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تخمین حالت دریا با استفاده از رادار با قدرت تفکیک باال
علی محمد دهقانی ،1سید محمد علوی ،*2عباس شیخی ،3رضا حقمرام ،4مریم سادات خاتمی
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 -1دانشجوی دکترا -2 ،دانشیار ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) -3 ،استاد ،دانشگاه شیراز -4 ،استادیار ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،
 -5دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی
(دریافت55/11/11 :؛ پذیرش)55/11/11 :

چکیده
برای رادارهای دریایی ،مفهوم حالت یا فورس دریا مهم میباشد .در این مقاله در ابتدا معادله موج دریا و شکل حرکتی آن تعیین شده و سپس
با استفاده از نرمافزار  Fekoشکلهای حاصل از موج دریا بازسازی شده است .در گام بعدی اقدام به محاسبه  RCSحاصل از برخورد امواج رادار
با قدرت تفکیک باالی معین ،به سطح دریا کرده تا زمینه بهدست آوردن سیگنال برگشتی از امواج دریاا در ورودی آناتن مهیاا شاود .زاس از
مشخص شدن سیگنالهای برگشتی در حوزه زمان و دریافت این سیگنالها توسط سیستم گیرنده رادار ،ممانهای اول تا چهارم آنها محاسبه
میشود .سپس اقدام به تشکیل فضای ویژگی کرده و با استفاده از آن موج دریا در چهار حالت مختلف دستهبندی میشود .در نهایات نیاز باا
اضافه کردن نویز به سیگنالهای برگشتی از دریا دقت روش زیشنهادی اندازهگیری شده است.
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تخمین حالت یا وضعیت دریا ،شکل موج دریا ،رادار  ،HRRممانهای موج دریا ،دستهبندی امواج دریا.

 .1مقدمه

در طراحی کشتی ها و نیروهای وارد بر آنها از سوی آب ،شناسایی
حالت دریا بسیار مهم میباشد .موج دریا دارای یک حرکت بسیار
زیچیده است .ارتفاع موج و فرکانسهای احتمالی موجاود در آن،
از عوامل مهم ،در شبیهسازی موج دریا میباشند .امروزه مفااهیم
مربوط به موج تصادفی نقش زیادی در طراحیهای دریاایی دارد.
بدینمنظور برای شبیهسازی موج دریا نیز از مفاهیم موج تصادفی
استفاده میشود .در گذشته بارای تخماین حالات دریاا کارهاای
مختلفی صورت گرفته است .مقاله [ ]9از روشی با عناوان Three
 Frequency Radar Altimeterبارای تخماین ارتفااع ماوج دریاا،
استفاده می کناد .در ایان مقالاه از دو ارتفااع سانت کاه تواناایی
کارکردن در ساه باناد فرکانسای را دارناد ،اساتفاده شاده اسات.
از ارتفاع سنت  Poseidon-2که قابلیت کاار در دو باناد فرکانسای
 Kuو Cرا دارد ،در فرکاااااانسهاااااای  93/6 GHzو 5/3 GHz
استفاده شاده اسات .همچناین از ارتفااع سانت  AltiKaدر باناد
فرکانسای  Kaو فرکاانس  35/75 GHzاساتفاده شاده اسات .در
نهایت با بهرهبردن از روش  MLEاقدام به تخمین ارتفاع موج دریا
مااینمایااد .در مقالااههااای مختلفاای همچااون [ ]2-4از تصاااویر
بهدستآمده از سطح دریا و تجزیه و تحلیل سهبعدی آن ،اقدام به
*رایانامه نویسنده مسئولmalavi@ihu.ac.ir :
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شناسایی حالت دریا نمودهاند .روش دیگر برای اندازهگیری و
تخمین وضعیت دریا ،9استفاده از ماهواره میباشد [.]5-6
همچنین استفاده از روشهای مبتنی بر رادارهای دهانه
مصنوعی 2نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است [.]7
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در این مقاله با توجه به تغییر رفتار امواج دریا در حالتهاای
مختلف و بررسی این تغییرات ،یک روش جدید برای دستهبنادی
حالتهای مختلف دریا ارائه شده است .در این روش باا تکیاه بار
تفاوتهای موجاود در مقاادیر مرباوط باه مماانهاای چهارگاناه
سیگنالهای برگشتی حاصل از تابش امواج الکترومغناطیسی یک
رادار با قدرت تفکیک باال به زهناه دریاا ،اقادام باه دساتهبنادی
حالتهای دریا شده است .بررسیهای اولیه انجاامگرفتاه در ایان
خصوص این مطلب را نمایان میکرد که تغییرات بهوجودآمده در
شکل ظاهری امواج دریا ،میتواند خصوصیات آمااری متفااوتی را
از خود نشان دهد .مطالعه بر روی خصوصیات آماری سیگنالهای
برگشتی از دریا نشان داد که با افازایش سارعت بااد و در نتیجاه
افزایش ارتفاع ماوج دریاا ،باهطاور نسابی تغییارات منظمای در
خصوصیات آماری این سیگنالها ایجاد میشود ،که مایتاوان باا
فهم و استخراج این ارتباط ،موفا باه دساتهبنادی حالاتهاای
Sea State
SAR; synthetic aperture radar

1
2

مجله علمی -پژوهشی” رادار “ ،سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1931

32

مختلف دریا شد .انتخاب رادار با قدرت تفکیک باال به ایان دلیال
میباشد که تابش امواج الکترومغناطیسی در قالب زالسهاای باه
اندازه کافی کوتاه ،میتواند جزئیات بیشاتری از رفتاار و تغییارات
امواج دریا در حالتهای مختلف را ارائاه دهاد .باه هماین دلیال
میتوان با تجزیه و تحلیل مکانهای کمتری از سطح دریا اقدام به
دستهبندی حالتهای دریا نمود .چراکه با استفاده از زاالسهاای
زهن ،بارای دریافات اطاعاات کاافی از ساطح دریاا بایاد مکاان
بیشتری از دریا را مورد مطالعه قرار داد ،که این مسئله نیازمند به
حافظه بیشتر برای دریافت اطاعات و همچنین طوالنیتار شادن
زمان زردازش میشود .در نهایت نیز تشکیل فضای ویژگی حاصل
از ممانهای سوم و چهارم مربوط به سیگنالهای برگشتی از دریا،
به عنوان یک روش جدید در دستهبندی حالتهای مختلف دریاا
ارائه شده است.

این دامنهها میکنند .به این دامناه یاا ارتفااع محاسابهشاده
گفته میشود [ .]5بدینترتیب ارتفاع بهدستآمده ،بهعنوان ارتفاع
موج اصلی در نظر گرفته میشود .بنابراین ،برای توصایف معادلاه
9
موج دریا میتوان عاوه بر ماوج اصالی تعادادی زیار ماوجهاای
محدود را با دامنه و طول موج و فازهای متفااوت در نظرگرفات و
در نهایت با جمع کردن این زیر موجها و موج اصالی باا یکادیگر،
معادله موج را محاسبه نمود [ .]94بدینترتیب مایتاوان معادلاه
موج را به صورت ذیل در نظرگرفت [:]9
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بهترین روش برای توصیف موج دریا ایناسات کاه ساطح دریاا و
امواج موجود در آن را یک فرآیند اتفاقی بدانیم .موجهای سطحی
به طور ذاتی غیر خطی هستند .اما برای بهدساتآوردن معاادالت
ریاضی حاکم بر آنها ،میتوان تحت شرایطی ،امواج را باه صاورت
یک موج سطحی دو بعدی خطی درنظرگرفت .همچنین با توجاه
به اینکه در بررسی امواج دریا ،عامل مهم ،ارتفااع یاا دامناه ماوج
میباشد ،میتوان معادله ماوج دریاا را در راساتای محاور  xو باا
دامنه  yدرنظرگرفت [ .]8حال میتوان محور  xرا محاور زماان و
محور  yرا دامنه موج در نظرگرفت و بدینترتیب اقدام به ترسایم
و محاسبه معادالت موج نمود.
بر اساس تئوری موج خطی ،میتوان بیانکرد کاه یاک ماوج
بیقاعده تصادفی ،از مجموع بینهایت موج قاعادهمناد معاین باا
دامنهها و فازها و طولموجهای متفاوت و تصادفی تشکیل شدهاند
و بدینترتیب می تاوان گفات کاه ماوج باه صاورت یاک فرآیناد
تصادفی ایستان در نظر گرفتاه شاده اسات [ .]1البتاه منظاور از
ایستان بودن موج دریا ،ثابت ماندن ممانهای اول و دوم در امواج
دریا میباشد که این امر در ادامه ،در قسمت  2-5و در شاکل 99
به اثبات رسیده است .اگر برای مدت زمان معینی به ساطح دریاا
نگاه شود ،بسته به میزان سرعت باد ،ارتفاعهاای مختلفای در آب
دریا مشاهده میشود .برخی از ایان ارتفااعهاا ،خیلای بزرگتار از
ارتفاعهای دیگر هستند .یک تعریف متداول از ارتفااع ماوج دریاا
بدینصورت میباشد که در ابتدا برای یاک مادت زماان معاین و
محدود ،ارتفاعهای مختلف آب را محاسبه میکنند .بهعنوان مثال
اگر برای یک مدت زمان محدود( ،در حد چند ده ثانیه)  924قله
یعنی  44مورد بزرگتر را در نظرگرفته و اقدام به میانگینگیری از
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یا ارتفاع موج مشاهده شود 31 ،از بلندترین ارتفااعهاای موجاود،

∑

معادله فوق را میتوان بهصورت دقی تری نیز بیانکرد
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 .2معادله موج دریا
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که در آن ،فاز تصادفی با توزیع یکنواخت بین ، ،
عدد موج ،فرکانس زاویهای 2مشاهدهشده از یک نقطه ثابات و
دامنه ثابت مؤلفه سینوسی iام است .همچناین ،زاویاه باین
جهت انتشار موج دریا با جهت مرجاع اسات [ .]99بارای مؤلفاه
سینوسی iام ،سرعت فاز  ،سرعتی است که قله موج را نسبت به
یک مرجع ثابت جا به جا میکند .با فرض عما نامتنااهی بارای
دریا ،داریم:
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که طول موج مؤلفه iام و  gشتاب گرانشی زمین میباشد.
رفتار یک موج نامنظم کامل را میتوان به صورت حرکت یک
نقطه معین از صفحه ،در هنگام عبور موج در نظر گرفت .بنابراین،
اگر نقطه ) (0,0در نظر گرفته شود ،میتوان ارتفااع ماوج در ایان
نقطه در مدت زمان معین را به صورت زیر نوشت :
()6

(

)

∑
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 .9بهدست آوردن طیف موج دریا
در یک فرآیند اتفاقی ایساتان ،مشخصاات اماواج موجاود در آن،
بوسیله تحلیل طیف موج ،بیان میشود .برای نمایش طیافهاای
موج ،نمونههای زیادی تا کنون منتشر شده است .به عنوان مثاال
Sub-Wave
Circular Frequency
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میتوان به طیف  ،P-Mطیف  ،JONSWAPطیف  ITTCو ...اشاره
کاارد [ .]6در ایاان مقالااه از طیااف  P-Mباارای امااواج باایقاعااده
استفاده شده که بهصورت رابطه ( )7بیان مایشاود [ .]92البتاه
ذکر این نکته مهم میباشد که در [ ]92نیاز هماان مادل رابطاه
زمانی امواج بیقاعده که در رابطه ( )9نحوه تشکیل آن بیان شده،
بکار رفته است.

99

)

()7

(

برای ترسیم شکل  ،9در ابتدا مقدار
به تعداد یکصد مقدار

فرکانس زاویهای در این محدوده به دلیال کاماثار باودن مقاادیر
فرکانس باال در رابطه ( )94میباشد که قبا نیز اشاره شد.
با توجه به شکل  9میتوان به یک نتیجه مهم دسات یافات،

) (

که اساس این تحقی را شکل میدهد .هماانگوناه کاه مشااهده
می شود ،طیف حاصل از امواج دریا ،باا افازایش ارتفااع ماوج ،باه
سمت چپ هدایت شده است و این مساله بدین معنا میباشد کاه
هر چه ارتفاع موج افزایش یافته است ،میزان چولگی 9طیاف نیاز
افزایش یافته است .چولگی همان ممان سوم میباشد ،که میازان
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براساس تحقیقات انجاامشاده در [ ،]8بهتارین حالات بارای
درنظرگرفتن توانهای فرکانس باال و فرکاانس زاایین موجاود در
موج ،قراردادن مقادیر  P=5و  q=4در رابطه طیف میباشد.
بنابراین ،طب طیف  P-Mخواهیمداشت :
)

()94

(

کتشدگی نسبت به طیف نرمال را بیان میکند.

 .4شبیهسازی و تولید سیگنالهای برگشتی از
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 ، ،انتخاب نموده و در

نهایت با استفاده از رابطه ( )94شکل فوق ترسیم میشود .انتخاب

زارامتر  ،pبیانگر توان دنباله فرکانس باالی موج میباشد و زارامتر
 ،qمرباوط باه شایب قسامت فرکاانس زاایین مایباشاد A .و B
زارامترهای وابساته باه ارتفااع ماوج و زریودهاای موجاود در آن
میباشاند .رواباط مرباوط باه محاسابه  Aو  Bباه صاورت ذیال
میباشند [ 9و :]5
()8

را در محدوده

را معینکرده و سپس

دریا در حوزه زمان

o
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هدف نهایی این مقاله ،دستهبندی امواج دریا و در نتیجه ،تخمین

) (

با توجه به رابطه بهدساتآماده بارای طیاف ماوج ،مشااهده
میشود که بیشتر انرژی موج در فرکانسهای زایینتر قرار دارد و
همچنین طیف حاصل بهصورت باند باریاک باوده و انارژی آن در
یک محدوده معین قرار گرفته است .طیف موج حاصل ،بر اسااس
چهار ارتفاع مختلف موج دریا ،در شکل  9به تصویر درآمده است.

وضعیت یا حالت دریا میباشد .برای رسیدن به این هدف ،در ابتدا
میبایست بتوان سیگنال برگشتی از دریا در حالتهای مختلف را
محاسبه کرده و یک بانک اطاعاتی تشکیلشود .برای این منظور
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با توجه به رابطه ( )2میتوان نحوه تغییرات یک نقطه از دریا را به

صورت زیر مدل کرد [:]94

()99
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 ،Mتعداد نمونههای الزم و  ،عددی بین  4و  4/5میباشاد ،کاه
محدوده فرکانسی برای شبیهسازی طیف موج دریا در یک ارتفااع
معین را مشخص مینماید .این محدوده طوری معین میشود کاه
تنها فرکانسهایی که ماوج دریاا در آنهاا دارای انارژی بیشاتری
هستند را انتخاب نماید .در این تحقی  ،جهت شابیهساازی ماوج
دریااا ،مقااادیر و  Mبااه ترتیااب براباار بااا  4/25و  75در نظاار
شکل  .1طیف موج دریا در ارتفاعهای ( )9-4متر
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گرفته شدهاند .به عنوان نمونه در شکل  ،2تغییرات یاک نقطاه از

معین را به تصویر کشیدهاست .برای ساخت نمونه دو بعدی آن در

دریا ،هنگامی که ارتفاع موج  9و  4متر میباشاد ،باه نماایش در

نرمافزار  ،Fekoباید رابطاه مکاانی شاکل را باهدسات آورده و در

آمده است .البتاه بایاد توجاه داشات کاه در رواباط ()95(-)94

نرمافزار ترسیم کرد .با توجه به این که آنتن رادار از ناوع باادبزنی

عامت منفی موجود در زرانتز با عامت منفی مربوط باه مقاادیر

فرض شده ،در هر تابش موج توسط رادار ،سطح باریک و طاوالنی

( (بااهدلیاال آنکااه مقاادار کااوچکتر از یااک

از دریا روشن خواهد شد .از انحنای عرض این مستطیل باریاک و

) (

و)

و

ماایباشااد) حااذف شااده و از موهااومی شاادن مقااادیر
جلوگیری میشود.

بلند صرفنظر کرده و فقط خمیدگیهای طولی آن مدل میشود.
باه همااین منظااور از رساام منحناای در بخااش Analytic Curve

زس از تابش سیگنال رادار به دریا و دریافت نمونههاایکاافی

نرم افزار  Fekoاستفاده شده و سپس ،خم بهوجودآماده ،باه یاک

از آن ،باید اقدام به ت ولید سیگنال برگشتی از دریا نمود .برای این

سطح انحنا دار دوبعدی تبدیل میشود .برای این که امواج دریا در

منظور ،با استفاده از شکل ماوج فیزیکای باهدساتآماده از دریاا

یک لحظه و در مکانهای مختلف مدل شود ،ابتدا فاز ،سرعت فاز

Feko

و دامنه تصادفی ،معین شده و سپس تنها متغیر مکان در معادلاه

و ایجاد یک برش متناسب با طاول ماوج ارساالی از رادار ،میازان

موج ( )2تغییر میکند .بهایانترتیاب ،در هار مرحلاه بارای یاک

 RCSبرگشتی را محاسابه نماوده و اقادام باه تولیاد نمایاه بارد

ارتفاع مشخص ،نتیجه شبیهسازی را به ازای یک بازه  244متری

RCS

به دستآورده و در نرمافزار  Fekoوارد میشاود .زاس از تحلیال،

روشهااای مختلفاای وجااود دارد کااه از جملااه روشهااای جدیااد

خروجی هاای نارمافازار  ،Fekoکاه شاامل فااز و دامناه میادان

میتوان به مرجع [ ]93اشارهکرد.

زراکندگی است را به کد  MATLABواردکرده و در نهایت نمایاه

(همچون شکل  )2و ساخت نمونه دو بعدی آن در نرمافازار

D
I

ایجادشده در ورودی گیرنده میشود .در ارتباط با محاسابه

S
f

شکل  ،2تغییرات فیزیکی یک نقطه از دریا در یک بازه زمانی

o
e

برد حاصل میشود.

v
i
h

r
A

شکل  .2تغییرات یک نقطه از دریا در یک بازه زمانی  244ثانیهای برای ارتفاعهای  9mو 4m
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شکلهای ( ،)3-7زنت نمونه از  984نمونه بهدساتآماده توساط
ناارمافاازار  ،Fekoدر وضااعیتهااای مختلااف دریااا را بااه نمااایش
گذاشتهاند .در این شکلها ،زاالس تابشای از رادار ،مساافتی 244
متری بر روی سطح دریا را زیموده و  533نمونه از ماوج دریاا را
ایجاد کرده است .بنابراین فاصله بین هر نمونه در ایان شاکلهاا،
 37/5 cmمیباشد.

شکل  .6نمایه برد بهدستآمده از امواج دریا با ارتفاع 2 m

D
I

S
f

شکل  .9نمایه برد بهدستآمده از امواج دریا با ارتفاع 4/9 m

o
e

v
i
h

شکل  .4نمایه برد بهدستآمده از امواج دریا با ارتفاع 4/6 m

شکل  .7نمایه برد بهدستآمده از امواج دریا با ارتفاع 3/3 m

در شکلهای فوق محور افقی ،شماره نمونههاای دریاافتی از
نمایه برد دریافتشده و محور عمودی دامنه مربوط به هار نموناه
میباشد .با توجه به شکلهای فوق این قضیه مشهود است که در
وضعیت یک دریا ،به دلیل آنکه تغییرات قلههای موج دریا نسابت
به یکدیگر کم میباشد( ،بدین معنا که ارتفاع بلندترین قلاههاای
موج تا ریزموجهای موجاود تفااوت زیاادی ندارناد) نمایاهیبارد
ایجادشده در حوزه زمان ،دارای قلههاای نسابتا نزدیاک باه هام
میباشند .اما در وضعیتهای باالتر نظیر وضاعیت چهاار یاا زانت
دریا ،به دلیل آنکه ارتفاع و زهنای بلندترین قلههاای ایجادشاده
در این وضعیت ،نسبت به ریاز ماوجهاای موجاود در اطاراف آن
خیلی بیشتر است ،لذا نمایه برد حاصل ،دارای تکقلههای بلناد و
قلههای خیلیکوچک میباشد .با مطالعه حاالت فوق میتاوان باه
طور کلی به این نتیجه رسید کاه ،هرچاه میازان حالات دریاا در
مرتبه باالتری قرار بگیرد ،تعداد قلههای بزرگ آشکارشده در نمایه
برد ،نسبت به کل قلههای موجود در این نمایه ،کمتر خواهد شد.

r
A

در این تحقی مطاب باا اساتاندارد بیاانشاده در جادول ،9
حالتهای مختلف دریا ،تعریف شده است.
شکل  .1نمایه برد بهدستآمده از امواج دریا با ارتفاع 9/2 m
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استفاده میشود .برای محاسبه هر کدام از ممانهای چهارگاناه از
روابط زیر استفاده شده است [.]94

جدول  .1مشخصات حالتهای مختلف دریا
ارتفاع متوسط موج

سرعت باد

()m

(گره دریایی)

4 - 4/3

>7

9

4/3 – 9

7-92

2

9 - 9/5

92-96

3

9/5 – 2/5

96-91

4

()91

2/5 – 4

91-23

5

در روابط فوق ،بردار مربوط به نمونههای نمایه برد حاصال
از تابش رادار به دریا ، ،تعداد نمونههاای موجاود در نمایاه بارد
آشکارشده و  ،میاانگین نموناههاای نمایاه بارد ،مایباشاد .در
شبیهسازیهای انجامشده ،برای هر کدام از ارتفاعهای امواج ،یک
بردار با  533نمونه در نرمافزار  Fekoایجااد شاده اسات .در ایان
تحقی ا  ،ارتفاااعهااای در نظاار گرفتااهشااده باارای آمااوزش ایاان
دستهبندیکننده 4زیشنهادی ،تا ارتفاع  2/5mمعادل با وضعیت 4
دریا و مطاب با جدول  2میباشند .ارتفاعهای در نظر گرفتهشده،
همان در معادالت مربوطه میباشند.

حالت دریا

()96

)

()98

D
I

 .1روش پیشنهادی در دستهبندی موج دریا و
بهدست آوردن حالت دریا

S
f

برای رسیدن به یک روش دساتهبنادی اماواج دریاا و در نتیجاه
تخمین حالت دریا به وسایله یاک رادار باا قادرت تفکیاک بااال،
مراحل زیر زیشنهاد میشود.

 .1-1تشکیل نمایه برد در ورودی گیرنده رادار

)

()97

o
e

در مرحله اول ،نمایههای حاصل از تابش رادار  HRRبه سطح
دریا ،با توجه به بخش  4مقاله شبیهسازی شده و توسط گیرنده
رادار جمعآوری میشوند .در این تحقی  ،با دادههای شبیهسازی
و استفاده از نرمافزارهای  Fekoو  ،matlabکار انجام گرفتهاست.
( ،τمعادل با زهنای
زهنای زالس رادار  ،HRRبه میزان
باند  ،)444 MHzفرکانس رادار برابر با  94 GHzو قطبش امواج
رادار بهصورت افقی در نظر گرفته شده است .همچنین زاویه
تابش رادار با امواج دریا  θ=81°میباشد .باید توجه داشت که
هرچه از زالسهای زهنتر استفاده شود ،به دلیل آنکه تعداد
قلههای بیشتری از موج دریا در یک زالس رادار قرار میگیرند ،به
جاروب منطقه وسیعتری ،برای زردازش رفتار امواج دریا نیاز
است .همین امر باعث افزایش زمان و حجم حافظه مورد نیاز برای
زردازش ،در مقایسه با زالسهای کوتاهتر میشود.

 .2-1محاسبه ممانهای چهارگانه امواج و تشکیل
فضای ویژگی چهاربعدی
در روش زیشاانهادی ،زااس از تولیااد نمایااه باارد مربااوط بااه
سیگنالهای بازگشتی از دریا ،بارای دساتهبنادی اماواج دریاا ،از
3
محاساابه مقااادیر میااانگین ،9واریااانس ،2چااولگی و کرتوساایس

(
∑

(

] )

∑ √[

(
)

(

∑

] )

(

∑ [

جدول  .2ارتفاعهای در نظر گرفتهشده مربوط به حالتهای

v
i
h
وضعیت دریا
1

2

مختلف دریا ،جهت شبیهسازی
تعداد ارتفاعهای در نظر
گرفته شده
4

r
A
8

9

6

4

11

ارتفاعهای در نظر گرفته
شده )(m
- 1/2 - 1/1 – 1/11
1 /9
-1/6-1/1-1/4-1/92
1-1/3-1/8-1/7
-1/9-1/2-1/1-1/11
1/1-1/4
-1/8-1/7-1/6-1/11
-2/2-2/1-2-1/3
2/1-2/4-2/9

با توجه به جدول  2و بردارهای مرباوط باه نمایاههاای بارد
ایجادشده و اعمال روابط ( )92-95بر آنهاا ،یاک فضاایویژگای
چهاربعدی ایجاد میگردد .برای به تصویر کشیدن این فضا ،از سه
بعد آن استفاده نموده و شکل  8به عنوان فضای ویژگای معرفای
میشود .ابعاد ایان فضاا هماان مماانهاای دوم ،ساوم و چهاارم
نمایههای برد ایجاد شده میباشند.
Classifier

1

Mean
Variance
3
Kurtosis
2
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شکل  .8فضای ویژگی حاصل از ممانهای دوم ،سوم و چهارم از
نمایههای برد ایجادشده

همانگونه که در شکل  94مشهود میباشد ،میزان واریانس مربوط
به نمایههای برد امواج دریا ،تقریبا حالت نزولی دارد ،اما نمیتوان
از این مورد به عنوان یک ویژگی برای دساتهبنادی اهاداف دریاا
استفاده کرد .با توجه به شکل  ،94معلوم مایشاود کاه واریاانس
برخی از ارتفاعهای موج دریاا در حالاتهاای  9و  2و همچناین
برخی از ارتفاعهای مربوط به حالتهای  3 ،2و 4دارای محادوده
واریانسی مشابه میباشند .بناابراین از ویژگای ایجادشاده توساط
واریانس نمایهها ،نمیتوان به عنوان یک ویژگی برای دستهبنادی
امواج دریا استفادهکرد.
اگر فضای ویژگی بر اساس ممانهاای اول و دوم مرباوط باه
نمایههای برد امواج دریا در نظر گرفتاه شاود ،شاکل  99حاصال
خواهد شد.

اگر فضای ویژگی حاصل بهصورت دوبعدی و با در نظرگرفتن
ممانهای سوم و چهارم در نظر گرفتاهشاود ،شاکل  1باهدسات
خواهد آمد.

D
I

S
f

o
e

شکل  .3فضای ویژگی حاصل از ممانهای سوم و چهارم از نمایه برد
ایجاد شده

با توجه به شکل  ،1مشاهده میشود که با افزایش ارتفاع موج
دریا ،ممانهای سوم و چهارم نمایههای برد نیز افزایش مییابناد.
بدینترتیب میتوان نتیجه گرفات کاه باین ارتفااع ماوج دریاا و
ممانهای سوم و چهارم مربوط به نمایههای ایجادشده توسط آنها،
یک رابطه مستقیم وجود دارد.
اگر یک فضای ویژگای دو بعادی دیگار ،باا در نظار گارفتن
مماانهاای دوم و سااوم نمایاههاای باارد ایجااد شاود ،شااکل94
حاصل میشود.

v
i
h

شکل  .11فضای ویژگی حاصل از ممانهای اول و دوم از نمایههای برد
ایجادشده

r
A

با دقت در شکل  99معلوم میشود که ،اساتفاده همزماان از
ممانهای اول و دوم نمیتواند به عنوان یک فضای ویژگای بارای
دستهبندی امواج دریا ،بهکار رود .هم میانگین حالتهای مختلاف
دریا و هم واریاانس آنهاا ،قابال تفکیاک نباوده و باه های نحاو
نمیتوان از این ممانها به عنوان معیاری برای سانجش وضاعیت
دریا استفاده کرد .بنابراین ،از مقایسه شکلهاای  1-99مایتاوان
نتیجه گرفت که بهتارین حالات بارای تشاکیل فضاای ویژگای و
تفکیک حالتهای مختلف دریا ،اساتفاده همزماان از مماانهاای
سوم و چهارم است.

 .9-1افراز فضای ویژگی بر اساس وضعیتهای
مختلف دریا
با توجه به موارد بیانشده در بخش  ،2-5فضای دو بعدی حاصل
از ممانهای سوم و چهارم نمایههای برد ،به عنوان فضای ویژگای
اصلی در این تحقی در نظار گرفتاه شاده اسات .از آنجاایی کاه
ارتفاعهای موج دریا به ترتیب افزایش داده شدهاناد و باه هماین
شکل  .11فضای ویژگی حاصل از ممانهای دوم و سوم از نمایه برد
ایجادشده
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افزایش یافته ،میتوان فضای ویژگی بهدساتآماده را باه ناواحی

سیگنالهای برگشتی از دریا را به عنوان کاتر مایشناساند ،لاذا
3

مختلفی افراز نمود ،بهطوری کاه هار ناحیاه را ،متعلا باه یاک

میتوان به جای عنوان  ،SNRاز  ، CNRنیز استفاده نمود.

وضعیت دریا در نظر گرفت .نکته مهم این اسات کاه در انتخااب

بدین منظور بر طبا روش بیاانشاده در قسامت 34 ،9-5
نمونه ،نمایه برد جدید ایجاد میشود .سپس هر  34نمونه نمایه را
با نویزهای مختلف که دارای توانهای متفاوت میباشند ،آغشاته
کرده و از دستهبندیکننده عبور داده میشوند .در انتها چگاونگی
کارکرد دستهبندیکننده را مورد ارزیابی قارار داده و دقات روش
زیشنهادی اندازهگیری میشود .شکل  ،93نمونهای از اعماال 34
نمونه نمایه نویزی به دستهبندیکننده ،تحت نویزهای متفااوت را
به تصویر کشیده است.

ارتفاعهای دریا ،کمترین و بااالترین ارتفااعهاای مرباوط باه هار
وضعیت دریا در نظر گرفته شده و بقیه ارتفاعهاا نیاز باا اخاتاف
 4/9mدر بین ارتفاعهای بیشاینه و کمیناه هار حالات ،انتخااب
گردیدهاند .این امر باعث میشود تا به طور یقین بیاان نماود کاه
استدالل افزایشی بودن ممانهای سوم و چهاارم نمایاههاایبارد،
صحیح است.
با توجه به مطالب فوق میتوان شکل  92را به عناوان نتیجاه
نهایی مربوط به دستهبندی امواج دریا و معیاری جهت سنجش و
تخمین حالت دریا در نظرگرفت.
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شکل  .12افراز فضای ویژگی حاصل از ممانهای سوم و چهارم از
نمایههای برد ایجادشده و دستهبندی حاالت دریا

iv

شکل  .19سی نمایه برد ایجادشده در هر وضعیت دریا

هاار  34نمونااه نمایااه مربااوط بااه وضااعیت  ،9در محاادوده

h
r

مشخصشاده ،قرارگرفتاهاناد .از  34نموناه نمایاه ایجادشاده در

 .4-1تست دقت روش پیشنهادی
قسمت  3-5نحوه کارکرد و تشکیل فضای ویژگی یا همان مرحله
آموزش را بیان میکناد .بارای سانجش دقات روش زیشانهادی،
نمایههای برد جدید کاه آغشاته باه ناویز نیاز مایباشاند ،را در
ارتفاعهای متفاوت ایجاد کرده و از دستهبندیکننده طراحیشده،
عبور داده و بدینترتیب میتوان سیگنال به نویز مورد نیااز بارای
انجام یک دستهبندی مناسب از اماواج دریاا را ارائاه داد .الزم باه
ذکر است که منظور از سیگنال به نویز مورد نظر در این تحقی ،
سیگنال به نویز در ورودی دستهبندیکننده میباشد ،بادینمعناا
که زس از آشکارسازی نمایه برد 9توسط بلوک آشکارکننده ،برای
انجام یک دستهبندی و تخمین مناسب از وضعیت دریا ،چه میزان
 ،SNR2در خروجی آشکارکننده یا ورودی دستهبندیکننده ،نیااز
میباشد .نکته دیگر در این مقاله این است که ،به دلیل زارداختن
به موج دریا ،منظاور از سایگنال برگشاتی ،هماان سایگنالهاای

وضعیتهای  3 ،2و  4بهترتیب ،یک ،دو و چهار ،نمایاه ،خاارج از
محدوده قرار گرفتهاند .حال نویز گوسی سافید جماعشاونده 4باا

A

توانهای متفاوت را به نمایههای ایجادی ،اضافه کرده و رابطه بین
افزایش توان ناویز باا میازان دقات کاارکرد دساتهبنادیکنناده
زیشنهادی ،در قالب جدول  3بهدست میآید .در جدول  ،3رابطه
 ،SNRاز تقسیم توان متوسط سیگنال برگشتی از دریاا باه تاوان
متوسااط نااویز ایجااادی ،باهدساات آمااده اساات .منظااور از دقاات
اندازهگیری این است که با افزایش تدریجی ناویز ،چناد نموناه از
 34نمونه ایجادشده در شکل  ،93خاارج از محادوده معاینشاده
برای هر وضعیت دریا قرارمیگیرند .بدینترتیب مایتاوان درصاد
قرارگرفتن ممانهای محاسبهشاده بارای هار وضاعیت دریاا ،در
محدودههای معینشده برای هر وضعیت ،تحت نویزهای مشخص
را ،در قالب جدول  ،3محاسبه نمود.

برگشتی از دریا باوده و چاون معماوال در فعالیاتهاای دریاایی،
Range ProFile
Signal to Noise Ratio
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1
2

Clutter to Noise Ratio
AWGN; Additive White Gaussian Noise

3
4

تخمین حالت دریا با استفاده از رادار با قدرت تفکیک باال؛ علیمحمد دهقانی و همکاران

جدول .9رابطه میزان  ،SNRبا دقت اندازهگیری وضعیت دریا

93

در ورودی
دستهبندی کننده

دقت در
اندازهگیری
وضعیت  9دریا

دقت در
اندازهگیری
وضعیت  2دریا

دقت در
اندازهگیری
وضعیت 3و 4دریا

12/34

%944

%16.66

%86.66

72/42

%944

%15.7

%86.66

52/37

%944

%13.24

%83.33

32/38

%16.57

%13.24

%83.33

92/64

%13.24

%71.12

%64

99/95

%13.24

%61.13

53.33

94/55

%13.24

%53.28

%44

)SNR(dB
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در باند  kaو  245kmدر باند  kuاقدام به اندازهگیاریهاای ماورد
نظر کردهاند .شکل  ،95نشاندهنده موارد یادشده میباشد.

شااکل  ،94نمااودار دقاات عملکاارد دسااتهبناادیکننااده
زیشنهادی را نسبت به سیگنال باه ناویز در خروجای آشکارسااز
نمایه برد یا ورودی دستهبندیکننده ،به تصویر کشیده است.
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شکل  .11تخمین سرعت باد با استفاده از دو رادار هواشناسی []95

شکل  .14نمودار درصد دقت عملکرد دستهبندیکننده زیشنهادی،
بر حسب میزان سیگنال به نویز در خروجی آشکارساز ،در وضعیتهای
مختلف دریا

همانگونه که در شکل  94مشاهده میشود ،از مقاادیر
باالی  25 dBدر خروجی آشکارساز ،دقت اندازهگیاری و تخماین
وضعیت دریا ،باالی  %84میباشد .در وضاعیت  9دریاا ،حتای باا
مقادیر  SNRحدود  94 dBنیز همچنان دقت اندازهگیاری بااالی
 %14میباشد.
در مقام مقایسه با روشهاای دیگاری کاه باا اناواع مختلاف
رادارها برای سنجش و تخمین وضعیت دریا باهکاار رفتاه اسات،
میتوان به استفاده از چند رادار با فرکانسهای مختلف اشاره کرد
[ .] 95در این روش با استفاده از دو رادار هواشناسی که هر کادام
در باناادهای فرکانساای  kuو  kaکااار ماایکننااد ،توانسااته اساات
تخمینی از سرعت باد و درنهایت حالت دریا باهدسات آورد .ایان
رادارها در ارتفاع  447 kmاز سطح دریا قرار گرفتهاند و با قادرت
تفکیک در برد  254mو با جاروب مکانی  924 kmاز سطح دریاا
SNR
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در روش استفاده از ممانهای چهارگانه برای تخماین حالات
دریا ،تنها موردی که باعاث ایجااد اشاکال در تخماین مایشاود
این است که باید حداقل یک زریود از ارتفاع موثر ماوج دریاا ،در
بازه مورد نظر برای شبیهسازی قرار گرفته باشد .چرا کاه در غیار
اینصورت ،اگر ارتفاع مؤثر امواج دریاا باه حادی زیااد شاود کاه
( 244mمحدوده شبیهسازیشده از دریا) یک تناوب از موج دریاا
را زوشش ندهد ،نتایت وضاعیت تصاادفی خواهناد داشات .یعنای
ممکن است بازه  244متری ،شامل قلههای امواج دریاا بشاود یاا
نشود .هر چه ارتفاع مؤثر موج دریا بیشتر میشود ،طول ،244 m
تعداد قله های کمتاری را شاامل مای شاود .طاول  244 mبارای
شبیهسازی دریا تا حالت  4مناسب میباشد .اما در روش استفاده
از رادارهای هواشناسی محادودههاای بسایار بزرگتار ،در حادود
 244 kmالزم است تا بتوان با تحلیل این مناط به حالات دریاا
زیبرد .که این امر بهطور قطع نیازمند حافظه زیاد و زردازشهای
سنگین میباشد.
همچنین استفاده از رادارهای دهانه مصنوعی بارای سانجش
2
حالت دریا که با استفاده از دو تفکیک در برد 9و عماود بار بارد
اقاادام بااه آشکارسااازی و ایجاااد تصااویر دوبعاادی از سااطح دریااا
مینمایناد نیاز ،احتیااج باه زاردازشهاای سانگینتار و صارف
مدت زمان بیشتری نسبت به الگوریتم زیشانهادی در ایان مقالاه
میباشند.

v
i
h

r
A

 .6نتیجهگیری
دستهبندیکننده زیشانهادی ،باا بهارهگیاری از اخاتاف میازان
چولگی و دور یا نزدیک بودن  PDFنمایهها به تابع چگالی احتمال
Range Resolution
Cross Range Resolution

1
2

1931  زمستان،4  شماره، سال چهارم،“  پژوهشی” رادار-مجله علمی
[13] R. Sofiani, H. Hamid and M. Kazerooni, “A smart meshing
technique to speed up radar cross-section calculation of very
large random rough surfaces,” J. Electromagnet Wave, vol.
29, pp. 941-952, 2015.

44

[14] A. Hyvärinen, K. Juha, and O. Erkki, “Independent
component analysis,” vol. 46, John Wiley & Sons, 2004.

 میتواند اقدام به اندازهگیری،)نرمال (میزان ممان چهارم نمایهها
 حساسایت، در وضعیتهای زاایینتار.و اعام وضعیت دریا نماید
نسبت به افزایش نویز کمتر و بالعکس در وضعیتهای باالتر ایان
 نتیجهگیاری مهام حاصال از، بنابراین.حساسیت افزایش مییابد
 کاه مایتاوان باا اساتفاده از،این تحقی بدینصاورت مایباشاد
ممانهای چهارگانه و با تاکید بر ممان سوم و چهارم نمایاههاای
 اقادام باه تعیاین، به زهناه دریااHRR حاصل از تابش یک رادار
 این امر بسیار مهم بوده و.وضعیت دریا در منطقه مورد نظر نمود
و در کاربردهای مختلفی اعم از آگاهی یاافتن نسابت باه شارایط
،جوی جهت استفاده از شناورهای بدون سرنشین در عما دریاا
 تعیاین مسایرهای،زیشبینی سرعت باد ازمسافتهای بسیار دور
کم خطرتر در نااوبری دریاایی و همچناین شالیک موشاکهاای
 آگااهی از، در ماورد اخیار. بهشدت مفید میباشد،ساحل به دریا
میزان وضعیت دریا در مسیر حرکت موشک و تاثیرات این تغییار
 کمک بهسزایی به فرماناده موشاکی جهات،وضعیتها بر موشک
. مینماید،اخذ تصمیم مناسب

[15] V. Y. Karaev, M. A. Panfilova, Y. A. Titchenko, E. M.
Meshkov, and G. N. Balandina, “Remote sensing of the sea
waves by the dual-frequency precipitation radar: First
results,” Radio and Antenna Days of the Indian Ocean
(RADIO), pp. 1-2, 2015.

D
I

S
f

o
e

iv

A

h
r

 مراجع.7

[1]

L. Amarouche et al, “A new estimator of the sea state bias
using a three frequency radar altimeter,” IGARSS'01, vol. 6,
pp. 2510-2512, 2001.

[2]

R. Ian, W. Rosenthal, and F. Ziemer, “A three‐dimensional
analysis of marine radar images for the determination of
ocean wave directionality and surface currents,” J. Geophys.
Res-Oceans, pp. 1049-1059, 1985.

[3]

T. Pedersen, C. Malzone, and E. Siegel, “Analysis of bandpassed directional wave data,” OCEANS, proc. of
MTS/IEEE, pp. 293-300, 2005.

[4]

F. Zeimer and R. Wolfgang, “On the transfer function of a
shipborne radar for imaging ocean waves,” GKSSForschungszentrum, 1987.

[5]

A. Pleskachevsky, L. Susanne, and R. Wolfgang, “MeteoMarine Parameters from High-Resolution Satellite-Based
Radar Measurements and Impact of Wind Gusts on local Sea
State Variability,” EGU General Assembly Conference
Abstracts, vol. 18, 2016.

[6]

K. Yu, R. Chris, and A. G. Dempster, “GNSS-based modelfree sea surface height estimation in unknown sea state
scenarios,” IEEE J-STARS 7, no. 5, pp. 1424-1435, 2014.

[7]

M. Bruck and L. Susanne, “Sea state measurements using
Terra SAR-X data,” IGARSS, pp. 7609-7612, 2012.

[8]

R. Stewart, “Introduction to physical oceanography,” Texas
A & M University, 2004.

[9]

Z. Xiufeng et al, “Ship motion modeling and simulation in
Ship Handling Simulator,” ICALIP, international conf. on,
pp. 1051-1056, 2012.

[10] L. Yong, w. li, y. Chen, and c. Yu, “Wave disturbance model
based on the simulation of autopilot′ s navigation
environment,”
Journal of
Naval University of
Engineering, vol. 14, no. 5, pp. 60-62, 2002.
[11] E. H. Cramer and F. H. Hansen, “Stochastic modeling of
long term wave induced responses of ship structures,” MAR
STRUCT, pp. 537-566, 1994.
[12] T. P´erez and M. Blanke, “Simulation of Ship Motion in
Seaway,” Technical Report EE02037, Australia, 2000.

www.SID.ir

Journal of “Radar”
Vol. 4, No. 4, 2017 (Serial No. 14)

4

Estimation of the Sea State Using High Range
Resolution Radars
A. M. Dehghani, S. M. Alavi*, A. Sheikhi, R. Haghmaram, M. Khatami
Imam Hossein Comprehensive University
(Received: 06/04/2016, Accepted: 20/01/2017)

D
I

Abstract

S
f

For naval radars, the concept of “the sea state” is very important. In this article, the sea wave
equation and its shape of movement have been determined. Then, the waveforms of the sea
waves have been reconstructed using the Feko software. After that, the RCS resulting from the
impact of radar waves (with high range resolution radar) to sea level has been calculated in

o
e

order to acquire returned signals from sea waves in antenna input. Subsequent to determining
returned signals in the time domain and receiving these signals by the radar receiver, its first to
forth moments are calculated. On the following, the feature space is formed and by using it sea

v
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waves are classified in four different modes. And finally, the precision of this suggested method
has been measured by adding noise to returned signals from the sea level.
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