.3.4.). 

Графіки амплітудно-частотних характеристик вказаних хвиль відповідають 

лініям АЦП1 і АЦП2. Різниця приведених по входу значень АЦП1 і АЦП2 

представлена кривою 3, яка в табличному вигляді запам'ятовується в пам'яті 

ЕОМ і використовується в подальших розрахунках.  

 

Рисунок 3.4 – Амплітудно частотна характеристика спрямованих 

відгалужувачів 1 та 2.  
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Реалізація принципу адаптивності градуйованих характеристик створила 

можливість вирішення завдання щодо підвищення точності результатів 

вимірювань радіотехнічних параметрів резонаторів на вимірювально – 

обчислювальному комплексі. 

3.3 Структурна схема вимірювальної частини вимірювально – 

обчислювального комплексу для визначення шунтового опору. 

 

Була розроблена структурна схема вимірювальної частини вимірювально – 

обчислювального комплексу, основу якої складає стандартний генератор НВЧ 

коливань Г4-80, що працює в режимі електронної перебудови частоти, блок 

керування генератором (БКГ) (Рис.3.5) і блок керування двигуном (БКД). БКГ 

призначений для керування перебудовою частоти в режимі спостереження за 

резонансною частотою досліджуваного резонатора в діапазоні частот 2920-3050 

МГц. Принцип дії цього блоку полягає в підстроюванні частоти генерації 

генератора Г4-80 під резонансну частоту резонатора за допомогою фазового 

автоматичного налаштування. 

 

Рисунок 3.5. – Структурна схема блоку керування генератором (БКГ). 

СВ – спрямований відгалужувач; ФО – фазообертач; ФД – фазовий 

детектор; ПРН – перетворювач рівня напруги; ДП – диференційний підсилювач; 

БЖ – блок живлення, КХП – коаксіально-хвилеводний перехід. 
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Коливання НВЧ від генератора Г4-80 через спрямований відгалужувач 

подається на резонатор. Опорний сигнал з спрямованого відгалужувача, 

проходячи через фазообертач, подається на вхід 1 фазового детектора. На вхід 2 

ФД сигнал надходить від резонатора. Вихідні сигнали фазового детектора через 

комутатор надходять на диференційний підсилювач. У зв’язку з тим, що вхід 

частотної модуляції генератора Г4-80 має високий потенціал відносно корпусу, 

застосовується спеціальний перетворювач рівня. Різницевий сигнал на виході 

ПРН пропорційний сигналу на виході ДП. Цей сигнал і подається на вхід 

частотної модуляції генератора Г4-80. 

Блок керування двигуном (БКД) призначений для зміни режимів роботи 

реверсивного двигуна РД-09, за допомогою якого здійснюється протяжка малого 

збуджуючого тіла через досліджуваний резонатор з різною швидкістю. Блок 

забезпечує обертання вихідного валу електродвигуна з частотами обертання 2,5; 

5; 10 оборотів в хвилину. Вихідний вал електродвигуна забезпечує протяжку як 

в прямому так і в зворотному напрямках. При виборі ЕОМ для вимірювально – 

обчислювального комплексу було прийнято до уваги, що в нашій країні і за 

кордоном випускають великі, середні, міні- і мікро-ЕОМ. 

Враховувалися такі критерії придатності ЕОМ для конкретного комплексу: 

обчислювальна потужність, складність вирішуваних алгоритмів, швидкість 

обробки інформації, обсяг пам'яті (ОЗП, ПЗП), гнучкість взаємодії з зовнішніми 

пристроями, розрядність чисел і точність обчислення, допустима в ЕОМ, 

вартість машини.  

3.4  Похибка визначення добротності і хвильового опору резонатора 

 

Похибка вимірювання хвильового опору резонатора методом малого 

збуджуючого тіла в значній мірі визначається вибором розмірів і форми тіла, а 

також точністю визначення збудженої резонансної частоти резонатора. Чим 

менші розміри тіла, тим менша похибка, обумовлена відмінністю збудженого 

поля резонатора від незбуреного і кінцевого кроку переміщення тіла в 
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резонаторі. Однак, при введенні в резонатор малого тіла, резонансна частота 

змінюється незначно, що спричиняє підвищені вимоги до точності вимірювання 

збудженої резонансної частоти. 

В досліджуваному вимірювально – обчислювальному комплексі з 

допомогою цифрового частотоміра контролюється частота генератора, що 

повинна бути рівною резонансній частоті резонатора, з допомогою системи 

фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ). Ця система підтримує рівність 

зазначених частот з похибкою не більше 300 Гц. 

Найбільш простим методом визначення хвильового опору резонатора є 

вимірювання з максимальною точністю зміну резонансної частоти при 

приміщенні в зазор резонатора малого збуджуючого тіла. 

𝜌 =
3,6 ∙ 1010 ∙ |∆𝑓| ∙ 𝑑′

𝑘 ∙ 𝑓0
2  , 

де  ∆𝑓 = 𝑓0 − 𝑓0
′ , 𝑓0  і  𝑓0

′ – резонансні частоти без збуджуючого тіла та з ним; 

𝑑′ – ефективна довжина зазору, 𝑑′ = 𝑑 +
𝑎

2,405
 , 𝑑 – довжина зазору, 𝑎 – радіус  

пролітної труби; 𝑘 – коефіцієнт форми [52,53]. 

Отримаємо алгоритм визначення хвильового опору, зручний для 

автоматизації вимірювань. Для цього спочатку визначається розподіл поля в 

прольотному каналі резонатора на робочому виді коливання. 

Хвильовий опір потім визначається за допомогою співвідношення:  

𝜌 =
𝑅ш

𝑄
=

𝑈2

𝑃𝑄
=

[∫ 𝐸𝑖(𝑧𝑖)𝑑𝑧
∞

−∞
]

2

𝑃𝑄
  ,                                     (3.15) 

де 𝑃 –  потужність що закачується в резонатор, 𝑄 – добротність резонатора 

[54]. 

Інтеграл виразу (3.15) обчислюється методом прямокутників по 

експериментальних точках кривої розподілу поля: 

 ∫ 𝐸𝑖(𝑧𝑖)𝑑𝑧
∞

−∞
≈ ∆𝑧 ∑ 𝐸𝑖

𝑁
𝑖=1 (𝑧𝑖) ,                                        (3.16) 

де N – число точок розбиття: 𝑧 – координата експериментальної точки; ∆𝑧 – 

крок зонда. 
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Напруженість електричного поля в місці знаходження зонда визначається 

як: 

𝐸𝑖 = √
𝑃𝑄∆𝑓𝑖

2𝜋𝑘𝑓0
2  ,                                                       (3.17) 

де 𝑓0
  – частота на якій резонатор не збуджується , ∆𝑓𝑖 = 𝑓0 − 𝑓𝑖 – збудження 

частоти зондом в точці 𝑧𝑖; 𝑘 – коефіцієнт калібрування зонда по електричному 

полю, визначається за допомогою еталонного циліндричного резонатора з видом 

коливань E101. Якщо зонд виконаний у вигляді металевої сфери з радіусом R, то 

з похибкою < 1% коефіцієнт калібрування 𝑘 = 2,78 ∙ 10−11𝑅3,
м2с

Ом
, [41]. 

Підставляючи (3.16) в (3.15), отримаємо вираз для хвильового опору у 

вигляді: 

𝜌 =
[Δ𝑧 ∑ 𝐸𝑖(𝑧𝑖)𝑁

𝑖=1 ]2

𝑃𝑄
  , 

який з урахуванням (3.17) набуде вигляду: 

𝜌 =

𝛥𝑧 ∑ √
𝑃𝑄∆𝑓𝑖 

2𝜋𝑘𝑓0
2

𝑁
𝑖=1

𝑃𝑄
= 𝛥𝑧 ∑ √

𝑃𝑄∆𝑓𝑖  

2𝜋𝑘𝑓0
2

𝑁

𝑖=1

=
𝛥𝑧2

𝑃𝑄
[∑ √∆𝑓𝑖  

𝑁

𝑖=1

]

2

𝑃𝑄

2𝜋𝑘𝑓0
2  , 

 Таким чином, отримаємо вираз для хвильового опору 

𝜌 =
𝛥𝑧2

2𝜋𝑘𝑓0
2 [∑ √∆𝑓𝑖 

𝑁

𝑖=1

]

2

,                                          (3.18) 

Отже, основним джерелом похибки вимірювання стає неточність 

визначення резонансної частоти. 

Для оцінки похибки вимірювання хвильового опору перепишемо вираз 

(3.18), ввівши позначення ℎ =  𝛥𝑧  і 𝐹𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡0. 

𝜌 =
ℎ2

2𝜋𝑘𝑓0
2 [∑ √𝐹𝑖

𝑁

𝑖=1

]

2

,                                          (3.19) 
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Таким чином, 

𝛥𝜌 = √[
𝜕𝜌

𝜕ℎ
𝛥ℎ]

2

+ [
𝜕𝜌

𝜕𝑘
𝛥𝑘]

2

+ [
𝜕𝜌

𝜕𝑓0
𝛥𝑓0]

2

+ ∑ [
𝜕𝜌

𝜕𝐹𝑖
𝛥𝐹𝑖]

2

  ,

𝑖

 

де:  

𝜕𝜌

𝜕ℎ
=

2ℎ

2𝜋𝑘𝑓0
2 [∑ √𝐹𝑖

 

𝑖=1

]

2

=
2𝜌

ℎ
 ; 

𝜕𝜌

𝜕𝑘
=

ℎ2

2𝜋𝑘𝑓0
2 [∑ √𝐹𝑖

 

𝑖=1

]

2

= −
1

𝑘
𝜌 ; 

𝜕𝜌

𝜕𝑓0
=

ℎ2

𝜋𝑘𝑓0
2 [∑ √𝐹𝑖

 

𝑖=1

]

2

= −
2𝜌

𝑓0
 ; 

𝜕𝜌

𝜕𝐹𝑖
=

ℎ2

2𝜋𝑘𝑓0
2 [∑ √𝐹𝑖

 

𝑖

]

2

∑
1

√𝐹𝑖

= 𝜌 ∑
1

√𝐹𝑖

∙
1

∑ √𝐹𝑖𝑖𝑖

 , 

Отже, рівняння для визначення відносної похибки вимірювання хвильового 

опору матиме такий вигляд: 

𝛥𝜌

𝜌
= √(

2𝛥ℎ

р
)

2

+ (
𝛥𝑘

𝑘
)

2

+ (
2𝛥𝑓0

𝑓0
)

2

+ ∑ (∑
1

√𝐹𝑖

∙
1

∑ √𝐹𝑖𝑖

)

2

 , 

Враховуючи, що 𝛥𝐹𝑖 = 2𝛥𝑓 , 𝐹𝑖 = 𝑓0 − 𝑓𝑖 – діапазон зміни частоти при 

внесенні малого збуджуючого тіла і позначивши 𝐹 = 𝑚𝑎𝑥𝐹𝑖 отримаємо: 

𝛥𝜌

𝜌
= √(

2𝛥ℎ

р
)

2

+ (
𝛥𝑘

𝑘
)

2

+ (
2𝛥𝑓0

𝑓0
)

2

+ 𝑁 (
2𝛥𝑓 

𝐹 
)

2

,                       (3.20) 

Першим і другим членами підкореневого виразу (3.20), в які входять 

помилки, пов’язані з неточністю визначення положення збуджуючого тіла і його 

калібруванням в еталонному резонаторі, можна знехтувати. Відносна похибка 

вимірювання частоти становить 2 ∙ 10−7, тобто, і третій член підкореневого 

виразу є величиною нескінченно малою.  
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Отже:  

𝛥𝜌

𝜌
≈

2𝛥𝑓 

𝐹 
√𝑁 , 

В результаті проведення численних вимірів для визначення хвильового 

опору на вимірювально – обчислювальному комплексі встановлено, що              

𝐹𝑖 = 𝐹 = 450 кГц, тобто для 𝑁 ≤ 100 відносна похибка вимірювання хвильового 

опору складатиме: 

𝛥𝜌

𝜌
=

2 ∙ 100

450 ∙ 103
√100 ≈ 0,013 , 

Добротність резонатора пов’язана з шириною резонансної кривої на її 

половинному рівні співвідношенням: 

𝑄 =
𝑓0

𝑓𝐵 − 𝑓𝐻
 ,                                                   (3.21) 

Похибка визначення 𝑄, як величини, вимірюваної непрямим шляхом, можна 

знайти на основі співвідношення: 

∆𝑄 = √(
𝜕𝑄

𝜕𝑓0
∆𝑓0)

2

+ (
𝜕𝑄

𝜕𝑓𝐵
∆𝑓𝐻)

2

+ (
𝜕𝑄

𝜕𝑓𝐻
− ∆𝑓𝐵)

2

, 

Таким чином, 

∆𝑄 =
1

(𝑓𝐵−𝑓𝐻)2
∆𝑓0

2 +
𝑓0

2

(𝑓𝐵−𝑓𝐻)4
∆𝑓𝐵

2 +
𝑓0

2

(𝑓𝐵−𝑓𝐻)4
∆𝑓𝐻

2  , 

Нехай ∆𝑓0 ≈ ∆𝑓𝐻 ≈ ∆𝑓𝐵 ≈ ∆𝑓 , 

∆𝑄 = √
1

(𝑓𝐵−𝑓𝐻)2
+

𝑓0
2

(𝑓𝐵−𝑓𝐻)4
∆𝑓 =

𝑓0

𝑓𝐵−𝑓𝐻
√

1

𝑓0
2 +

2

(𝑓𝐵−𝑓𝐻)2
∆𝑓 , 

Враховуючи (3.21) вираз набуде наступного вигляду: 

∆𝑄 = 𝑄√
1

𝑓0
2 + 

2

(𝑓𝐵−𝑓𝐻)2
∆𝑓 , 

Тоді:  

∆𝑄

𝑄
= √1 −

2

(𝑓𝐵−𝑓𝐻)2
∙

∆𝑓

𝑓0
= √1 + 2𝑄2 ∙

∆𝑓

𝑓0
 , 
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Для 𝑄 ≫ 1   

∆𝑄

𝑄
≈ 𝑄√2

∆𝑓

𝑓0
 , 

Тобто, похибка вимірювання добротності в ~ 𝑄 раз більша похибки 

вимірювання частоти і визначається різними чинниками, зокрема стабільністю 

генератора, похибкою частотоміра, похибкою визначення максимуму 

резонансної кривої на половинному рівні, що пов'язано з калібруванням 

детекторів, лінійністю підсилювача і т.п. 

Застосування комплексу значно скорочує час в порівнянні з часом роботи 

на стаціонарних приладах і здійснювати подальшу обробку результатів 

вимірювань на калькуляторі.  

3.5 Вибір і розрахунок резонатора. 

 

Пристрій в якому використовується резонатор може бути забраний як на 

хвилеводах, так і на смугових або коаксіальних лініях передачі. Очевидно, що в 

даному випадку, тобто для вимірювання вологості сипучих матеріалів в тому 

числі зерна, краще підходять хвилеводні лінії, точніше прямокутні хвилеводи, 

так як резонатор має бути полим через внутрішній простір якого проходить 

матеріал, вологість якого вимірюється в online режимі. 

Так як вимірювання вологості повинно відбуватись в автоматичному 

режимі,  резонатор має бути прохідним, і його конструктивна реалізація може 

бути представлена як відрізок прямокутного хвилевода довжиною L з двома 

реактивними діафрагмами на кінцях резонатора Рис. 3.6. 

Еквівалентна схема такого резонатора приведена на Рис. 3.7. Діафрагми 

можуть бути як індуктивного так і ємнісного характеру. В даному випадку 

вибираються індуктивні діафрагми. Резонатор має бути симетричним, тобто 

𝐵1 = 𝐵2 = 𝐵. Ри
ба
чу
к А

. Г
. К
іВР
А, 

20
16



64 

 

 

Рисунок 3.6  — Прямокутний хвилевід з двома реактивними діафрагмами. 

 

Рисунок 3.7 — еквівалентна схема прямокутного хвилеводу з двома 

реактивними діафрагмами. 

 

В такому випадку умова резонансу для даного типу коливань визначається 

виразом [55] 

𝐵 − 𝑐𝑡𝑔
2𝜋𝑙

𝜆хв
= 0,                                                (3.22) 

де 𝐵 — реактивна провідність діафрагми, 𝑙 — довжина відрізка хвилевода між 

діафрагмами, 𝜆хв — довжина хвилі в хвилеводі. 

Розв’язуючи цей вираз відносно резонансної довжини хвилі 𝜆0 отримаємо : 

𝜆0 =
1

√
1

𝜆кр
2 + (

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝐵

2𝜋𝑙
)

2

,                                              (3.23) 

Резонансна частота визначається таким чином. 

𝑓0 =
с

𝜆0
 . 

Використовуючи вираз (3.23) можна визначити резонансну довжину хвилі 

або резонансну частоту при заданих реактивній провідності діафрагми 𝐵 та 
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довжині резонатора 𝑙. Але при побудові пристрою краще задавати частоту 

(довжину хвилі) сигналу і визначати 𝑙 при заданих 𝐵. 

Розв’язуючи (3.23) відносно 𝑙 одержимо: 

𝑙 =
1

2𝜋
∙

𝜆0𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝐵

√1 − (
𝜆0

𝜆кр
 )

2

 ,                                             (3.24) 

де 𝜆кр
  — критична довжина хвилі вибраного хвилеводу,що дорівнює 2𝑎, де 𝑎 — 

розмір широкої стінки хвилеводу. 

Зв'язок 𝐵 з розмірами діафрагми також приведений в [55] і задається 

виразом 

𝐵 = −
𝜆хв

𝑎
𝑐𝑡𝑔2 (

𝜋

2
∙

𝑎′

𝑎
)                                         (3.25) 

Параметри 𝑎 та 𝑎′ показано на Рис. 3.8, 𝑎 — розмір хвилеводу, 𝑎′ — відстань 

між діафрагмами. 

Необхідно відмітити, що у всіх виразах, приведених вище реактивна 

провідність 𝐵 подається у відносних одиницях, тобто провідність діафрагми 

поділена на характеристичну провідність лінії передачі.  

 

Рисунок 3.8 — Переріз хвилевода. 

 

За приведеними вище формулами розраховуються 𝜆0, 𝑓0 та 𝑙 порожнього 

резонатора. При заповненні його середовищем, вологість якого вимірюється, 

змінюється діелектрична проникність середовища 휀𝑟, яка залежить від вологості 

середовища, що приведе до зміни резонансної частоти резонатора. В такому 
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випадку необхідно передбачити перестройку генератора бажано в 

автоматичному режимі. 

В додатку В приводяться розрахунки довжини резонатора 𝑙 залежно від 

відношення  
𝑎′

𝑎
  при  частоті сигналу 2450 МГц, та залежність резонансної частоти 

від  
𝑎′

𝑎
 при сталому значенні 𝑙.  

Добротність прохідного резонатора складається з власної добротності 𝑄0—

яка визначається витратами енергії в стінках резонатора, і 𝑄вн — власної 

добротності, яка визначається енергією, що виводиться з резонатора за рахунок 

зв’язку з лінією мережі або з опором, що вноситься лінією передачі, тоді 

навантажена добротність буде визначатись таким чином:  

1

𝑄н
=

1

𝑄0
+

1

𝑄вн
  

𝑄0, як правило, досить висока. Для прямокутного резонатора виготовленого 

з міді 𝑄0 ≈ 104. В такому випадку при визначенні 𝑄н, власною добротністю 

можна знехтувати, тоді для прохідного прямокутного резонатора з реактивними 

діафрагмами [55]  

𝑄н = 𝑄вн =
1

2
(1 + 𝐵2)

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝐵

1 − (
𝜆0

𝜆кр
 )

2 

В додатку В приводяться розрахунки добротності резонатора залежно від 
𝑎′

𝑎
  

для заданого значення 𝜆0 (𝑓0 =2450 МГц) та аналогічні розрахунки 𝑄н при 

заданому значенні 𝑙 резонатора. 

Висновки 

 

1. Вологість зерна може бути визначеною через його діелектричні 

характеристики за допомогою резонансного методу, з використанням малого 

збуджуючого тіла. 

2. Для забезпечення кращої результативності вимірювань запропоновано 

вимірювально-обчислювальний комплекс, що дозволяє автоматизувати процес 
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визначення вологості зерна, але в такому випадку виникає необхідність 

метрологічного забезпечення процесу вимірювання та розрахунку. 

3. Для оцінки похибки технічного засобу створено математичний алгоритм 

перетворення вимірювальних сигналів і розрахунку очікуваної похибки. За 

допомогою якого можна визначити клас точності вимірювача частоти, що 

забезпечить високу точність проведених досліджень. Отримана відносна 

похибка вимірювання хвильового опору яка дорівнює 0,0013. А похибку 

вимірювання добротності можливо визначити лише на основі співвідношень, і 

вона буде в Q раз більша похибки вимірювання частоти.  

4. Розроблено структурну схему вимірювальної частини вимірювально – 

обчислювального комплексу що складається з генератора НВЧ коливань Г4-80, 

блоку керування генератором (БКГ) і блоку керування двигуном (БКД). Дана 

схема дозволяє повністю автоматизувати процес визначення вологості зерна, що 

значно скорочує час проведення дослідження та високу точність вимірювань. 

5. Не зважаючи на складність реалізації процесу визначення вологості зерна 

за допомогою коливань НВЧ, метод з визначенням його діелектричних втрат, 

набуває все більшого розвитку. Він прискорює процес аналізу, забезпечує  

мінімальні похибками вимірювання, та застосовується в промислових 

комплексах контролю вологи зерна. 

6. Проведені розрахунки параметрів резонатора, свідчать про те що при 

виборі даного пристрою потрібно звернути увагу на його довжину, так як, вона 

впливає на добротність та резонансну частоту.  
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

В цьому розділі виконано оцінку основних потенційно шкідливих і 

небезпечних чинників при роботі в лабораторії, під час проведення 

експерименту. Також запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з 

безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії, також в цьому розділі розглянуті 

питання безпеки надзвичайних ситуацій. 

Основна увага, в цьому розділі, приділена питанням електробезпеки,  

організації комфортних та безпечних умов на робочих місцях. 

4.1  Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

виробничих чинників 

 

Основні потенційно шкідливі та небезпечні виробничі чинники, які мають 

місце під час розробки та налагоджувані  даного пристрою, є : 

- можливість ураження електричним струмом; 

- невідповідність параметрів мікроклімату санітарним нормам та правилам; 

- група психофізичних факторів: перевантаження фізичне та  психологічне; 

4.2  Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та 

виробничої санітарії 
 

4.2.1 Електробезпека 

 

Відповідно до ПУЕ науково-дослідницька лабораторія відноситься до 

приміщень без підвищеного ризику поразки персоналу електричним струмом, 

так як відсутні підвищена температура, вологість, підлога не електропровідна, 

відсутня можливість одночасного дотику до металевих конструкцій будівлі, що 

мають контакт з землею з одного боку та металевих частин електричного 

обладнання з іншого боку. 
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Виробниче електроустаткування належить до приладів до 1000 В. 

Устаткування, що використовується у науково-дослідницьких випробуваннях, 

відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 належить до устаткування класів 0, 0І, і І за 

електрозахистом. Спроектований стенд відповідно до ДСТУ 3798-98         (ГОСТ 

12.2.025-76)  відноситься до ІІІ класу за електрозахистом (Uживл=9 В) і типом В. 

Оцінка рівня небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до 

визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випадку 

допустима величина струму, що протікає через тіло людини не перевищує 

приведених значень. 

В процесі виконання розрахунків для дипломного проекту 

використовувався персональний комп'ютер – згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 

системний блок відноситься до І класу та ВДТ - до II класу за електрозахистом. 

Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від ураження 

електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруг доторкання та 

струмів, що проходять через тіло людини. 

Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 

проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука – ноги» 

регламентуються ГОСТ 12.1.038-88. 

Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за 

пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, 

доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно 

звільнитися від дії електричного струму. 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно 

ПУЕ, ГОСТ 12.1.009-76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, занулення, 

захисне відключення, засоби індивідуального захисту. 
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4.2.2 Розрахунок вимикаючої здатності електромережі при аварійному 

режимі роботи електрообладнання.  

 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення при короткому 

замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

𝐼КЗ =
𝑈Ф

𝑅0 + 𝑅Ф + 𝑍ТР
 , 

де UФ = 220 В - напруга фазного проводу, R0 = 3 Ом - опір нульового проводу, 

RФ = 7 Ом - опір фазного проводу, ZТР ≅  0,1 Ом - еквівалентний опір 

трансформатора. 

𝐼КЗ =
220

3 + 7 + 0,1
= 21,78  А. 

Струм спрацьовування автоматів захисту повинен бути в 1,4 рази менше 

струму короткого замикання при струмі до 100 А. 

𝐼СПР =
21,78

1,4
= 15,6  А. 

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше  

15,6 А. Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при 

аварійному режимі роботи електрообладнання: 

𝑈ДОТ=𝐼КЗ𝑅0 = 21,78 ∙ 3 = 65,34  В. 

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для людини, 

необхідно використовувати автомати захисту, у яких час спрацьовування менше 

0,8с. 

Автомати захисту, встановлені у науково-дослідницькій лабораторії 

задовольняють цим умовам (𝐼СПР= 10 А,𝑇СПР< 0,2 с.). 

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій лабораторії 

основним захистом від поразки електричним струмом є занулення та 

застосування пристроїв максимального струмового захисту. 
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4.3 Розрахунок штучного освітлення на робочих місцях 

 

Для даної категорії робіт рекомендується освітленість робочої поверхні 300 

лк. Для загального освітлення варто використовувати люмінесцентні ртутні 

лампи низького тиску денного світла, що забезпечують найбільше наближення 

по спектральному складу випромінюваного ними світла до природного. Для 

місцевого освітлення застосовуються світильники з лампами розжарювання.  

Необхідний повний світловий потік визначається по формулі: 

ESkz
F


 , 

де: S = 47 = 28 м2 – площа приміщення, k = 1,2 – коефіцієнт запасу, z = 1,3 – 

відношення середньої освітленості до мінімального (при відбитому світлі 

приймають z = 1, зазвичай z = 1,1...1,3), η – коефіцієнт використання світильників.  

Визначимо  η. Вважаємо, що світильники підвішені впритул до стелі, тобто 

hв = 0 м, а робоча поверхня знаходиться в середньому на відстані hн = 1 м від 

підлоги. 

Тоді: 

hр = h – (hв+ hн) = 3 – (0 +1) = 2 м. 

Обчислюємо індекс приміщення: 

 
27,1

)47(2

28








blh

S
i

P

. 

Для обраних оздоблювальних матеріалів приймаємо усереднені коефіцієнти 

відбиття стелі і стін: rстелі = 0,70, rстін = 0,50. 

В якості світильників обираємо світильники типу ПВЛМ–Д 2×40 (із двома 

лампами типу ЛДЦ потужністю по 40 Вт, з відбивачем без отворів, без решітки).  

Для значень i, rп, rс і обраного типу світильника знаходимо коефіцієнт 

використання: 

η =  0,45. 

Далі  визначаємо повний необхідний світловий потік: 

Ри
ба
чу
к А

. Г
. К
іВР
А, 

20
16



72 

 

Мінімальна припустима освітленість у приміщенні створювана 

світильниками загального освітлення повинна становити 80 % від необхідного: 

Езаг = 300 ∙ 0,8 = 240 лк. 

лм
zkSE

F 23296
45,0

3,12,128240









. 

По довідковій таблиці електричних і світлових характеристик 

люмінесцентних ртутних ламп низького тиску за ДСТ 6825–74, для потужності 

ламп Рл= 40 Вт, і типу лампи ЛДЦ-40 (лампа денного світу з поліпшеною 

передачею кольору), визначаємо світловий потік однієї лампи: 

Fл = 2100 лм. 

Далі знаходимо необхідну кількість світильників: 

55,5
21002

23296





ЛF

F
n . 

Обираємо  n = 6. Отже, використовуємо  6  світильників типу:          ПВЛМ–

Д2×40 з лампами типу ЛДЦ потужністю 40 Вт. Площа робочого столу складає 

приблизно 1 м2. Тоді необхідний світловий потік для світильників місцевого 

освітлення складе: 

лм
zkSE

F 208
45,0

3,12,11)2,0300(









. 

У світильнику місцевого освітлення використовуємо лампу накалювання 

типу Б 215 – 225 – 40  зі світловим потоком 415 лм. 

4.4 Мікроклімат робочої зони 

 

Мікроклімат виробничих приміщень – умови внутрішнього середовища цих 

приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням шляхом 

конвекції, кондукції, теплового випромінювання та випаровування вологи. Ці 

умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості та швидкості 

руху повітря, температури оточуючих людину поверхонь та інтенсивністю 

теплового (інфрачервоного) опромінення. 
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Для робочої зони виробничих приміщень встановлюються оптимальні та 

допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням важкості виконуваної роботи 

та періоду року. 

Оптимальні мікрокліматичні умови поєднання параметрів мікроклімату, 

які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують 

зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів 

терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють 

передумови для високого рівня працездатності. 

 Допустимі мікрокліматичні умови – поєднання параметрів мікроклімату, 

які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни 

теплового стану організму, що швидко минають і нормалізуються та 

супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції в межах 

фізіологічної адаптації. При цьому не виникає ушкоджень або порушень стану 

здоров’я, але можуть спостерігатися дискомфортні тепловідчуття, погіршення 

самопочуття та зниження працездатності. 

Теплий період року – період року, який характеризується 

середньодобовою температурою зовнішнього середовища вище +10° C. 

 Холодний період року – період року, який характеризується 

середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що дорівнює +10° C і 

нижче. 

Величини показників мікроклімату у робочій зоні наведені в ДСН 

3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень». 

Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога, стеля), 

технологічного обладнання (екрани і т. ін.), зовнішніх поверхонь 

технологічного устаткування, огороджуючих конструкцій не повинна виходити 

більш ніж на 2° C за межі оптимальних величин температури повітря для даної 

категорії робіт, вказаних в ДСН 3.3.6.042-99. 

Параметри мікроклімату справляють безпосередній вплив на самопочуття 

людини та її працездатність. Зниження температури за всіх інших однакових 
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умов призводить до зростання тепловіддачі шляхом конвекції та 

випромінювання і може зумовити переохолодження організму. 

Підвищення швидкості руху повітря погіршує самопочуття, оскільки сприяє 

підсиленню конвективного теплообміну та процесу тепловіддачі при 

випаровуванні поту. При підвищенні вологості піт не випаровується, а стікає 

краплинами з поверхні шкіри. Недостатня вологість призводить до інтенсивного 

випаровування вологи зі слизових оболонок, їх пересихання та розтріскування, 

забруднення хвороботворними мікробами. 

За зниженої температури, значної рухомості та вологості повітря виникає 

переохолодження організму (гіпотермія). 

Атмосферний тиск. Його величина над рівнем моря становить 101,3 кПа 

(760 мм рт. ст.). Організм людини може функціонувати в умовах підвищеного і 

зниженого тиску. Падіння тиску призводить до виникнення фізіологічних 

порушень в організмі і розвитку гірської хвороби, обумовленою кисневим 

голодуванням. Може розвинутись гіпертонія, головні болі, зниження 

працездатності. Різке підвищення тиску може призвести до порушення функцій 

центральної нервової системи, розвитку кесонної хвороби. 

Основні заходи для нормалізації параметрів мікроклімату: 

1) Будівництво приміщень і споруд згідно вимог державних будівельних 

норм. 

2) Удосконалення технологічних процесів та устаткування. 

3) Застосування теплоізоляції. 

4) Раціональна вентиляція та кондиціюнування. 

4.5 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (НПФОП 0.00-

4.33-99). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних рішень 

та організаційних заходів щодо  оповіщення, евакуації та дій персоналу у разі 
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виникнення надзвичайних ситуацій, а також вирішення питань з пожежної 

безпеки.  

4.5.1 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщення 

персоналу при надзвичайних ситуаціях 

 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  при 

пожежі, здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО 

визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. 

Пожежна безпека об'єктів будівництва".  

При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх необхідно 

поділяти на зони оповіщення з урахуванням об'ємно-планувальних рішень 

будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, а також з 

урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН В.1.1-

7-2002.  

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним з 

наступних способів або їх комбінацією:  

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі приміщення 

будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напрямок 

руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання 

паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 6309;  

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку 

евакуації;  

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  
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- зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного 

поста) із зонами оповіщення.  

Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо  повідомлень для 

виробничого персоналу у такій послідовності:  

I (найвищий) - повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО 

(диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі виникнення будь-якої 

іншої НС;  

II - повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються 

автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом 

оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста);  

III - службові повідомлення, що не стосуються організації та управління 

евакуацією людей. 

Затримку часу оповіщення про НС /пожежу/ для різних поверхів будинку 

необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації 

відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность. 

Общие требования".  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 1.6.14, 

1.6.15 ДБН В.2.5-13 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна 

автоматика будинків і споруд".  

Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у виробничих приміщеннях 

повинно виключати можливість концентрації та нерівномірного розподілу звуку.  

Настінні звукові та мовні оповіщувачі кріпляться на висоті не менше 2,2 м 

від підлоги, при цьому відстань від стелі до оповіщувача повинна становити не 

менше 150 мм.  

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють у 

режимі спалахування, у таких випадках:  

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  
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Евакуаційні світлові покажчики "Вихід" слід вмикати разом з основними 

освітлювальними приладами робочого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до ДБН 

В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне 

освітлення".  

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання мереж 

оповіщення приймаються згідно з вимогами до систем пожежної сигналізації за 

ДБН В.2.5-13-98 (ДБН В.2.5-56-2010)"Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Пожежна автоматика будинків і споруд".  

Вимоги до евакуаційного освітлення приймаються відповідно до ДБН В.2.5-

28-2006 "Природне та штучне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхідного 

для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

"Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) від двох незалежних джерел 

енергії: основного - від мережі змінного струму, резервного - від акумуляторних 

батарей тощо.  

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".  

4.5.2 Обовязки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій  

 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив, повинен:  

1. Негайно повідомити про це засобами зв’язку органи МНС та державної 

пожежної охорони, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце 

виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

2. Організувати оповіщення людей про НС; 

3. Вжити заходів щодо еввакуації людей та матеріальних цінностей; 

4. Вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних       

засобів. 
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Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виникнення 

НС, повинні: 

1. Перевірити, чи викликано підрпозділи МНС та державної пожежної 

охорони; 

2. Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

3. У разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх 

рятування , вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у лікцвідації наслідків НС; 

4. Перевірити здійснення оповіщення людей про НС;  

5. Забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації наслідків НС; 

6. Організувати зустріч підрозділів МНС та державної пожежної охорони, 

надати їм допомогу у локалізації пожежі. 

Після прибуття  підрозділів МНС та  Державної пожежної охорони повинен 

бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

4.6 Пожежна безпека 

 

Проаналізуємо можливі причини виникнення пожежі і речовини, що 

можуть горіти. Можливими причинами виникнення пожежі можуть бути: 

1. Несправність в електроустаткуванні – наприклад, пробій ізоляції, 

несправності, що виникли внаслідок механічних ушкоджень і т.д.; 

2. Порушення протипожежного режиму – наприклад, паління в 

недозволених місцях, користування побутовими електронагрівальними 

приладами і т.д. 

Речовинами які можуть горіти є: 

1. Меблі – столи, стільці, тумбочки, виготовлені з дерева; 

2. Папір – документація, папір для принтера, шпалери; 

3. Конструктивні елементи приміщення – покриття підлог (лінолеум), 

двері (дерево, дерматинова оббивка), віконні рами (дерево); 
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4. кабельні лінії та радіодеталі. 

Так як усі вище перераховані речовини є твердими речовинами і 

матеріалами, здатними при взаємодії з повітрям горіти, то розглянуте 

приміщення, згідно НАПББ07.005-86, можна віднести до пожежонебезпечної 

категорії “В”. 

Згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 робочі зони у приміщенні відносяться до 

пожежонебезпечних робочих зон П-ІІа. 

Приміщення обладнане пожежними сповіщувачами теплової дії типу ДТЛ. 

Вони встановлені в кожному приміщенні на стелі по дві штуки. Від них 

інформація по лініям зв’язку надходить на охоронно-пожежний пристрій 

СИГНАЛ-37М, обладнаний звуковими сповіщувачами. 

У приміщенні знаходяться первинні засоби пожежогасіння - це 

вуглекислотний вогнегасник марки ВВ-5 у кількості трьох штук. Застосування 

вогнегасника даної марки можливо при пожежогасінні електромереж і 

електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В, що відповідає класу 

пожежі «Е». Відповідно до ДСТУ 3675-98 норматив на кількість вогнегасників 

виконується. 

З метою профілактики загоряння електропроводки необхідно не менш 

одного разу в три місяці проводити профілактичні огляди електромережі.  

Рубильники для відключення мережі знаходяться на видному місці, підходи 

до них звільнені. 

У випадку виникнення пожежі в приміщенні, згідно ДБН, забезпечена 

можливість безпечної евакуації людей, що знаходяться в приміщенні, через 

евакуаційні виходи. 

Коридор і ґанок не повинні бути захаращеними, мати аварійне освітлення (у 

даному випадку штучне), міститися в чистоті і порядку. Основні параметри 

еваковиходів вказані у ДБН В 1.1.007-2004.  

Засоби пожежного зв'язку і сигналізації визначені ГОСТ 12.6.004-76. В 

відділі знаходитися телефон загальноміської мережі. Виклик пожежної охорони 

здійснюється набором номера 101. План евакуації знаходиться на видному місці. 

Ри
ба
чу
к А

. Г
. К
іВР
А, 

20
16



80 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Для визначення вологості сипучих матеріалів є велика кількість методів 

та приладів. Вони базуються на характеристиках самого матеріалу, або на 

характеристиках випромінювання що взаємодіє з матеріалом. 

2. Взаємодія електромагнітного поля з зерном є досить складним процесом, 

який залежить від багатьох параметрів, які мають не лінійний характер в 

залежності від температури, часу і просторових координат, тому потрібно  

проводити більше експериментів по дослідженню цієї взаємодії. 

3. Для отримання основних даних для проектування повномасштабних 

установок необхідні експериментальні дослідження на моделях. В зв’язку з цим 

запропоновано вимірювально-обчислювальний комплекс принцип роботи 

якого заснований на визначенні діелектричних втрат пройденої через зразок 

хвилі, основою якого є ЕОМ. 

4. Для забезпечення високої точності результатів вимірювання було 

проведено розроблено метрологічне забезпечення вимірювальних та 

розрахункових операцій даного комплексу. 

5. Проведені розрахунки свідчать про залежність добротності резонатора 

від відстані між діафрагмами. При збільшенні відстані добротність 

зменшується. Резонансна частота резонатора, аналогічно залежить від відстані 

між діафрагмами. Оптимальна довжина такого резонатора мтановить 80 см.  

6. Науковий пошук з метою визначення оптимальних режимів опромінення 

різних культур при різних практичних застосуваннях, таких як: передпосівна 

обробка, сушіння, знезараження та інші, буде продовжено.   
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ДОДАТОК А 

 

Технічне завдання на науково-дослідну роботу 

 

 

 

                                    ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри радіоконструювання 

                                                         та виробництва радіоапаратури 

                                                                       _________Є.А. Нелін 

                                                                      (підпис)          д.т.н., професор 

                                      _________________ 

                                                  (дата) 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

На виконання бакалаврської роботи 

 

 

 

 

з теми: «Мікрохвильовий пристрій для визначення вологості зерна та інших 

сипучих матеріалів» 

 

 

 

                                                      Київ 2015 
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1. Підстава для виконання роботи 

Підставою для виконання дипломної роботи є завдання видане кафедрою 

радіоконструювання та виробництва радіоапаратури радіотехнічним 

факультетом Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» «__» ___________ 2015 р. 

Терміни виконання: початок_________________ 

                                    закінчення_______________ 

2. Мета і призначення роботи 

Актуальність методів НВЧ вологометрії полягає в тому, що при їх 

використанні збільшується точність отриманих результатів, та зменшується час 

для проведення вимірювання, що в свою чергу дозволяє автоматизувати сам 

процес визначення вологості матеріалу. 

Мета:  дослідження методу визначення вологості зерна за допомогою 

коливань НВЧ, та дослідження характеристик резонатора що використовується 

для даного методу. 

3. Вихідні данні для проведення роботи 

Базові джерела: 

- Бензарь В.К. Техника СВЧ влагометрии. //Минск, Вышейшая школа, 

1974. -352с. 

- Лебедев Техника и приборы СВЧ. // Москва: Издательство «Высшая 

школа», 1970 -417с. 

При виконанні дипломної роботи необхідно врахувати: 

- Наукові досягнення інших авторів та колективів по проектуванню 

пристроїв для визначення вологості зерна; 

- Пристрій має використовуватися в безперервному потоці зерна, що 

підлягає сушінню; 

4. Виконавці  дипломної роботи 

Виконавець: Рибачук А.Г 

Керівник: доц. Сидорук Ю. К 
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5. Вимоги до дипломної  роботи 

- межі вимірювання вологості 10 - 60 %; 

- потужність генеруючого пристрою НВЧ сигналу 1 - 20 ВТ; 

- добротність вимірювально пристрою 103  - 104. 

6. Етапи дипломної роботи і терміни їх виконання 

Робота виконується в 6 етапів: 

№ Назва етапів Термін виконання Результат 

1. Збір необхідних матеріалів 

для виконання дипломної 

роботи та розробка ТЗ. 

01.10.2015 – 

01.01.2016 

Звіт бакалавра, ТЗ 

2. Аналіз існуючих способів 

вимірювання вологості зерна 

та існуючих вологомірів. 

2.01.2016 – 

20.01.2016 

 Розділ 1 

3. Теоретичний аналіз оцінки 

вологості зерна. Розробка 

принципу побудови НВЧ 

вологоміра. 

21.01.2016 – 

10.02.2016 

Розділ 2 

4. Дослідження вимірювально – 

обчислювального комплексу, 

та характеристик резонатора. 

11.02.2016 – 

10.04.2016 

Розділ 3 

5. Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

11.04.2016 – 

01.05.2016 

Розділ 4 

6. Оформлення роботи 03.05.2016 – 

15.06.2016 

Бакалаврська 

робота, 

презентація 

 

7. Очікувані  результати  та  порядок  реалізації  роботи 

7.1 Огляд існуючих методів для визначення вологості зерна; 

7.2 Дослідження вологометрії на надвисоких частотах; 

7.3 Опис вимірювально-обчислювального комплексу для визначення 

вологості зерна; 

7.4 Розрахунок за електромагнітними властивостями добротності 

резонатора. 
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8. Матеріали які подаються після закінчення етапів та дипломної 

роботи в цілому. 

1. Завдання  

2. Технічне завдання 

3. Пояснювальна записка 

4. Презентація 

9. Порядок приймання дипломної роботи та її етапів 

1. Представлення проміжних етапів дипломної роботи науковому 

керівнику. 

2. Попередній захист перед екзаменаційною комісією кафедри. 

3. Захист дипломної роботи перед екзаменаційною комісією. 

 

Студент     А. Г. Рибачук  

   (підпис)  (ініціали, прізвище) 

Керівник роботи     Ю.К. Сидорук 

   (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

 

 

  

Ри
ба
чу
к А

. Г
. К
іВР
А, 

20
16



90 

 

ДОДАТОК Б 

 

Розрахунок реактивної провідністі діафрагми 

  - розмір хвилеводу        - відстань між діафрагмами   

  - критична довжина вибраного хвилеводу 

   реактивна провідність діафрагми (3.35) 

                                                                     

Графік залежності реактивної провідності від відстані між діафрагмами 
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Розрахунок резонансної частоти 

l 100   - довжина хвилеводу 

     - розрахована реактивна провідність діафрагми          

     - довжина хвилі (3.23)    

          - швидкість світла, 

 - резонансна частота    

   

Графік залежності резонансної частоти від відстані між діафрагмами 
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Розрахунок довжини  резонатора 

  - швидкість світла         

      - резонансна частота       

 - довжина резонатора (3.24) 

                                

                Графік залежності довжини резонатора від відстані між діафрагмами 
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Розрахунок добротності  при заданому значенні λ 0 

 - розрахована реактивна провідність діафрагми    

 -резонансна частота l 100  - довжина хвилеводу 

 -довжина хвилі 

 

 - добротність 

резонатора  

Графік залежності добротності резонатора від відстані між діафрамами 

 
Розрахунок добротності резонатора при заданому значенні l – довжини 

звилеводу 

l 100  - довжина хвилевода,  розрахована реактивна провідність 

діафрагми,  - довжина хвилі,  

добротність резонатора 

 

Графік залежності добротності резонатора при заданому значенні довжини 

резонатора 
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