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 این تحلی ل و. گام نهایی طراحی یک رادار عملیاتی مطلوب این است که آن را در یک سامانه شبیهسازی حلقه بسته تحلیل و ارزیابی کرد:چکیده
 مهمترین خطاهایی که در یک سامانه راداری مونوپالس مطرح میگردد خطای زاویهی ابی ه د.ارزیابی از جنبه خطا بسیار بااهمیت تلقی میشود
 تحلیل و ارزیابی این خطاها حاص ل ش ده، استخراج، در یک شبیهساز حلقه بسته، در این مقاله.در راستای سمت و ارتفاع برای اهدا زمینی است
،  با پیادهسازی این سامانه راداری بهصورت نرمافزاری و استخراج زوایای هد از طریق این سامانه و با درنظرگرفتن مختصات اولیه دقیق هد.است
 سه نوع آنتن برای این منظور درنظرگرفته شده و اثر ریدوم نیز در شبیهس ازی حلق ه بس ته راداری و، در این راستا.این خطاها بهدست آمده است
 لوچی پرتو و الگوی تشعشعی و پارامترهای ریدوم نیز تلف عبوری و خطای مح وری، پارامترهای آنتن شامل بهره.استخراج خطاها لحاظ شده است
 با مقایسه نتایج شبیهسازیها این جمعبندی حاصل میشود که لوچی پرتو آنتن در واحد محاسبات مونوپالس قابل جبران است ولی.ریدوم هستند
.خطای انحرا دید ریدوم موجب ایجاد خطای غیرقابلجبران در اندازهگیری موقعیت خواهد شد
. خطای زاویهیابی، شبیهساز راداری، ریدوم، آنتن، لوچی پرتو، رادار مونوپالس:واژههای کلیدی
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Abstract: The design final step of a desired practical radar is analysis and evaluation of it in a closed-loop simulation loop. This
analysis and evaluation from the error viewpoint is very important. The most important errors in monopulse radar systems are target
angle measurement in azimuth and elevation directions for ground targets. In this article, in a closed-loop simulator, extraction,
analysis and evaluation of these errors have been obtained. By software implementation of this radar system and extraction of target
angles from this system, with regard to initial exact position of target, these errors have been achieved. In this way, three types of
antennas have been considered for this purpose and also, radome effect has been considered in radar closed-loop simulation and
extraction of errors. The antenna parameters are gain, beam squint and radiation pattern and the radame parameters are insetion loss
and boresight error. Comparison of simulations results, achieve to this summary that the antenna beam squint can be compensated in
monopulse computation unit but the boresight error of radome causes a non-compensable error in the target position measurement.
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 -1مقدمه
برای ردگیری اهدا روشهای مختلفی پیشنهاد شده اس ت ک ه از آن
جمله میتوان به روشه ای پرت ودهی مت والی ،1ج اروب مخروط ی 2و
مونوپ الس 3اش اره نم ود .در می ان ای ن روشه ا ،روش مونوپ الس از
محبوبیت و کاربرد بیشتری برخوردار است .دلیل این محبوبیت داشتن
مزایایی مانند سیگنال به نویز بیشتر ،دقت باالتر ،کمینه تع داد پ الس
موردنیاز و مقاومت نسبت به جنگ الکترونیک است؛ البت ه عی ب روش
مونوپالس پیچیدگی و حجم زیاد سختافزار موردنیاز آن است زیرا باید
در دو یا سه کانال سیگنال دریافت شود و این کانالها ب اهم هماهن گ
باشند .البته این مشکل بیشت ر در س امانههای المپ ی ک ه درگذش ته
استفاده میشد ،مطرح است و امروزه با پیشرفت فن اوری حالتجام د،
قابلاعتنا نیست .درجاه ایی ک ه دق ت ب اال موردنی از نباش د؛ از روش
جاروب مخروطی استفاده میش ود[ .]6در ای ن مقال ه ه د رس یدن
بهدقت باال است پس از روش مونوپالس استفاده میشود.
از روش مونوپالس بهطور گسترده در کاربردهای مختل ف اس تفاده
شده است .از آن جمله میتوان به نشانهگیری هد در یک رادار روزنه
مصنوعی با نگاه به جلو[ ،]9 ،8شناسایی اهدا متح ر[[ ]7و تعی ین
زاویه ارتفاع اهدا در تصاویر رادار روزنه مصنوعی[ ]0اش اره نم ود .در
[ ]1دقت تخمین زاویه ه د موردبررس ی قرارگرفت ه و در [ ]4دق ت
ردگیری مونوپالس در آرایه فازی بحث شده است .در [ ]2اثر نویز و در
[ ]3اثر آنتن و دیگر پارامترهای سیستمی در مونوپالس دامن ه تحلی ل
شده است .تحلیلهایی که در مراج ع ف وق انجامگرفت ه ص رفً ش امل
روابط تحلیلی هستند و شبیهسازی عملکرد رادار مونوپ الس و بررس ی
نتایج در آنها دیده نمیشود اما در این مقاله ،ابت دا آن تن و ری دوم آن
شبیهسازی میشود و سپس عملکرد آنتن و ری دوم در رادار مونوپ الس
مورد شبیهسازی و تحلیل قرار میگیرد.
در اغلب مقاالت موجود به بررسی آنتن ،ری دوم و واح د پ ردازش
بهطور جداگانه پرداخته شده است؛ ام ا شبیهس ازی هم ه پارامتره ای
مهم آنها در یک سامانه نرمافزار در حلقه ک ار جدی دی اس ت ک ه در
هیچیک از مقاالت وجود ندارد .بنابراین ،تحلیل نتایج آن م یتوان د ب ه
دید بهتری نسبت به طراحی و پیادهسازی سامانه رادار مونوپالس منجر
شود .در این مقاله ،با شبیهسازی سامانه مونوپالس مختصات ه د در
دو جهت زاویهای بهدست م یآی د و از مجم وع شبیهس ازیه ا دق ت
زاویهیابی سامانه راداری مورد ارزیابی قرار میگیرد .شبیهس ازی ش امل
بخشهای مختلف میشود ک ه از آن جمل ه م یت وان ب ه شبیهس ازی
آنتن[ ،]66 ،65ریدوم ،نویزِگیرنده و بخ ش پ ردازش و تجمی ع پ الس
اشاره نمود که در بخش  8مقاله بیشتر معرفی م یش ود .پارامتره ای
مهم آنتن و ریدوم عبارتند از بهره آنتن ،لوچی آن تن ،خط ای انح را
دید 4و تلف عبوری ریدوم[ .]68در بخشه ای بع دی مقال ه ،اث ر ای ن
پارامترها بر روی قابلیت پیداکردن زوایای هد بررسی میشود .آن تن
در نرمافزار تمام-موج CST 5شبیهس ازی ش ده اس ت و مشخص ات آن
شامل الگوی تشعشعی و بهره در شبیهساز واردش دهاند .ری دوم نی ز در
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همان نرمافزار شبیهسازیشده و ویژگیهای آن مانن د تل ف عب وری و
خطای انحرا دید در شبیهسازی اعمال شده است .در بخش  9نت ایج
شبیهسازی حالتهای مختلف برای سه آنتن در دو حالت وجود و عدم
وجود ریدوم آمده است .در بخش  7نیز نتیجهگیری انجام شده است.

 -2معرفی بخشهای مختلف سامانه مونوپالس
 -1-2بخش پردازش
آنتن دارای  9کانال خروجی جمع ،تفاضل سمت و تفاضل ارتفاع است.
دادههای راداری دریافتی از هر سه کانال به بخش پ ردازش م یرون د.
برای هر سه کانال در بخش پردازش نی ز ابت دا عملی ات فشردهس ازی
پالس انجاممیشود .سپس عملیات تجمی ع پ الس بهص ورت هم دو
صورت میپذیرد .بعدازآن ،هد که در سیگنال کانال جمع یک نقط ه
روشن در پسزمینه نویز با روشنایی کمتر اس ت ،شناس ایی م یش ود.
موقعیت هد در س یگنالهای تفاض ل ارتف اع و تفاض ل س مت براب ر
موقعیت آن در کانال جمع اس ت .بن ابراین ،نس بت تفاض ل ب ه جم ع
موقعیت هد برای جهتهای سمت و ارتفاع محاسبهشده و به ترتی ب
با نسبت تفاضل به جمع الگوی تشعشعی آنتن در جهته ای س مت و
ارتفاع مقایسه میشود که از روی این مقایس ه ،زاوی ه س مت و ارتف اع
هد نسبت به محور آنتن بهدست میآید .برای انج ام مقایس ه بخ ش
حقیقی نسبت تفاضل به جمع که خیلی بزرگتر از مقدار موه ومی آن
است ،استفاده میشود[.]68
مقدار خطای اندازهگیری زاویه از کمکردن زاویه اندازهگیریشده با
رادار مونوپالس از مقدار زاویه ایدهآل پیدا م یش ود .زاوی ه ای دهآل ب ا
محاسبات هندسی در آخرین موقعیت رادار در طول بازه زمانی تجمی ع
پالس بهدست میآید .بنابراین ،حتی اگر منابع خطا مانن د ن ویز وج ود
نداشته باشد ،مقدار زاویهای که رادار بهدست م یآورد ب ا مق دار زاوی ه
ایدهآل متفاوت خواهد ب ود .زی را رادار در ط ول زم ان تجمی ع پ الس
حرکت دارد .زاویه ایدهآل آخرین زاویه هد نسبت به مح ور آن تن در
مسیر است .این نوع خطا را خطای ناشی از جابهجایی سکو ی ا خط ای
جابهجایی مینامیم .ش کل -6ال ف هندس ه مس له و مس یر پرتاب های
سکوی راداری را نشان میدهد .در این شکل انحرا پرتو آنتن بهوسیله
ریدوم مشخص شده است .با محاسبه تفاضل زاویه خروج پرتو از ریدوم
(زاویه  φدر شکل -6الف) از زاویه پرتو خارجشده از آنتن (زاوی ه  θدر
شکل -6الف) مقدار خطای انحرا دید ( )δناشی از حضور ریدوم برای
این زاویه ( )θبهدست میآید .در عمل برای اندازهگیری این زوایا از پرتو
تفاضل آنتن استفاده میشود زیرا مح ل ن ول در پرت و تفاض ل ب هطور
دقیق قابل اندازهگیری است .آنچه توضیح داده شد ،مربوط به یک ب ازه
زمانی شبیهسازی است و این شبیهسازی بهطور پشتسرهم ب رای ک ل
حرکت سکو درزمانی مثالً  99ثانیه صورت م یپ ذیرد ک ه بهاص طالح
حلقه شبیهسازی نامیده م یش ود .ش کل -6ب بل و[ دی اگرام حلق ه
شبیهسازی را نشان میدهد .توضیح این نکته ضروری اس ت ک ه ابت دا
آنتن و اثر ریدوم روی آنتن در نرمافزار تمام-موج شبیهسازی میش وند
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که در این مرحله حرکت سکو درنظر گرفته نمیشود و در مرحل ه بع د
نتایج ح ل مس ئله آن تن و اث ر ری دوم وارد حلق ه شبیهس ازی راداری
میشود .حرکت رادار در این مرحله اعمال شده است.
 -2-2طراحی و شبیهسازی آنتن
 -1-2-2روش تیلور برای کم کردن سطح گلبرگ فرعی
از روش تیلور  nبرای تنظیم سطح گلب رگ فرع ی الگ وی تشعش عی
جمع استفاده میشود .در [ ،]69رابط ه ش دت تشعش ع در ی ک آن تن
خطی با طول  2aبهدس تآمده ک ه ش امل دو بخ ش ض ریب عنص ر و
ضریب آرایه است .ضریب آرایه از رابطه زیر بهدست میآید[:]69
S     g  e jk  cos  d 
a

()6

a

که در آن  g  توزیع جریان در طول خ ط آن تن و  kثاب ت انتش ار
فضای آزاد است .بنابراین ،مسئله سنتز پیدا کردن توزیع جریانی اس ت
که الگوی تشعشعی  S  را بدهد .اگر توزیع جری ان در هم ه ج ای
سیم مقدار ثابت  Kباشد آنگاه الگوی تشعشعی برابر است با[:]69

θ
φ
پرتو اصلی

مسیر سکو
پرتو منحر شده
هد

محدوده دید آنتن
(الف)

خواندن اطالعات
مسير سکو بر
اساس زمان
مشاهده يک بازه

ساخت
داده
راداری

پردازش
داده
راداری

استخراج
زوايای
هدف

(ب)
شکل  -1الف) مسیر پرتابهای سکوی راداری و پرتو آنتن ب) بلوک
دیاگرام حلقه شبیهسازی
sin  u 

()8
ک ه در آن

u
cos

2a



S u   2Ka

 . u الگ وی تشعش عی رابط ه ( )8دارای س طح

گلبرگ فرع ی  -69/0dBاس ت .ص فرهای رابط ه ( )8در مح ل اع داد
صحیح برای  uرخ میدهند (بهجز  .)u=0صفرها بهصورت زوج متق ارن
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هستند .برای ایجاد یک الگ وی تشعش عی ب ا کمت رین س طح گلب رگ
فرعی ،ابتدا یک عدد ص حیح  nانتخ اب م یش ود .ص فرهای الگ وی
تشعشعی که قدر مطلق آنها بزرگتر یا مساوی  nباش ند؛ در هم ان
محل عدد صحیح باقی میمانند .در مرحله بعد ،صفرهای با قدر مطل ق
کوچکتر از  nبه محل جدید  unمنتقل میش وند .انتق ال بهگون های
است که فاصله صفرهایی ک ه مج اور ب ا گلبرگه ای کن اری هس تند
کاهشیافته و به همین دلیل اندازه گلبرگ کناری نیز کم م یش ود .از
طرفی ،فاصله زوج صفر گلبرگ اصلی افزایشیافته و درنتیج ه ،اف زایش
پهنای پرتو و کاهش جهتدهی رخ میدهد .با توج ه ب ه آنچ ه در ب اال
شرح داده شد ،الگوی تشعشعی جدید عبارت است از[:]69

()9

u n2 
n2

n 1

2

 1  u
n 1
n 1

2

 1  u

sin  u
S u  
u

n 1

محل صفرهای جدید نیز از رابطه زیر بهدست میآید[:]69
12

()7

رادار

δ
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2
 2 
1 
A  n   
2 

un  n 
2
 2 
1 
A  n   
2 



ک ه در ای ن رابط ه  Aبرحس ب س طح گلب رگ فرع ی بهص ورت
 cosh  A  bاست و داریم . 20log10 b  SLL
آنچه توضیح داده شد ،برای سنتز پترن عناصر خط ی ی ک-بع دی
بود و برای سنتز آرایه دو-بعدی میت وان در ه ر دو راس تای س مت و
ارتفاع توزیع جریان را بهدست آورد و با ضربکردن مقادیر متناظر ه ر
سطر و ستون ،به یک ماتریس دو-بعدی که تعیینکننده توزیع جری ان
عناصر است ،رسید .برای دهانه دایروی میتوان عناصر کناری خ ارج از
محدوده سطح دهانه را حذ کرد .به دلیل کوچکبودن ان دازه جری ان
عناصر حذ شده ،عدم وج ود آنه ا ت ثیر قابلمالحظ های در الگ وی
تشعشعی بهدستآمده ندارد و در این مقاله از این روش اس تفاده ش ده
است .البته در [ ]69روش مشابه دیگری نیز برای سنتز دهانه دای روی
ارائه شده است .برای انجام شبیهسازی ابتدا از یک آنتن ایزوتروپیک که
الگوی تشعشعی آن با روش تیلور بهینه شده است ،اس تفاده م یش ود.
منظور از آنتن ایزوتروپیک ،یعنی الگوی تشعش عی آن در پهن ای بان د
موردنظر دارای بهره ،لوچی و سطح گلبرگ فرعی مشخصی است که از
رابطه تیلور بهدست میآی د و عناص ر آن ایزوتروپی ک هس تند .آوردن
آنتن ایزوتروپیک ب رای مقایس ه ب ا آنتنه ای طراح یش ده باقابلی ت
پیادهسازی فیزیکی است .در شکل  8الگوی تشعشعی ای ن آن تن آورده
شده است .ازاینپس ،در طول مقاله به آن آنتن شماره  6گفته میشود؛
اما پس از طراحی ،شبیهسازی و ساخت یک آن تن آرای های مونوپ الس
مشخصات آنتن واقعی جایگزین آن تن ای دهآل م یش ود .آن تن نه ایی
ساختهشده از [ ]60 ،67الهام گرفته شده است.
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 -2-2-2طراحی جزئی آنتن واقعی
آنتن شامل تعداد  17عنصر میکرواستریپ است که در چه ار زیرآرای ه
قرار دارند .هر زیرآرایه شامل تعدادی مقسم توان است که توان را ب ین
عناصر زیرآرایه بهطور مساوی تقسیم میکنند .بهمنظور ایجاد الگوه ای
جمع ،تفاضل سمت و تفاضل ارتفاع که در رادار مونوپالس بای د ب هطور
همزمان موجود باشند از  7هیبری د و  7خ ط ت خیر پ چ و خ مدار در
مرکز آنتن استفاده شده است .پورت  6مربوط به سیگنال جمع ،پ ورت
 8مربوط به سیگنال تفاضل سمت ،پورت  9مربوط به سیگنال تفاض ل
ارتفاع و پورت  7مربوط به سیگنال تفاضل قطری است که ای ن پ ورت
آخر در پردازش مونوپ الس ک اربردی ن دارد و ب ه ب ار تطبی ق متص ل
میشود.
مرحله اول در طراحی آنتن ،طراحی یک عنصر است .اگر فرک انس
تشدید آنتن برابر  ،frسرعت انتشار موج در فضای آزاد برابر  cو ض ریب
دیالکتریک زیرالیه برابر  εrباشد ،عرض عنصر آنتن برابر است با[:]61
1
2

()0

c  r  1
2f r  2 

W 

طول عنصر نیز از رابطه زیر حساب میشود[:]61
c
 2l
2f r  e

()1

L

Taylor n bar antenna pattern
30
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شکل  - 2الگوی تشعشعی جمع و تفاضل آنتن شماره 1

تحلیل و ارزیابی اثر پارامترهای مهم آنتن . . .

در اینجا از یک زیرالی ه ب ا ارتف اع  5/418mmو ض ریب دیالکتری ک
 8/70استفاده شده است .با این مشخصات طول و عرض عنصر پ چ ب ه
ترتیب برابر  2/07mmو  66mmمیشود .طراحی خط میکرواستریپ با
یک امپدانس مشخصه دادهشده نیز در [ ]61آمده اس ت .ب رای اینک ه
توان از خط به عنصر تشعشعی منتقل شود ،امپ دانس ورودی آن تن در
محل اتصال باید با امپدانس ویژه خط میکرواستریپ برابر باشد .با تغییر
محل تغذیه عنصر پچ در لبه غیرتشعشعی عنص ر ،امپ دانس ورودی آن
نیز عوض میشود .با نزدیکشدن به سمت گوش هها ،امپ دانس ورودی
عنصر بیشتر میش ود و در مرک ز لب ه غیرتشعش عی امپ دانس ورودی
عنصر ،صفر است .شکل -9الف یک عنصر تشعشعی را ب ه هم راه خ ط
تغذیهکننده آن نشان میدهد .تلف بازگشتی این عنصر در ش کل -9ب
آمده است .همانطور که در شکل -9ب دی ده م یش ود ،پهن ای بان د
بازگشت کمتر از  -65dBآن 765MHz ،است.
مرحل ه بع دی ،طراح ی تقس یم/ترکیبکننده ت وان اس ت.
ترکیبکنن ده ت وان مورداس تفاده ،برگرفت ه از ترکیبکنن ده ت وان
ویلکینسون در [ ]64است با این تفاوت که مقاومت  655Ωبین دو بازو
حذ میشود .با حذ مقاوم ت می انی ،تطبی ق امپ دانس در ورودی
پورتهای  8و  9برای مد فرد از بین میرود ولی برای مد زوج همچنان
برقرار است .با توجه به اینکه توان رسیده ب ه عناص ر آن تن از روب روی
صفحه آنتن است ،بنابراین ،توان رسیده به عناصر باهم براب ر و تطبی ق
برقرار است ولی بافاصله گرفتن از محور عمود بر ص فحه آن تن تطبی ق
کاهش یافته و موجب کاهش بهره آنتن در زوایای دیگر میشود .ش کل
-7الف مقسم/ترکیبکننده توان را نشان میدهد .پارامترهای پراکندگی
این ترکیبکننده توان در شکل -7ب آمده است.
با استفاده از عنصر تشعشعی و مقسم توان میتوان زیرآرایههای
 8×8و  7×7را تشکیل داد .در آنتنهای آرایهای بدون جاروب برای
کاهش اثر تزویج متقابل بین عناصر فاصله بین عناصر باید تا حد امکان
افزایش یابد ولی در فاصله برابر طول موج فضای آزاد گلبرگ ناخواسته
ظاهر میشود .معموالً در آرایههای بدون جاروب فاصله بین عناصر را
 5/2طول موج فضای آزاد در نظر میگیرند[ ]67که در این مقاله هم از
این مقدار استفاده شده است .شکل -0الف زیرآرایه  7×7را نشان
میدهد.

که در آن گسترش طولی  ،Δlاز رابطه زیر بهدست میآید[:]67
()4

  0.3W h  0.264 
l
 0.412 e
h
 e  0.258W h  0.8

در رابطه باال  hارتفاع پچ است و ضریب دیالکتریک مؤثر  ،εeبرابر است
با[:]67
()2
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Return loss of a microstrip patch
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شکل  -3الف) یک عنصر تشعشعی به همراه خط تغذیه .ب) تلف

شکل  -4الف) تقسیم/ترکیبکننده توان مورد استفاده .ب)

بازگشتی عنصر تکی

پارامترهای پراکندگی مقسم/ترکیبکننده توان

(الف)

Serial no. 82

(الف)
Return loss of a 4x4 array
0
-10
X: 10.3
Y: -10.15

X: 10.09
Y: -10.12

-20

)S11(dB

تلف بازگشتی زیرآرایه  7×7در شکل -0ب آمده است .همانطور که در
این شکل مشخص است با تشکیل زیرآرایه پهن ای بان د ب ه 865MHz
کاهش مییابد.
آنتن کامل از چهار زیرآرایه  7×7تشکیلش ده ک ه از طری ق ی ک
شبکه مقایسهگر سه خروجی جمع ،تفاضل سمت و تفاضل ارتف اع ک ه
موردنیاز رادار مونوپالس است ،بهوجود میآید.
بلو[ دیاگرام یک شبکه مقایسهگر نوعی در ش کل -1ال ف نش ان
داده شده است .عناصر اصلی این شبکه هیبرید و تغییردهن ده ف از 35
درجه هستند .تغییردهنده فاز  35درجه با استفاده از خط ت خیر پیچ و
خمدار طراحی میشود و روال طراحی هیبرید  35درجه در [ ]64آمده
است .شکل -1ب نیز شبکه مقایسهگر را در نمایش میدهد.
چهار زیرآرایه  7×7به خروجیهای  0تا  2شبکه مقایسهگر متص ل
میشود تا آرایه کام ل ش کل بگی رد .در ش کل  4نم ای آن تن واقع ی
شبیهسازیشده آمده که طرح آن مانند طرح [ ]60است .به این آن تن
ازاینپس با نام آنتن شماره  8ارجاع میشود.
شکل -2الف نیز الگوی تشعشعی جمع و تفاضل جهت سمت آرایه
را نشان میدهد .شکل -2ب نمایشگر الگ وی تشعش عی جه ت ارتف اع
آنتن شماره  8است .بهره الگوی تشعشعی جمع ای ن آن تن  87/0dBو
مقدار لوچی الگوی تشعشعی تفاضل آن در هر دو جهت سمت و ارتفاع
 5/6درجه است.

-30

11

9.5
10
10.5
)Frequency(GHz

9

-40

(ب)
شکل  -5الف) یک زیرآرایه  .4×4ب) تلف بازگشتی زیرآرایه 4×4

الزم به ذکر است مقدار لوچی پرت و آن تن عب ارت اس ت از مق دار
انحرا صفر الگوی تشعشعی تفاضل هر راستا نسبت به محور عمود ب ر
صفحه آنتن .همانطور در شکل  4نشان داده شده است مدار تغذیه ب ه
چند عنصر تشعشعی آنتن در سمت راست آرایه نزدیک ش ده اس ت .از
آنجاک ه می دان الکتریک ی در لب ههای تشعش عی عنص ر آن تن
میکرواستریپ بیش ینه اس ت[ ،]61م یتوان د موج ب ایج اد عی ب در
عملکرد آنتن شود ک ه در اینج ا ت ا ح دودی پهن ای بان د را ک اهش
میدهد.
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Elevation
Diff.

(الف)

(ب)

شکل  -6الف) بلوک دیاگرام شبکه مقایسهگر .ب) شبکه مقایسهگر.

شکل -3الف پارامتر پراکندگی تلف بازتابی را برای آنتن شماره  8نشان
میدهد .در اینج ا پهن ای بان د موردنی از ح داقل  855MHzب ه ازای
بازتاب  -65dBاست؛ یعنی در ای ن پهن ای بان د هم ه بازت اب از هم ه
پورتهای  6تا  9باید کمت ر از  -65dBباش د؛ ام ا در آن تن ش ماره 8
پهنای باند  -65dBبرابر  645MHzاست .برای رفع ای ن مش کل م دار
تغذیه در وسط بورد چاپی آن تن ق رار داده و اخ تال ط ول موردنی از
بهوسیله خطوط پیچ و خمدار جبران میشود .این آنتن جدید ازاینپس
آنتن شماره  9نامیده میشود .شکل -3ب پارامترهای پراکن دگی تل ف
بازتابی را برای آنتن شماره  9نم ایش م یده د .پهن ای بان د ب ه ازای
بازتاب کمتر از  -65dBبرابر  780MHzاس ت .آن تن ش ماره  9پهن ای
باندی بیش از دو برابر پهنای باند آنتن ش ماره  8دارد .نم ای ظ اهری
آنتن آرایهای شماره  9در شکل -65الف آمدهاس ت .ش کل -65ب نی ز
آنتن ساختهشده بر اسا طرح جدید را نشان میدهد.
همانطورکه از شکلهای  4و  65پیداس ت مس یر س یگنال هم ه
کانالها باهم برابر نیستند مثالً طول مس یر کان ال تفاض ل س مت ک ه
ورودی آن در شکلهای  4و  65با پورت  8نشان دادهشده ،کوتاهت ر از
مسیر کانال جمع است .بنابراین از آنجاکه ف از الگ وی تشعش عی نی ز
برای محاسبه نسبت تفاضل به جمع مهم است ،اختال مسیر بای د ی ا
در بخش پردازش یا در بخشهای  RFو  IFجبران شود.
در ش کل -66ال ف نت ایج شبیهس ازی و ان دازهگیری الگوه ای
تشعشعی نرمالیزه جمع و تفاض ل س مت آن تن ش ماره  9در فرک انس
 65/8GHzبه نمایش درآمده است .در الگوی تفاضل این آنتن یک عدم
تقارن بهطور آشکار دیده میشود که علت آن میتواند انجام تشعشع از
خطوط پیچ و خ مدار اضافهش ده در ی ک س مت ط رح جدی د باش د.
الگوهای تشعشعی نرمالیزه جمع و تفاضل ارتف اع فرک انس 65/8GHz
نیز در شکل -66ب به نم ایش درآمدهان د .در ش کل -66ال ف الگ وی
جمع شبیهسازیشده دارای  6/1درجه لوچی است .بااینوجود ،الگ وی
تشعشعی جمع اندازهگیری شده بدون لوچی به نظر میرسد که دلیل

Serial no. 82

آن میتواند خطای اندازهگیری باشد .در الگوی تشعشعی تفاضل سمت
شکل -66الف نیز حداکثر  8dBاختال دیده میشود ک ه مرب وط ب ه
گلبرگهای فرعی آنتن است .از آنجا که سطح گلب رگ فرع ی ح دود
 60dBپایینتر از پرتو اصلی است ،مقدار اختال نتایج ان دازهگیری ب ا
شبیهسازی ش دید نیس ت .الگ وی تشعش عی ارتف اع در ش کل -66ب
تطابق خوبی با نتایج اندازهگیری دارد .بهره الگوی تشعشعی جمع برابر
 89/0dBو مقدار لوچی پرتو جهت تفاضل س مت براب ر  8/01درج ه و
جهت تفاضل ارتفاع برابر  -5/54است.
یکی از پارامترهای مهم آنتن مونوپالس نسبت تفاضل به جمع
است .ازآنجاکه بخش حقیقی نسبت تفاضل به جمع برای زاویهیابی
هد مورداستفاده واقع میشود؛ مقدار اختال فاز الگوی تشعشعی
تفاضل نسبت به فاز الگوی تشعشعی جمع نیز مهم است .در حالت ایدهآل

شکل  -7نمای آنتن شماره ]13[2
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Antenna azimuth pattern
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 -3-2تحلیل آنتن با حضور ریدوم
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که در آن  rpفاصله هر نقطه نس بت ب ه مح ور ری دوم و  Xpفاص له آن
نقطه از مبدأ مختصات در جهت محور  Xاست .مقادیر  Rو  Bبرحسب
طول و قطر قو تانژانتی از دو رابطه ( )65و ( )66بهدست میآیند:
Refl. loss Ant. #2
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این اختال فاز باید  5یا  625درجه باشد که در این صورت اندازه
بخش حقیقی نسبت تفاضل به جمع ،برابر نسبت اندازه الگوی
تشعشعی تفاضل بهاندازه الگوی تشعشعی جمع میشود.
شکل  68نسبت بخش حقیقی تفاضل به جمع را نسبت بهکل آن برای
دو جهت سمت و ارتفاع آنتن  9نشان میده د .همانطورک ه از ش کل
 68دیده میشود ،این نسبت بهجز در ناحیه گذار که شامل مرکز پرت و
آنتن و دو انتهای پرتو اصلی میشود ،بیشتر از  5/3است.
تزویج بین پورتهای مختلف آنتن در شکل  69آمده است .مطابق
این شکل کمترین ایزوالسیون بین پورتهای  6و  8دیده میشود .اگ ر
گیرندهها تطبیق باشند ،تزویج بین پورتها خطایی ایجاد نمیکند؛ ام ا
در صورت عدم تطبیق کامل ،با توجه ب ه مق دار برگش تی از گیرن ده و
مقدار تزویج پورتها میتوان مقدار خطای ایجادشده را تخمین زد.
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قو تانژانتی 6یکی از پرکاربردترین انواع ریدوم است[ ]62که در ای ن
مقاله از آن استفاده میشود .شکل -67الف نمای ریدوم قو ت انژانتی
را نشان میدهد .در این شکل  Liو  Loبه ترتیب طول ریدوم ت ا س طح
داخلی و خارجی Di ،و  Doب ه ترتی ب قط ر داخل ی و خ ارجی ری دوم
هستند .همچنین R ،شعاع انحن ای س طح خ ارجی و  Bفاص له مرک ز
انحنای سطح داخلی و خارجی از محور ریدوم اس ت .مح ور ری دوم در
جه ت  Xو مرک ز انحن ای س طح داخل ی و خ ارجی ری دوم در نقط ه
مشتر[ Pقرار دارد .هر نقطه روی سطح قو ت انژانتی ب ا رابط ه ()3
توصیف میشود:

-30
9.8

(ب)
شکل  -9الف) تلف بازگشتی پورتهای مختلف برای آنتن شماره .2
ب) تلف بازگشتی پورتهای مختلف برای آنتن شماره .3
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Sum & Diff. Az. Pattern
0

-20
Msr. Sum
Msr. Diff.
Sim. Sum
Sim. Diff.
50

-30

0
)Angle(degrees

-50

)Amplitude(dB

-10

-40

(الف)
Sum & Diff. El. Pattern
0

(الف)

-20
Msr. Sum
Msr. Diff.
Sim. Sum
Sim. Diff.
50

-30

0
)Angle(degrees

-50

)Amplitude(dB

-10

-40

(ب)
شکل  -11الگوی تشعشعی جمع و تفاضل آنتن شماره  3الف) جهت
سمت ب) جهت ارتفاع.
(ب)

1

شکل -11الف) نمای کلی آرایه جدید پیشنهادی با اضافه کردن
ب) تصویر آنتن ساختهشده شماره .3

0.6

()65

4Lo2  Do2
4Do

B

()66

4Lo2  Do2
4Do

R

اگر تصویر دوبعدی شکل -67الف درنظرگرفته شود ،ریدوم سه-بع دی
از دوران این منحنی حول محور  Xب ه وج ود م یآی د .ش کل -67ب
ریدوم سهبعدی را جلوی آنتن آرایهای در نرمافزار  CSTنشان میدهد.
ریدوم شامل دو الیه میشود .الیه داخلی از یک نوع س رامیک ب ه
نام سیلیکای گداخته شده با ضریب دیالکتریک  9/1و تانژانت تلفات

Serial no. 82

0.4
0.2

Az.
El.
5

0
)(degrees

-5

Relative real part

خطوط پیچ و خمدار و انتقال مدار مقایسهگر مونوپالس به وسط آنتن.

0.8

0

شکل  -12نسبت بخش حقیقی به کل تفاضل به جمع

 5/5550و الیه بیرونی از تفلون با ض ریب دیالکتری ک  8/6و تانژان ت
تلفات  5/5558تشکیل شده است .شکل -67پ نمای دوبعدی ری دوم
به همراه مشخصات هندسی آن را نشان میدهد.
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تحلیل و ارزیابی اثر پارامترهای مهم آنتن . . .

برای بهدستآوردن خطاهای ناشی از حضور ریدوم در جلوی آنتن،
به ازای زوایای مختلف جاروب مقدار خطای انحرا دید و تلف عبوری
با شبیهسازی کردن آنتن و ری دوم در نرماف زار تم ام-م وج ب ه دس ت
میآید.

L3
L2
L1

X

-10

)S21(dB

-30

)S31(dB

-40

)S32(dB

-50
9

9.5
10
10.5
)Frequency(GHz

11

شکل  -13تزویج بین پورتهای مختلف آنتن

rp
Xp

R

Y
Do Di

Z

R

B

P

(الف)

(ب)

Serial no. 82

Z

D3 D2 D1

(پ)
شکل  -14الف) نمای ریدوم قوس تانژانتی[ .]18ب) آنتن به همراه
ریدوم در جلوی آن .پ) نمای هندسی و مشخصات ریدوم.

 -2-3-2شبیهسازی ریدوم

Lo
Li

X

)S Paremeters(dB

-20

Y

شبیهسازی هر زاویه ب ا ی ک رایان ه دارای پردازن ده  Core i7و 68GB
حافظه حدود  9شبانهروز به طول میانجامد .بنابراین شبیهسازیها ب ه
ازای پلههای زاویهای بهاندازه  8/0درجه در دو مح ور س مت و ارتف اع
انجام میشود .برای زوایای میانی مق ادیر از روش درونی ابی محاس به
شده است .در شکل -60الف مقادیر خطای انحرا دید و تلف عب وری
ناشی از حضور ریدوم برای جاروب در راستای سمت مشاهده میش ود.
شکل -60ب نیز این مقادیر را برای جاروب در راس تای ارتف اع نش ان
میدهد .منظور از خطای انحرا دید ریدوم ،انحرا مکان صفر الگوی
تشعشعی تفاضل در حالت وجود ریدوم نس بت ب ه حال ت ع دم وج ود
ریدوم است .در شکل  60نقاط گسسته به فاصله  8/0درجه که با دایره
و س تاره مشخصش دهاند ،از شبیهس ازی ب ا ن رماف زار تم ام-م وج
بهدستآمده است .برای اعمال خطای ریدوم در شبیهس ازی رادار الزم
است که نتایج خطای ریدوم به ازای تمام زوایای سمت و ارتفاع معل وم
شود .طبق نتایج ش کل  ،60مق دار انح را و تلف ات ب رای دو جه ت
جاروب سمت و ارتفاع متفاوت اس ت و زم انی ک ه ج اروب در ه ر دو
راس تای س مت و ارتف اع انج ام ش ود ،مق دار انح را را بای د از ی ک
شبیهسازی جداگان ه بهدس ت آورد ک ه ب ه دلی ل تع داد بس یار زی اد
شبیهسازیها ،زمان زیادی را صر میکند .بنابراین فرض میشود ک ه
برای هر زاویه جاروب ،مقدار انحرا از جهت پرت و اص لی در راس تای
زاویه انحرا از محور  zو برابر یکی از نمودارهای شکل  60است .نتایج
این مقاله با به کار بردن مقادیر شکل -60ب که برای جاروب راس تای
ارتفاع و دارای مقادیر بیشتری تلف عبوری است ،بهدست آمده اس ت.
از طرفی ،شبیهسازی دقیق زمانبر است و برای مقابله با این مشکل ب ه
خطاهای شبیهس ازی در نق اط گسس ته اکتف ا و ب رای بقی ه نق اط از
درونیابی استفاده میشود.
مقدار انحرا معیار خطای زاویهای رادار از رابطه ( )68بهدست می
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1
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)Attenuation(dB
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0.5
-4
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-5
20

0

5
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)Scan angle(degrees

)Boresight error(degrees
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0

2

)Attenuation(dB

)Boresight error(degrees

1

-4

0
-6
0

5
10
15
)Scan angle(degrees

-1

شکل  -15خطای انحراف از محور و مقدار تلفات ناشی از حضور ریدوم
به ازای جاروب در راستای الف) سمت .ب) ارتفاع

آید[:]6
k beam
SNR

()68



که  مقدار انحرا معیار خطای زاویهای θbeam ،پهنای
یک ثابت است .همانطورکه از رابطه ( )68مش خص اس ت ب ا اف زایش
سیگنال به نویز مق دار انح را معی ار خط ای زاوی های ک اهش پی دا
میکند .بنابراین ،در بررسی پارامترهای بخش بینایی باید به این نکت ه
توجه داشت که پارامترها چه ت ثیری بر سیگنال به ن ویز دارن د .رابط ه
( )69ارتباط نسبت سیگنال به نویز با پارامترهای اجزای مختل ف رادار
را نشان میدهد .مقدار سیگنال به نویز برای یک هد با سطح مقط ع
راداری   tدر هر بازه زمانی عبارت است از:
پرتو آنتن و k

()69

BW .T chirp n

2 2
PG
0  t
t
3

 4 

SNR 

ک ه در آن  Ptت وان ارس الی G ،به ره آن تن λ0 ،ط ول م وج رادار در
فرکانس مرکزی R ،فاصله رادار تا هد  T ،دمای نویز گیرنده B ،پهنای

Serial no. 82

شبیهسازی عملکرد رادار برای  9آنتن مختلف به همراه ریدوم و ب دون
ریدوم (ریدوم ایدهآل) در ادامه میآید .برای محاسبه خطای زاویهی ابی
باید دو مقدار میانگین و انحرا معیار خطای زاویهیابی محاسبه ش وند.
چراکه انحرا معیار نش اندهنده پخشش دگی زاوی ه بهدس تآمده از
هد و مقدار خطای تص ادفی ناش ی از وج ود ن ویز و می انگین خط ا
نشاندهنده بخش غیرتصادفی خط ا اس ت ک ه م یتوان د از خطاه ای
ایجادکننده آفست ناشی شود.
برای محاسبه میانگین و انحرا معیار خطا الزم است تا تع داد زی ادی
شبیهسازی انجام شود .دقت محاسبه برابر انحرا معیار واقع ی متغی ر
تصادفی تقسیم بر مجذور تعداد نمونهها است (رابطه :]63[)67
()67

(ب)

R 4 k BTBF

باند کاری رادار k B ،ثابت بولتزمن برابر  F ،6/92×65-89J/Kعدد نویز،
 BWپهنای باند چیرپ Tchirp ،طول چیرپ و  nتعداد پالسه ا در ب ازه
زمانی تجمیع پالس است .مشخص است که بهره آنتن موجب ب االرفتن
سیگنال به نویز و تلف عبوری ریدوم موجب کاهش س یگنال ب ه ن ویز
میشود ولی خطای انحرا دید ریدوم و لوچی پرتو آنتن اث ر مس تقیم
در سیگنال به نویز ندارند .بنابراین ،انتظار این است که بر انحرا معیار
خطای زاویهای هم اثر محسوسی نداشته باشند .الزم به ذکر اس ت ک ه
خطای انحرا دید ریدوم میتواند از طریق افزایش پهنای پرت و آن تن
موجب کاهش بهره شود که اثری غیرمستقیم است.

 -3استخراج خطای زاویهیابی و تحلیل نتایج

(الف)

20

تحلیل و ارزیابی اثر پارامترهای مهم آنتن . . .

 real
N

 error 

که  σrealمقدار انحرا معیار واقعی متغیر تصادفی σerror ،انحرا معی ار
انحرا معیار واقعی و  Nتعداد نمونهها است .بن ابراین ،اف زایش تع داد
نمونهها تخمین دقیقتری از مقدار انح را معی ار متغی ر تص ادفی ب ه
دست میدهد .برای مثال با  655بار شبیهسازی دقت محاسبه میانگین
و انحرا معیار ب ه  65درص د واقع ی م یرس د .ب رای ک اهش زم ان
موردنیاز ،شبیهسازی  95بار انجام میشود که دقت محاسبه میانگین و
انحرا معیار به  62درصد مقدار واقعی میرسد و این تعداد م یتوان د
برای کاهش بودجه زمانی پردازش سریع ،مناسب باشد .این مسیر ثابت
شامل بازههای زمانی کوچکتری است که ب ه هرک دام زم ان تجمی ع
پالس گفته میشود .سپس مق ادیر انح را معی ار و می انگین خط ای
اندازهگیری زاویه هد نسبت به محور آنتن برای این  95بار برای همه
زمانهای تجمیع مسیر محاسبه میش ود .مق دار خط ای ان دازهگیری
زاویه هد نیز از کمک ردن مق دار ای دهآل از مق دار بهدس ت آم ده از
شبیهسازی بهدست میآید .مقدار ایدهآل در زمان انتهای ب ازه تجمی ع
پالس قرار دارد زیرا رادار باید بداند که هد در لحظ ه ج اری در چ ه
زاویهای قرار دارد .شکل  61مقادیر انح را معی ار و می انگین خط ای
جهتهای ارتفاع و سمت را برای  9آنتن در حالت بدون ری دوم نش ان
میدهد .مقدار انحرا معیار وابسته به مقدار سیگنال به ن ویز و مق دار
میانگین تابع خطاهای جابهجایی سکو و خط ای انح را دی د ری دوم
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است .طبق شکل  61کمترین مقدار انحرا معیار به ترتیب مربوط ب ه
آنتنهای شماره  8 ،6و  9است پس هر چه مقدار به ره آن تن بیشت ر
باشد مقدار انحرا معیار کمتر میشود .همچنین باگذشت زمان مق دار
انحرا معیار بهطور پیوسته کاهش پیدا میکند که ب ه دلی ل ک اهش
فاصله و درنتیج ه اف زایش مق دار س یگنال ب ه ن ویز اس ت .همچن ین
همانطور که در شکل  61مشاهده میشود ،مقدار میانگین خطا ب رای
همه آنتنها در هر دو جهت سمت و ارتفاع بسیار به هم نزدیک است و
میانگین خطای هر  9آنتن یک پ وش را دنب ال م ینمای د ک ه نش ان
میدهد لوچی پرتو آنتنها اثری در میانگین خطا ندارد .مقدار میانگین
 7انحرا معی ار اول بازه زمانی برای جهت سمت برای آنتنهای شماره
 6تا  9به ترتی ب براب ر  5/5322 ،5/58880و  5/6691و ب رای جه ت
ارتفاع برابر  5/5293 ،5/5871و  5/5318در حالت بدون وجود ری دوم
است.
شکل  64نیز مقادیر انحرا معی ار و می انگین خط ای جهته ای
ارتفاع و سمت را برای  9آنتن در حالت وجود ری دوم نش ان م یده د.
مقدار میانگین  7انحرا معیار اول بازه زمانی برای جهت س مت ب رای
آنتنهای شماره  6تا  9به ترتی ب براب ر  5/8488 ،5/5465و  5/980و
برای جهت ارتفاع براب ر  5/8130 ،5/5485و  5/907در حال ت وج ود
ریدوم است .از مقایسه دو ش کل  61و  64معل وم م یش ود در حال ت
وجود ریدوم مقدار انحرا معیار و میانگین خطا در هر دو جهت سمت
و ارتفاع ،بیشتر از حالت بدون ریدوم است .دلیل افزایش مقدار انحرا
معیار ،تلف عبوری ناش ی از حض ور ری دوم و درنتیج ه ک اهش مق دار
سیگنال به نویز است .مقدار میانگین خطا نیز به دلی ل وج ود خط ای

0.1
0.05

30

20
)Time(s

10

0

0

)std. Az. error(degrees

Ant. #1
Ant. #2
Ant. #3

انحرا دید ریدوم زیاد میشود .در حالت وجود ریدوم نیز طبق ش کل
 64با کاهش بهره آنتن مقدار انحرا معیار خطا افزایش پیدا میکند و
مقدار میانگین خطا برای هر دو آنتن شماره  8و شماره  9از یک پ وش
تبعیت میکند که نشان میدهد مقدار لوچی قابلمالحظه  8/01درج ه
برای آنتن ساختهشده اگر در بخش محاس بات مونوپ الس ب رای پی دا
کردن زاویه هد درنظر گرفته شود ،ت ثیر چن دانی ب ر عملک رد رادار
ندارد .دلیل اختال میانگین خطا در حالت وجود ریدوم بین آنتن  6با
دو آنتن دیگر میتواند ل وچی پرت و دو آن تن ش ماره  8و  9باش د ک ه
موجب میشود مقدار انحرا ناشی از وجود ریدوم برای آنها متف اوت
شود.
برای بررسی اثر لوچی قابلمالحظه آنتن شماره  9نسبت ب ه آن تن
شماره  ،8انحرا معیار خطای زاویه سمت برای این دو آنتن در حالت
عدم وجود ریدوم ،برحسب سیگنال به ن ویز رس م م یش ود .محاس به
سیگنال به نویز از رابطه ( )67انجام میشود .بنابراین ،اثر بهره آنتن در
مقدار انحرا معیار خطا کنار میرود و میتوان اثر لوچی پرتو آن تن را
بهتنهایی بررسی کرد .شکل  62انحرا معیار خطای سمت را برحسب
سیگنال به نویز برای دو آنتن شماره  8و  9نشان میدهد .همانطورکه
در شکل  62دیده میشود ،تنها اختال دو نمودار ،حضور نمودار آن تن
شماره  9در سیگنال به نویزهای پایینتر است که دلی ل آن م یتوان د
بهره کمتر آن باشد؛ اما در بخ ش مش تر[ نم ودار ،ب ین نموداره ای
خطای این دو آنتن نمیتوان تفکیک قائل شد .بنابراین ،اثر لوچی آنتن
در آنتن در پردازش کامالً جبران شده است.
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Sequential lobing
Conical scan
3
Monopulse
4
Boresight error(BSE)
5
Full-wave
6
Tangent ogive
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