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چکیده
امروزه سیستمهاي راداري در مسائل گوناگوني از جمله سنجشاز دور کاربرد دارند .يکي از مهمترين چالشها ،تعیین موقعیت و تعیین
میزان جابجايي اهداف با دقت باال است که بدين منظور از سنجندههاي مستقر بر روي سکوي زمیني استفاده ميکنند .در اين مقاله روشي
ارائه شده اس ت که تعیین موقعیت مطلق و نسبي اهداف و نیز تخمین بردار جابجايي اهداف به صورت سه بعدي انجام ميگیرد .بدين
منظور يک سنجنده راداري زمیني با طول موج میلي متري که داراي دو آنتن فرستنده و چهار آنتن گیرنده است و امواج آن از نوع
 FMCWهستند ،شبیهسازي شده است .اين سنجنده طوري طراحي شده است که بر روي يک صفحه دو بعدي حرکت ميکند و سیگنال -
هاي ارسالي را دريافت ميکند .با استفاده از اطالعات فاز سیگنالهاي دريافتي توسط آنتنهاي گیرنده در موقعیتهاي مختلف مکاني
سنجنده ،زاويه سیگنال منعکس شده از هدف نسبت به آنتن گیرنده تعیین ميشود .سپس با استفاده از معادالت سرشکني کمترين
مربعات ،موقعیت مطلق هدف به صورت سه بعدي تعیین مي شود .براي ارزيابي مدل ارائه شده دو آزمايش مطرح شد .آزمايش اول نشان
داد که مقدار  RMSEبراي تعیین موقعیت مطلق کمتر از  3میليمتر است .در آزمايش دوم ،تعیین میزان جابجايي اهداف مورد بررسي قرار
گرفت که در نتايج حاصل تمامي موارد RMSE ،براي تعیین بردار جابجايي نسبي به صورت سه بعدي کمتر  0/1میليمتر است .همچنین
نشان داده شد که روش ارائه شده هیچ محدوديتي در تعیین جابجايي نسبي با دامنه بزرگي متفاوت را ندارد و بدون استفاده از الگوريتم -
هاي بازيابي فاز ،توانايي تخمین جابجايي با مقادير زياد را دارد.
واژگان کلیدی :سنجنده رادار زمیني موج میلیمتري  ،MIMOجابجايي ،تعیین موقعیت مطلق و نسبي،



رادار FMCW

نويسنده رابط

193

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،2آذر ماه  - 1400مقاله پژوهشي

تعیین موقعیت سهبعدی اهداف با استفاده از یک سنجنده رادار زمینی موج

مقاله پژوهشي  -تعیین موقعیت سه بعدي با استفاده از سنجنده زمیني

 -1مقدمه
سازههاي شهري مانند ساختمانها ،جادههاي مرتفع و
پلها از عناصر اصلي يک شهر هستند که زندگي روزمره
جمعیت شهري را پشتیباني ميکنند .بااينوجود ،سازههاي
شهري ممکن است به دلیل نقص در طراحي سازه يا ساخت
و ساز ،فرسودگي ،فشار بار ناشي از وسايل نقلیه سنگین
عبوري ،زمینلرزه و غیره ،دچار جابجايي شوند .نظارت بر
شرايط سازههاي شهري ،شناسايي میزان جابجايي و حل
مشکل ايجادشده از اهمیت خاصي برخوردار است.
پايش جابجايي توسط دو نوع سنجنده انجام ميگیرد،
سنجندههاي متصل به عارضه و سنجندههاي غیر متصل
به عارضه .سنجندههاي متصل به عارضه بهصورت مستقیم
روي شي تحت پايش نصب ميشوند و بهطور مداوم يک
نقطه مرجع را بهعنوان هدف ،تحت نظارت دارند .از طرف
ديگر ،حسگرهاي غیر متصل خارج از محدوده اصلي شي
تحت پايش قرار ميگیرند ] .[1چند نوع متداول از اين
سنجندهها عبارتند از :توتال استیشن ،سنجندههاي
محدوده مرئي مانند پويشگرهاي لیزري ] ،[2سیستم
موقعیتياب جهاني ] [3و سیستمهاي راداري .چنانچه
شرايط آب و هوايي مساعد باشد ،توتال استیشنها توانايي
تعیین جابجايي با دقت میليمتري را دارا هستند اما در
شرايط آب و هوايي نامساعد (گردوخاک ،مه و باران) ،دقت
اين نوع از سنجندهها تحت تأثیر شرايط جوي قرار
ميگیرند .درنتیجه استفاده از توتال استیشنها زماني که
پايش جابجايي اهداف طوالنيمدت باشد ،گزينه مناسبي
نیست ] .[4سیستمهاي سنجنده محدوده مرئي نیز شرايط
مشابهي را با توتال استیشنها دارند ].[5
استفاده از روشهاي تفاضلي  ،GPSبا وجود مناسب
بودن براي پايش طوالنيمدت ،دقتي در حدود سانتيمتر
دارد که براي کاربردهاي جابجايي اهداف مناسب نیست
] .[6سیستمهاي مبتني بر رادار که در شرايط آبوهواي
نامساعد نیز عملکرد مطلوبي دارند ،در کاربردهاي مختلفي
بهخصوص اندازهگیري میزان جابجايي استفاده ميشوند
] .[7در سالهاي اخیر ،استفاده از سنجندههاي زمیني
راداري براي شناسايي اهداف و تعیین میزان جابجايي با
دقت باال افزايش پیدا کرده است .اخیرا براي تمییز اهداف

مختلف از يکديگر ،از سنجندههاي راداري مدوالسیون
فرکانسي موج پیوسته (FMCW) 1و خصوصیات فرکانس
سیگنال ضربان استفاده ميشود ] .[8استفاده از
خصوصیات فرکانس ضربان داراي دقت کمي است اما با
بهکارگیري فاز سیگنال ضربان به دقتهايي در حدود
میکرومتر (با توجه به خصوصیات سنجنده) براي تعیین
جابجايي نیز ميتوان رسید ].[9
اولین بار در سال  [10] 200۷از رادارهاي زمیني
بهعنوان يک حسگر قابلحمل و با قابلیت نصب سريع و
آسان براي پايش جابجايي پلها استفاده شد .در حالت
معمول ،رادار در زير عرشه پل قرار ميگرفت و جابجايي
نقاطي از پل را که قابلمشاهده بود ،تشخیص ميداد ].[11
در سالهاي اخیر ،پايش پل با استفاده از سنجندههاي
زمیني راداري و تکنیک تداخل سنجي ،به يک روش کامال
محبوب براي نظارت بر جابجاييها تبديلشده است ].[12
در تمامي اين مقاالت ،رادار زمیني فقط قادر به تشخیص
مؤلفه جابجايي در راستاي برد است و تنها جابجايي عرشه
پل در راستاي ديد قابلتعیین بود .ازآنجاييکه جهت بردار
جابجايي عرشه پلها معلوم نیست ،اطالعات جابجايي فقط
در راستاي برد سنجنده کافي نبود ] .[13دي و همکاران
] [14به صورت عملي نشان دادند که تشخیص فقط يک
مؤلفه جابجايي ،زماني که پل توسط فشار بار زياد نشست
پیدا ميکند ،اطالعات متناقضي را ارائه ميکند .بدين
ترتیب ،تالشهاي زيادي براي ارائه روشي که بتوان بیش
از يک مؤلفه جابجايي را تشخیص داد صورت گرفت.
در سال  2018توسط ] [15روشي ارائه شد که در آن
با استفاده همزمان از سه سنجنده راداري زمیني ،بردار
جابجايي يک بازتابنده گوشهاي 2که به يک لوله متصل شده
بود ،شناسايي شد .در سال  2020دنگ و همکاران ][16
آزمايشي را انجام دادند که در آن بهطور همزمان از سه رادار
زمیني از نوع ورودي  -خروجي چندگانه )MIMO( 3براي
تعیین بردار جابجايي سهبعدي يک بازتابنده گوشهاي
متحرک استفاده شد .در هر دو مقاله ذکر شده و روش ارائه
شده توسط آنها ،از دو يا چند سیستم راداري زمیني
استفاده ميشود که عالوه بر هزينه گزاف ،پیچیدگي استقرار
اين سنجندهها در محل نیز مشکلساز است.
1 Frequency-Modulated Continuous-Wave
2 Corner Reflector
3 Multiple-Input Multiple-Output
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1 Transponder

 -2هندسه سیستم رادار زمینی  MIMOو
نحوه جمعآوری داده
همانطور که در پیشینه تحقیق مقاله ارائه شده در
قسمت مقدمه نیز بیان شده است ،چنانچه سنجنده فقط
در يک راستا حرکت کند ،توانايي تشخیص جابجايي در
يک راستا (عموما در راستاي برد) را دارد .در ادامه نیز بیان
شده است که چنانچه نیاز به تعیین جابجايي در بیش از
يک راستا باشد ،از دو يا چند سیستم يا سنجنده راداري
استفاده ميشود .براي حل تعداد مجهوالت مولفههاي
مکاني بردار جابجايي ( Y ،Xو  ،)Zنیاز به حداقل سه
سنجنده است و اگر تعیین جابجايي دو بعدي مدنظر باشد،
به دو سنجنده نیاز است .تمامي موارد ذکر شده باعث
پیچیدگي محاسبات ميشود عالوه بر اينکه هزينههاي
زيادي را نیز دربردارند .طراحي سنجنده بطوريکه در دو
جهت حرکت کند ،طبق روابط ذکر شده هندسي و هندسه
سیستم حرکتي آن ،باعث شده است که سه مولفه مکاني
بردار جابجايي با يک سنجنده قابل حل باشد که عالوه بر
پیچیدگي مح اسباتي کمتر ،هزينه به مراتب کمتري نیز
دارد .بر اساس پارامترهاي طراحي سنجنده ،اين سیستم
در مقايسه با ساير سنجندههاي راداري زمیني داراي طول
موج بسیار کوچکي است و استفاده از قابلیتهاي آن از
جمله شناسايي جابجاييهاي کوچک و بزرگ با دقت باال،
چنانچه به صورت سه بعدي مدنظر قرار گیرد ،ميتواند در
کاربردهاي مختلفي مورد استفاده قرار گیرد .در نتیجه
لزوم حرکت سنجنده در دو راستا ،به دلیل تعیین بردار
جابجايي در سه جهت  Y ،Xو  Zاست که فقط با يک
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در سال  201۷پیرارچیني و همکاران ] ،[17ابتدا روشي
را ارائه دادند که از يک فرستنده سیگنال 1بهجاي استفاده از
سنجنده دوم براي تعیین جابجايي دوبعدي يک بازتابنده
گوشهاي استفاده شد .همان محققان دو سال بعد ][18
روشي را گسترش دادند که با استفاده از آن مؤلفههاي
جابجايي در دو راستا براي يک شيء سیلندري شکل
متحرک را شناسايي کردند .مزيت اصلي روشهاي ارائه شده
توسط اين محققان اين بود که استفاده از فرستنده سیگنال
منجر به کاهش هزينهها و آساني نصب سنجنده ميشود.
عالوه بر اين ،سیگنالهاي مختلف در فرکانسهاي مختلف
با همان تجهیزات قبلي قابلاستفاده بود.
در سال  ،[19] 2015روشي ارائه شد که در آن بردار
جابجايي نسبي سهبعدي اهداف قابلشناسايي بود .در اين
روش از سه سنجنده زمیني با طولموج میليمتري
استفادهشده بود .هر سه سنجنده بهطور همزمان مي
بايست به جمعآوري سیگنالهاي بازگشتي از هدف
بپردازند .دقت جابجايي نسبي تعیینشده توسط اين روش
در حد میليمتر بود اما هزينه تهیه سه سنجنده يکي از
مشکالت اساسي روش مطرحشده بود.
در اين مقاله ،از دادههاي شبیهسازي شده سنجنده
 FMCWکه در آزمايشگاه سنجشازدور ماکروويو دانشگاه
تهران طراحيشده و در حال ساخت است ،استفاده
ميشود .کاربرد اصلي سنجنده طراحيشده بهمنظور
نظارت بر جابجايي و تجزيه و تحلیل سیگنالهاي آن
است .مزيت اصلي روش ارائه شده در اين مقاله اين است
که تنها از يک سنجنده راداري  MIMOبا طولموج میلي
متري که در دو راستا حرکت ميکند ،استفاده ميشود.
مزيت مهم ديگر اين است که مدل رياضي استفادهشده در
اين مقاله عالوه بر تعیین بردار جابجايي نسبي سهبعدي با
دقت باال ،موقعیت مطلق سهبعدي اهداف را نیز با دقت
مناسبي تعیین ميکند.
سنجنده راداري مورداستفاده يک رادار  FMCWبا
طولموج میليمتري است که براي کاربردهاي مختلف
نظیر رانندگي خودکار ،تعیین موقعیت مکاني سهبعدي
اهداف ،تشخیص میزان حرکت اجسام کوچک ،تشخیص
عالئم حیاتي و ...مورداستفاده قرار ميگیرد .رادار موج
میليمتري  FMCWمزاياي بسیاري نسبت به سنجنده-

هاي راداري ديگر دارد .اولین مزيت اين است که
حسگرهاي آن کوچک هستند و به دلیل اشغال فضاي کم،
روي سطوح کوچک قابلنصب است .مزيت بعدي اين است
که رادار  FMCWبا يک مشاهده توانايي تعیین موقعیت
مکاني اهداف در راستاي برد را دارد .ديگر سنجندههاي
راداري توانايي تعیین فاصله در راستاي برد اهداف را با يک
سیگنال بازگشتي ندارند .رادار طراحيشده FMCW
بهگونهاي است که داراي چندين گیرنده و فرستنده است
تا بتوان از روشهاي آنالیز  MIMOاستفاده کرد.
تکنیکهاي  MIMOاطالعاتي در ارتباط با زاويه برخورد
سیگنال به اهداف نسبت به سنجنده ارائه ميدهند.
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سنجنده صورت ميگیرد در صورتیکه در سنجندههايي که
حرکت آنها در يک جهت است ،تشخیص جابجايي فقط
در يک راستا صورت ميگیرد و طراحي ريل دو بعدي نیز
بدين منظور است.
سنجنده طراحيشده بهصورت دوبعدي توسط
موتورهاي تعبیهشده ،در راستاي آزيموت )محور )Yو زنیت
(محور  )Zحرکت ميکند .راستاي برد نیز به عنوان محور
 Xدر نظر گرفته شده است .شکل (-1الف) ،هندسه
سیستم راداري زمیني را براي برداشت داده از يک هدف
خاص را نشان ميدهد .در شکل (-1الف) ،صفحه YZ
بهعنوان صفحه حرکت سنجنده در نظر گرفته ميشود .در
شکل (-1ب) نیز صفحه حرکت سنجنده به تنهايي نشان
داده شده است و سنجنده ميتواند روي هر يک از نقاط
مستقر در صفحه  YZکه داراي مختصات دوبعدي هستند،
قرار گیرد .نقاط نمايش داده شده بهعنوان نمونهاي از
نقاطي که سنجنده ميتواند در آن مستقر شود ،در نظر
گرفتهشده است .هر نقطه که سنجنده روي آن قرار
ميگیرد ،داراي يک موقعیت خاص آزيموت ( 𝑠𝑌) و زنیت
( )Zsاست .اگر طول حرکت سنجنده در راستاي آزيموت و
زنیت به عنوان  Lدر نظر گرفته شود ،مقدار 𝑠𝑌 و 𝑠𝑍 در
محدوده ]𝐿  [0,متغیر است .حرف ' 'Oدر شکل ( ،)1مبدأ
سیستم مختصات مورداستفاده را نشان ميدهد .سنجنده
از اولین نقطه موجود در اولین رديف که مبدأ سیستم
مختصات است ،شروع به حرکت ميکند و سپس به سمت
نقطه بعدي حرکت ميکند .اين فرايند تا زماني که
سنجنده به آخرين نقطه رديف اول برسد ،ادامه دارد .در
هر نقطه قرارگیري ،سنجنده براي چند ثانیه در مکان خود
بدون حرکت متوقف ميشود ،شروع به ثبت و ذخیره
سیگنالهاي دريافتي ميکند و سپس به سمت نقطه
بعدي حرکت ميکند .سنجنده سیگنال را توسط دو آنتن
فرستنده ارسال و سیگنال بازگشتي را با چهار آنتن گیرنده
دريافت ميکند .زماني که جمعآوري داده در سطح اول به
پايان رسید ،سنجنده به سمت سطر باالتر در جهت محور
زنیت ( )Zحرکت ميکند و فرايند جمعآوري داده در سطر
بعدي را دوباره تکرار ميکند .جمعآوري داده زماني خاتمه
پیدا مي کند که سنجنده در تمام نقاط موجود در صفحه
 YZمستقر شده و سیگنال ذخیره کرده باشد .میزان
گامهاي حرکتي سنجنده در جهت آزيموت و زنیت به
ترتیب 𝐴𝑑 و 𝑍𝑑 در نظر گرفته ميشود .در هر موقعیت
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قرارگیري سنجنده ،هشت سیگنال ذخیره ميشود فاصله
بین آنتنها بسیار کم بوده و برابر با  dاست .اگر تعداد
گامهاي حرکت سنجنده در راستاي آزيموت و زنیت به
ترتیب 𝑚 و 𝑛 باشند ،مجموعه تعداد سیگنالهاي ذخیره
شده توسط سنجنده برابر با 𝑛 ⨯ 𝑚 ⨯  8است.
 -3مدل داده سیگنال راداری FMCW
در سیستمهاي راداري به منظور تعیین فاصله در
راستاي برد ،موج الکترومغناطیس در محیطي که اهداف
در آن قرار دارد ،منتشر مي شود .سپس اهداف موجود،
سیگنال ارسالي را منعکس مي کنند و آنتن گیرنده
سیگنال بازگشتي را ضبط و ذخیره مي کند .شکل ()2
نمودار ساده يک سیستم راداري را نشان مي دهد .میکسر
دستگاهي است که داراي دو درگاه ورودي و يک درگاه
خروجي است .خروجي میکسر سیگنالي است که فرکانس
لحظهاي آن با اختالف فرکانس دو سیگنال ورودي و فاز
آن با اختالف فاز دو سیگنال ورودي برابر است .به عنوان
مثال ،در رابطه ( 𝑋1 ،)1و  𝑋2دو سیگنال ورودي به
میکسر هستند و خروجي آن سیگنال 𝑡𝑢𝑜𝑋 است.
()1

) X1 = sin(ω1 t + ϕ1
⇒}
) X2 = sin(ω2 t + ϕ2
]) Xout = sin[(ω1 − ω2 )t + (ϕ1 − ϕ2

شکل ( ،)3سیگنال ارسالي و دريافتي را که توسط يک
هدف منعکس شده است را نشان مي دهد .سیگنال
دريافتي يک نسخه متأخر از سیگنال ارسالي است.
سیگنالهاي ارسالي توسط رادارهاي  ،FMCWچرپ نام
دارد .سیگنال چرپ يک سیگنال سینوسي است که
فرکانس آن به صورت خطي از مقدار 𝑛𝑖𝑚𝑓 تا 𝑥𝑎𝑚𝑓 با
گذشت زمان ،افزايش مي يابد .شکل (-3الف) دنباله اي از
چرپها را در حوزه دامنه نشان مي دهد .چرپ توسط
پارامترهاي فرکانس ابتدايي ( 𝑛𝑖𝑚𝑓) ،پهناي باند (𝐵) و
طول پالس ( 𝑐𝑇) مشخص مي شود.

اس

شکل  -2دياگرام يک سیستم راداري

نرخ چرپ نیز به صورت میزان افزايش فرکانس
سیگنال در واحد زمان تعريف مي شود .شکل (-3ب)
مجموعهاي از چند چرپ ارسالي و بازگشتي را در حوزه
فرکانس نمايش ميدهد .نرخ چرپ يک مقدار مثبت است
و طول پالس نیز مدت زماني است که فرکانس سیگنال
ارسالي از مقدار 𝑛𝑖𝑚𝑓 تا 𝑥𝑎𝑚𝑓 تغییر مي کند .رابطه ()2
رابطه بین پارامترهاي اصلي يک چرپ را بیان مي کند:
()2

B = fmax − fmin = αTc

آنتن گیرنده ،سیگنالهاي بازگشتي از محیط را ذخیره
کرده و با سیگنالهاي ارسالي مقايسه مي کند .سپس
سیگنالهاي ارسالي و دريافتي در میکسر با يکديگر ادغام
2
شده و خروجي حاصل از آن سیگنال ديچرپ 1يا ضربان
نام دارد .سیگنال ضربان حاوي اطالعاتي درباره اهداف
موجود در محیط است .تاخیر زماني (𝜏) در سیگنال
بازگشتي به اختالف فرکانس بین مجموعه چرپهاي
ارسالي و دريافتي تبديل مي شود.
1 Dechirp
2 Beat

FMCW

مولد سیگنال  ،FMCWچرپهاي دندان ارهاي 3را
ايجاد مي کند که فرکانس آن توسط ( )3بیان مي شود:
B
. t0 < t ≤ Tc
Tc

()3

f(t) = fmin +

𝑛𝑖𝑚𝑓 فرکانس آغازين سیگنال است .با انتگرال گیري
از رابطه ( )3در حوزه زمان و حل آن ،فاز سیگنال ارسالي
به صورت زير به دست مي آيد که در آن  𝜙0مقدار فاز
اولیه است:
()4

B 2
t
Tc

t

ϕt = ϕ0 + 2π ∫ f(t)dt = 2πfmin t + π
0

0 < t ≤ Tc

در نتیجه سیگنال ارسالي يک سیگنال چرپ مختلط
است که توسط رابطه زير بیان مي شود:
()5

B 2
)) t
Tc

Str (t) = Aexp (j (2πfmin t + π

3 Saw-tooth
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(ب)
(الف)
شکل  -1نحوه تصويربرداري ،جمعآوري داده و حرکت سیستم راداري زمیني  MIMOالف) سیستم مختصات سنجنده -ب) صفحه حرکت سنجنده

مقاله پژوهشي  -تعیین موقعیت سه بعدي با استفاده از سنجنده زمیني

 Aدامنه سیگنال بازگشتي است که وابسته به مقدار
سطح مقطع راداري )RCS( 1اهداف موجود در محیط است
و مقدار  tزماني است که در محدوده ] 𝑐𝑇  [0,قرار دارد.
سیگنال بازگشتي نیز يک نسخه متاخر از چرپ ارسالي
است که توسط رابطه زير بیان مي شود:
()6

B
))(t − τ)2
Tc

Srec (t) = Aexp (j (2πfmin (t − τ) + π

(الف)

جمله سوم در توان نمايي رابطه ( )۷را مي توان ناديده
گرفت زيرا مقدار 𝜏 به طور معمول کسر کوچکي از مقدار
زمان کل چرپ است .در نتیجه مقدار عددي 𝑐𝑇 𝜏 2 /بسیار
کوچک بوده و تقريبا نزديک صفر است .با استفاده از روش
هاي تجزيه و تحلیل تبديل فوريه ،فرکانس و فاز سیگنال
ضربان تخمین زده مي شود.
براي تعیین فرکانس و فاز سیگنال ضربان از رابطه (،)۷
بايد از اين سیگنال نمونه برداري صورت گیرد .فرکانس و
فاز سیگنال ضربان ،با اعمال تبديل فوريه گسسته روي آن
محاسبه مي شود .با جستجوي بیشترين مقدار سیگنالي که
تبديل فوريه روي آن اعمال شده است ،مقدار فاز و دامنه
سیگنال ضربان تعیین مي شود .بدين صورت هدفي که
سیگنال ارسالي را منعکس کرده ،در نمونه bmام سیگنال
قرار دارد .تفکیک در راستاي برد براي يک سیستم راداري
 FMCWبه صورت زير حاصل مي شود:
()8

ΔR = c/2B

عالوه بر آن ،فاصله در راستاي برد از سنجنده تا هدف
توسط رابطه زير به دست مي آيد:
()9
(ب)
شکل  -3مجموعهاي از سیگنالهاي چرپ دندان اره اي در سیستم
راداري  – FMCWالف) حوزه فرکانس – ب) حوزه دامنه

در روابط باال )𝑡( 𝑟𝑡𝑆 و )𝑡( 𝑐𝑒𝑟𝑆 به ترتیب بیانگر
سیگنال ارسالي و دريافتي است .پارامتر 𝜏 نیز بیانگر زمان
طي شده ارسال سیگنال از سنجنده تا هدف است که از
رابطه 𝑐 2𝑅/حاصل مي شود .در اينجا 𝑅 فاصله مکاني بین
هدف تا سنجنده و  cنیز ثابت سرعت نور است .حاصلضرب
چرپ ارسالي و دريافتي ،سیگنال ديچرپ يا ضربان است
که توسط رابطه زير بیان مي شود:
= )Sb (t) = Str (t) ∗ Srec (t
B
Aexp (j (2πfmin t + π t2 )) −
Tc

()۷

B
= )) (t − τ)2
Tc

2πB
B
)) tτ − π τ2
Tc
Tc

()10

Pt Gt Gr σλ2
(4π)3 R4

= Pr

رابطه ( )10به عنوان معادله رادار شناخته مي شود .در
اين معادله 𝑃𝑡 ،بیشترين توان سیگنال ارسالي و 𝑡𝐺 و 𝑟𝐺 به
ترتیب مقدار بهره آنتن فرستنده و گیرنده است σ .نیز سطح
مقطع راداري هدف و 𝜆 طول موج سیگنال ارسالي است.
بیشترين بردي که توسط سنجنده قابل تشخیص است
از رابطه زير تعیین مي شود:
()11

1 Radar Cross Section
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همانطور که در رابطه باال ديده میشود ،قدرت تفکیک
برد فقط به پهناي باند ( )Bسیگنال وابسته است.
توان سیگنال دريافتي با استفاده از رابطه زير با توان
سیگنال ارسالي در ارتباط است:

Aexp (j (2πfmin (t − τ) + π
Aexp (j (2πfmin τ +

R = bm . ΔR

Pt Gt Gr σλ2
√=
(4π)3 Pr
4

R max

در رابطه ( ،)11توان دريافتي وابسته به نويز گیرنده
(𝐹𝑁) ،نويز موجود در توان آنتن فرستنده ( 𝑛𝑃) و نسبت

 -4مدل ریاضی مورد استفاده

اس

()12

Pr = NF + Pn + SNR

()13

در اين بخش ابتدا روابط تعیین موقعیت مکاني مکان
سنجنده بر روي صفحه حرکت خود و سپس نحوه اندازه-
گیري زاويه سیگنال نسبت به هدف با توجه به مکان قرار-
گیري آنتن گیرنده بیان ميگردد .از اين زوايا به عنوان
مشاهدات در مرحله بعد استفاده ميشود .سپس با استفاده
از تعیین رابطه هندسي زواياي مشاهده شده ،از روش
سرشکني کمترين مربعات براي تعیین موقعیت مطلق سه
بعدي هدف استفاده ميشود.

 -1-4تعیین موقعیت مکانی سنجنده

(الف)

در مدل رياضي استفاده شده ،موقعیت مکاني سنجنده
به عنوان پارامترهاي معلوم در نظر گرفته ميشود .شکل-
هاي (-4الف) و (-4ب) يک هدف مشابه را نشان ميدهد
که سنجنده در دو موقعیت مکاني متفاوت ،در حال ارسال
و دريافت سیگنال است .شکل (-4الف) زمانیکه سنجنده
و هدف هم ارتفاع هستند و شکل (-4ب) زمانیکه که
سنجنده و هدف هم ارتفاع نیستند را نمايش ميدهد.
اگر صفحه حرکت سنجنده و نقاطي که سنجنده در
روي آن براي ارسال و دريافت سیگنال متوقف ميشود
داراي  rسطر و  cستون باشد ،موقعیت سهبعدي سنجنده
در سطر 𝑟ام و ستون 𝑐ام و براي آنتن شماره 𝑎 در شکل
( )4با عالمت 𝑎𝑐𝑟𝑆 نمايش داده شده است .ازآنجاييکه
چهار آنتن گیرنده در سنجنده وجود دارد ،مقدار پارامتر 𝑎
ميتواند  3،2،1و  4باشد .فاصله بین آنتنهاي گیرنده 𝑑
است ،درنتیجه مختصات سهبعدي سنجنده براي هر يک از
آنتنها در سطر 𝑟ام و ستون 𝑐ام از صفحه  YZکه سنجنده
در آن حرکت ميکند توسط روابط زير تعیین ميشود:

(ب)
شکل  -4تعیین موقعیت مکاني سنجنده بر اساس سطر و ستون مکان
قرارگیري و نمايش زاويه مشاهداتي اندازهگیري شده براي يک هدف
مشابه در دو موقعیت قرارگیري متفاوت سنجنده در سطر و ستون
متفاوت – الف) سنجنده در سطر اول – ب) سنجنده در سطرهاي میاني

 -2-4تعیین زاویه سیگنال منعکس شده از هدف
نسبت به آنتن گیرنده
براي تعیین زاويه سیگنال بازگشتي از هدف که توسط
آنتن گیرنده دريافت ميشود ،حداقل دو آنتن گیرنده نیاز
است .اختالف فاصله بین هدف تا هر يک از آنتن هاي
گیرنده ،باعث تغییر در مقدار فاز میشود .آنتن فرستنده

199

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،2آذر ماه  - 1400مقاله پژوهشي

سیگنال به نويز (𝑅𝑁𝑆) است .توان دريافتي ( 𝑟𝑃) برابر با
مجموع پارامترهاي معرفي شده است و به صورت زير بیان
مي شود:

= ] Src1 = [X Src1 , YSrc1 , ZSrc1
][0, (c − 1) ∗ dA, (r − 1) ∗ dZ
= ] Src2 = [X Src2 , YSrc2 , ZSrc2
][0, (c − 1) ∗ dA + d, (r − 1) ∗ dZ
= ] Src3 = [X Src3 , YSrc3 , ZSrc3
][0, (c − 1) ∗ dA + 2d, (r − 1) ∗ dZ
= ] Src4 = [X Src4 , YSrc4 , ZSrc4
]{[0, (c − 1) ∗ dA + 3d, (r − 1) ∗ dZ

مقاله پژوهشي  -تعیین موقعیت سه بعدي با استفاده از سنجنده زمیني

مجموعهاي از چرپها را ارسال مي کند .سپس هر يک از
گیرندهها ،سیگنال منعکس شده از هدف را دريافت مي
کنند .با اعمال تبديل فوريه دوبعدي روي سیگنال ضربان،
سیگنال دريافتي توسط آنتن گیرنده داراي يک مقدار قله
در يک نمونه مشابه (نمونه 𝑚𝑏ام) اما با مقدار فاز مختلف
است .با استفاده از تفاضل فازهاي اندازه گیري شده توسط
هر آنتن (𝜔𝛥) ،زاويه سیگنال منعکس شده از هدف نسبت
به آنتن گیرنده (𝜃) محاسبه مي شود .اگر مقدار فاز نمونه
𝑚𝑏ام در سیگنالهايي که توسط آنتن گیرنده اول و دوم
دريافت مي شوند به ترتیب  𝜔1و  𝜔2باشند و فاصله بین
آنتنهاي گیرنده نیز 𝑑 باشد ،بر اساس شکل ( ،)5زاويه
سیگنال منعکس شده از هدف نسبت به آنتن گیرنده با
استفاده از رابطه زير به دست مي آيد:
2πΔd
λ
)Δd=dsin(θ
)2πdsin(θ
⇒
= Δω
λ
λΔω
( ⇒ θ = sin−1
)
2πd
= Δω = ω2 − ω1

()14

در مقدار زاويه  𝛥𝜔 ،𝜃 = 0بیشترين حساسیت به
تغییرات در 𝜃 را دارد .هرچه مقدار 𝜃 افزايش يابد،
حساسیت 𝜔𝛥 به تغییرات 𝜃 کاهش مي يابد .بنابراين هر
چه 𝜃 افزايش يابد ،خطاي بیشتري در تعیین زاويه نمود

پیدا ميکند .اگر فاصله بین آنتنهاي گیرنده به صورت
 𝑑 = 𝜆/2فرض شود ،با جايگذاري اين مقدار در رابطه
( ،)14زاويه سیگنال منعکس شده نسبت به آنتن گیرنده
توسط رابطه ( )15به دست مي آيد:

Δω
) ( θ = sin−1
π

()15

بیشترين گستره ديدي که توسط آنتنهاي گیرنده با فاصله
𝑑 از يکديگر ،جاروب ميشوند از رابطه زير حاصل ميشود:
()16

)2πdsin(θ
λ
) ( < π ⇒ θ < sin−1
λ
2d
λ
) ( ⇒ θmax = sin−1
2d

بیشترين گستره ديد (˚ )±90زماني است که فاصله
بین آنتنها  𝜆/2باشد .چنانچه بیش از يک هدف در
محیط انتشار سیگنال حضور داشته باشد ،آنتنهاي گیرنده
بیشتري نیز نیاز است .فرض کنید که تعداد  nهدف در
محیط اندازه گیري وجود داشته باشد .در اين صورت،
سنجنده راداري بايد داراي  n+1آنتن گیرنده باشد تا
بتواند اهداف موجود در محیط اندازه گیري را از يکديگر به
صورت مجزا متمايز کند.

شکل  -5تعیین زاويه سیگنال منعکس شده از هدف نسبت به آنتن گیرنده در سیستمهاي راداري

 -3-4تعیین موقعیت مطلق هدف
اولین مرحله محاسباتي با استفاده از مشاهدات در
تعیین موقعیت مطلق سه بعدي اهداف ،تعیین زاويه
سیگنال منعکس شده از هدف نسبت به آنتن گیرنده
است.
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چنانچه جابجايي يک هدف کمتر از  𝜆( 𝜆4طول موج
سنجنده) باشد ،پیکسلي که هدف در آن قرار دارد ،قبل و
بعد از جابجايي تغییري پیدا نميکند و با استفاده از رابطه
𝜆
𝜋 𝑑 = Δ𝜑 × 4به راحتي میزان جابجايي محاسبه ميشود.
𝜆

حال چنانچه مقدار جابجايي هدف بیشتر از  𝜋( 4راديان)
باشد ،ابهام فاز رخ ميدهد .براي حل ابهام فاز روشهاي

و  𝜔𝑟𝑐4فازهاي تعیین شده براي چهار آنتن گیرنده در
موقعیت مکاني 𝑎𝑐𝑟𝑆 هستند .در نتیجه سه زاويه سیگنال

اس

(نمونه 𝑚𝑏ام) را دارد ،تعیین مي شود𝜔𝑟𝑐3 ،𝜔𝑟𝑐2 ،𝜔𝑟𝑐1 .

گیرنده که در سطر 𝑟ام و ستون 𝑐ام صفحه  YZقرار دارد،
توسط روابط زير محاسبه مي شوند:
ωrc2 − ωrc1
)
π
ω
−
ω
rc3
rc2
)
( θrc2 = sin−1
π
ω
−
ω
rc4
rc3
)
( θrc3 = sin−1
π
( θrc1 = sin−1

()1۷

اين فرآيند براي تمامي موقعیتهاي مکاني سنجنده
( 𝑎𝑐𝑟𝑆) انجام ميگیرد .زاويه 𝑘𝑐𝑟𝜃 براي دو موقعیت مکاني
مختلف سنجنده با يک هدف مشابه ،در شکلهاي (-4
الف) و (-4ب) نشان داده شده است.
همانطور که قبال ذکر شد عالوه بر تعیین موقعیت
مکاني هدف در راستاي برد با دقت پايین ،مشاهده ديگر
زاويه 𝑘𝑐𝑟𝜃 است که توسط سنجنده راداري زمیني MIMO
با طول موج میلیمتري مي توان اندازه گیري کرد .در
سیگنال دريافت شده میتوان نمونه با بیشترين مقدار دامنه
را پیدا کرد و با استفاده از رابطه ي ( ،)10فاصله سنجنده تا
هدف را در راستاي برد تعیین کرد اما دقت فاصله به دست
آمده مناسب نیست و تعیین موقعیت سه بعدي هدغ نیز
قابل انجام نیست .از آنجايي که سنجنده طراحي شده از
امواج میلیمتري استفاده مي کند ،دقت تعیین موقعیت
مطلق و نسبي بايد در حد میلي متر و کمتر نیز باشد.
با استفاده از هندسه اندازه گیري زاويه که در شکل
( )4نشان داده شده است ،زاويه مشاهداتي 𝑘𝑐𝑟𝜃 از رابطه
زير حاصل مي شود:
PT
⇒
PSrck

= ) tan(θrck
) tan(θrck

()18

) (YT − YSrck
2

=

2

) √(XT − XSrck ) + (ZT − ZSrck
θrck

()19

) (YT − YSrck
( = 𝑡𝑎𝑛 −1
)
√(XT − X Srck )2 + (ZT − ZSrck )2

𝑘𝑐𝑟𝑆𝑋 همیشه مساوي صفر است چون سنجنده در
صفحه  YZحرکت مي کند و ( 𝑇𝑍  )𝑋𝑇 , 𝑌𝑇 ,نیز موقعیت
مکاني مجهول هدف است .زاويه 𝑘𝑐𝑟𝜃 با استفاده از رابطه
( )1۷که از فاز سیگنالهاي آنتن گیرنده استفاده مي کند،
حاصل مي شود.
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مختلفي ابداع شده است که هر کدام دقتهاي مختلفي
دارند و عموما در سنجندههاي با طول موج بزرگ و در
باندهاي مختلف فرکانسي ( باند  C ،X ،Pو  )Kuاستفاده
ميشود .سنجنده طراحي شده طول موج بسیار کمتري
نسبت به باندهاي ذکر شده دارد و روشهاي حل ابهام فاز،
توانايي تعیین تعداد سیکلهاي کامل موج را ندارد بنابراين
از يک روش هندسي براي تعیین موقعیت و تعیین میزان
جابجايي استفاده شده است.
مقصود اصلي از تعیین موقعیت مطلق اهداف قبل و بعد
از جابجايي ،تشخیص میزان جابجايي عارضه در سه راستا
است .موقعیت مکاني مطلق هدف قبل و بعد از جابجايي
تعیین ميشود و با تفاضل مختصات مؤلفهها ،میزان
جابجايي نسبي حاصل ميشود .در نتیجه ،يکي از اهداف
اصلي تعیین موقعیت مطلق ،عدم توانايي روشهاي حل
ابهام فاز در تعیین ابهام فاز است .هدف ديگر نیز تعیین
بردار جابجايي نسبي هدف به صورت سه بعدي است.
همانطور که در شکل ( )4مشاهده مي شود ،تک هدف
 Tبه عنوان هدفي که موقعیت سه بعدي آن مجهول است،
در نظر گرفته شده است .در هر موقعیت مکاني که سنجنده
در آن قرار مي گیرد ،به دلیل وجود چهار آنتن گیرنده ،سه
اختالف فاز اندازه گیري میشود و در نتیجه سه زاويه نیز
اندازه گیري مي شود .با استفاده از رابطه ( 𝜃𝑟𝑐𝑘 ،)15يک
زاويه فضايي بین دو راستا است .راستاي اول ،خط ديد
سنجنده تا هدف (خط 𝑇 𝑎𝑐𝑟𝑆) و راستاي دوم خط عمود بر
صفحه حرکت سنجنده در محل قرارگیري سنجنده (نقطه
𝑎𝑐𝑟𝑆) است به طوريکه مثلث 𝑇𝑃 𝑎𝑐𝑟𝑆 يک مثلث قائمالزاويه
را تشکیل دهد که نقطه  Pراس قائم آن باشد .زيروندهاي 𝑟
و 𝑐 قبال معرفي شدند و 𝑘 نیز شماره زاويه تعیین شده بر
اساس فاز آنتنهاي گیرنده اول تا چهارم و در موقعیت
مکاني سنجنده 𝑎𝑐𝑟𝑆 است که مي تواند مقادير ()1، 2، 3
= 𝑘 داشته باشد .چنانچه زاويه 𝑘𝑐𝑟𝜃 در سمت راست خط
عمود 𝑃 𝑎𝑐𝑟𝑆 باشد مانند شکل (-4الف) ،مقدار زاويه 𝑘𝑐𝑟𝜃
مثبت اما اگر زاويه 𝑘𝑐𝑟𝜃 در سمت چپ اين خط باشد،
مقدار زاويه 𝑘𝑐𝑟𝜃 منفي بدست ميآيد.
فاز سیگنال بازگشتي در موقعیت مکاني سنجنده 𝑎𝑐𝑟𝑆
با استفاده از جستجوي نمونهاي که بیشترين مقدار دامنه

منعکس شده از هدف نسبت به موقعیت مکاني آنتن

مقاله پژوهشي  -تعیین موقعیت سه بعدي با استفاده از سنجنده زمیني

مرحله آخر تعیین موقعیت مطلق هدف  Tاست .بر
اساس روش سرشکني کمترين مربعات ،موقعیت مکاني
⃗⃗⃗به
سه بعدي هدف  Tچنانچه بردار ) 𝑇𝑇0 = (𝑋0𝑇 , 𝑌0𝑇 , 𝑍0
عنوان مقدار اولیه مکان مجهول هدف  Tدر نظر گرفته
شود ،با استفاده از حل رابطه زير به دست مي آيد:
⃗ + T
⃗⃗⃗0
⃗⃗⃗ .
JT . K

()20

−1

تعداد گام هاي سنجنده در صفحه  YZبرابر با 𝑛 ⨯ 𝑚

است و در هر موقعیت سنجنده ،سه زاويه 𝑘𝑐𝑟𝜃 مشاهده
مي شود .در نتیجه ،ابعاد ماتريس 𝐽 برابر با 𝑛 ⨯ 𝑚 ⨯ 3
سطر و سه ستون است .تعداد ستونها برابر با تعداد
پارامترهاي مجهول است .بر اساس روابط ( )22( ،)21و
( ،)23ماتريس 𝐽 به صورت زير بیان مي شود:

)⃗ = (J⃗⃗⃗T . J
T

رابطه سرشکني کمترين مربعات ( )20به صورت
⃗⃗⃗
تکراري حل مي شود .بدين منظور ،يک مقدار اولیه = 𝑇0
) 𝑇 (𝑋0𝑇 , 𝑌0𝑇 , 𝑍0براي موقعیت مکاني هدف در نظر گرفته
مي شود .مقدار اولیه به صورت اختیاري انتخاب ميشود
اما هرچه مقدار اولیه انتخاب شده به مقدار واقعي موقعیت
مکاني هدف نزديکتر باشد ،تعداد حلقه هاي تکرار براي
حل مسئله کمترين مربعات ،کمتر خواهد بود.
در رابطه ( ،)20ماتريس 𝐽 مشتق مشاهدات نسبت به
پارامترهاي مجهول است که مولفه هاي آن با استفاده از

∂θ111
∂ZT
∂θ112
∂ZT
∂θ113
∂ZT
∂θ121
∂ZT
∂θ122
∂ZT
∂θ123
∂ZT

()24

∂θrc1
∂ZT
∂θrc2
∂ZT
∂θrc3
)∂ZT ](3∗m∗n,3

مشتق گیري از رابطه ( )19نسبت به مجهوالت مکاني 𝑇𝑋،
𝑇𝑌 و 𝑇𝑍 به دست مي آيد .مولفه هاي به دست آمده
ماتريس 𝐽 در روابط ( )22( ،)21و ( )23بیان شدند.
()21

2

2

2

2

2

] ) √(XT − XSrck ) + (ZT − ZSrck ) . [(XT − XSrck ) + (ZT − ZSrck ) + (YSrck − YT

∂θrck
=
∂XT

√(XSrck − XT )2 + (ZT − ZSrck )2
∂θrck
=
2
2
2
∂YT
) (XSrck − XT ) + (ZT − ZSrck ) + (YT − YSrck
) (YSrck − YT ). (ZT − ZSrck
2

2

2

2

2

√(XS

] ) − XT ) + (ZT − ZSrck ) . [(XSrck − XT ) + (ZT − ZSrck ) + (YSrck − YT
rck

𝐾 نیز اختالف بین زاويه مشاهداتي )𝑠𝑏𝑜(𝑘𝑐𝑟𝜃
ماتريس ⃗

و مقدار زاويه محاسباتي )𝑙𝑎𝑐(𝑘𝑐𝑟𝜃 است .زاويه مشاهداتي
با استفاده از سیگنال دريافتي آنتنهاي گیرنده و توسط
رابطه ( )1۷به دست مي آيد که در تمام حلقههاي تکرار
مقدار آن ثابت است .زاويه محاسباتي نیز با استفاده از
موقعیت مکاني سنجنده در هر گام و توسط رابطه ()19
محاسبه مي شود که مقدار آن با توجه به اينکه در هر
حلقه حل معادالت سرشکني کمترين مربعات ،مقدار اولیه
𝐾 ماتريس تک
نیز بروز مي شود ،تغییر مي کند .ماتريس ⃗
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∂θrc1
∂X T
∂θrc2
∂X T
∂θrc3
[ ∂X T

) (YSrck − YT ). (XT − XSrck

()22

()23

∂θ111
∂YT
∂θ112
∂YT
∂θ113
∂YT
∂θ121
∂YT
∂θ122
∂YT
∂θ123
∂YT
⋮ ⋮ ⋮
∂θrc1
∂YT
∂θrc2
∂YT
∂θrc3
∂YT

∂θ111
∂X T
∂θ112
∂X T
∂θ113
∂X T
∂θ121
∂X T
∂θ122
J = ∂X T
∂θ123
∂X T

∂θrck
=
∂ZT

ستوني است که تعداد سطرهاي آن برابر با تعداد مشاهدات
زاويه يعني 𝑛 ⨯ 𝑚 ⨯  3است.
()25

)⃗K = αrck(obs) − αrck(cal

در هر بار تکرار حلقه ،مقدار محاسبه شده براي مجهوالت
به عنوان مقدار اولیه براي حلقه تکرار بعدي در نظر گرفته مي
شود .اين فرايند تا زماني که اختالف بین مقادير بدست آمده
مجهوالت و مقادير اولیه کمتر  10−6از باشند ،ادامه مي يابد.
خروجي نهايي حل اين مسئله موقعیت مکاني مطلق سه
بعدي هدف  Tبا دقت بااليي است.

اس

در اين بخش ابتدا به بیان مشخصات سنجنده شبیه-
سازي شده و داده مورد استفاده پرداخته ميشود .سپس
به ايجاد سیگنال به صورت شبیهسازي شده طبق روابط
گفته شده و تعیین موقعیت هدف ميپردازيم .در نهايت
نیز نتايج بدستآمده ارزيابي ميشوند.

 -1-5مشخصات داده پیادهسازی شده
پارامترهاي سنجنده راداري زمیني  MIMOموج
میليمتري به صورت شبیهسازي شده در جدول ( )1ارائه
شده است .سنجنده در راستاي آزيموت و زنیت حرکت
مي کند .آنتنهاي گیرنده و فرستنده اين سیستم با
فرکانس میاني  ۷۷/3گیگاهرتز و پهناي باند  600مگاهرتز
به تبادل امواج مي پردازند .طول ريل حرکت سنجنده در
دو راستاي حرکت ،يک متر است و تعداد آنتنهاي
فرستنده و گیرنده به ترتیب  2و  4آنتن است.
جدول  -1پارامترهاي سنجنده و مشخصات داده شبیهسازي شده
پارامتر

عالمت اختصاري

مقدار

فرکانس آغازين

𝑛𝑖𝑚𝑓

77 GHz

طول موج

𝜆

3.9 mm

پهناي باند

𝐵

600 MHz

طول پالس

𝑐𝑇

60 μs

نرخ چرپ

α

10 MHz/μs

فرکانس نمونه برداري
فاصله بین آنتن ها

𝑠𝑓

600 MHz

𝑑

1.95 mm

قدرت تفکیک در راستاي برد

𝑅𝛥

25 cm

بیشترين توان فرستنده

𝑡𝑃

1.5 milliwatt

الگوي فرستنده

𝑡𝐺

30 dB

الگوي گیرنده

𝑟𝐺

30 dB

نويز گیرنده

𝐹𝑁

15 dB

 -2-5پیادهسازی و ارزیابی نتایج
براي شبیهسازي فرض شده است که در محیط انتشار
سیگنال يک هدف نقطهاي قرار دارد .مدل سیگنال خام
دريافت شده از هدف نقطهاي طبق قسمت انتهايي رابطه
( )۷بدست ميآيد و مطابق همین رابطه نیز شبیهسازي
ميشود .سیگنال دريافتي به صورت مختلط است و
بنابراين اطالعات آن به دو دسته حقیقي و موهومي تجزيه
ميشود .از سیگنال مختلط ميتوان مقدار فاز را استخراج

1 Phased Array System toolbox
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 -5پیادهسازی و ارزیابی نتایج

کرد و از اطالعات فاز سیگنال براي تعیین زاويه برخورد
سیگنال به هدف استفاده ميشود.
در ادامه ،سنجنده راداري زمیني  MIMOبا طول موج
میلیمتري با استفاده از جعبه ابزار سیستم آرايه فازي 1در
نرمافزار متلب شبیهسازي شده است .در اين مقاله دو هدف
اصلي در نظر گرفته شده است .هدف اول از شبیهسازي
سنجنده و استفاده از مدل رياضي ذکر شده ،تعیین موقعیت
مطلق سه بعدي يک هدف با دقت مناسب است .هدف
بعدي نیز تعیین بردار جابجايي نسبي هدف به صورت سه
بعدي ،بعد از جابجايي مکان قرارگیري هدف است .بدين
منظور دو سري آزمايش شبیهسازي شده براي تعیین
موقعیت مطلق و تعیین موقعیت نسبي در نظر گرفته شد.
در آزمايش اول ،سه هدف در موقعیتهاي مکاني
متفاوت مطابق شکل ( )6شبیهسازي شد .در هر تصوير،
يک هدف قرار گرفته است .هدف اول در راستاي آزيموت
در وسط صفحه  YZو در نقطه صفر سطح مبناي ارتفاعي
و دقیقا روبروي سنجنده قرار گرفته است .هدف دوم
پايین تر از کمترين ارتفاع سنجنده در راستاي آزيموت و
در سمت چپ سنجنده قرار گرفته است .هدف آخر نیز
باالتر از بیشترين ارتفاع سنجنده و در سمت راست
سنجنده قرار گرفته است .بدين صورت سه هدف در
موقعیتهاي مکاني مختلف در سمتهاي چپ و راست و
در باال و پايین سنجنده مطابق شکل ( )6قرار گرفتهاند .در
زير هر هدف ،موقعیت مکاني آن به ترتیب مؤلفه  Y ،Xو
 Zاز چپ به راست درج شده است.
طول ريلي که سنجنده در هر دو راستاي آزيموت و
زنیت ( )Lبر روي آن حرکت ميکند ،يک متر در نظر
گرفته شده است .طول گامهاي سنجنده در هر دو راستاي
آزيموت ( )dAو زنیت ( )dZنیز  2سانتيمتر فرض شده
است .در نتیجه ،تعداد گامهاي حرکتي سنجنده در
راستاي آزيموت ( )nو زنیت ( )mبرابر با  50ميباشد .در
اين شبیهسازي به دلیل کثرت داده ،از دادههاي مربوط به
يک فرستنده و چهار آنتن گیرنده استفاده شده است.
متعاقبا تعداد دادههاي مورد استفاده برابر با
 50⨯50⨯4=10000است که از آن ميتوان ۷500
مشاهده زاويه برخورد استخراج کرد.
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در هر تصوير يک هدف با موقعیتهاي مطابق شکل
( )6که مقدار سطح مقطع راداري آن يک مترمربع است،
شبیهسازي شده است .با استفاده از حل رابطه سرشکني
کمترين مربعات ( ،)20نتايج حاصل در جدول ( )2ارائه
شده است .در اين جدول موقعیت مطلق سه بعدي
تخمیني با استفاده از روش ارائه شده در اين مقاله ،مقدار
اولیه براي حل مساله ،خطاي مکانيابي در هر راستا و

خطاي جذر میانگین مربعات ( )RMSEارائه شده است.
مقدار  RMSEتوسط رابطه ( )26حاصل ميشود که در آن
𝑋  𝑌 ،و 𝑍 مقادير واقعي موقعیت مکاني هدف هستند و
̂𝑋 𝑌̂ ،و ̂𝑍 مقادير تخمین زده شده حاصل از سرشکني
کمترين مربعات هستند.
()26

̂)2 + (Y − Y
̂)2 + (Z − Ẑ)2
(X − X
√ = RMSE
3

شکل  -6موقعیت مکاني اهداف نسبت به سنجنده و موقعیت قرارگیري سنجنده در سیستم مختصات
جدول  - 2موقعیت مکاني مطلق تخمین زده شده اهداف به صورت سه بعدي و خطاي مربوط به هر هدف (واحد :متر)
RMSE

0/002۷53

0/000835

0/00343

خطای مکانیابی

مقدار اولیه

موقعیت تخمینی

موقعیت واقعی

مؤلفه مکانی

0/0006۷8
0/000048
0/004۷۷2
0/000968
0/000068
0/0010۷4
0/000342
0/000134
0/005928

9/54
0/93
0/38
۷/5۷
-0/61
-1/64
5/53
6/4۷
2/61

9/999322
0/499952
0/004۷۷2
8/000968
-1/000068
-1/998926
4/999658
4/000134
2/9940۷2

10
0/5
0
8
-1
-2
5
4
3

X
Y
Z
X
Y
Z
X
Y
Z

هدف اول

هدف دوم

هدف سوم

نتايج جدول ( )2نشان ميدهد که دقت تعیین
موقعیت مطلق سه بعدي براي اهداف اول و سوم در حدود

در تمامي اهداف ،مؤلفه مکاني  Zداراي خطاي بیشتري
نسبت به دو مؤلفه مکاني ديگر است .خطاي مکانيابي در

سه میلیمتر و براي هدف دوم کمتر از يک میلیمتر است.

تمامي اهداف در دو راستاي  Xو  Yکمتر از يک میليمتر
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میزان جابجايي استفاده شود .در غیر اينصورت ،بدون
استفاده از روش هاي بازيابي فاز و با تفاضل مقادير فاز از
يکديگر ،میزان جابجايي قابل تشخیص است .بر خالف
روش هاي مرسوم ،در اين مقاله روشي ارائه شده است که
عالوه بر تعیین موقعیت مطلق اهداف با دقت مناسب،
بردار جابجايي نسبي را به صورت سه بعدي و با دقت
مناسب تعیین ميکند.
در اين آزمايش سه هدفي که در آزمايش قبل تعیین
موقعیت مطلق شدند ،به صورت شبیهسازي شده طي دو
مرحله جابجا ميشوند .در مرحله اول تمامي اهداف در هر
سه راستا به میزان کمتر از  𝜆/4جابجا ميشوند .مقدار
جابجايي در راستاي برد ،آزيموت و زنیت متفاوت است و
اين مقادير براي هر هدف نیز با اهداف ديگر متفاوت است.
در مرحله دوم میزان جابجايي بیشتر از  𝜆/4در نظر گرفته
شده است .علت انتخاب آستانه  𝜆/4بدين جهت است که
نشان دهیم روش ارائه شده توانايي تعیین هر اندازه میزان
جابجايي ،بدون استفاده از الگوريتمهاي بازيابي فاز را دارد.
شکل ( ) ۷بردار جابجايي نسبي واقعي و تخمیني اهداف
شبیهسازي شده را به صورت سه بعدي نشان ميدهد.
جابجاييها نسبت به مکان اولیه اهداف (زمان  )1که در
آزمايش اول صورت گرفته است ،در نظر گرفته شدهاند.
شکل (-۷الف) بردار جابجايي نسبي اهداف در مرحله اول
که مقدار جابجايي کوچک است را نشان ميدهد و شکل
(-۷ب) بردار جابجايي نسبي اهداف در مرحله دوم را که
مقاديري در حدود چندين سانتيمتر هستند را ،نشان مي-
دهد .به دلیل اينکه اندازه بردارها در شکل (-۷ب) بزرگ
هستند و اختالف آنها به خوبي ديده نميشود ،کمترين
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و در بعضي موارد کمتر از  0/1میليمتر است اما اين خطا
براي مؤلفه  Zبین  1تا  6میلیمتر متغیر است .با استفاده
از نتايج جدول ( )2ميتوان فهمید که مؤلفه مکاني Z
بیشترين تاثیر را بر روي کاهش دقت مکاني و افزايش
مقدار  RMSEدارد.
در آزمايش دوم هدف تعیین دقت جابجايي سه بعدي
و تعیین موقعیت نسبي سه بعدي با استفاده از روش ارائه
شده و مقايسه آن با تعیین موقعیت مطلق است .در روش-
هاي مرسوم تعیین جابجايي ،از روشهاي تداخلسنجي
براي تعیین جابجايي فقط در يک راستا (راستاي برد)
استفاده ميشود .چنانچه اندازه بردار جابجايي بیشتر
از λ/4باشد ،ميبايست از روشهاي بازيابي فاز براي تعیین

مقدار جابجايي از سه مؤلفه مکاني کسر شده است تا اندازه
بردارها کوچک شود و اختالف بین مقدار واقعي و تخمیني
به صورت بصري ،بهتر ديده شود.
همانطور که در شکل ( )۷ديده ميشود ،بزرگي بردار
جابجايي تخمین زده شده تقريبا برابر با بردار جابجايي
واقعي است و فقط در هدف اول است که اين مقدار کمي
متفاوت از مقدار واقعي است .راستاي بردار تخمیني نیز
همسو با بردار جابجايي واقعي است .مطابق شکل (-۷الف)
و (-۷ب) در بردار جابجايي تخمیني ،مؤلفه مکاني Z
بیشترين تاثیر را در خطاي بردار جابجايي ايجاد ميکند و
ساير مؤلفه هاي مکاني خطاي کمتري را ايجاد کردند و
جابجايي نسبي با دقت بسیار بااليي تعیین شده است
جداول ( )3و ( ) 4جابجايي واقعي و تخمیني اهداف را
با استفاده از روش ارائه شده در هر سه راستا به همراه
میزان خطاي ايجاد شده ،به ترتیب براي جابجايي مرحله
اول و دوم نشان ميدهند .در تمامي جابجاييها مقدار
خطاي ايجاد شده کمتر از نیم میليمتر است که دقت
بااليي محسوب ميشود .طبق جدول ( ،)3چون مقدار
جابجايي کمتر است ،میزان خطاي ايجاد شده نیز کم است
و مطابق جدول ( ) 4و به خصوص هدف سوم ،هر چه مقدار
جابجايي بیشتر باشد ،خطاي ايجاد شده نیز بیشتر است.
همانند آزمايش اول ،مؤلفه ارتفاعي  Zبیشترين خطا را
ايجاد ميکند .مؤلفههاي مکاني  Xو  Yکمترين میزان
خطا را دارند و زماني که میزان جابجايي کم است ،خطاي
ايجاد شده کمتر از  0/1میليمتر و در بعضي موارد کمتر از
 0/01میليمتر است .مؤلفه مکاني  Yکه جابجايي در
راستاي آزيموت نیز است ،داراي بیشترين دقت نسبت
سايز مؤلفههاي مکاني است .نتايج حاصل نشان داد که
روش ارائه شده توانايي تعیین بردار جابجايي نسبي به
صورت سه بعدي را بدون محدوديت میزان جابجايي و با
دقت بسیار باال دارد.
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ب
الف
شکل  -۷بردار جابجايي واقعي و بردار جابجايي نسبي به صورت سه بعدي – الف) جابجايي مرحله اول – ب) جابجايي مرحله دوم
جدول  -3بردار جابجايي واقعي و تخمیني اهداف و میزان خطاي آن ها براي هر سه هدف پس از جابجايي مرحله اول (واحد :میليمتر)
هدف سوم

هدف اول

هدف دوم

Z

Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

-0/4
0/6
0/2

0/۷
0/۷02
0/002
0/115

0/5
0/494
0/006

0/4
0/503
0/103

0/۷
0/۷52
0/052
0/0۷4

-0/5
-0/443
0/05۷

-0/5
-0/629
0/129

0/8
0/۷9۷
0/006
0/0۷4

0/6
0/593
0/00۷

مؤلفه مکاني
جابجايي واقعي
جابجايي تخمیني
خطاي جابجايي
RMSE

جدول  -4بردار جابجايي واقعي و تخمیني اهداف و میزان خطاي آن ها براي هر سه هدف پس از جابجايي مرحله دوم (واحد :میليمتر)
هدف سوم

هدف اول

هدف دوم

Z

Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

-100
-100/88۷
0/88۷

90
89/908
0/092
0/515

120
120/032
0/032

40
40/548
0/548

50
50/061
0/061
0/3۷8

-80
- 80/354
0/354

-10
-10/0۷2
0/0۷2

20
19/996
0/004
0/298

15
15/511
0/511

 -6نتیجهگیری
در اين مقاله به پیادهسازي و بررسي روشي جهت
تعیین موقعیت مطلق و نسبي اهداف در يک سیستم
راداري زمیني موج میليمتري از نوع ورودي – خروجي
چندگانه پرداخته شد .بدين منظور ابتدا به شبیهسازي
سنجنده زمیني و هندسه برداشت داده آن پرداخته شد.
در ادامه با استفاده از رابطه سیگنال خام دريافتي ،براي
چند هدف نقطهاي شبیهسازي در محیط نرمافزار متلب
فراهم گرديد .پس از ايجاد سیگنال خام و دريافت آن
توسط آنتن هاي گیرنده ،با استفاده از اطالعات فاز سیگنال
دريافتي ،زاويه برخورد رسیده از هدف نسبت به آنتن
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مؤلفه مکاني
جابجايي واقعي
جابجايي تخمیني
خطاي جابجايي
RMSE

گیرنده تعیین شد .سپس به دلیل حرکت سنجنده در يک
صفحه دو بعدي و افزونگي مشاهدات زاويه ،از معادالت
سرشکني کمترين مربعات براي تعیین موقعیت مطلق
اهداف به صورت سه بعدي استفاده شد.
در اين مقاله دو آزمايش مطرح شد که در آنها سه
هدف نقطهاي شبیهسازي شدند .يکي از آزمايشها به
بررسي دقت تعیین موقعیت مطلق و ديگري به بررسي دقت
تعیین موقعیت نسبي پرداخت .در آزمايش اول بیشترين
خطاي موجود در حد  3میليمتر براي تعیین موقعیت
مطلق سه بعدي بود .در اين آزمايش تعیین موقعیت در
راستاي برد و آزيموت با دقت مناسبي انجام گرديد اما
بیشترين خطاي ايجاد شد در تعیین موقعیت مؤلفه  Zبود
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0/5  دقت تعیین اين بردار حدود، متر بود1/8 جابجايي
 در اين آزمايش هم بیشترين خطا مربوط به.میليمتر است
 نتايج حاصل از اين مقاله نشان داد که بر.مولفه قائم است
خالف ساير روشهاي مرسوم که از بازيابي فاز براي تعیین
𝜆 و فقط به صورت يک يا/4 مقدار جابجاييهاي بزرگتر از
 روش ارائه شده توانايي تعیین،دو بعدي استفاده ميکنند
بردار جابجايي نسبي به صورت سه بعدي با دقت مناسب و
.بدون وابستگي به اندازه میزان جابجايي را دارد

 از همان، در آزمايش دوم. میليمتر متغیر بود6  تا1 که از
اهداف شبیهسازي شده در مرحله اول استفاده اما جهت
 اين اهداف طي دو،بررسي دقت تعیین بردار جابجايي نسبي
مرحله و مقادير بزرگي مختلف و در راستاهاي متفاوت
 نتايج بررسي نشان داد که هر چه مقدار.جابجا شدند
 دقت بردار جابجايي تخمیني نیز بهتر،جابجايي کمتر باشد
 در بهترين حالت دقت بردار جابجايي نسبي کمتر از.است
 میليمتر بود و در بدترين حالت که اندازه بردار0/1
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