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) به اغتشاشات جوی باعث انحراف آن از مسیر مستقیم و ایجاد خطای حرکت در تصاویر رادار روزنه ترکیبی پهپادUAV(  حساسیت پهپاد:چکیده
 که در مود تصویربرداری نواری در ارتفاع پایین کار میکند و از سیگنالUAV SAR  در این مقاله جبران خطای حرکت یک.) میشودUAV SAR(
 برای. بررسی میگردد و دو رویکرد جبران حرکت همراه با تشکیل تصویر پیشنهاد میشود، پلهای برای افزایش تفکیکپذیری برد بهره میبردLFM
 خطوای حرکوت بور اسواا بازتوا. پلهای تعمیم داده میشوودLFM  روشهای قبلی خودتمرکزدهی گرادیان فاز بهحالت سیگنال،جبران حرکت
 پیچیودگی محاسوباتی، این ایوده. پلهای تخمین زده شده و برای جبران خطای بازتا همه زیرپالسها بهکار میرودLFM زیرپالس میانی سیگنال
 همچنین شبیهسوازی رویکردهوای پیشونهادی بورای. دارای تفکیکپذیری زیاد را بهطور قابل توجه کاهش میدهدUAV SAR خودتمرکزدهی در
 در-22 dB  مویتوانود بوه حودودPSLR  وISLR خطاهای چندجملهای و سینوسی نشان میدهد که خطای حرکت بهخوبی جبران شده و مقادیر
 بوا تفکیکپوذیریUAV SAR  بنابراین این رویکردها برای جبران خطای حرکت و تشکیل تصویر در سامانههای.تصاویر اهداف نقطهای کاهش یابد
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Abstract: Unmanned air vehicle (UAV) sensitivity to atmospheric turbulence leads to deviation from the straight trajectory and
results in motion error in the UAV synthetic aperture radar (SAR) images. In this paper, motion error compensation of a UAV SAR,
which works in the stripmap mode at low altitude and uses stepped linear frequency modulation (LFM) signaling for high range
resolution is investigated and two joint motion compensation and image formation approaches are proposed. For motion
compensation, the existing phase gradient autofocus methods are extended to the case of stepped-LFM signaling. The motion error is
estimated based on the echoed data of the middle stepped-LFM sub-pulse and is applied for error compensation of all sub-pulses.
This idea significantly reduces the autofocus computational complexity in high resolution UAV SAR. Simulation results of the
proposed approaches for polynomial and sinusoidal errors show their good motion compensation performance with ISLR and PSLR
values close to -20 dB for point targets. Therefore, the proposed approaches are appropriate for motion error compensation and image
formation in high resolution UAV SAR systems.
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 -1مقدمه
رادار روزنه ترکیبی ،)SAR( 1یک سامانه تصویربردار راداری بوا توانوایی
کار در شرایط مختلف آ و هوایی و در شب یا روز است .ایون سوامانه
درحالیکه روی یک سکوی هواپایه یوا فضواپایه نصوب شوده اسوت ،بوا
سرعتی ثابت در مسیری نامی حرکت داده میشود تا بوا ارسوال امووا
الکترومغناطیسی ،ناحیهای از سطح زمین را جارو کند .سپس با دریافت
بازتا های اموا و پردازش همدوا آنها ،تصویری بوا تفکیکپوذیری
مناسب در راستای برد و سمت تشکیل میشود .تفکیکپذیری بورد بوا
پهنای باند پالس ارسالی رابطوه مسوتقیم دارد و افوزایش آن ،نیازمنود
پهنای باند لحظهای وسیع و نرخ نمونهبرداری باال است که سختافوزار
سامانه را پیچیده یا غیرعملی میسازد .سه روش کلوی بورای افوزایش
تفکیکپذیری برد همراه بوا پهنوای بانود لحظوهای قابولقبوول و نورخ
نمونهبرداری متوسط عبارتاند از :استفاده از زیرباندهای همزمان،]1[ 2
شیبزدایی در دریافت ]2[ 3و ایجاد پهنوای بانود ترکیبوی .]9[ 4بورای
کاهش پیچیدگی سختافزار و محدود نبودن بوه عور نووار 5باریوک،
ایجاد پهنای باند ترکیبی نسبت به روشهای دیگر ،برتوری داردLFM .
پلهای 6یکوی از سویگنالهای کارآمود بورای پیادهسوازی پهنوای بانود
ترکیبی است [ .]8دستیابی به نسبتهای فشردهسازی خیلوی بوزر و
سووادگی پیادهسووازی در تولی ود س ویگنال و فشردهسووازی بازتا هووا ،از
مزیتهای دیگر  LFMپلهای است.
برخالف تفکیکپذیری برد ،تفکیکپوذیری در راسوتای سومت بوا
حرکت سکو نسبت به صوحنه بوهدسوت مویآیود .حرکوت سوکو بورای
سامانههای  SARهم مورد نیاز و مفید است و هم مشکل ایجاد میکند.
حرکت سکو نسبت به صحنه ،یک مدوالسیون فرکانس خطوی ()LFM
در راستای سمت در سیگنال بازتا  ،بهوجود میآورد .فشردهسازی این
سویگنال در سوومت ،تفکیکپووذیری سوومت را ممکون مویسووازد .ایون
تفکیکپذیری بهشرط حرکت سکو در مسویری مسوتقیم ،بوا پوردازش
همدوا پالسهای دریافتی بهدست میآید .در عمل بوهدلیول انحوراف
سکو از مسیر مستقیم و ناپایداری سرعت آن ،همدوسی کامل بهدسوت
نمیآیود و درنتیجوه ،تارشودگی و اعوجوا هندسوی در تصوویر ایجواد
میشود که به آن ،خطای حرکت گفته میشود.
با استفاده از حسگرهای حرکتی نصبشده روی سکوی حامل رادار
مانند سامانه موقعیتیا جهوانی و سوامانه نواوبری اینرسوی میتووان
موقعیت لحظهای سکو را اندازهگیری کرد و این خطا را تا حودودی بوا
روشهای جبران خطای حرکت ،)MOCO( 7رفع نموود .بورای جبوران
دقیق خطا باید اندازهگیری موقعیت در مقیاسی کمتر از طولمو انجام
شود که از دقت سامانههای موقعیتیا مرسوم ،فراتور اسوت .بنوابراین
معموالً پس از  MOCOبرای جبران باقیمانده خطا از روشهوای خوود
تمرکزدهی )AF( 8استفاده میشود .در ایون روشهوا ،پارامترهوای الزم
بوورای جبووران خطووا و متمرکووز کووردن تصووویر از داده خووام اسووتخرا
میگردد .خود تمرکزدهی شامل دو مرحله اصلی تخمین خطا و جبران
آن میشود.
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خود تمرکزدهی گرادیان فاز ،]5[ (PGA) 9یک روش پرکاربرد است
که برای جبران باقیمانده خطای حرکت در مود نقطهای 10معرفی شده
است PGA .طی پنج گام آمادهسازی داده در حوزه تصوویر ،انتقوال بوه
مرکز ،پنجرهگذاری ،تخمین گرادیان فاز و جبران خطا اجورا مویشوود
[ .]5روش  PGAرا میتوان با تغییر روند اجرا یوا تغییور سواختار داده
 ،SARبرای مود نواری 11هم بهکار برد.
در [ ]6با تغییر روند اجرای  ،PGAروش انحنای فاز )PCA( 12برای
مود نواری پیشنهاد شده است PCA .بوهدلیول دو بوار انتگرالگیوری از
 PGAضعیفتر اسوت .روش خوود تمرکزدهوی تطبیوق فواز،(PMA) 13
ترکیبی از  PGAو  PCAاست که مشکل انتگرالگیوری  PCAرا کمتور
میکند [ .]7برای تبدیل داده مود نواری به داده مود نقطهای و سوپس
استفاده از  PGAنیز ،ایدههایی مطورح شوده اسوت [ .]8-9هنگامیکوه
پرتوی آنتن  SARپهن باشد ،عر نوار تصویر ،وسویع شوده و خطوای
حرکت به بورد وابسوته میشوود .مرجوع [ ]8روش  14PWE-PGAرا بوا
تبدیل داده مود نواری بوه داده موود نقطوهای بورای جبوران خطاهوای
وابسته به برد پیشنهاد کرده اسوت .ایون روش ،بوار محاسوباتی زیواد و
همگرایی آرام دارد .همچنین در  PWE-PGAمدل خطوای وابسوته بوه
برد ،تنها انحراف در مسویرهای عموود بور راسوتای حرکوت را در نظور
میگیرد .روش  ]12[ 15LML-WPGAعالوهبر خطا در مسیرهای عمود
بر راستای حرکت ،خطا در راستای حرکت سکو را نیز در نظر گرفتوه و
بار محاسباتی آن کمتر از  PWE-PGAاست .این روش ،مهاجرت سلول
برد ( )16RCMغیرسیستماتیک ( )17NsRCMرا هم جبوران میکنود .در
[ ]11روشی برای افزایش دقت تخمین خطای روش  LML-WPGAبر
اساا جبران گام برد ( )18RWCارائه شده است.
جبران دقیق خطای حرکت در رادار روزنه ترکیبی پهپادUAV( 19
 )20SARاهمیتی دوچندان دارد .زیرا پهپاد بوهدلیول وزن کوم و انودازه
کوچک میتواند بهراحتی با اغتشاشات هوا دچوار لورزش و جابوهجایی
شود و نیز ممکن است به یک سامانه ناوبری با دقت باال مجهوز نباشود.
همچنین پهپاد معموالً در ارتفاع پایین حرکت کرده و نواری بوا عور
وسیع را مشاهده میکند .بنابراین در جبرانسوازی حرکوت ،وابسوتگی
خطا به برد باید با دقت در نظر گرفته شود .محودودیت مهوم دیگور در
جبرانسازی حرکت  ،UAV SARامکان نیاز به تشکیل تصویر بیدرنگ
و درنتیجه نیاز به افزایش سرعت و کواهش بوار محاسوباتی روشهوای
جبران حرکت است.
بر اساا جستجو و مطالعات نویسوندگان ایون مقالوه ،هیچیوک از
مراجع قبلوی ،جبوران حرکوت را بورای سویگنال  LFMپلوهای مطورح
نکردهاند و روشی که شرایط حالت کلی مورد نظر این مقالوه را بررسوی
کرده باشد ،مشاهده نشد .مراجع مرورشده [ ]6-11نیز همگی سیگنال
 LFMرا در نظر گرفتهاند .برخالف این پژوهشها ،در این مقاله جبوران
خطای حرکت در یک سامانه  UAV SARکه از سیگنال  LFMپلوهای
برای تفکیکپذیری زیواد در راسوتای بورد اسوتفاده میکنود و در موود
تصویر برداری نواری در ارتفاع پایین کوار میکنود ،بررسوی مویشوود.
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C

نوآوریهای مقاله در مقایسه با پژوهشهای پیشین عبارتانود از :الوف)
شبیهسازی یک سامانه  UAV SARمبتنی بر سیگنال  LFMپلوهای بوا
درنظرگیری خطا در مسیرهای عمود بور راسوتای حرکوت 21و خطوا در
راستای حرکت سکو ) ،پیشنهاد یک رویکرد جبران خطای حرکت و
تشووکیل تصووویر بووا تعمویم روش  PWE-PGAبوورای  LFMپلووهای) ،
پیشنهاد یک رویکرد جبران خطای حرکت و تشکیل تصویر بوا تعمویم
روش  LML-WPGAبرای  LFMپلهای.
روند ادامه مقاله به این شرح اسوت :در بخوش  ،2خطوای حرکوت
مدلسازی میشود .در بخش  ،9سیگنال  LFMپلهای معرفی میگردد.
در بخش  ،8ساختارهای پیشونهادی بورای خوودتمرکزدهی و تشوکیل
تصویر در  SARبا تفکیکپذیری زیواد معرفوی مویشوود .در بخوش ،1
نتایج شبیهسازی ارائه میگردد و سرانجام ،نتیجهگیری مقاله در بخوش
 6انجام میشود.

که

نشانها :بردارهای ستونی با حروف کوچک پررنگ و ماتریسها بوا
حروف بزر پررنگ نمایش داده میشود .همچنوین عملگرهوای *)(،
 ()Tو  )(-1بهترتیب ،مزدو مختلط ،ترانهاده و وارون را نشان میدهد و
 Eامید ریاضی است rect() .بیانگر توابع پوالس مسوتطیلی متقوارن بوا

کوتاهترین برد را نشان میدهد .جمله اول رابطه ( ،)2خطای برد بهعلت
خطا در راستای حرکت سکو و جمالت دوم و سوم ناشی از خطا در
راستاهای عمود بر راستای حرکت سکو هستند .اگر رادار سیگنال
 sT (t )  rect(t  )exp j 2 ( fct  Krt 2 2)را ارسال کند که  پهنای

عر پالس واحد است و تابع  arg aزاویوه عودد مخوتلط  aرا نشوان
میدهد diag a .یک ماتریس قطری اسوت کوه بوردار  aروی قطور آن
قرار دارد.

 -2مدلسازی خطای حرکت
هندسه  SARدر حضور خطای حرکت در شوکل  1رسوم شوده اسوت.
محور  ، xمسیر ایدهآل و مسیر منحنوی ،مسویر واقعوی سوکو را نشوان
میدهد .در حالت ایدهآل ،مرکز فاز آنتن رادار (APC) 22بوا سورعت
ثابت  vدر مسیر مستقیم جابهجا میشود .بهدلیل انحراف مسیر واقعی،
خطای برد رادار تا هودف پدیود مویآیود .اگور ارتفواع سوکو  Hباشود،
مختصات واقعی مرکز فاز (نقطه  )Cو مختصات ایوده آل آن (نقطوه )A
در زمووان سوومت  ، بووهترتیووب ])  [v  x( ), y( ), H  z(و ] [v , 0, H
است .خطای حرکت لحظوهای برابور بوا ])  [x( ), y( ), z(اسوت کوه
)  y(و )  z (بهترتیب نشان دهنوده جابوهجوایی  APCدر راسوتای
عمود بر حرکت در جهت محورهای  yو  zاست .یک هدف نقطهای در
موقعیت )  ( x, y, zدر نظر بگیرید .فر کنید زاویه بین خط دید آنوتن و
صفحه داپلر صفر (زاویه لوچی )23برابر صفر باشد .اگور بورد لحظوهای از
موقعیت واقعی و ایدهآل  APCبهترتیب برابور بوا ) R ( ; r , xو )R0 (; r , x
باشد،
()1

R( ; r , x)  R0 ( ; r , x)  R( ; x, y, z ),
R0 ( ; r , x)  (v  x)2  r 2

که  r  y 2  ( H  z)2نزدیکترین برد تا مسیر مستقیم و
)  R( ; x, y, zخطای برد است .با تقریب میتوان نوشت [:]12
R( ; x, y, z ) 

()2
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v - x
)) x( )  sin  y( )  cos  z(
r

(

Ө

d

r

A

R
Ro
H

z

)B (x,y,z
x

y

شکل  :1هندسه خطای حرکت سکوی حامل رادار
sin   1  (( H  z) / r )2

و

زاویه برخورد
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مسیر مستقیم برای

پالس f c ،فرکانس حامل و  Krنرخ تغییر فرکانس است ،معادل باند
پایه سیگنال دریافتی مود نواری چنین است [:]13
()9

x
) sr (t ,  )   (r , x) wa ( 
v
2R
R

 sT (t 
)exp  j 4 fc  dr dx
c
c




که )  (r , xضوریب بازتوا راداری wa ( ) ،الگووی سومت آنوتن و
سرعت نور است .با گرفتن تبدیل فوریه از رابطه ( )3در راسوتای بورد و
c

جایگزینی  R  R0  Rو
r

(v - x) 2
2r


R0  r 

میتوان نوشت:
Sr ( f r ,  ) 

x

  (r , x) wa (  v ) S ( fr )exp  j 4 fr c 
()8


(v - x)2 
R 

 exp  j 4 f r
 exp  j 4 f r

2rc 
c 



R 
R 


 exp  j 4 fc 0  exp  j 4 fc
 dr dx
c 
c 



در رابطه ( ،)4جمله }) S ( fr )exp{ j 4 fr (r / cمحل هدف در راستای برد
را نشان میدهد و جمله }) exp{ j 4 fr (v - x)2 / (2rcانحنای برد یا
 RCMرا پدید میآورد که در هنگام تشکیل تصویر ،جبران میگردد.
جمله } exp{ j 4 fr R / cدر حوزه زمان برد نشاندهنده یک تأخیر
است که در اثر خطای حرکت بهوجود آمده و  NsRCMنامیده میشود
[ .]10قسمت عمده  NsRCMدر  MOCOرفع میگردد و باقیمانده آن
با خود تمرکزدهی جبران میشود .جمله } exp{ j 4 fc R / cخطای فاز
ناشی از جابهجایی سکو از مسیر ایدهآل است .اثر این خطا در تصویر
نهایی ،اعوجا در راستای سمت است .هدف خود تمرکزدهی ،تخمین
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این خطا و اصالح اعوجا ناشی از آن است .با جبران  RCMو قسمت
عمده  NsRCMدر  MOCOو اعمال فیلتر منطبق و بازگشت به حوزه
زمان ،سیگنال فشردهشده برد بهدست میآید:
src (t ,  ) 

x

()1

2r
))
c
R 
R 


 exp  j 4 f c 0  exp  j 4 f c
 dr dx
c 
c 



  (r, x) wa (  v ) sinc(K r (t 

میدهد:
()4

با قراردادن )  R0  r  (v - x)2 / (2rدر ( )5و صرفنظور از جملوه
دارای فاز ثابت } exp{ j 4 f c r / cو حذف })exp{ j 4 fc x2 / (2rc
و شیبزدایوی 25یعنوی ضور در }) exp{ j 4 fc (v )2 / (2rcمویتووان
نوشت:
x

)   (r , x) wa (  v

s (t ,  ) 

2r
))exp  j0 
c
 exp  je ( ; r , x) dr dx

 sin c( K r (t 

()6

که ) ، 0  4 x / (r

  c fc

و 4 f c R ( ; r , x) / c

≜

) . e ( ; r , xبه خطای فاز ) e ( ; r , xکه وابسته به
است ،خطای حرکت میگویند .رابطه ( ،)6سیگنال فشردهشده برد در
حوزه تاریخچه فاز 26نامیده میشود .در بخش  ،8نمونههای این سیگنال
برای تخمین خطای حرکت   eدر روشهای پیشنهادی خود
)R ( ; r , x

تمرکزدهی بهکار میرود.

 -3سیگنال  LFMپلهای

t
st(i )  t   rect  
 
2

  
 cos  2 fc(i )t  K r  t    , 0  t  

2 




که

 P 1

fc(i)  fc   
 i  1 f , 1  i  P, K r 

 2


و ) fc(iفرکانس حامل زیرپالس  iام و  Pتعداد زیرپالسها است .با ترکیب
مناسب بازتا های نظیر  Pزیرپالس ،یوک شوکل موو ترکیبوی ایجواد
میشود بهگونهای که تفکیکپذیری برد متناسب با پهنوای بانود شوکل
مو ترکیبی به دست آید .ترکیب و پردازش همدوا بازتا ها میتواند
در حوزه زمان یا فرکانس انجام شوود .بورای مثوال در پوردازش حووزه
فرکانس ،ابتدا بازتا ها به باند پایه منتقل شوده ،بوا عملگور  27FFTبوه
حوزه فرکانس برده میشوند .سپس نمونههای حوزه فرکانس هر بازتا
از فیلتر منطبق عبور داده میشود .طیفهای خروجی فیلتر منطبق بوا
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c
2     P  1 f

r 

 -4رویکردهای پیشنهادی خودتمرکزدهی برای  SARبا
تفکیکپذیری زیاد
در این بخش ،یک  UAV SARکه از سیگنال  LFMپلهای برای
رسیدن به تفکیکپذیری زیاد برد بهره میبرد ،در نظر گرفته میشود و
دو رویکرد برای جبران خطای حرکت و تشکیل تصویر  SARمبتنی بر
 LFMپلهای پیشنهاد میشود .در سامانه مبتنی بر  LFMپلهای ،چند
زیرپالس  LFMبهسوی محیط ارسال میشود و بازتا هر زیرپالس
دریافت میگردد .در این سامانه برای تخمین خطای حرکت میتوان از
داده یکی از زیرپالسها ،مجموعهای از زیرپالسها یا همه زیرپالسها
استفاده کرد .در اینجا پیشنهاد میشود برای کاهش بار محاسباتی ،تنها
داده یک زیرپالس در تخمین خطا بهکار رود .با فر فرد بودن تعداد
زیرپالسها و برای افزایش دقت تخمین ،انتخا داده زیرپالس میانی
پیشنهاد میشود .البته پس از تخمین خطا ،جبران خطا با ضر فازی
روی داده همه زیرپالسها و همراه با تشکیل تصویر انجام میگردد.
 -1-4رویکرد پیشنهادی اول

سیگنال  LFMپلهای شامل چند زیرپالس  LFMاست که هر زیرپالس،
پهنای باند  و عر  دارد .فرکانس مرکزی زیرپالسهای پویدرپوی
به اندازه  fاختالف دارند بهطوریکه  f  است .زیرپالس ارسالی
 iام چنین مدل میشود [:]14
()1

آفست فرکانسی مناسب شیفت داده شده و به همدیگر متصل میشوند.
سرانجام ،تبدیل فوریه معکوا ( 28)IFFTبرای ایجاد پاسخ فشردهشوده
برد به طیف ترکیبی اعمال میشود .پهنای بانود طیوف ترکیبوی برابور
است بوا  total     P  1 fکوه تفکیکپوذیری بورد زیور را نتیجوه

شکل  ،2رویکرد پیشنهادی اول برای خودتمرکزدهی همراه با تشکیل
تصویر در  SARمبتنی بر  LFMپلهای را نشان میدهد .بازتا
زیرپالس میانی پس از انتقال به باند پایه با عملگر  FFTبه حوزه
فرکانس برده میشود .داده حوزه فرکانس از فیلتر منطبق و  IFFTعبور
داده میشود تا پاسخ فشردهشده برد بهدست آید .این داده برای
تخمین خطای حرکت بهکار میرود .در این رویکرد ،تخمین خطای
نظیر زیرپالس میانی بهکمک روش  PWE-PGAانجام میگیرد .برای
این کار ،روزنه ترکیبی در راستای سمت به چند زیرروزنه تقسیم
میشود و خطای فاز نظیر زیرپالس میانی در زیرروزنه  kام چنین مدل
میشود [:]8
) e(,k , p ) ( ; r , x)  e(k , p ) ( ; r
4
)) (sin  y ( p ) ( )  cos z ( p ) (


()3



  (yk , p ) ( )sin    z(k , p ) ( )cos

که  . p  ( P  1) / 2ماتریس تخمین گرادیانهای خطای فاز زیرروزنوه
ام برابر است با
()12

k

T
ˆ
Φ y(kz, p )  ˆ (yk , p ) , ˆ z(k , p ) 



)  ( AT W ( p ) A)1 AT W ( p) Φ( p
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که



cos1 
,

cos N 



W ( p )  diag w1( p ) , , w(Np ) ,

sin 1
A  
sin  N
M

 s( p) (n, m)s( p) (n, m  1) ,

m 1

wn( p ) 

T

) T
Φ( p )  φˆ 1( p ) , ... , φˆ (Np)  , φˆ (np )  [ˆ (np,1) , ... , ˆ (np, M
] ,







)ˆ (np,m)  arg s ( p ) (n, m) s ( p ) (n, m  1

خودتمرکزدهی برای جبران خطای حرکت . . .

روزنه ترکیبی نظیر زیرپالس میانی به چند زیرروزنه در راستای سمت
تقسیم میشود .سپس خطای مستقل از برد هر زیرروزنه با روش
 ]11[ WPGAتخمین زده شده و روی داده زیرپالس میانی جبران
میگردد .پس از آن ،خطای باقیمانده وابسته به برد زیرروزنهها تخمین
زده میشود .در زیرروزنه  kام و برای زیرپالس میانی ،این خطا با سری
تیلور مدل میشود [:]12
()11

n  1, , N , m  1, , M

 nو  mبهترتیب نشاندهنده اندیس برد و سمت،
برد،

M

N

تعداد خطوط

تعداد نمونههای سمت و ) s( p) (n, mنمونه  mام سیگنال

)  s ( p ) (t , در  nامین خط برد است s ( p ) (t ,  ) .سیگنال فشردهشده
برد در حوزه تاریخچه فاز (رابطه  )6برای زیرپالس میانی است n( p) .و
) wn( pبهترتیب زاویه برخورد و وزن سلول برد  nام است .با انتگرالگیری
از گرادیانهای فاز ،فازهای تخمینی )  ˆ z( k , pو ) ˆ (yk , pبهدست
میآید و از ( )3خطای حرکت زیرروزنه  kام محاسبه میشود .خطاهای
فاز تخمین زدهشده از زیرروزنهها پس از حذف میانگین ،کنار هم
گذاشته میشوند تا خطای حرکت روزنه (برای زیرپالس میانی) بهدست
آید.
اکنون بازتا همه زیرپالسها از فیلتر منطبق عبور داده میشود و
طیف آنها کنار هم نهاده میشود تا طیف ترکیبی با پهنای باند وسیع
تشکیل شود .با وزندهی طیف توسط پنجره کایزر 29میتوان سطح
گلبر های کناری را کاهش داد .این پنجره دو ویژگی مناسب دارد:
الف) از نظر ایجاد پاسخی فشرده با بیشترین انرژی در گلبر اصلی
به ازای یک  30ISLRمشخص ،تقریبًا بهینه است ) .یک پارامتر قابل
تنظیم ،  Kaiser ،دارد که امکان مصالحه بین تفکیکپذیری و سطوح
گلبر های کناری را فراهم میکند [ .]13پس از وزندهی ،تبدیل
فوریه معکوا طیف ترکیبی محاسبه میشود تا داده فشردهشده برد
ترکیبی بهدست آید .با ضر فازی بردار خطای تخمینی در داده
فشردهشده برد ترکیبی ،خطای حرکت نظیر همه زیرپالسها جبران
میشود .سپس داده حاصل به حوزه فرکانس منتقل میشود و با
استفاده از ضر فازی ،اثر مهاجرت سلول برد اصالح میشود [ ]13و با
ضر سیگنال  LFMمرجع سمت در داده و اعمال  ،IFFTداده در
راستای سمت فشرده میشود تا تصویر متمرکزشده بهدست آید.
 -2-4رویکرد پیشنهادی دوم
شکل  ،9رویکرد پیشنهادی دوم برای خودتمرکزدهی و تشکیل تصویر
را نشان میدهد .بازتا زیرپالس میانی پس از انتقال به باند پایه به
حوزه فرکانس برده میشود .داده حوزه فرکانس از فیلتر منطبق و
 IFFTعبور داده میشود تا پاسخ فشردهشده برد زیرپالس میانی
بهدست آید و داده الزم برای تخمین خطای حرکت فراهم شود .اکنون
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, p ) ( ; r , x) 
e(,kres

0( p) ( )  1( p) ( )r   2( p) ( )r 2

که   r  r  rcو  rcنزدیکترین فاصله مرکز صوحنه توا مسویر مسوتقیم
است .برای کاهش بار محاسباتی ،خطای حرکت در یک بلوک کوچک
برد ،تقریبًا ثابت فر میشود .با این فر  ،میتوان هر زیرروزنه را بوه
 Bبلوک تقسیم کرد و بردار گرادیان فاز مستقل از برد هور بلووک را
با ترکیب همدوا تخمینهای حاصل از  Gسولول بورد موجوود در آن
بلوک بهدست آورد:
, B,

()12

) (b , p
) (b , p
(b , p ) T
ˆφ
 [ˆ1
, ... , ˆ M
] ,
ˆ (b, p ) 

b  1,

m

 G

arg  wb( ,pn) sb( p ) ( n, m) sb( p ) (n, m  1) / wb( p ) 
 n 1




که
G

 wb( ,pn) , m  1,... , M , sb( p) (n, M  1)  0

n 1

و

)sb( p) (n, m

wb( p ) 

نمونه سیگنال ) ( s ( p ) (t , رابطه  )6در بلوک  bام ،برد

 nام و سمت  mام و ) wb( ,pnنشان دهنده وزن  nامین سولول بورد در
بلوک  bام است .چگوونگی انتخوا وزنهوا در [ ]12آموده اسوت .بورد
مصنوعی 31بلوک برد  bام برای زیرپالس میانی چنین تعریف میشود:
G

()19

 rb (n) wb( ,pn) ),

(

1

rb( p ) 

wb( p ) n 1
rb ( n)  rb ( n)  rc,b

که ) rb (nنزدیکترین فاصله سولول بورد nام در بلووک  bام توا مسویر
مستقیم و  rc , bنزدیکترین فاصله مرکز بلووک  bام توا خوط مسوتقیم
است .با تعریفهای باال ،مواتریس تخموین گرادیانهوای ضورایب مودل
خطای فاز برابر است با:
()18

ˆ
) Θ( p )  ( ATblock W( p ) Ablock )1 ATblock W( p ) Ω( p

که
T
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Θ( p )  θ(0 p,) θ1( p,) θ(2p )  ,


) ˆ ( p ) ˆ( p
ˆ( p ) T
θq  [ q,1 , ... ,  q, M ] , q  0,1, 2
1 r ( r ) 2 
1
1 

Ablock  
,



rB ( rBEngineering,
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( p) 
, wB
,




W ( p )  diag  w1( p ) ,
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T
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Θ( p )  θ(0 p,) θ1( p,) θ(2p )  ,
1931
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) ˆ ( p ) ˆ( p
ˆ ) T
θq  [ q,1 , ... ,  (qp, M
] , q  0,1, 2
( r1 ) 2 

,


2
( rB )  B3



( p) 
, wB
,

T

1 r
1

Ablock  

1 rB



W ( p )  diag  w1( p ) ,


Ω( p )  φˆ (1, p ) , ... , φˆ ( B, p ) 



پس از محاسبه ماتریس ) ، Θˆ ( pبا انتگرالگیری از بردارهای ) ، θˆ (qp
ضرایب مدل خطی ( )11به ازای سمتهای مختلف بهدست میآید و
خطای وابسته به برد با ضر فازی روی داده زیرپالس میانی جبران
میشود .تخمین و جبران خطا چند بار مشابه روش  ]1[ PGAتکرار
میشود تا چندجملهای خطای باقیمانده بهدقت تخمین زده شود.
خطاهای مستقل از برد و وابسته به برد زیرروزنهها بهطور جداگانه به
هم متصل میشوند تا خطاهای مستقل از برد و وابسته به برد روزنه
(نظیر زیرپالس میانی) ،بهدست آید.
هنگامیکه خطا تخمین زده شد ،بازتا زیرپالسهای  LFMپلهای
از فیلتر منطبق عبور داده میشود و طیف آنها کنار هم نهاده میشود
تا طیف ترکیبی تشکیل شود .این طیف با پنجره کایزر وزندهی شده و
تبدیل فوریه معکوا طیف ترکیبی محاسبه میشود تا داده فشردهشده
برد ترکیبی به دست آید .خطای مستقل از بورد روی داده فشردهشوده
برد جبران میشود و خطای وابسته به برد پس از انتقال داده به حووزه
فرکانس و اصالح مهاجرت برد ،جبران میگوردد .پوس از آن بوا ضور
سیگنال  LFMمرجع سمت در داده و تبدیل فوریوه معکووا (،)IFFT
فشردهسازی سمت انجام شده و تصویر نهایی تشکیل میشود.

خودتمرکزدهی برای جبران خطای حرکت . . .
PSLR  20log10  max  hside  hmain 

()11

هر چه  PSLRکمتر باشد ،آشکارسازی اهوداف نقطوهای آسوانتور
است PSLR .قابل قبول برای تصاویر  SARحدود  -20dBاست که این
مقدار میتواند با وزندهی (پنجرهگذاری) مناسب به دست آید [.]8
 نسبت توان کل گلبر های کناری به توان گلبر اصلی )،(ISLR
برحسب دسیبل برای هدف نقطهای
()16

ISLR  10log10  ( Ptotal  Pmain ) Pmain 

هرچه  ISLRکمتر باشد ،توان در گلبر اصلی متمرکزتر است و
تصویر هدف نقطهای وضوح بیشتری دارد .یک مقدار نوعی  ISLRبا در
نظر گرفتن انرژی نول 34تا نول گلبر اصلی -11 dB ،است [.]4
 میانگین مربع خطای تخمین فاز
2

()11

KM

 n,m  ˆn,m

m 1

1
KM

MSE n 

 Kتعداد زیرروزنه M ،تعداد نمونههای سمت زیرروزنه و  n,mو ˆn,m

بهترتیب ،خطای حرکت و تخمین خطا در خط برد  nام برای نمونه
سمت  mام است.
جدول  :1پارامترهای شبیهسازی
نشان

مقدار

فرکانس حامل

fc

3/6 GHz

پارامتر
پهنای باند زیرپالس



12 MHz

تعداد زیرپالسها

P

1

گام فرکانس

f

3 MHz

پالس



22 usec

فرکانس تکرار پالس

PRF

822 Hz

 -5شبیهسازی

سرعت سکو

v

62 m/sec

ارتفاع سکو

H

2/1 km

در این بخش ،نتایج شبیهسازی رویکردهای پیشنهادی خودتمرکزدهی
و تشکیل تصویر برای سامانه  UAV SARبا  LFMپلهای ارائه میشود.

طول آنتن در سمت

La

1m

تفکیکپذیری برد

r

9/2 cm

 -1-5فرضها و معیارها
جدول  1پارامترهای شبیهسازی را فهرست کرده است .در تولید داده
خام و شبیهسازی تصاویر ،روش معرفیشده در [ ]14برای  LFMپلهای
تعمیم داده شده است .همزمان با تولید داده ،خطای حرکت به آن
اضافه میشود .در شبیهسازی دو نوع خطای حرکت فر شده است:
خطای چندجملهای مرتبه  10در سه راستا (شکل  )4مطابق با [ ]10و
خطای سینوسی در راستای ارتفاع با دامنه  0/3متر .برای تخمین خطا،
روزنه در راستای سمت به دو زیرروزنه تقسیم میشود .در روش LML-
 ،WPGAبرای محاسبه خطای باقیمانده وابسته به برد ،عر نوار
تصویر به  10بلوک تقسیم شده است .ارزیابی بر اساا معیارهای
 ISLR ، 32PSLRو  33MSEانجام میشود:
 نسبت دامنه بزر ترین گلبر کناری بوه دامنوه گلبور اصولی
) ، (PSLRبرحسب دسیبل برای هدف نقطهای

Serial no. 83

عر

تفکیکپذیری سمت

a
Lsw

2 km

بازه برد زمینی

Rg

11/2-19/2 km

تعداد خطوط برد

N

2122

تعداد نمونه سمت زیرروزنه

M

822

عر

نوار تصویر

12 cm

شکل  :4خطای حرکت چندجملهای مرتبه ده []10
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 -2-5نتایج شبیهسازی
شبیهسازی  :1در این شبیهسازی ،جبران خطای چندجملهای در سوه
راستا (شکل  )4برای تصویر  9هدف نقطهای بررسی میشود .شکلهای
 -5الف تا  -5د بهترتیب تصویر بدون خطای حرکت ،تصوویر خروجوی
الگوریتم تشکیل تصویر بدون در نظر گرفتن خطا و تصاویر اهداف پس
از جبران خطای حرکت با رویکردهای پیشنهادی (شکلهای  2و  )3را
نمایش میدهد .شکلهای  -5و -5د کارایی ایون رویکردهوا را بورای
 LFMپلوهای تأییود موینمایود .همچنوین خطاهووای اصوولی و تخموین
زدهشده با رویکردهای پیشنهادی برای هدف میانی (خوط بورد )1251

(الف)

در شکل  6مقایسه شده است .هر دو رویکرد ،خطای حرکت را بهخوبی
تخمین زدهاند و دقت تخمین آنها برای هدف میانی ،بسیار نزدیک هم
است.
 MSEتخمین خطای همه اهداف در شکل  7مقایسه شوده اسوت.
رویکرد مبتنی بر  PWE-PGAبهترین تخموین را بورای اهوداف وسوط
عر

نوار بهدسوت آورده اسوت اموا بوا دور شودن از مرکوز MSE ،آن

افزایش مییابد .رویکرد مبتنی بر  LML-WPGAدر همه خطووط بورد،
مقادیر قابل قبولی برای  MSEنشان مویدهود و مقودار  MSEتخموین

(ب)

خطا با این روش ،به برد چندان وابسته نیست .پاسخهای سومت و بورد
هدف میانی پس از جبران حرکت با رویکرد پیشنهادی اول در شکل 8
رسم شده است .در اینجا پنجره کوایزر بوا

 Kaiser  2/5

بورای کواهش

سطح گلبر های کناری بهکاررفته است PSLR .و  ISLRدر پاسخ برد
بهترتیب برابر با  -19/1dBو  -24/2 dBو در پاسخ سومت بوه ترتیوب
برابور بوا  -23/2 dBو  -25/2 dBاسوت .رویکورد پیشونهادی دوم نیوز
پاسخهای برد و سمت مشابه شکل ( )8بهدست میدهد .در این حالت،
 PSLRو  ISLRدر پاسخ برد بهترتیب برابر بوا  -19/01dBو -24 dBو
در پاسخ سمت بهترتیوب برابور بوا  -22/5 dBو  -25 dBاسوت .ایون

(ج)

مقادیر برای تصاویر نوعی  SARقابل قبوول هسوتند و تمرکوز مناسوب
پاسخهای برد و سمت را در خروجی هر دو رویکرد نشان میدهند [.]8
شبیهسازی  :2در این شبیهسازی جبران خطای حرکت سینوسوی
روی اهداف نقطوهای " SARشوکل" بررسوی مویشوود .شوکل  -9الوف
تصویر بدون خطای حرکت را نشان مویدهود و در شوکل -9

اثور

خطای حرکت دیده میشود .ایون شوکل ،خروجوی الگووریتم تشوکیل
تصویر بدون جبران خطای حرکوت اسوت .شوکلهای -9

و -9د بوه

ترتیب تصاویر تشکیل شده توأم بوا جبوران خطوا توسوط رویکردهوای

(د)

پیشنهادی شکل  2و شکل  3را نشان مویدهود .در شوکل  -9دیوده

شکل  :5تصویر  9هدف نقطهای ،الف -بدون خطا ،ب -با خطای

میشود که رویکرد مبتنی بر  PWE-PGAخطوای حرکوت را بوهخوبی

چندجملهای ،ج -جبران خطا با رویکرد پیشنهادی اول،

جبران کرده است.
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د -جبران خطا با رویکرد پیشنهادی دوم
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شکل -9د نشان میدهد که تصویر خروجی رویکرد مبتنی بر
 WPGAتا حد زیادی به تصویر بدون خطا نزدیک است .البته دقت آن
برای برخی نقاط تصویر ،کمتر از دقت رویکرد مبتنی بر PWE-PGA
بوده و سایههایی در شکل ایجاد کرده است.
در شکل 12خطاهای اصلی و تخمین زدهشده با رویکردهای
پیشنهادی برای هدف میانی (خط برد  )1211رسم شده است .هر دو
رویکرد ،خطای حرکت سینوسی را بهخوبی دنبال میکنند .شکل ،11
 MSEتخمین خطای همه اهداف را مقایسه کرده است .این شکل
بهطورکلی مشابه شکل  1است .یعنی  MSEتخمین خطا با رویکرد اول
به برد وابسته بوده و با دور شدن از برد میانی ،افزایش مییابد اما MSE
تخمین رویکرد دوم تقریبًا در همه بردها یکسان است .البته در این
شبیهسازی MSE ،رویکرد دوم برای اهداف نزدیک برد میانی ،بیشتر از
 MSEرویکرد اول است.
LML-

شکل  :6مقایسه خطای اصلی و تخمینی برای هدف میانی،
خط برد ( ،1251شبیهسازی )1

 -6نتیجهگیری
دو رویکرد جبران خطای حرکت به همراه تشکیل تصویر برای
مبتنی بر  LFMپلهای پیشنهاد گردید LFM .پلهای برای افزایش
تفکیکپذیری برد بهکاررفته است .در رویکردهای پیشنهادی،
خودتمرکزدهی با تعمیم روشهای  PWE-PGAو  LML-WPGAبرای
سیگنال  LFMپلهای و با استفاده از داده دریافتی مربوط به زیرپالس
میانی انجام میشود .استفاده از داده یک زیرپالس بهجای همه
زیرپالسها در تخمین خطا ،پیچیدگی محاسباتی خودتمرکزدهی در
سامانه مبتنی بر  LFMپلهای را بهطور قابل توجه کاهش میدهد .هر
دو رویکرد پیشنهادی ،وابستگی خطا به برد را در نظر میگیرند و
بنابراین برای تصویربرداری پهپاد در ارتفاع پایین یا هنگام پهن بودن
نوار صحنه ،بهکار میآیند .در رویکرد اول ،خطاهای عمود بر راستای
حرکت در نظر گرفته شده است و برای هر خط برد ،خطای حرکت
بهکمک هستهای وزندار تخمین زده میشود .برای ،UAV SAR
انحراف در راستای حرکت نیز میتواند خطاهای جدی به وجود آورد.
رویکرد دوم که مبتنی بر  LML-WPGAاست ،عالوه بر خطاهای عمود
بر مسیر حرکت ،خطای راستای حرکت را نیز در نظر میگیرد و برای
هر بلوک برد ،خطا را تخمین میزند .نتایج شبیهسازی ،کارایی قابل
قبول رویکردهای پیشنهادی را بر اساا معیارهای کمی ISLR ،MSE
و  PSLRو تصاویر اهداف نقطهای نشان میدهد.
SAR

شکل  :7مقایسه  MSEتخمین خطا با رویکردهای پیشنهادی برای 9
هدف نقطهای (شبیهسازی )1

(الف)
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