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،) دچار ماا شاد ی شاودRD( داپلر- ناشناخته بودن حرکت اهداف از دید رادار باعث میشود تا تصویر تشکیلشده بر مبنای الگوریتم برد:چکیده
 حرکت یکنواختی داشاته باشاند،) رادارCPI( زیرا این الگوریتم برای استخراج تصویر از اهدافی استفاده میشود که در طی زمان پردازش همدوس
 حرکت اهاداف از دیاد رادار، شیفت فرکانسی داپلر اهداف باید در طی زمان تشکیل تصویر ثابت بماند؛ ولی در یک سناریوی واقعی،به عبار دیگر
 باا اساتفاده از تخماین،ناشناخته و همچنین غیریکنواخت هستند و شیفت فرکانسی داپلر آنها متغیر با زمان است به همین دلیل در ایان مقالاه
 داده میشود تا بتوان از آن بارای اساتخراج تصاویر از اهاداف دارای حرکات غیریکنواخات نیازRD  تغییری در الگوریتم،پارامترهای حرکتی هدف
 بر ثابت نگهداشتن شیفت فرکانسای داپلار نقاا،استفاده کرد سپس تأثیر حذف فاز باقیمانده از سیگنال باز شتی و جبرانسازی حرکت چرخشی
 کارایی این الگوریتم را نشان میدهد،پراکنده ر نشان داده خواهد شد نتایج شبیهسازی الگوریتم پیشنهادی از داده خام تا تشکیل تصویر نهایی
 شیفت فرکانس داپلر،)RD( داپلر- الگوریتم برد، حرکت غیریکنواخت،)ISAR(  رادار دهانه ترکیبی معکوس:واژههای کلیدی
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Abstract: The unknown relative movement of the targets with respect to radar, cause blurring image formation based on RD
algorithm; because this algorithm is used for imaging of the targets with uniform motion during the coherent processing interval
(CPI). In the other words, doppler frequency shift must remain constant during the image formation time; but in real scenario, targets
have non-uniform and unknown motion relative to radar and doppler frequency shift is time-varying. For this reason, in this paper,
we change the RD algorithm to extract image from non-uniform targets by target motion parameters estimation. Then, the impact of
the removal of the residual phase in receive signal and rotational motion compensation on the invariance of doppler frequency shift
of the scatterer points will be indicated. The simulation results of the proposed algorithm from raw data to final image formation
show the effectiveness of this algorithm.
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 -1مقدمه
استفاده از رادارهای تصویربردار ،شروع نسل جدیدی از رادارها را بارای
کاربردهای خاص شامل می شود رادارهاای تصاویربردار ،رادارهاایی باا
دقت تفکیک باال هستند که باه علات کاربردهاایی همچاون شناساایی
هدف ،تصویربرداری در شرایط مختلف جوی ،قابلیت نفوذ در عمق و
بهشد مورد استفاده قرار رفتهاند ایده پیدایش این رادارها ،با توجاه
به دقت تفکیک کم در جهت سمت 1شکل رفت در حقیقت برای حل
مشکل دقت تفکیک در جهت سمت ،از حرکت رادار نسابت باه هادف
بهره رفته شد این ایده برای اولین بار توسط کارل وایلی [ ]6مطرح و
منجر به پیدایش رادار دهاناه ترکیبای (SAR) 2شاد رادار  SARاغلا
بهمنظور تصویربرداری از هدفهای ثابت مانند پوساته عاوارز زماین،
سطوح کشاورزی ،آشکارسازی اهداف متحرک و به کار برده میشود
در این راستا ،رادار دهانه ترکیبی معکوس (ISAR) 3از حرکت هدف (به
جای حرکت رادار) باهمنظاور افازایش دقات تفکیاک در جهات بارد-
متقاطع( 4باه جاای سامت) بهاره مایبارد از ایان رادارهاا نیاز بارای
تصویربرداری از اهاداف متحارک مانناد کشاتی ،هواپیماا و اساتفاده
میشود
برای استخراج تصویر هدف در رادارهاای دهاناه ترکیبای ،نیااز باه
الگوریتمهای تشکیل تصاویری اسات کاه دادههاای خاام راداری را باه
تصویر تبدیل کنناد یکای از الگاوریتمهاای متاداول تشاکیل تصاویر،
الگوریتم برد-داپلر ]2[ (RD) 5میباشد بهمنظور استخراج تصویر از یک
هدف ،ابتدا رادار دنبالهای از پالسها را به سمت هدف ارسال مایکناد
بعد از برخورد پالس به هدف و منعکس شدن به سمت رادار ،دادههاای
باز شتی در باند پایه نمونهبرداری شده و در یک آرایه دوبعدی (بارد و
برد-متقاطع) ذخیره میشوند این آرایه دوبعدی را داده خام مینامند
بهمنظور افزایش دقت تفکیک در جهت برد ،دادههای خاام از یاک
فیلتر منطبق در جهات بارد عباور داده مایشاوند و نمایاههاای بارد6
استخراج میشاوند از آنجاا کاه اهاداف باهطاورکلی دارای دو حرکات
انتقالی و چرخشی میباشند ،اثرا این حرکا  ،در تصویر بایاد حاذف
شوند این فرآیند جبران سازی حرکت نامیده مایشاود تاأثیر حرکات
انتقالی هدف ،جابهجایی مکان نقا پراکنده ار از یاک سالول بارد باه
سلول برد دیگر است که باعث نامرت شدن نمایههاای بارد مایشاود
برای حذف اثر حرکت انتقالی هدف ،جبرانساز حرکت انتقالی(TMC) 7
انجام میشود فرآیند متداول برای انجام جبرانساازی حرکات انتقاالی
شامل دو مرحله مرت سازی برد (جبرانسازی حرکات کلای) و تنظایم
فاز (جبرانسازی حرکت جزئی) است با انجام مرت ساازی نمایاههاای
برد در طول زمان پردازش همدوس )CPI( 8رادار ،نقا پراکناده ار در
سلولهای برد خودشان قرار می یرند برای انجام ایان کاار روشهاای
مختلفی از جمله همبستگی متقاطع [ ،]9حاداقل آنتروپای [ ،]7بارد-
مرکز [ ]1و وجود دارد بعد از انجاام مرتا ساازی نمایاههاای بارد،
ممکن است تابع فاز سیگنال باز شتی ،از یاک پاالس باه پاالس دیگار
تغییرا غیرخطی داشته باشد این رفتار غیرخطی تابع فااز ،از حرکات
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غیریکنواخت هدف ناشی میشود و میتواند منجر به شایفت فرکانسای
داپلر متغیر بازمان شود در نتیجه تابع فاز مربو به هر سلول برد بایاد
رفتار خطی داشته باشد تا شیفت فرکانسی داپلر نقا پراکنده ر ثابات
باشد بنابراین نیاز به خطیسازی توابع فاز و به عبارتی ثابت نگه داشتن
شیفت فرکانسی داپلر در هر سلول برد میباشد این کار تنظیم فاز ناام
دارد در نتیجه تنظیم فاز با ثابت نگهداشتن شیفت فرکانسای داپلار در
هر سلول برد ،تابع فاز را نیز بهصاور خطای درمایآورد در حقیقات
الزمه اعمال تبدیل فوریه در مرحله جبرانسازی حرکت انتقاالی ،ثابات
بودن شیفت فرکانسی داپلر و عدم جابهجایی نمایههای برد نسبت به هام
است بهمنظور انجام تنظیم فاز نیز روشهای مختلفی از جملاه رادیاان
فاز [ ،]1رویکرد زیر دهانه [ ،]4داپلر-مرکز [ ]1و ارائه شده است
ا ر زماان تشاکیل تصاویر ،زیااد باشاد و یاا هادف دارای حرکات
چرخشی پیچیده یا سریع باشد ،اعمال جباران ساازی حرکات انتقاالی
کافی نخواهد بود در این حالت ،تابع فاز سایگنال باز شاتی همچناان
دارای رفتار غیرخطی خواهد بود در نتیجاه بارای حاذف اثار حرکات
چرخشی هدف ،اعمال جبرانساز حرکات چرخشای (RMC) 9ضاروری
است از مهم ترین الگوریتمهای جبرانساز حرکت چرخشای ،الگاوریتم
شکلدهی قطبی ]0[ (PFA) 10میباشد در نهایت نیز با اعماال تبادیل
فوریه در جهت پالسها به هر سلول برد ،تصویر برد-داپلر هدف تشکیل
میشود
بهطورکلی الگوریتم  RDمبتنی بر دو فرز بارای تصاویربرداری از
اهداف متحرک ارائه شده است فرز اول این است که انادازه هادف و
زاویه چرخش هدف به اندازه کافی کوچک باشاند در حقیقات باا ایان
فرز ،دقت تفکیک کم (در حد متر) قابل دساتیابی اسات فارز دوم
این است که شیفت فرکانسی داپلر نقا پراکنده ر در طول زمان CPI
ثابت باشند در نتیجه الگوریتم  RDبرای تصویربرداری از اهداف بادون
مانور و یا اهدافی که رفتار همکار با رادار دارند ،مناس مایباشاند (در
اهداف با رفتار همکار ،سرعت و جهت حرکت هدف برای رادار مشخص
است [ )]3به عباار دیگار ،الگاوریتم  RDبارای اساتخراج تصاویر از
اهداف با حرکت یکنواخت (حرکت با سرعت ثابت روی مسیر مستقیم)
مناس میباشد درواقع در این نوع حرکت ،شیفت فرکانسی داپلر نقا
پراکنده ر در طول زمان  CPIثابت است ازلحاظ ریاضی برای این وناه
اهداف ،فقط پارامترهای مرتبه اول فااز سایگنال باز شاتی در تشاکیل
تصویر نقاش دارناد (پارامترهاای مرتباه اول شاامل سارعت انتقاالی و
سرعت زاویهای میباشاد) و از پارامترهاای مرتباه دوم و بااالتر در فااز
سیگنال باز شتی صرفنظر شده است؛ اما با توجه به حرکت ناشاناخته
و مانوردار هدف و همچنین نیاز به دقت تفکیک باال ،این فرزها بسیار
محدودکننده است
بهطورکلی اهداف باا حرکات غیریکنواخات (اهاداف ماانوری) باه
اهدافی فته میشود که هدف دارای پارامترهای حرکتای مرتباه دوم و
یا باالتر باشد [ ]68اهداف مانوری در دودسته اهداف با مانور متوسط و
اهداف با مانور زیاد تقسیمبندی میشوند در اهداف باا ماانور متوساط،
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عالوه بر پارامترهای مرتبه اول حرکتی هادف ،پارامترهاای مرتباه دوم
حرکتی هدف مانند شتاب انتقالی و شتاب زاویهای نیاز در نظار رفتاه
میشود و از پارامترهای مرتبه باالتر صرفنظر میشاود ایان در حاالی
است که اهداف با مانور زیاد ،پارامترهای مرتبه سوم (و حتای بااالتر) را
نیز در نظر می یرند در برخای مقااال مانناد [ ]66باه ایان اهاداف،
اهداف با حرکا پیچیده نیز فته میشود
در اهداف با مانور متوسط ،سایگنال باز شاتی در هار سالول بارد
(اکوی سمت) بعد از تنظیم فاز با یک سایگنال مدولاهشاده فرکانسای
خطی )LFM( 11و در اهداف با مانور زیااد ،سایگنال باز شاتی باا یاک
سیگنال فاز مکعبای ]66[ )CPS(12یاا سایگنال مدولاهشاده فرکانسای
درجه دوم ]62[ )QFM(13مدل مایشاوند ساپس باا توجاه باه مادل
سیگنال دریافتی ،تخمین پارامترهای حرکتی هدف صور می یرد بر
مبنای مدل سیگنال دریاافتی ،روشهاای مختلفای از تخماین پاارامتر
ارائه شاده اسات روش توزیاع  ]69[ Lvاز جملاه روش هاای تخماین
پارامتر بر مبنای سیگنال  LFMو روشهاای مبتنای بار توزیاع وینگار
[ ]67و تباادیل فوریاه مقیااسبناادی شااده [ ]61از جملااه روشهااای
تخمین پارامتر بر مبناای سایگنال ( CPSیاا  )QFMاسات عاالوه بار
روشهای ذکرشده که با استفاده از مادل پاارامتری اقادام باه تخماین
پارامترهای حرکتی هدف میکنند ،روشهای غیرپاارامتری نیاز وجاود
دارد که در این روشها ،مدلی برای سایگنال دریاافتی در نظار رفتاه
نمیشود
یکی از اولین روشهایی کاه بارای اساتخراج تصاویر از اهاداف باا
حرکت غیریکنواخت و تولید تصاویر با دقت تفکیک باال ارائه شد ،روش
 ]61[ 14RIDنامیده میشود که جایگزین الگوریتم  RDبارای اساتخراج
تصاویر ردید در این روشها ،آنالیز داپلر با یک تبدیل زمان-فرکاانس
جایگزین میشود که میتواند عبار های فازی مرتباه بااالتر را نیاز در
نظر بگیرد مشکل عمده برخی از این روشها ،بار محاسباتی زیاد ،دقت
تفکیک کمتر ،لبرگ های کناری زیاد و ایجاد عبار متقاطع میباشد
برای بهبود دقت تفکیک و کاهش لبرگهای کناری ،برخی روشهاای
تخمین طیف مانند تخمین ر کااپن [ ]64و تخماین ار کاالمن []60
پیشنهاد شده است این روشها عالوه بر کاهش لبرگهاای کنااری و
مشااکل دقاات تفکیااک ،باارای تصااویربرداری از اهااداف بااا حرکاات
غیریکنواخت پیشنهاد شده اند بااین حال ،این دو روش ،با فارز ایساتا
بودن سیگنال دریافتی به کار رفته میشوند در [ ]63نیز با استفاده از
جسااتجوی تطااابق روش ای باارای اسااتخراج تصااویر از هاادفهااای بااا
پارامترهای غیریکنواخت ارائه شاده اسات کاه نیاازی باه ایساتا باودن
سیگنال دریافتی ندارد؛ ولی مشکل ایان روش ایان اسات کاه فرآیناد
تشکیل تصویر به ازای تعدادی سرعت زاویهای تکرار میشود کاه زماان
محاسبا را بهشد افزایش میدهد همچنین برای کاهش پیچیاد ی
محاسااباتی ناش ای از جسااتجوی فرا ی ار در برخ ای روشهااای زمااان-
فرکانس ،روشی در [ ]28با استفاده از الگوریتم ژنتیاک پیشانهاد شاده
است بااینحال ،هنوز هم روشهای  RIDباه هماراه برخای روشهاای
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مناسا  ،ماورد اساتفاده قارار

تخمین پاارامتر و روشهاای فیلترینا
می یرند []26[ ،]66
در ای ان مقالااه ،هاادف مااا اسااتخراج تصااویر از اهااداف بااا حرکاات
غیریکنواخت در زمان  CPIکم میباشد

با توجه باه اینکاه در زماان CPI

کم ،هدف دارای مانور زیادی نمیباشد ،پارامترهای مرتباه ساوم و بااالتر
حرکتی هدف را صرفنظر کردهایم در نتیجه تمرکز ما بر اهداف با ماانور
متوسط (حرکت غیریکنواخت با شتاب ثابت) میباشد همچناین از آنجاا
که حرکت هدف از دید رادار ناشناخته است ،باید تخمینی از پارامترهاای
حرکتی هدف نیز داشته باشیم اغل الگوریتمهای تخمین پارامتر نیاز باه
زمان  CPIزیاد برای به دست آوردن دقت تفکیک باال دارند ولی با توجاه
به اینکه هدف ما در این مقاله ،تشکیل تصویر در زمان  CPIکم میباشاد،
از روش پردازش نقا برجساته ]22[ )PPP( 15اساتفاده مایکنایم ایان
روش ،بدون استفاده از تحلیلهای زماان-فرکاانس و روشهاای تخماین
طیف ولی با استفاده از جستجوی فرا یر (برای حذف فاز اضافی ناشای از
حرکت انتقالی) قادر به تخمین پارامترهای حرکتای هادف مایباشاد باا
توجه به حاذف پارامترهاای مرتباه ساوم و بااالتر از حرکات هادف ،باار
محاسباتی این جستجوی فرا یر زیاد نخواهد بود نتایج شابیهساازی نیاز
نشان میدهد که در این حالت از تغییرپذیری بازمان طیف داپلر بهشاد
کاسته میشود و تصویر استخراجشده در ایان حالات دچاار ماا شاد ی
نیست

در نتیجه به دنبال آن هستیم که با تغییر اندکی در الگاوریتم RD

از آن در یااک سااناریوی واقعاای کااه هاادف دارای رفتااار غیرهمکااار و
غیریکنواخت است ،استفاده کنیم
ساختار کلی مقاله نیز باهصاور زیار اسات :در بخاش دوم ،ابتادا
هندسه حرکتی هدف و مدل سیگنال دریافتی رادار را شرح مایدهایم
در بخش سوم بلوک دیا رام الگاوریتم پیشانهادی را ارائاه مایدهایم؛
سپس فرآیند تشکیل داده خام و فشردهسازی برد مطارح خواهاد شاد
در بخش چهارم ،فرآیند جبرانسازی حرکت انتقالی شرح داده میشود
در این بخش ،برای مرحله مرت سازی برد از روش برد-مرکز ولی برای
تخمااین پارامترهااای حرکاات انتقااالی و انجااام تنظ ایم فاااز و تخم این
پارامترهای حرکت چرخشی از روش  PPPاستفاده میشاود در بخاش
پنجم ،فرآیند اعمال جبرانساازی حرکات چرخشای بیاان مایشاود و
نتیجه یری نیز در بخش  1بیان خواهد شد

 -2هندسه حرکتی هدف و مدلسازی سیگنال دریافتی
ابتدا فرز میکنیم هندسه حرکتی هدف باا توجاه باه موقعیات رادار،
بهصور شکل  6باشاد (ایان شاکل صارفا بارای بررسای پارامترهاای
حرکتی هدف بیانشاده اسات) هماانطاور کاه در شاکل  6مشااهده

میشود ،از یاک محاور مختصاا   x, y, z بارای هادف و یاک محاور
مختصا

 U ,V ,W برای رادار استفاده شده است با توجه باه اینکاه

در این مقاله تشکیل تصویر دوبعدی مد نظر است ،از حرکت در جهات
محور  zصرفنظر میکنیم و فرز میکنیم کاه پراکناده ار نقطاهای
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) P( x, yدارای مؤلفههای حرکت چرخشای و انتقاالی اسات همچناین
مرکز فاز و مبدأ مختصا هدف را در وسط هدف در نظر می یریم

استخراج تصویر از اهداف
که در این رابطه A i

نشاندهنده دامنه پراکند ی باز شتی و  xi , yi 

موقعیت  iامین نقطه پراکنده ر است
برای هدف از مدل پراکندهای نقطاهای هواپیماای  MIG-25کاه از
 628نقطه پراکنده ر با دامنه پراکند ی یکساان تشاکیل شاده اسات،
استفاده میکنیم مدل پراکند ی نقطهای هدف در شکل  2نشاان داده
شده است (نقا  P2 ، P1و  ، P3نقاطی هستند که بارای پاردازشهاای
بخشهای بعدی استفاده میشوند)

شکل  :1هندسه حرکتی هدف با توجه به رادار

ا ر هدف در میدان دور رادار قرار رفته باشد ،فاصله لحظهای نقطاه
پراکنده ر ) P( x, yاز رادار مطابق رابطه ( )6تقری زده میشود []29
() 6

r (t )  R(t )  xP .cos  (t )     yP .sin  (t )   

که در این رابطه   xP , yP موقعیت نقطاه پراکناده

ار P

در مختصاا

هدف R(t ) ،فاصله لحظهای مبدأ مختصاا هادف از رادار (تاابع بارد)،
)   (tزاویه محور  xهدف نسبت به محور موازی محاور ( Uتاابع زاویاه
چرخش) و  زاویه سمت است ا ر )  R(tو )   (tرا تا مرتبه دوم باا
استفاده از بسط تیلور بسط دهیم ،داریم [:]29
() 2

1
R (t )  R 0  v t t  at t 2  ...
2
1
 (t )  0  r t   r t 2  ...
2

که در این رابطه  R0فاصله اولیه هادف از رادار vt ،سارعت انتقاالی 16و
 atشتاب انتقالی 17هدف و هر سه پارامترهای حرکت انتقاالی هساتند
همچن این  0زاوی اه اولی اه هاادف نساابت بااه محااور  r ،Uساارعت
زاویهای 18و   rشتاب زاویهای 19هادف و هار ساه پارامترهاای حرکات
چرخشی میباشند در این حالت سیگنال باز شاتی از نقطاه )P( x, y
در باند پایه را میتوان بهصور زیر بیان کرد [:]27
() 9

 r (t )  
f 2

 c 


S P (t )  Ap .exp   j 2


که در این رابطه  Apتابع چگالی باز شتی یا دامنه پراکند ی باز شاتی
از نقطه پراکنده ر  f ، Pفرکاانس مرکازی رادار و  cسارعت انتشاار
امواج الکترومغناطیسی است
به منظاور انجاام شابیه ساازی ،فارز مایکنایم هادف از مادل
پراکند ی نقطه ای تبعیت میکند و از  kنقطه پراکنده ر باا دامناه
پراکند ی یکسان تشکیل شده اسات در نتیجاه مایتاوان سایگنال
باز شتی از هدف در باند پایه را به صور تابعی از  fو  به صاور
زیر بیان کرد [:]27
() 7

Serial no. 80

R(t ) 

S ( f , )  exp   j 4 f
c 

k
 j 4 f
. Ai .exp  
 xi cos  yi sin  
c


i 1

شکل  :2مدل پراکندگی نقطهای هدف

حال فرز میکنایم رادار در موقعیات  0,0قارار دارد و هادف از

مکان  U 0 ,W 0    350, 4000با زاویه اولیاه  0  0باا سارعت اولیاه
 V 0  964 m sدر حال حرکات اسات (حاداکرر سارعت  MIG-25در
ارتفاع باال) سایر پارامترهای حرکتی هدف نسبت به رادار در جادول 6
بیان شده است
جدول  :1پارامترهای حرکتی هدف
پارامتر

مقدار

موقعیت اولیه

U 0 ,W 0    350, 4000

فاصله اولیه هدف از رادار

R 0  4000 m

سرعت اولیه

V 0  964 m s

شتاب اولیه

A0  110 m s

2

v t 0  84 m s

سرعت انتقالی اولیه

at 0  618

شتاب انتقالی اولیه

m s2

سرعت زاویهای اولیه

r  0 / 38 rad sec

شتاب زاویهای اولیه

 r  0 / 011 rad s

2

 -3الگوریتم پیشنهادی
در این مقاله فرز بر این است که اهداف دارای رفتار غیرهمکار نسبت
به رادار و حرکت غیریکنواخت با شتاب ثابات در طاول زماان تشاکیل
تصویر میباشند بلوک دیا رام الگوریتم پیشانهادی در شاکل  9نشاان
دادهشده است (بلوکهای نقطهچین ،بلوکهایی هستند که به الگوریتم
 RDاضافهشدهاند) از آنجا که مطال بهطور پیوسته ارائه میشاود ،الزم
است تا تمامی بلوکهای ایان الگاوریتم توضایح داده شاود همچناین
نتایج شبیهسازی هر قسمت بهطور جدا انه در انتهای هر بخش زارش
میشود
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250

200

Pulses

150

100

شکل  :3بلوک دياگرام الگوريتم پيشنهادی
50

داده خام
ابتدا رادار ،دنبالهای از پالسها را به سمت هدف ارسال میکناد فارز
میکنیم پالس ارسالی رادار ،قطار پالس موج پیوسته فرکاانس پلاهای
) (SFCWباشد که از  Nپالس و  Mبِرست تشاکیلشاده اسات در هار
بِرست ،فرکانس از یک پالس به پالس دیگر بهاندازه  fتغییر میکند
جدول  2نیز پارامترهای مورد استفاده در رادار را بیان میکند
با ارسال یک قطار پالس در طول زمان  ،CPIپالسهای باز شتی از
هدف ،بعد از انتقال به باند پایه نمونهبرداری میشوند در حقیقات بعاد
از انتقال یک پالس ،مقادیر نمونهبرداری شده در یک سطر از داده خاام
قرار می یرد این کار تا انتها و با ارسال آخرین پالس به هماین شاکل
صااور ماایپااذیرد در نهایاات داده خااام تشااکیلشااده دارای ابعاااد
 N  M  64  256میباشد

60

20

جدول  :2پارامترهای رادار
پارامتر

مقدار

فرکانس مرکزی رادار

f  9 GHz

پهنای باند فرکانسی سیگنال ارسالی

BW  N .f  512 MHz

فرکانس پلهای

f  8 MHz

فرکانس تکرار پالس

PRF  35 KHz

تعداد برست

M  256

تعداد پالس در هر برست

N  64
M N
T 
 0/ 46 sec
PRF

زمان پردازش همدوس )(CPI

50

30
40
Range cells

20

10

شکل  :4نمايههای برد بعد از اعمال فشردهسازی برد

 -4جبرانسازی حرکت انتقالی
همان طور که بیان شد ،فرآیند متداول برای اعمال جبرانسازی حرکت
انتقالی شامل دو مرحله مرت سازی برد و تنظیم فاز است

مرتبسازی برد
فرآیند حذف عبار فاز ناشی از حرکت انتقالی ،مرت سازی برد نامیده
میشود در حقیقت با مرت سازی برد ،نمایههای برد در زیر هم مرتا
میشوند و جابهجایی مکان نقا پراکنده ر از یک سلول برد به سالول
برد دیگر ،از بین میرود در این مقاله ما از روش برد-مرکاز بارای ایان
کار استفاده کردهایم در این روش یک نمایه برد مرجع انتخاب میشود
و بقیه نمایههای بارد بار مبناای نمایاه بارد مرجاع مرتا مایشاود
مرت سازی نیز بر اساس قویترین پیک دامنه در هر نمایه برد صاور
میپذیرد یعنی در صورتی که قویترین پیاک دامناه یاک نمایاه بارد
اندکی جابهجایی داشته باشد ،با جابهجا کردن قویترین پیک دامناه و
قرار دادن پیکها در زیر هم ،مرت سازی برد صور میپاذیرد تصاویر
نمایههای برد بهدستآمده بعد از اعماال فرآیناد مرتا ساازی بارد در
شکل  1نشان داده شده است
250

فشردهسازی برد

Serial no. 80

150

Pulses

در این مرحله به منظور داشتن دقت تفکیک باال در جهات بارد ،بایاد
داده خام را از یک فیلتر منطبق در جهات بارد عباور دهایم بعاد از
اعمال فشردهسازی برد ،نمایههای برد در دو جهت برد و پالس حاصل
میشوند نتایج شبیه سازی برای استخراج نمایاه هاای بارد ،ناشای از
اعمال فیلتر منطبق به داده هاای خاام در شاکل  7نشاان داده شاده
است
همان ونه که در شکل  7مشاهده میشود حرکات انتقاالی هادف
باعث شده است تا مکان نقا پراکنده ر از یک سلول برد به سلول برد
دیگر جابهجا شود برای حذف اثرا مخرب این حرکت بر روی تصاویر
از جبرانسازی حرکت انتقالی استفاده میشود

200

100

50

60

50

30
40
Range cells

20

10

شکل  :5نمايههای برد مرتبشده بعد از اعمال مرتبسازی برد
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بعد از انجام فرآیند مرت سازی برد ،ممکن اسات سالولهاای بارد
دچار تغییرا فاز غیرخطی شده باشند این تغییرا غیرخطی تابع فاز
ناشی از حرکت غیریکنواخت هادف نسابت باه رادار مایباشاد طباق
تعریف ،تابع فاز سیگنال باز شتی برابر است با [:]29
4 f
) r (t
c

() 1

 (t ) 

که در این رابطه )  r (tفاصله لحظهای نقطه پراکنده ار تاا رادار اسات
درواقع تابع فاز ،تابعی از فاصله لحظهای هادف تاا رادار مایباشاد و باا
حرکت هدف ممکن است تاابع فااز دچاار تغییارا غیرخطای شاود و
شیفت فرکانسی داپلر پراکنده رها که بیانگر تغییرا زماانی تاابع فااز
است ،با زمان تغییر کند شکل  1نمایش طیف داپلار یاک سالول بارد
خاص برحس زمان  CPIاز یک پالس به پالس دیگار را بعاد از اعماال
روش برد-مرکز نشان میدهد
4

x 10

استخراج تصویر از اهداف

همانطور که درشکل  4مشاهده میشود ،تصویر دچار ما شاد ی
در جهت داپلر است این بدان معنی است که طیفهای داپلار هناوز در
طول زمان  CPIمتغیر با زماان هساتند؛ بادان معنای کاه اثار حرکات
انتقالی بهطور کامل حذف نشده است و خطای فاز باقیمانده باید حذف
ردد (جبرانسازی حرکت جزئی) در نتیجه دادههای بهدساتآماده از
مرت سازی برد ،نیاز به تنظیم فاز (حذف فاز باقیمانده) دارناد فرآیناد
ثابت نگهداشتن شیفت فرکانسی داپلر در بین سلولهای برد ،تنظیم فاز
نام دارد

تنظیم فاز
تنظیم فاز با ثابت نگه داشتن شیفت فرکانسی داپلر در هر سالول بارد،
تابع فاز را بهصور خطی درمیآورد از آنجا که در این مقاله فارز بار
این است که هدف دارای حرکت غیریکنواخت با شتاب ثابات در طاول
زمان  CPIمیباشد و همچنین هدف دارای رفتار غیرهمکاار نسابت باه

1.5

رادار است ،در نتیجه بایاد روشای اساتفاده کارد تاا ابتادا پارامترهاای

1

حرکتی هدف را تخماین بزناد بادین منظاور از روش پاردازش نقاا

0
-0.5

)Doppler (Hz

0.5

برجسته استفاده میکنیم با انجام این کار هم تنظیم فاز صور

و هم پارامترهاای حرکات چرخشای بارای اساتفاده در الگاوریتمهاای
جبرانسازی حرکت چرخشای تعیاین مایشاوند در ایان روش نقاا
پراکنده ری از هادف کاه تعیاینکنناده حرکات انتقاالی و چرخشای
هستند ،انتخاب میشوند (نقا برجسته)

-1

برای حذف فاز باقیمانده ناشی از حرکت انتقالی ،از روش پاردازش

-1.5
0.1
0.2
0.3
0.4
)Coherent Processing Interval (CPI) (s

رفته

نقا برجساته اساتفاده مایکنایم بارای ایان کاار ،ابتادا یاک نقطاه

0

شکل  :6طيف داپلر يک سلول برد خاص بعد از اعمال روش برد-مرکز

همان طور که در شکل  1مشاهده میشود ،طیف داپلار نسابت باه
زمان  ،CPIثابت نیست این تغییرپذیری بازمان طیف داپلر نشاندهنده
حرکت غیریکنواخت هدف میباشد تصویر تشکیلشاده هادف نیاز در
حوزه برد-داپلر بعد از اعمال فرآیند مرت سازی برد در شاکل  4نشاان
داده شده است

پراکنده ر  P1روی هدف در نظر می یریم (شکل  )2از آنجا که بارای
جبران سازی حرکت انتقالی نیاز به دانستن تابع برد میباشاد ،در نتیجاه
این نقطه پراکنده ر باید در مرکز چرخش هدف انتخااب شاود بادون از
دست رفتن کلیا مسئله فرز میکنیم زاویه سمت برابار صافر باشاد (
 )   0حال با تخمین پارامترهای سرعت انتقالی و شتاب انتقالی بارای
سلول برد شامل نقطه  ، P1میتوان تابع برد را با اساتفاده از رابطاه ()1
محاسبه کرد

250

1
at .t 2  ...
!2

()1

R (t )  R 0  v t .t 

200

در حقیقت ا ر بتاوانیم پارامترهاای حرکات انتقاالی (

100

50

60

50

30
40
Range cells

20

10

شکل  :7تصوير استخراجشده بعد از اعمال روش برد-مرکز

Serial no. 80

Pulses

150

vt

و  ) atرا

تخمین بزنیم ،میتاوانیم تاابع فااز بهیناه ناشای از حرکات انتقاالی را
بااهصااور رابطااه ( )4بااه دساات آورده و در نهایات بااا ضاارب عبااار

 exp  j 4 fدر سیگنال دریافتی باند پایه رابطه ( ،)7سیگنال
c 

تنظیم فاز شده را به دست آوریم
) R(t

4 f 
1

R0  vt .t  at .t 2  ...
c 
!2

4 f
4 f
2 f
=
R0 
vt .t 
at .t 2  ...
c
c
c

 (t ) 

() 4

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /934مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

با توجه به اینکه در مرحله مرت سازی برد ،جباران ساازی عماده
حرکت انتقالی انجام شد ،اثر حرکت انتقالی تا حد زیادی از باین رفتاه
است؛ یعنی در این مرحله ،مقادار پارامترهاای حرکات انتقاالی بسایار
ناچیز هستند در نتیجه برای تخماین پارامترهاای حرکات انتقاالی در
مرحله تنظیم فاز از جستجوی فرا یر استفاده میکنایم همچناین ،باه
دلیل صرفنظر کردن از پارامترهای مرتبه بااالتر در رابطاه ( ،)1حجام
محاسبا ناشی از جستجوی فرا یر نیز بهشاد کااهش ماییاباد در

استخراج تصویر از اهداف

بعدازاین که اثر حرکت انتقالی باهطاور کامال توساط جبارانسااز
حرکت انتقالی حذف شد ،مرکز هدف حرکت انتقالی نادارد (شاکل ،)3
یعنی هدف فقط حول مرکز مختصا خود مایچرخاد و مرکاز هادف
ثابت میشود بازهم بدون از دست رفتن کلیا مسئله فرز میکنایم،
زاویه سمت برابر صفر باشد (  )   0در ایان حالات ،فاصاله لحظاهای
نقطه پراکنده ر  Pتا رادار برابر است با:
() 0

نتیجه میتوان با یک جستجوی فرا یر برای سلول برد شامل نقطه ، P1
مقادیر سارعت انتقاالی و شاتاب انتقاالی را تخماین زد بعادازاین کاه
پارامترهای حرکت انتقالی تخمین زده شد ،مایتاوان تاابع فااز بهیناه
سلول برد شامل نقطاه  P1را بارای خطایساازی و در نهایات کااهش
تغییرپذیری بازمان طیف داپلر استفاده کرد شکل  ،0طیف داپلر بعد از
انجام عمل تنظیم فاز را نشاان مایدهاد هماانطاور کاه در شاکل 0
مشاهده میشود از تغییرپذیری با زمان کاسته شده است
4

x 10

) r (t )  R0  xP .cos (t )  yP .sin  (t

با نمایش هدف در مختصا قطبی   rP ,P و در صاورتی

خیلی بزرگ تر از ابعاد هدف باشد ،فاصله لحظهای نقطه پراکنده ار P

بهصور رابطه ( )3نوشته میشود []0

 

r (t )  R0  rp .cos ˆP

() 3

که  ˆPمیانگین زاویه چرخش نقطه پراکنده ار  Pدر

طاول زماان CPI

رادار و برابر  ˆP   (t )  Pو  rp  xP2  yP2میباشد از رابطه ( )3و
با صرفنظر کردن از پارامترهای مرتبه سوم و باالتر در )  ،  (tمیتاوان
سرعت (شیفت فرکانسی داپلر) و شتاب متناظر نقطاه  Pرا باهصاور
روابط ( )68به دست آورد []0

1.5
1

0
-0.5

)Doppler (Hz

0.5

-1

 
r(t )  rPr2.cos ˆP   rP r .sin ˆP 
r(t )  rPr .sin ˆP

()68

حال معادال برد ،سرعت و شتاب نقطه پراکناده ار  Pنسابت باه
مرکز چرخش بهصور روابط ( )66به دست میآید []0

 
r  (t )  r  .sin ˆ 
r  (t )  r  .cos ˆ   r  .sin ˆ 

r0, P (t )  rp .cos ˆP

-1.5
0

0.1
0.2
0.3
0.4
)Coherent Processing Interval (CPI) (s

کاه R0

()66

P

شکل  :8طيف داپلر يک سلول برد خاص بعد از اعمال تنظيم فاز

همچنین تصویر تشکیلشده بعد از انجاام تنظایم فااز در شاکل 3
نشان داده شده است همانطور که در شکل  3مشاهده مایشاود ،اثار
حرکت چرخشی هدف ،هنوز در تصویر باقی مانده است در نتیجه نیااز
به اعمال جبرانساز حرکت چرخشی داریم

r

P

P

P

r

P

0, P

2
r

P

0, P

حال میتوان پارامترهای حرکت چرخشی (  rو  )  rرا تخمین زد
برای این کار ،چند نقطه برجسته (بسته به تعیین مرتبه بساط تیلاور)،
دور از مرکز چرخش هدف انتخاب میشود

4

x 10

تخمین پارامتر سرعت زاویهای

6

2

هدف ولی در یک سلول برد متفاو از مرکاز چارخش قارار مای یارد

-2
-4
-6
8

6

4

0
2
)Range (m

-2

-4

-8

شکل  :9تصوير استخراجشده بعد از انجام تنظيم فاز

Serial no. 80

)Doppler (Hz

4

انتخاب میکنیم که شیفت فرکانسای داپلار آن مانناد مرکاز چارخش

0

-6

برای تخمین سرعت زاویهای ،ابتدا یک نقطه پراکنده ر  P2باهصاورتی

(شکل  )2از آنجا که اثر سرعت انتقالی را حذف کردیم ،در نتیجه مرکز
چرخش فقط حول مرکز مختصا خود دارای چرخش است و حرکات
انتقالی ندارد؛ در نتیجه شیفت فرکانسی داپلر مرکز چرخش صفر اسات
و شیفت فرکانسی داپلر نقطه

P2

نیاز صافر اسات پاس  r0,P (t )  0و
2

میانگین زاویه چرخش نقطه  P2در طول زمان  CPIرادار نیز برابر صافر
است (  ) ˆp  0بنابراین معادال برد و شتاب متناظر با نقطه
2

P2

نیاز

برابر است با [:]0
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r0, p2  rp2 cosˆp2  rp2

()62

r0, p2  rP2 r2

در نتیجه سرعت زاویهای را میتوان بهصور زیر به دست آورد [:]0
r0,P2

()69

r0, P2

r 

تخمین پارامتر شتاب زاویهای
برای تخمین شتاب زاویهای ،ابتدا یک نقطه پراکنده ار  P3باهصاورتی
انتخاب میکنیم که در یک سلول برد مشابه با مرکز چرخش هدف ولی
شیفت فرکانسی داپلر متفاو با مرکز چرخش داشته باشد (شاکل )2
با توجه به اینکه برای نقطه  r0,P  0 ، P3است در نتیجه میانگین زاویه
3



چاارخش نقطااه  P3در طااول زمااان  CPIرادار نیااز براباار

2

ˆP  
3

میباشد پس معادال سرعت و شتاب نقطاه برجساته  P3باهصاور
روابط ( )67میباشد []0
 3  rP3 r
r0,P

()67

 3  rP3  r
r0,P

استخراج تصویر از اهداف

سریع در نظار رفتاه شاده اسات) بارای حاذف اثار مخارب حرکات
چرخشی در تصویر بهدستآمده ،باید از جبارانسااز حرکات چرخشای
استفاده نمود درواقع اعمال جبارانسااز حرکات چرخشای ،منجار باه
کاهش تغییرپذیری با زمان طیف داپلر میشاود یکای از مهامتارین و
پرکاربردترین الگوریتم های جبران ساازی حرکات چرخشای ،الگاوریتم
 PFAمیباشد ازلحااظ ریاضای ،بعاد از اعماال جبارانساازی حرکات
انتقالی ،سیگنال دریافتی از هدف در باند پایه بهصور زیر قابال بیاان
است:
()61

 j 4 f
Ai .exp  
 xi cos  yi sin  
c



k



s( f , ) 

i 1

دادههای دریافتی رادار در این حالت به فرم قطبی   f , میباشاند
شکل  68نمایش دادههای باز شتی از هدف در فرم قطبای و تبادیل آن
به فرم مستطیلی را نشان میدهد ا ر تصویر تشکیلشاده باا اساتفاده از
تبدیل فوریه را در این حالت مشاهده کنیم ،دچار ماا شاد ی اسات در
نتیجه برای تشکیل تصاویر باا اساتفاده از تبادیل فوریاه ،نیااز اسات تاا

دادههای به فرم قطبای   f , را باه فارم مساتطیلی   f x , f y تبادیل
کنیم

در نتیجه شتاب زاویه ای را میتوان به صاور زیار باه دسات آورد
[:]0





()61

 r0,P3
 r0, P
 3

 r  r 

در جدول  9مقادیر سرعت زاویهای و شاتاب زاویاهای تخماین زده
شده نشان داده شده است
جدول  :3پارامترهای تخمين زده شده
مقدار

پارامتر
سرعت زاویهای تخمین زده شده
شتاب زاویهای تخمین زده شده

rad s
2

rad s

0 / 14
0 / 034

شکل  :11دادههای بازگشتی از هدف در فرم قطبی و فرم مستطيلی
[]24

بعد از تخمین سرعت زاویهای و شاتاب زاویاهای باا رواباط ( )69و
( ،)61میتوان تابع زاویه چرخش یا میزان چرخش هدف را با توجه باه
رابطه ( )2محاسبه کرد از آنجا که پارامترهاای حرکات چرخشای نیاز
تخمین زده شدند ،اکنون میتوان الگوریتم  PFAرا اعمال کرد

 -5جبرانسازی حرکت چرخشی
بهطورکلی ،حرکت چرخشی باعث ایجاد فااز متغیار بازماان باهصاور
سهموی و در نتیجه طیف داپلر متغیر با زمان میشود در ایان صاور
تشکیل تصویر برد-داپلر مبتنی بر تبدیل فوریه ،باعث ایجاد ما شد ی
در محور داپلر مایشاود درواقاع افازایش زماان تشاکیل تصاویر و یاا
چرخش سریع و یا پیچیده هدف ،باعاث ایجااد اثارا ماا شاد ی در
تصویر میشود (در جدول  ،6مقدار شتاب زاویهای هدف برای چارخش

Serial no. 80

ایاان دادههااا از حااوزه   f x , f y بااه حااوزه   f , بااهصااور
2f
2f
cos 
 f x و sin 
c
c
برای اعمال الگوریتم  PFAباید پهنای زاویاهای  را داشاته باشایم باا

 f y به هم مارتبط هساتند در نتیجاه

توجه به اینکه پارامترهای حرکت چرخشی در مرحله قبل تخماین زده
شدند ،از خروجی مرحله قبل میتوان در این مرحله برای تعیین میزان
چرخش هادف اساتفاده کارد تبادیل دادههاا از فارم قطبای باه فارم
مستطیلی معموال دارای خطاهایی است برای حداقل کردن ایان خطاا،
چناادین الگااوریتم درونیاابی وجااود دارد کااه مااا از درونیاابی خطای
استفاده کردهایم در نهایت نیز با اعمال تبدیل فوریه در جهت پالسها،
تصویر نهایی استخراج میشود نتایج شبیهسازی برای استخراج تصاویر
نهایی در شکل  66نشان داده شده است
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4

محدودیت ذاتی الگوریتم تشاکیل تصاویر  RDدر اساتخراج تصااویر از

x 10
6

اهداف با حرکت غیریکنواخت ،تغییاری در الگاوریتم  RDداده شاد تاا

4

بتااوان از آن در یااک سااناریوی واقعاای کااه اهااداف دارای حرکاات
)Doppler (Hz

2

غیریکنواخت نسبت به رادار هستند ،استفاده کرد بدین منظور از روش

0
-2

پردازش نقا برجسته در دو مرحله استفاده کردیم در مرحله اول برای
تخمین پارامترهای حرکت انتقاالی و در نتیجاه تخماین تاابع بارد باه
منظور حذف فاز باقیمانده از سیگنال باز شتی و در مرحلاه دوم بارای
تخمین پارامترهای حرکت چرخشی و تعیین میزان چارخش هادف ،از

-4

پردازش نقا برجسته استفاده شد همچنین جهات ارزیاابی و صاحت

-6
6

8

0
2
)Range (m

4

-2

-8

-6

-4

روش پیشنهادی ،مدل پراکند ی نقطهای هواپیماای  MIG-25باه کاار
برده شد نتایج شبیهسازی نیز نشان میدهد که در این حالات ،تصاویر

شکل  :11تصوير استخراجشده بعد از اعمال جبران سازی حرکت

دچار ما شد ی نخواهد بود

چرخشی

همانطور که در شکل  66مشاهده میشود ،تصویر اساتخراجشاده
بعد از اعمال جبرانسازی حرکت چرخشی ،دچار ما شاد ی نیسات و
اثر حرکتهای انتقالی و چرخشی از آن حذف شده است
در نهایت تصاویر استخراج شده از اهداف با حرکت غیریکنواخت با
اعمال الگوریتم  RDو الگوریتم پیشنهادی در شکل  62نشان داده شده
است
4

4

x 10

x 10

6

6

4

4

2

2
)Doppler (Hz

-2

-2

-4

-4

-6
8

6

4

2

0
)Range (m

الف)

-2

-4

-6

-8

)Doppler (Hz

0

0

-6
8

6

4

2

0
)Range (m

-2

-4

-6

-8

ب)

شکل  :12تصاوير استخراج شده از اهداف با حرکت غيريکنواخت با
اعمال :الف) الگوريتم  RDب) الگوريتم پيشنهادی

همانطور که در شکل  62مشاهده میشود ،تصویر اساتخراجشاده
با الگوریتم  RDبه دلیل حرکت غیریکنواخت هدف ،دچاار مااتی شاده
است ولی در الگوریتم پیشنهادی با حذف فاز اضاافی ناشای از حرکات
غیریکنواخاات و کاااهش تغییرپااذیری بااا زمااان طیااف داپلاار ،تصااویر
استخراجشده دچار ما شد ی نیست البته الزم به ذکر است که بارای
اعمال الگوریتم  RDفرز شاده اسات کاه هادف دارای رفتاار همکاار
نسبت به رادار میباشد؛ در نتیجه از تخمین پارامترهای حرکتی هادف
نیز صرفنظر شده است

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،باا انادکی تغییار در الگاوریتم  ،RDاز آن بارای تشاکیل
تصویر از اهدافی استفاده شد که در طول زمان پردازش همادوس رادار،
دارای شیفت فرکانس داپلر متغیر با زمان هستند درواقع باا توجاه باه

Serial no. 80
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