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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ  ГОЛОГРАФІЇ  IЗ  ТРЬОМА  
ОПОРНИМИ  СИГНАЛАМИ  ДЛЯ  ВИМІРЮВАННЯ  
КОМПЛЕКСНОГО  КОЕФІЦІЄНТА  ВІДБИТТЯ  
ТРЬОХЗОНДОВИМ  ХВИЛЕВОДНИМ  ДАТЧИКОМ  

Запропоновано для отримання значень комплексного коефіцієнта відбиття навантаження при 
допомозі трьохзондового хвилеводного датчика використовувати метод обробки, який відповідає 
принципу голографії з трьома опорними сигналами при розв’язку відповідної системи лінійних рів-
нянь на основі регуляризації Тихонова. Розглянуто застосування математичної моделі діодного детек-
тора, яку побудовано на базі технологій нейронних мереж. Модель забезпечує високий ступінь квадра-
тичності вихідного сигналу детектора та вимірювання значення комплексного коефіцієнта відбиття. 
Працездатність методу підтверджена даними реального експерименту.  

Вступ. Вимірювання комплексного коефіцієнта відбиття (КВ) є одною з найваж-
ливіших задач техніки НВЧ. І хоч техніка зв’язку перейшла на мікросмужкову техноло-
гію, застосування хвиль НВЧ діапазону для безконтактних вимірювань у вільному прос-
торі, як і раніше вимагає використання хвилеводної техніки. Сучасні вимірювачі базу-
ються на концепції двонадцятиполюсного перетворювача на основі мостів, які в мікро-
смужковому виконанні достатньо компактні [1; 2]. Разом з тим, застосування хвилевод-
них елементів замість смужкових приводить до достатньо громіздких конструкцій. У 
цьому відношенні зондові хвилеводні секції мають суттєві переваги. По суті, традиційна 
4-х зондова секція є 12-полюсним перетворювачем. Для вимірювання комплексного КВ 
достатньо використовувати 3-х зондову вимірювальну секцію [3]. Для отримання шука-
ного значення КВ розв’язується система квадратних рівнянь, які графічно зображують у 
вигляді двох кіл. У класичних роботах розв’язок знаходили графічно за допомогою но-
мограми Вольперта-Сміта, у сучасних умовахчастіше застосовуються комп’ютерні тех-
нології. У [4] розглянутий варіант простої обробки для отримання квадрата нормованого 
опору навантаження і його уявної частини, проте отримання комплексного коефіцієнта 
відбиття знову вимагає розв’язання нелінійних рівнянь. У [5] зазначено, що зондові ви-
мірювачі значно більш прості і дозволяють провести просту обробку виміряних даних з 
метою отримання комплексного коефіцієнта відбиття. Слід зазначити, що всі вказані ви-
мірювальні пристрої можуть бути розглянуті з єдиних позицій голографії з трьома опір-
ними сигналами [6; 7]. Ефективність роботи всіх пристроїв даного класу залежить від 
якості проведення калібрування. У зв’язку з цим представляє практичний інтерес засто-
суваннянейронних мереж для побудови математичної моделі діодного датчика потужно-
сті за даними реального експерименту [8; 9]. 

Трьохзондовий хвилеводний датчик. Метою даної роботи є дослідження 
можливостей застосування концепції голографії з трьома опорними сигналами для 
обробки результатів вимірювань, які були отримані за допомогою трьохзондового 
хвилеводного датчика, за умовами побудови моделі діодного датчика потужності 
на основі технологій нейронних мереж. 

Розглянемо випадок, коли зонди з детекторами розташовані у хвилеводі екві-

дистантного на відстані 8Λ  один від одного (Λ  – довжина хвилі у хвилеводі), 

причому детектори мають квадратичні характеристики. Вихідний сигнал, отрима-
ний з детекторів, у цьому випадку матиме вид 
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єнт відбиття Γ& . Коефіцієнти пропорційності mk  для кожного з детекторів усува-

ються з остаточних виразів шляхом ділення результатів вимірювань (1) на резуль-
тати вимірювань у режимі біжучої хвилі, тобто при узгодженому навантаженні. Та-
ким чином, маємо систему трьох нормованих величин: 
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Далі згідно методу голографії з трьома опірними сигналами [5] необхідно 

сформувати величини 21 pp −  и 31 pp − , при цьому процедура віднімання сигналу 

при узгодженому навантаженні з кожного із mp може бути пропущена. У результа-

ті отримуємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь 
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Число обумовленості даної системи дорівнює 2,618, для порівняння число 
обумовленості для 4-х зондового вимірювача дорівнює 1. Слід зазначити, що вели-
чина обумовленості не залежить від значення коефіцієнта відбиття, тоді як 
розв’язання системи квадратних рівнянь класичним методом набуває великих по-
грішностей при коефіцієнті відбиття, що наближається до одиниці [3]. Вирішення 
системи (3) може бути записане в явному виді: 

)2(25.0);(25.0 32131 ppppp +−=Γ ′′−=Γ′ .                  (4) 

Цікаво відзначити, що перший вираз у (4) пропорційний першій різниці, а 
другий – другій різниці нормованих значень детекторів. Саме такі формули були 
отримані в [10]. Між тим система лінійних рівнянь (3) дозволяє застосувати методи 
регуляризації Тихонова [11] стандартним чином. Це приводить до нових виразів 
для уявної та дійсної частин комплексного коефіцієнта відбиття, а саме: 
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де α  – параметр регуляризації, який має бути вибраний на основі обробки даних 
вимірювань для навантаження з відомими характеристиками.  

Використання моделі нейронної мережі для калібрування датчиків. Ефек-
тивність роботи вказаного класу вимірювачів залежить від ефективності проведен-
ня калібрування. Певний практичний інтерес представляє застосуваннянейронних 
мереж для забезпечення калібрування діодних датчиків СВЧ потужності, тобто за-
безпечення максимально строгого виконання квадратичності їхніх характеристик. 

З цією метою була побудована математична модель тришарової нейронної ме-
режі із зворотним зв’язком [8]. Перший шар мав 1 нейрон, що визначалося вхідним 
відліком діодного датчика потужності для конкретного положення x  зонда у вимірю-
вальній лінії. Третій шар мав 1 нейрон, що відповідало вихідному значенню нормова-
ної величини )2(sin100 2 Λxπ , де Λ – довжина хвилі у хвилеводі вимірювальної лінії. 
Перший і другий шари (вхідний і прихований) нейронної мережі мали сигмоїдальну 
функцію (S – функція) активації шарів нейронів, третій (вихідний) шар – лінійну. 

Була проведена серія тренувань математичної моделі нейронної мережііз за-
стосуванням ряду алгоритмів (Левенберга – Маркварда, спряжених градієнтів, Флет-
чера - Пауелла, класичний алгоритм зворотного розповсюдження, алгоритм зворот-
ного розповсюдження помилки з використанням методу січних, алгоритм масшта-
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бованих спряжених градієнтів, алгоритм Полака – Рібера) і різним числом нейронів 
у внутрішньому шарі (від 8 до 12 з кроком 1, і від 10 до 80 з кроком 10). Слід зазна-
чити, що для кожного вибраного числа нейронів у внутрішньому шарі було зробле-
но, принаймні, 3 спроби підбору вагів. Якість сформованої мережі перевірялася 
шляхом пред’явлення набору вхідних даних. 

Найкращі результати показала модель нейронної мережі, що має 10 нейронів в 
прихованому шарі, при цьому був використаний алгоритм масштабованих спряжених 
градієнтів. Слід зазначити, що число нейронів у прихованому шарі перевищувало роз-
рахункові значення. Лінійна модель нейронної мережі, також не показала добрих ре-
зультатів, не дивлячись на явний лінійний характер зв’язку залежності вхідних даних і 
цільового вектора нормованих даних. Точність навчання складала 410− . 

Вимірювання були проведені для рухомогокороткозамикального поршня 
(ідеальне значення модуля коефіцієнта відбиття1,0) при його зсуві від первинного-
положення з кроком 5 мм. Зміна модуля коефіцієнта відбиття забезпечувалася за 
допомогою атенюатора, включеного між короткозамикальним поршнем і вимірю-
вальною секцією. При цьому в ідеальному випадку модуль КВ для атенюатора із 
загасанням6, 20, 30 дБ складає відповідно0,5, 0,1, 0,0316. Дані вимірювань при про-
веденні калібрування і в її відсутність приведені в таблиці 1. Застосування нейрон-
них мереждля калібрування демонструє істотну перевагу в точності оцінок модуля 
КВ відбивача у порівнянні з випадком відсутності такої процедури. 

Таблиця 1  
Оцінки комплексного КВ методом голографії зтрьома опорними сигналами 

Оцінка 
модуля КВ 
після каліб-
рування, відн. 

од. 

Оцінка 
модуля КВ 
без  калібру-
вання, відн. 

од. 

Оцінка 
місцеположен
ня відбивача 
після калі-

брування, мм 

Погрішність 
оцінки фази, 

град 

Оцінка 
місцеположен
ня відбивача 
без калібру-
вання, мм 

Погрішність 
оцінки фази, 

град 

Дані для короткозамикального поршня без атенюатора 
0,97 0,78 0 0 0 0 
0,99 0,73 5,03 0,27 4,88 1,08 
0,97 0,75 10,10 0,90 9,70 2,7 
0,96 0,80 15,05 0,45 14,83 1,53 

Дані для короткозамикального поршня при наявності 
атенюатора із загасанням 6 дБ 

0,49 0,41 0 0 0 0 
0,52 0,39 5,11 0,99 4,93 0,63 
0,50 0,40 10,34 3,06 9,85 1,35 
0,47 0,41 15,24 2,16 14,91 0,81 

Дані для короткозамикального поршня при наявності  
атенюатора із загасанням 20 дБ 

0,11 0,08 0 0 0 0 
0,13 0,08 5,53 4,67 4,98 0,18 
0,11 0,08 11,05 9,45 9,97 0,27 
0,09 0,08 15,40 3,60 14,87 1,17 

Дані для короткозамикального поршня при наявності 
атенюатора із загасанням 30 дБ 

0,03 0,02 0 0 0 0 
0,03 0,02 4,95 0,45 4,94 0,54 
0,03 0,02 9,99 0,09 9,88 1,08 
0,02 0,01 14,58 3,58 14,49 4,59 
Висновки. Дані експерименту показують, що калібрування дозволяє суттєво 

уточнити значення модуля коефіцієнта відбиття, однак, оцінки місцеположення 
поршня, а, значить, і оцінки фази коефіцієнта відбиття, можуть бути отримані в ря-
ді випадків точніше у відсутність калібрування. У цілому, метод обробки, прийня-
тий у голографії з трьома опірними сигналами, показав, що він забезпечує можли-
вість вимірювання комплексного коефіцієнта відбиття, як близького до одиниці, 
так і близького до нульового значення. 

 

Предложено для получения значений комплексного коэффициента отражения нагрузки 
при помощи трехзондового волноводного датчика использовать метод обработки, который при-
сущ принципу голографии с тремя опорными сигналами при решении соответствующей систе-
мы уравнений на основе регуляризации Тихонова. Рассмотрено применение математической 
модели диодного детектора, построенной на основе нейросетевых технологий. Модель 
обеспечивает высокую степень выполнения квадратичности выходного сигнала детектора и 
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измерения значения комплексного коэффициента отражения. Работоспособность метода 
подтверждена данными реального эксперимента. 

Application of processing which is specific to holographic concept with three reference signals for 
complex reflection coefficient measurements by means of three-probe waveguide sensor is suggested. A 
mathematical model of diode detector on base of neural net is considered. The model provides a high level of 
square-law of output signal of detector and complex reflection coefficient measurements. Efficiency of the 
method has been proved experimentally.  
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