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 -1دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه مهندسی برق -الکترونیک ،تهران ،ایران  -2استادیار ،دانشگاه گیالن،
 -3دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه مهندسی برق -الکترونیک ،تهران ،ایران
 -4استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ،دانشکده برق ،تهران ،ایران
(دریافت69/80/3 :؛ پذیرش)69/89/21 :

چکیده
پردازش وفقی زمانی -مکانی ( )STAPیک روش اساسی در بهبود عملکرد رادارهایی است که در حضور اختالالت شدید دینامیکی مانند کالتر
و جمینگ عمل میکنند .عملکرد  STAPبر اساس نمونهبرداری با نرخ بسیار باال از سیگنالهایی است که بهطور همزمان از چندین آرایة آنتنی
و تعدادی پالس دریافت شدهاند .لذا ،حجم محاسبات بسیار باال بوده و پیادهسازی آن نیز دشوار است .در این مقاله ،روش چنددبدرداری بدرای
کاهش حجم محاسبات  STAPارائه گردیده است .نتایج پیادهسازی نشان میدهد که روش پیشنهادی عالوه بر کاهش حجم محاسبات منجدر
به کاهش منابع سخت افزاری ،کاهش توان مصرفی و افزایش حداکثر فرکانس عملیاتی نیز میشود .بهطور مثال ،حجدم محاسدبات بدا  2آرایدة
آنتنی 11 ،پالس دریافتی و  611نمونه فاصله با اندازة بردار  6.81 GFLOPs ،11با حداکثر فرکانس  61. MHzو زمان اجدرای  626 μsروی
تراشة  Arria 10بهدست آمده است .بنابراین ،روش چندبرداری میتواند نیازمندیهای زمان -آندی وزنهدای  STAPرا بدرآورده سدازد .الگدوی
وفقی زاویه -داپلر و تست استاتیکی برای آشکارسازی هدف نشان میدهند که استفاده از روش مذکور برای محاسبة وزنهدا بسدیار کداربردی
است.

واژگان کلیدی
پردازش وفقی زمانی -مکانی ،جمینگ ،رادار هوایی ،کالتر

 -1مقدمه
پردازش وفقی زمانی -مکدانی ( 1)STAPیدک پدردازش سدیگنال
پیشرفته است که برای تشخیص وجودِ یک شئ در سطح زمین و
تعیینِ بُرد آن بهکار میرود STAP .که از ترکیدِِ دو پدردازش در
حوزههای زمانی و مکانی حاصل میشود ،سیگنالهای دریافتی از
چندین آنتن در یک آرایة مکانی و از چندین پدالس دریدافتی در
حوزة زمان را بهشدکل وفقدی بدا هدم ترکیدِ مدینمایدد [.]1-9
همچنین به شیوههای متفاوتی میتواند عملکردِ رادارهای هدوایی
را بهبود بخشد .از جمله میتوان به تشخیصِ اهدافی با سرعت کم
بهوسیله حذف بهترِ لُِِ 6اصلی کالتر ،تشخیص اهددافی بدا سدطح
مقطع کوچک که ممکن است توسط لُِِ جدانبی کالتدر پوشدانده
شوند و تشخیص اهداف در محیطهای حداوی کالتدر و جمیندگ،
اشاره نمود [.]4-5
*

هرچند که اصول  STAPدر اوایل 1311بندا نهداده شدد [،]2
ولی با توجه به حجم بسیار سنگین محاسبات و لدزو اجدرای آن
در بازة زمانی بسدیار کوتداه ،تدالش بدرای تحقدی و پیدادهسدازی
زمان-آنی 9آن بهطور کامل موفقیتآمیز نبدوده اسدت .پیچیددگی
محاسباتی  STAPقابلیتهای محاسدباتی پردازنددههدا را محددود
ساخته است .یک پردازندة  STAPمجموعهای از وزنهای وفقی را
از حل یک مدل زمان -آنی که شدامل معدادالت خطدی از مرتبدة
 )NM(9اسددت ،بددهدسددت مددیآورد .در یددک شددیوة کددامال وفقددی،
هنگامی که رادار حجمی از فضدا را اسدکن نمدوده و در محددودة
سرعت معمولِ هدف بهدنبال آن میگردد ،فاصلة زمانی پدردازش
پیوسته معموال کمتر از یدک اانیده خواهدد بدود .همچندین ،یدک
پردازندة  STAPباید بتواندد مسدهله محاسدبة وزنهدای وفقدی را
چندین بار شکل داده و در این فاصلة زمدانی کوتداه حدل نمایدد.
حاصل چنین شرایطی میتواند بازدة محاسدباتی از مرتبدة صددها

رایانامه نویسنده پاسخگوamin@liv.ac.uk :
)1- Space time adaptive processing (STAP
2- Lobe
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میلیارد عملیات ممیز شناور در اانیه باشد .بنابراین ،پیدادهسدازی

کارآمدی آن برای اندازه های ماتریسدی بدزری از جملده معایدِ

کارآمد  STAPبا وجود جریدان دادة بدزری یکدی از چدالشهدای

تحقیی مذکور بهشمار میرود .در مطالعة دیگری ،طراحی مبتندی
3

عمده در این حوزه بوده و پردازش در واحدد انددازه ،تدوان و وزن

بر  FPGAالگوریتم  Dو یک بستة نر افزاری جدید بدرای

( 1)SWaPنیز اهمیتِ خاصدی دارد [ .]3-1در سدکوی رادارهدای

ارائه شد [ .]12نتایج آنها با تست چند انددازة ماتریسدی کوچدک

هوابُرد برای حدداقل نمدودن  SWaPبده الگدوریتمهدای پدردازش

نشان داد که حدداکثر فرکدانس عملیداتی ( )Fmaxبسدیار پدایین و

سیگنال بدا پیچیددگی محاسدباتی کدم ،نیداز اسدت .از آنجدا کده

مصرف منابع سدختافدزاری بسدیار بداال اسدت .مرجدع [ ]11بده

الگوریتمِ پیشرفتة پردازشِ سیگنالِ  STAPبدهشددت محاسدباتی

پیددادهسددازی  STAPروی  FPGAبددرای آشکارسددازی هدددف در

است؛ نیازهای آموزشی و بار محاسباتی آن با قیدد  SWaPپدایین

رادارهای دوپایه و غیرفعال اختصاص یافته است .این تحقیدی بدر

مددیباشددد .بنددابراین STAP ،چالشددی را بددرای طراحددان

طراحی و پیادهسازی فیلترینگ تطبیی یافته تمرکز داشدت و بده

پردازش سیگنال مطرح نموده؛ بهطوریکه مدیتدوان گفدت هددفِ

حجم محاسبات موردنیاز در پیادهسازی  STAPاشارهای نشدد .در

متنداق

STAP

.

اصلی بهبود سامانههای  STAPبه افزایشِ سرعت مورد نیداز آنهدا

مرجع [ ]1.نیز به پیادهسازی  STAPروی  GPUهدای مختلدف

برای عملکرد کارآمدتر در شرایط پویدا و مخدتلط وابسدته اسدت.

پرداخته شدد؛ ولدی در نهایدت تدوان مصدرفی بده  15 Wو زمدان

همچنین اکثر پردازندههای دیجیتدال از طدول کلمدة  12بیتدی و

محاسبات به  9 msکاهش یافت .بنابراین ،پیادهسدازی  STAPبدر

فرمددت ممیددز اابددت بهددره مددیگیرندد کدده بددرای  STAPمناسددِ

روی پردازشگرهای قابل برنامهریزی هنوز بدهعندوان یدک مسدهله

نمیباشد .گزینة دیگر استفاده از پردازندههای ممیز شدناور اسدت

چالش برانگیز باقی مانده است و در این بخش نیاز بده فعالیدت و

که محددودة دیندامیکی وسدیعی را فدراهم مدینمایندد .بندابراین،

پژوهش بیشتری محسوس است .لذا در این مقاله ،بده طراحدی و

پیادهسازی ممیز شناور  STAPاز مهمترین حوزههدای تحقیقداتی

پیادهسازی مدلی کارآمد برای  STAPپرداختدهایدم .ابتددا ،بلدو

روز بهشمار میرود.

دیاگرامی برای محاسبة بردار وزن بدون نیاز بده محاسدبة صدریح

در گذشته ،ابتدا از کامپیوترهای بدا کدارآیی بداال (6)HPCهدا
برای پیادهسدازی  STAPاسدتفاده مدیشدد [ .]11-11بدا عرةدة
تراشههای  ،9DSPاز آنها بدرای پیدادهسدازی زمدان -آندی

STAP

استفاده گردید [ .]16-19با توسعه و گسترش کدارآیی  STAPدر
حوزههای مختلف ،انگیزههای بیشتری برای پیادهسازی آن ایجداد
شد .در مرجع [ ،]14چهار شیوة پیادهسدازی تجزیدة )QRD( QR
برای کداربرد  STAPشدامل الگدوریتم گدرا  -اشدمیت کالسدیک
( ،4)CGSالگوریتم گدرا  -اشدمیت اصدالحشدده ( ،5)MGSدوران
گیونز ( 2)GRو تبدیل هاوس هولدر ( 1)HTبررسی شدند و نتدایج
حاصل از پیادهسازی بر روی  HPCو  DSPمقایسه گردیدد .نتدایج
نشان داد که الگوریتم  MGSاز سرعت بداالتری نسدبت بده سدایر
روشها برخوردار است .همچنین سرعت پیادهسازی DSPها باالتر
از HPCهددا اسددت .در مرجددع [ ]15نیددز ،طراحددی و پیددادهسددازی
زمان -آنی بخش محاسبات  QRDبا اسدتفاده از الگدوریتم

MGS

روی  FPGAانجا گرفت .هر چند که طراحی ارائهشده از مصدرف

ماتریس کواریانس ارائده گردیدد .سدپس بدا انجدا اصدالحاتی در
دستورات  QRD-MGSتوانستیم ةمن خارج نمودن مسیر کامدل
محاسدبة  ،Qسدرعت الگددوریتم را بدهطددور نسدبی افددزایش داده و
طراحی  QRDرا سادهتر نمائیم .ما بدرای برقدراری مصدالحه بدین
زمانِ اجرای محاسدبات و سدایر پارامترهدا مانندد تدوان مصدرفی،
مصددرف منددابع سددختافددزاری و بددار محاسددباتی ،بلددو

 QRDرا

بهصورت انعطافپذیر با در نظر گدرفتن پدارامتری بدهندا "انددازة
بردار" طراحی نمودیم .از آنجا که پردازش هر ماتریس بدهصدورت
ستونی (برداری) انجا میشود؛ با انتخاب اندازة بردار دلخواه ،هدر
ستون به قسمتهای کوچکتری تقسیم شده و پردازش هر یک از
بخشها بهترتیِ انجا میشود .ما روش پردازش چنددبدرداری را
برای پیادهسازی کارآمد ماتریسهای با ابعاد بزری در نظر گرفتیم
که در حوزة  STAPتاکنون چنین روشدی اسدتفاده نشدده اسدت.
برای سنجش صحت بردار وزن نیز از الگوی وفقی زاویده -داپلدر و
تست استاتیکی برای تشخیص هدف استفاده میشود.

منابع سختافزاری مناسبی برخوردار بود ،ولی اسدتفادة صدرف از

ادامة مقاله بهصورت زیر سازمان یافته است .در بخش بعددی

یددک اندددازة ماتریسددی کوچددک و عددد تسددت انعطددافپددذیری و

مدل سامانه شرح داده مدیشدود .سدپس روش ارائدهشدده بدرای

)1- Size, weight and power (SWaP
)2- High performance computer (HPC
)3- Digital signal processing (DSP
)4- Classical Gram-schmidt (CGS
)5- Modified gram-schmidt (MGS
)6- Givens rotation (GR
)7- Householder transformation (HT

طراحی و پیادهسازی  STAPو ساختارهای پیشنهادی آن معرفدی
خواهن دد شددد .نتددایج شددبیهسددازی و پیددادهسددازی بددهترتیددِ در
بخشهای چهار و پنجم ارائه مدیشدوند .بخدش ششدم نیدز بده
نتیجهگیری اختصاص دارد.
)8- Graphics processor unit (GPU
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طراحی و پیادهسازی کارآمد

STAP

بهروش چندبرداری برای آشکارسازی هدف در رادارهای هوایی؛ نرجس حسنیخواه و همکاران

 -2مدل سامانه
مدل سامانه مطابی شکل ( )1در نظر گرفته شدده اسدت .در ایدن
شکل ،یک رادار پهلونگرِ 1پالسی و تک پایه با آنتنی با چند مرکدز
فاز مانند آنتن آرایة فازی درنظرگرفته شده که بر روی یک هوابُرد
قرار دارد .هوابُرد در امتداد محورِ آنتن که متشدکل از یدک آرایدة
خطی یکنواخت است؛ در ارتفاع  hاز سطح زمین و با سدرعت va
در حال حرکت است .مختصدات هددف بدا ) (Rc, θ, φنشدان داده
شده است Rc .بُرد هددف و ) (θ, φنیدز موقعیدت مکدانی هددف را
مشخص میکنند .سیگنال دریافتی مطابی شدکل ( )6بدهصدورت
یک مکعِ داده است که  Nتعداد عناصر آرایة آنتندی و  Mتعدداد
پالس هدای دریدافتی اسدت .در فاصدلة هدر پدالس ،سدیگنالهدای
دریافتی با نرخ باالیی نمونهبرداری میشوند که نمونههای فاصدله
نامیده شده و با  Lنشان داده شدهاندد .سدیگنال دریدافتی خدالص
نبوده و با سیگنالهای ناخواستهای همچون ندویز و تدداخلهدایی
مانند کالتر و جمینگ همراه است STAP .عمل فیلترینگ برداری
را بر روی ترکیِ دادههای عناصر آرایة آنتنی و پالسهای مجداور
برای یک نمونه فاصلة خاص انجا میدهد .این روند برای تمدامی
نمونههای فاصله صورت میگیرد.
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فرمان 6مکان-زمدان SI ،مداتریس کواریدانس تدداخل و  kةدریِ
نرمالیزه است.
()1

 tمطابی رابطة ( )6از ةرب کرونیکر 9بردارهای فرمان مکدانی
و زمانی حاصل میشود که بدهترتیدِ در روابدط ( )9و ( )4نشدان
داده شده است.
) t   ( , )   (f s

()6
()9

T

()4
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d

j 2 ( N 1) Sin  Cos 


 ( , )  1,.....,e





 (f s )  1,......,e j 2 ( M 1)f s / f r 




 λطول موج d ،فاصلة بین آرایههای آنتنی مجاور fs ،فرکدانس
داپلر و  frفرکانس تکرار پالس است.
برای داشتن بهرة واحد در جهت سیگنال مطلوب ،میتوان از
قید  w t  1استفاده نمود که به آن شکلدهندة پرتو بدون اعوجاج
اطالق میشود .با اعمال این قید به رابطدة ( ،)6ةدریِ  kمطدابی
رابطة ( )5تعیین میشود [.]13
1

()5



*



* t H S I1t

k 

با قراردادن رابطة ( )5در رابطة ( ،)1رابطة ( )2برای بردار وزن
بهدست میآید.
()2

u
*t u
H

شکل ( :)1مدل سامانه

شکل ( :)2مکعِ دادة

STAP

با محاسبة وزنهای وفقدی مدیتدوان سدیگنال مطلدوب را بدا
کیفیت مناسِ از مجموع سیگنالهای دریافتی تفکیک نمدود .در
 STAPوزنهای بهینه از رابطدة ( )1محاسدبه مدیشدوند t .بدردار
1- Side looking
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*t
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H
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w  kS I1t * 

در رابطددة فددوق u  S I1t * ،اسددت .محاسددبة مسددتقیم  wبددا
بهدست آوردن معکوس  SIبرای مسائلی همچون شکلدهندههای
پرتو وفقی با تعداد متوسط آنتنها امکانپذیر است .اما در STAP
به دلیل ابعاد باالی مداتریس  ،SIمحاسدبة معکدوس آن از لحدا
عددی حساس و محاسباتش بسیار پیچیده میباشد .لذا ،بهنددرت
اینکار صورت میگیرد .از آنجا که در رابطة ( )2نتیجدة نهدایی w
است SI ،یک فاکتور میانجی محسوب میشود .از طرف دیگر ،حل
معادلة ( )1معادل با یافتن پاسخ برای مجموعده معدادالت خطدی
*  wS I  ktاست .بندابراین ،بدا توجده بده حجدم بسدیار سدنگین
محاسبات ناشی از محاسبة معکدوس  SIدر رابطدة ( ،)2مدیتدوان
رابطة *  u  S I1tرا به *  S I u  tتبدیل نمود؛ سپس از روشهدای
حل معادالت خطی بدرای تعیدین  uاسدتفاده کدرد .ولدی معمدوال
2- Steering
3- Kronecker product
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ماتریس کواریانس از پیش مشخص نیست و با توجه به دادههدای
دریافتی تعیین میشود .یکی از روشهدای بسدیار متدداول بدرای
محاسبة  ،SIالگوریتم شکلدهندة پرتو  1SMIاست [ .]13در ایدن
الگوریتم ،ماتریس کواریانس با انتخاب تعدادی از نمونههای فاصله
که سلولهای آموزشی ( )Lsنامیده میشوند ،بهدست مدیآیددLs .
نباید شامل سلولهایی باشد که اکوهای هدف را در بر مدیگیدرد.
برای جلوگیری از آلودگی ماتریس کواریانس بدا اکدوهدای هددف،
تعدادی سلول محافظ قبل و بعد از سدلول هددف درنظدر گرفتده
میشوند .به این ترتیِ تخمیندی از  SIبدهدسدت مدیآیدد کده در
رابطة ( )1نشان داده شده است.
Ls

()1

) (i

H

   y (i ) y
i 1

1
Ls

H



SˆI  E Y Y

در رابطددة فددوق ،ابعدداد مدداتریس  NM×Ls ،Yاسددت کدده
 NM<Ls<Lمیباشد و از  Lsبردار ) y(iتشکیل شده اسدتy(i) .هدا
تصاویر لحظهای 6از مکعِ داده هستند .برای ایجاد ) ،y(iابتدا یک
برش دوبُعدی از مکعِ داده در نمونة فاصلة موردنظر ( )l0که یک
تصویر لحظهای دو بعدی در ابعاد  N×Mاست ،صورت مدیگیدرد.
سپس ،تصویر لحظهای دو بعدی مطابی رابطة ( ).بده یدک بدردار
ستونی  y lدر ابعاد  NM×1تبدیل میشدود .مداتریس کواریدانس
0

برای هریک از  Lsنمونة فاصله بهطور مجزا محاسبه شده و سپس
با متوسطگیری ،ماتریس  ŜIبهدست میآید .پدس از تعیدین  ŜIاز
رابطة ( )2برای محاسبة  wاستفاده میشود.

().


)y (l 0 ,0,0



)y (l 0 ,0,1






 y (l 0 ,0, N  1) 


)y (l 0 ,1,0






y
(
l
,1,
N

)1
0






y
(
l
,
M

)1,0


0




 y (l 0 , M  1, N  1) 

فاکتورگیری  ،4LUتجزیة چالسکی 5و  QRDمتداول هسدتند کده
همة آنها بعد از تعدادی عملیات مشخص ،راه حل دقیقی را بدرای
معادالت ارائه میدهند .ایدة اصلی روشهای ذکدر شدده ،کداهش
تعداد معادالت کلی به یک فر باالمثلثی و یا پایینمثلثدی اسدت.
سپس با استفاده از روشهای جایگزینی پسدرو و پیشدرو ،نتیجدة
نهایی با دقت مطلوبی بهدست میآید .در این میدان ،روش QRD
کاربرد گستردهتری دارد QRD .به دو شیوه میتواند بدرای یدافتن
بردار وزن در الگوریتم  SMIاسدتفاده شدود کده عبدارت اسدت از:
حدوزة تدوان و حددوزة ولتدا [ .]13روش حدوزة تددوان بدا تشددکیل
ماتریس کواریانس  ŜIآغاز میشود .در این روش  QRDمسدتقیما
به ماتریس  ŜIاعمال میشود .از آنجا که رابطة ( )1شدامل ةدرب
مقادیر دامنة ولتا است ،مقادیر ماتریس کواریانس در دامنة تدوان
میباشند .از معایِ روش حوزة تدوان ،اادر مجدذورنمودن مقدادیر
ناشی از ةرب خارجی است .در بسیاری از سامانههای واقعی ،نرخ
واقعی محاسبات الز بدرای پدردازش وفقدی بسدیار بداال اسدت و
سختافزارهای مدورد اسدتفاده معمدوال ممیدز اابدت مدیباشدند.
مجذورکردن یک سیگنال ،دامنة دینامیکی آن را برحسِ دسیبل
دو برابر نموده و بنابراین تعداد بیتهای الز برای نمدایش بددون
سرریز آن را نیز دو برابر مینماید .درنتیجه با افزایش نرخ داده در
پردازشگر ،ابعاد آن و همچنین ،پیچیدگی طراحی افزایش مییابد.
لذا ،مطلوب است که سیگنال بیجهدت مجدذور نشدود .در حدوزة
ولتا  QRD ،مستقیما به بردارهای دادة مکان -زمدان اعمدال و از
محاسبة صریح ماتریس کواریانس  ŜIاجتناب مدیگدردد .در ایدن
روش ابتدا یک ماتریس  Yدر ابعاد  NM×Lsاز بدههدم چسدباندن
بردارهای دادة مکان-زمان مطابی رابطة ( )3تشکیل میشود.
] Y  [ y 0 , y 1 ,...., y Ls 1

()3

y l0

از ماتریس  Yبرای محاسبة مداتریس  ŜIنیدز مدیتدوان بهدره
گرفت که در رابطة ( )11آمده است .ولی از آنجا که مجذور عناصر
را شامل میشود ،محاسبة آن مطلوب نیست.
()11

SˆI Y *Y 

سپس QRD ،به ´ Yاعمال میشود .ابعاد ماتریسهای  Qو
که از تجزیة ´ Yبهدسدت مدیآیندد ،بدهترتیدِ  Ls×Lsو Ls×NM
است Q .ماتریس متعامد و  Rبا رابطة ( )11بیان میشود ، .یک
ماتریس باالمثلثی در ابعاد  NM×NMو  ،0ماتریسی با درایههدای
صفر در ابعاد  (Ls-NM)×NMاست.
R

برای پرهیز از محاسبة معکوس  ŜIمیتوان از روشهای حدل
معادالت خطی بهره گرفت .بخش وسیعی از کاربردهای پدردازش
سیگنال و مخابرات به مسائل حداقل مربعات ( 9)LSمرتبط بوده و
به حل آنها نیازمندند .مسهله  LSبا حدل معدادالت خطدی Ax=b
شناخته میشود .روشهای متفاوتی برای حل این معادالت وجود
دارد کدده مهمتددرین آنهددا شددیوة حددل مسددتقیم اسددت [.]61 861
روشهددای مسددتقیم بدده طددرق مختلفددی ماننددد حددذف گوسددی،
)1- Sample Matrix inversion (SMI
2- Snapshots
)3- Least squares (LS
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()11

 Rˆ 
R  
0 

با قراردادن ماتریسهای  Qو  Rدر رابطدة ( ،)11رابطدة ()16
4- Lower upper (LU) factorization
5- Cholesky decomposition
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طراحی و پیادهسازی کارآمد

STAP

بهروش چندبرداری برای آشکارسازی هدف در رادارهای هوایی؛ نرجس حسنیخواه و همکاران

بهدست میآید.
()16

ˆSˆI Y *Y   R H Q H QR  R H R  Rˆ H R

اگر رابطة فوق را

در * SˆI u  t

جایگذاری نماییم ،رابطة ()19

حاصل میشود که با فرض  h≡ uبه رابطة ( )14میرسیم.
()19

* ˆ t
Rˆ H Ru

()14

* Rˆ H h  t

در رابطة ( H ،)14یک ماتریس پایین مثلثی است .بندابراین،
بردار  hبه طدول  NMبدا اسدتفاده از جانشدینی پیشدرو بدهدسدت
میآید .سپس از رابطدة  h≡ uبدردار  uبدا اسدتفاده از جانشدینی
پسرو محاسبه میشود .نهایتا بردار وزن  wاز رابطة ( )2بدهدسدت
خواهد آمد .در شکل ( ،)9بلو دیداگرا روش فدوقالدذکر بدرای
پیادهسازی  STAPبهمنظور تعیدین بدردار وزن نشدان داده شدده
است A .همان ماتریس ´ Yاست.

شکل ( :)9بلو

دیاگرا مدل  STAPبرای محاسبة بردار وزن

 -9طراحی مدل STAP
اولین مرحلة بسیار مهم پس از محاسبة مداتریس دادة  ،Yتجزیدة
 QRاسددت .تحقیقددات و پددژوهشهددا نشددان مددیدهن دد؛ از میددان
روشهای ذکر شدده بدرای  QRDدر حدوزة  GR ،STAPو  HTاز
کارایی کمتری برخوردارند [ MGS .]14تغییدریافتدة  CGSاسدت
که از لحا هزینة پیادهسازی تقریبدا مشدابه آن مدیباشدد ،ولدی
پایداری عددی بهتری را نشان میدهد [ .]61دستورات استاندارد
الگوریتم  MGSهمراه با تعداد عملیدات موردنیداز در جددول ()1
آمده است .درایههای ماتریس  ،سطر به سطر محاسبه میشدوند
و در هر سطر ابتدا عنصر قطری و سدپس سدایر عناصدر محاسدبه
خواهند شد .محاسبة عناصر ماتریس  Qنیز بهصورت ستونی انجا
میشود .بهعبارت دیگدر ،پدس از تشدکیل سدطر اول مداتریس ،
ستون اول ماتریس  Qتشکیل میشود .سپس ستونهای باقیماندة
ماتریس  Aکه در مرحلة بعد مورد نیازند ،محاسبه خواهندد شدد.
بنابراین ،در هر چرخه ابتدا یک سطر از  ،سپس یک ستون از Q
و نهایتا سدتونهدای باقیمانددهای از  Aکده در چرخدههدای بعدد
موردنیاز هستند ،محاسبه میشوند .این روند به تعداد ستونهدای
 Aادامه مییابد تا در نهایت ماتریسهای خروجی و  Qتشدکیل
شوند .همانطور که در دسدتورات اسدتاندارد  MGSآمدده اسدت،
برای محاسبة عناصر قطری از تابع نُر استفاده میشود .از آنجا
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کدده مقصددود اصددلی در ایددن مقالدده ،سددازگاری طراحددی از لحددا
پیادهسازی سختافزاری میباشد؛ سطر دو را تغییر میدهیم تدا
با اجزای سخت افزاری موجود ،آسانتر پیادهسازی شود .همچنین
بهمحاسبة ) (k,kقبل از )، (k,jو محاسبة ) (k,jو )Q(1: Ls,k
پیش از ) A(1: Ls, jنیاز است .این روندد تعددادی زیدادی سدیکل
غیرفعال ایجاد مینماید که مدانع بهدرهبدرداری مناسدِ از مندابع
سختافزاری میشود و پیادهسازی ممیز شناور آن را نیدز دشدوار
میسدازد .بندابراین ،تغییراتدی مطدابی جددول ( )6در دسدتورات
استاندارد  MGSایجاد مینماییم.
دستورات جدول ( )6از دو حلقة اصلی تشکیل شده است .در
حلقة اول ،ملزومات محاسباتیِ اولیه برای عناصر قطری ماتریس
و ستونهای باقیمانده از ماتریس  Aکه در چرخة بعد موردنیاز
هستند ،انجا میشوند .بنابراین مطابی بلو دیاگرا شکل ()4
که بر اساس جدول ( )6رسم شده است ،عملگر جذر از مسیر
بحرانی محاسبة  Aخارج شده است .در حلقة دو نیز ،محاسبة
عناصر قطری و سایر عناصر غیرصفر برای هر سطر از ماتریس
بهپایان رسیده و ستون ) Q(1: Ls,kمحاسبه میشود .ترتیِ
مراحل مذکور از مزایایی نیز برخوردار است .از جمله اینکه؛
محاسبة ستونهای باقیماندة ماتریس  Aبه عملیات کمتری نیاز
دارد .با توجه به اینکه ملزومات محاسباتی برای عناصر هر سطر
از ماتریس در حلقة اول لحا شده است؛ حلقة دو میتواند
تا در دسترس قرار گرفتن دادههای موردنیاز ،زمانبندی شود.
همچنین در شکل ( )9مشاهده میشود که نیازی به محاسبة Q
برای تعیین بردار وزن وجود ندارد .بنابراین ،همانطور که در
شکل ( )4نشان داده شده ،محاسبة آن بهطور کامل از مسیر
بحرانی خارج شده است .به این ترتیِ ،میتوانیم به طراحی
 QRDسادهتری دست یابیم .از جدولهای ( 1و  )6مشهود است
که مزایای ذکر شده منجر به افزایش تعداد عملگرها نشده است.
جدول ( :)1دستورات استاندارد الگوریتم
شماره

1
6
9
4

دستور
k=1:NM

جذر

5

end

2
.

2

k /2

3
11

end

2

Ls×k /2

k

for

– )A(1: Ls, j) = A(1: Ls, j
;)(k,j) × Q(1: Ls,k
end

مجموع

k×Ls

for

Q(1: Ls, k) = A(1: Ls, k) /
;)(k, k

1

k

(k, j) = dot (A(1: Ls, k),
;)A(1: Ls, j))/ (k, k

j = k+1:NM

تقسیم

ةرب

for

(k, k) = norm (A(1: Ls,
;))k
j = k+1:NM

QRD-MGS

2

Ls×k /2

k

k+k2/2

(k+k2)Ls
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جدول ( :)2دستورات اصالح
دستور

شماره

1
6
9

k=1:NM

;))(k, k

4
5
2
1

جذر

تقسیم

2

((k, k) = sqrt

j = k+1:NM

ةرب

for

(k, k) = dot (A(1: Ls,
;))k), A(1: Ls, k
2

شدة الگوریتم QRD-MGS

k×Ls
k

for
n(k,

j) = dot (A(1: Ls, k),
;))A(1: Ls, j
– )A(1: Ls, j) = A(1: Ls, j
( n(k,j)/ 2(k, k)) × A(1:
;)Ls,k
;)(k,k

n(k,j)/

.

end

3
11

شکل ( :)4بلو

Ls×k /2
k2/2

Ls×k2/2

k2/2

= )(k, j

Q(1: Ls, k) = A(1: Ls, k) /
;)(k, k

مجموع

2

k

end
k

2

2

(k+k )Ls

k+k

دیاگرا دستورات اصالح شدة الگوریتم

QRD-MGS

پیادهسازی سامانهها بهصورت دیجیتال با روشهای مختلفدی
قابل اجرا است .از روشهای جدیدی که با هدف پیادهسازی روی
 FPGAاستفاده مدیشدود ،ابدزار  DSP Builderاسدت [ .]66ایدن
بستة نر افزاری به برنامة متلِ الحاق گردیده و کتابخانههدایی را
به قسمت سیمولینک اةافه مینماید .با برخورداری از ایدن ابدزار
میتوان سامانههای بزری و پیچیده را طوری طراحدی نمدود کده
پس از تست نتایج اولیه در متلدِ بدا لیندکشددن بده ندر افدزار
کوارتس ،1مستقیما پرو ة  HDLایجاد شده را مورد ارزیدابی قدرار
6
داد .همچنین با لینک شدن به نر افزار مُدلسدیم  ،پدرو ة HDL
مورد شبیهسازی سختافزاری قرار میگیرد .این روند ،فرصتهای
جدیدی را برای طراحی در اختیار طراحان قرار میدهد و آن را از
پیادهسازیهای مبتنی بر قوائد ماللتآور رها میسدازد .ایدنگونده
طراحیها ،به سازگاری یک طراحدی بحراندی ناشدی از آزمایشدی
بودن بُرد نیز کمک مینماید .در ایدن مقالده ،از ابزارهدای مدذکور
برای طراحی و پیادهسازی استفاده شده است.
طراحی بلدو  QRDدر شدکل ( )5نشدان داده شدده اسدت.
طراحی  QRDاز پنج بخش اصلی مشتمل بر واحد کنترل ،حافظة
اصلی ،حافظة جانبی ،واحد جمع و ةرب ،و واحد جذر و تقسدیم
تشکیل شده است .واحد کنترل متشدکل از یدک ماشدین حالدت
1- Quartus
2- Modelsim
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است که از چهار حالت تشکیل شده است .حالدتهدا عبارتندد از:
محاسبة اندازة مقادیر ،محاسبة ةربهای نقطهای ،موجدود بدودن
اندازهها ،محاسبة مقادیر جدید ماتریس  .Aمالتی پلکسر  ،1منبع
دادهای را که به طبقة بعد هدایت مدیشدود را انتخداب مدیکندد.
دادهها میتوانند از خارج از محیط طراحی بهعنوان ورودی اولیه و
یا از داخل آن باشند .در این بلو بردارهایی بهتعداد ستونهدای
ماتریس ورودی ،برای ذخیرة دادهها ایجاد شدده اسدت .بندابراین،
تمامی عملیات کامال برداری صدورت مدیگیدرد .در ایدن طراحدی
تعداد ةربکنندها با پارامتری بهنا اندازة بردار مشخص شدهاندد
که بیانگر تعداد ةربکنندههای مختلط و ممیز شناوری است که
میتوانند بهطور موازی عمل نمایند .حافظة اصلی از یدک حافظدة
دومنظوره و یک مولد آدرس تشکیل شده است .در ابتددا حافظده
دومنظوره با ماتریس ورودی  Aمقداردهی میشود .سپس در طی
اجرای الگوریتم با دادههای میانی که در گدذرهای آتدی اسدتفاده
میشوند ،مقداردهی خواهد شد.

شکل ( :)5طراحی الگوریتم اصالح شدة

QRD-MGS

یک پیادهسازی کارآمد به استفادة مؤار از حافظه بستگی
دارد .در  QRDنیاز است بهطور مستمر از یک حافظة بزری
خوانده شده و در آن نوشته شود .بهطوریکه بتواند کل ماتریس را
ذخیره نماید .بنابراین ،از آنجا که مقادیر جدید ماتریس  Aو
مقادیر  nبه بردار ) A(1:m,kو سایر بردارهای ماتریس  Aنیاز
دارند ،مطلوب است که دو پورت مجزای خواندن برای محاسبة
آنها درنظرگرفته شود .به جای استفاده از پورت مجزای خواندن
برای حافظة بزری  ،Aیک حافظة جانبی که تنها اولین بردار را
ذخیره میکند ،بهکار گرفته شده است .حافظة جانبی از یک
حافظة دومنظوره و شمارندههایی برای تهمین پورت آدرس
تشکیل شده است .این حافظه ،هنگا محاسبة ) (k,kفراخوانده
میشود .سپس ) A(1:m,kبرای استفاده مجدد در سایر بخشها،
ذخیره خواهد شد .مالتی پلکسر  ،6مسیر داده را به ةربکننده
9
هدایت میکند .واحد ةرب و جمع از ةرب نقطهای و انباشتگر
تشکیل شده است .محاسبة ) 2(k,kو بههنگا نمودنهای مکرر
ستونهای باقیماندة ماتریس  Aدر این بخش انجا میشود .از
آنجا که این واحد روی بردارها عمل میکند ،پیادهسازی تما
موازی آن نیز امکانپذیر است .همانطور که مطرح شد ،در این
3- Accumulator
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طراحی با در نظر گرفتن پارامتری بهنا اندازة بردار ،پردازش در
چندین مرحله انجا میشود .لذا ،بردارها در بلو انباشتگر
جمعآوری میشوند .با تغییر اندازة بردار و یا تعداد ستونهای
ماتریس ورودی ،تعداد مراحل پردازشی نیز تغییر میکند .اگر
بخواهیم طراحی را بهطور تما برداری با تنها یک بردار پردازش
نماییم ،میتوان اندازة بردار را برابر با تعداد ستونهای ماتریس
ورودی درنظرگرفت .در این صورت ،پردازش کامال برداری و در
یک مرحله انجا میشود و بلو انباشتگر نیز حذف خواهد شد.
بنابراین QRD ،بهطور کامال انعطافپذیر طراحی شده و برای هر
ماتریس با ابعاد دلخواه و اندازه های برداری مختلف قابل استفاده
است.
بلو  tنیز مطابی روابط ( )6تا ( )4طراحدی شدده اسدت .بدا
بهدست آوردن و  ،tدر مراحل بعدی به جانشینیهای پیشدرو و
پسرو نیاز است .مطابی روابط زیر ،ابتدا از جانشینی پیشرو بردار h
بهدست میآید؛ سپس بردار  uاز جانشینی پسرو حاصل میشدود.
در تمامی روابط  k=1,....,NMاست .روابط ( )15و ( )12به ترتیِ
جانشینی های پیشرو و پسرو را نشان میدهند.
k 1

H
k ,jhj

()15

ˆ R

t *k 

j 1

hk 

Rˆ H
k ,k
k 1

k , ju j

()12

ˆ R

hk 

j 1

Rˆ k , k

uk 

در شکل ( )2طراحیهای جانشینیهای پسرو و پیشرو نشدان
داده شده که از سه بخش اصلی واحد کنترل ،واحد حافظه و مسیر
داده تشکیل شده است .واحد حافظه ،ورودیهای و  tرا دریافت
میکند و از چندین حافظة دومنظوره تشکیل شدده اسدت .واحدد
کنترل شامل پنج حالت است .حالت اول به اولین درایه از هر سطر
و حالت دو به آخرین درایه از همان سطر اشاره دارد .حالت سو
به تکمیل سطر قبلی پیش از شروع سطر جدید میپردازد .حالدت
چهار به هر محاسبة جدید در بردار خروجی و حالدت پدنجم بده
مزدوج مختلط اختصاص دارد .از آنجا که دادههای ورودی مختلط
هستند ،برای ترانهاده نمودن به حالت پنجم واحد کنترل نیداز
است.

شکل ( :)6طراحی جانشینیهای پیشرو و پسرو
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 -4نتایج شبیهسازی
همانطور که در قسمت دو ذکر شد ،با طراحی یک رادار پهلونگر
پالسی تکپایه و استفاده از پردازش  STAPبرای تعیین موقعیدت
هدددف و تضددعیف تددداخلهددا ،مکعددِ دادهای مطددابی شددکل ()6
بهدست آمد .مشخصات کامل دادهها ،در جدول ( )9آمده است .با
خارج نمودن سلول هدف و سلولهدای محدافظ اطدراف آن1.3 ،
سلول بُرد باقی میماند که از این تعداد 111 ،سلول برای آموزش
در نظر گرفته شد .بنابراین ،ماتریس  Aدر ابعاد  111×21بهدست
آمد.
جدول( :)9مشخصات مکعِ داده
2

تعداد آرایههای آنتنی

11

تعداد پالسها

611

تعداد سلولهای بُرد

111

تعداد سلولهای آموزشی

11
(, -95°

تعداد سلولهای محافظ
)45°

مختصات مکانی هدف

1196 m

بُرد هدف

11 GHz

فرکانس حامل

9 cm

طول موج

91 KHz

فرکانس تکرار پالس

2949 Hz

فرکانس داپلر

665 m/s

سرعت هوابُرد

1111 m

ارتفاع هوابُرد

25 dB

نسبت کالتر به نویز

5 dB

نسبت سیگنال به نویز در گیرنده

41°

زاویة جمر 1

21°

زاویة جمر 6

111 W

توان جمرها

5111 m

حداکثر بُرد

از آنجا که ،یکدی از مهمتدرین ويدایف بخدش پدردازش یدک
گیرندة راداری ،تضعیف سیگنالهای مزاحمدی همچدون کالتدر و
جمددر اسددت []64 869؛ از الگددوی وفقددی زاویدده -داپلددر اسددتفاده
مینماییم .شکل ( )1الگوی وفقی زاویه -داپلر را نشان میدهد که
بر اساس وزنهای بدهدسدت آمدده ،ترسدیم شدده اسدت .مطدابی
جدول ( ،)9دو سیگنال جمینگ با توان یکسان در زوایای مختلف
وجود دارد .در شکل ( ،)1توانی حدود  -191 dBدر زوایای  41°و
 21°مشهود است که بیانگر تضعیف جمرها است .خط انحنادار که
در طول محور داپلر گسترده شده ،نشاندهندة کالتر است کده بدا
قدرتی حدود  -.1 dBتا  -111 dBتضدعیف شدده اسدت .طبدی
جدول ( ،)9زاویة هدف  45°آزیموت 1و فرکدانس داپلدر نرمدالیزه
1- Azimuth
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64

حددددود  1/61اسدددت .بندددابراین ،مختصدددات ( 1/61و  )45°در
شکل ( ،)1بیانگر موقعیت هدف است که توانی حددود  -41dBدر
آن مشهود است.
-40

0.5

-50

0.4

-60

0.3

-70
)Power (dB

Target

-80

0.1
0

-90
-100

-0.1

-110

-0.2

-120

Jammer2

-0.4

Jammer1

-0.5

-140
80

60

40

-20
0
20
)Angle (degrees

-40

-60

-80

شکل ( :)1الگوی وفقی زاویه-داپلر

همانطور که پیشتر مطرح شد ،در این مقالده بدرای کداهش
حجم محاسبات  STAPروش چندبدرداری پیشدنهاد شدده اسدت.
اندازههای برداری بهگونهای انتخاب شدند که مضربی از سلولهای
آموزشی باشند .بنابراین ،چهار اندازة برداری  .5 ،94 ،11و 111
در نظر گرفته شد که بهترتیِ پدردازش در  6 ،5 ،11و  1مرحلده
انجا میشود .از اینجا به بعد ،تدهایر انددازههدای بدرداری نیدز در
عملکرد مدل مورد بررسی قرار میگیرد.
پردازش وفقی زمانی -مکانی عمدل فیلتریندگ بدرداری را بدر
روی ترکیِ دادههای مکانی و زمانی برای هر نمونه فاصلة خداص
بهطور مجزا انجا داده و از وزنهای فیلتر وفقی برای آشکارسازی
هدف استفاده میکند [ .]65-62در اینجا از تست استاتیکی برای
تعیین حضور یا غیاب هدف استفاده مینماییم که در رابطة ()11
بهصورت یک مسهله دو فرةیهای آمده اسدت .فرةدیة  H0بیدانگر
غیاب هدف و فرةیة  H1نشاندهندة حضور هدف میباشد.
()11


H 0 : y  y j  y c  y n


H 1 : y   y t  y j  y c  y n

در شکل ( ).سیگنالهای جمعآوری شده توسط آرایة آنتنی
در هریددک از پددردازشهددای  6 ،5 ،11و  1بددرداری بعددد از انجددا
پردازش  STAPو اعمال فیلتریندگ آن ،نشدان داده شدده اسدت.
مطابی جدول ( ،)9بُرد هدف  1196 mاست که متناير با سدلول
شمارة  11میباشد .در شکل ( ،).موقعیت سدلول هددف بدا یدک
خط عمودی قرمز نشان داده شده است .همانطدور کده مالحظده
میشود ،تمامی خروجیها حول خط مذکور دارای یدک پیدک بدا
قدرت باال هستند .بندابراین ،مددل طراحدی شدده در هدر یدک از
حالتها بهدرستی موقعیت هدف را تشخیص داده است.
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 -5نتایج پیادهسازی
در این قسمت به نتایج پیادهسدازی سداختار طراحدی شدده روی
تراشددة  Arria 10 FPGAپرداختدده مددیشددود .مصددرف منددابع
سختافزاری مدل  STAPدر فاکتورهای مختلف برای هدر یدک از
اندازههای برداری در جدول ( )4نشدان داده شدده اسدت .مدا ول
منطقی وفقی ( ،1)ALMپایهترین بلو سازندة این نوع FPGAها
است که از دو  6ALUTتشکیل شده است .استفاده از یک FPGA
با بلو های  DSPممیز شناور مانند  Arria 10برای پیدادهسدازی
مدل  ،STAPنشان داد که محدودیت در پیادهسازی یدکبدرداری
ابعاد ماتریسی بزری ،تعداد بلو های  DSPاست .به این ترتیدِ،
تعداد ALMها حفظ میشدوند .مقدادیر نشدان مدیدهندد کده بدا
افزایش اندازة بردار ،مصرف منابع نیز افزایش مییابدد .در جددول
( )4برای روش یک برداری ( ،)111حدود  %92از ALMها و %19
از DSPهای موجود ،مصرف شدهاند .همچنین در این حالت%32 ،
از بلو های  DSPمصرف شده ،ممیدز شدناور هسدتند .از سدویی
دیگر ،حدود  %11صرفهجویی در مصرف منابع سختافزاری برای
کوچکترین اندازة برداری ( )11نیز بهدست آمده اسدت .بندابراین،
روش چندبرداری منجر به یک پیادهسازی کارآمد شده است.
از آنجا که دادههای  STAPمختلط هستند ،پیادهسازی ارائده
شده در این مقاله نیز ممیز شناور تک دقتی 9است .ولی بدهطدور
معمددول ،حجددم محاسددبات بددهصددورت ممیددز شددناور حقیقددی
( 4)RFLOPمطرح میشود .بر این اساسRFLOP ،های موردنیاز
برای هر بخش از مددل  STAPبدر حسدِ ابعداد مکعدِ داده در
جدول ( )5آورده شدهاند [ .]12مطلوبتر است که برای ارزیدابی
پیادهسازی RFLOP ،در هر اانیه ( 5)RFLOPsمحاسبه شود کده
با تقسیم RFLOPها بر زمان اجرای محاسبات بهدست میآید .در
)1- Adaptive Logic Module (Alm
)2- Adaptive Look-Up Tables (Alut
3 -Single Precision
4- Real Floating Point
)5- Rflop Per Second (Rflops
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جدول ( )2پارامترهای مختلف برای بررسی کدارایی مددل ،ارائده
شده اند .حجم محاسبات ممیز شناور حقیقی در واحدد زمدان بدا
 1GFLOPsنشان داده شده است .همانطور که مشدخص اسدت،
حجم محاسبات در اندازة برداری  111تقریبدا پدنج برابدر انددازة
برداری  11است .بنابراین ،با کاهش اندازة بردار ،حجم محاسبات
و همچنین توان مصرفی کاهش و  Fmaxافزایش یافتده اسدت .هدر
چند که با بزریشدن اندازة بردار ،زمان اجرا نیز کاهش مییابدد.
ولی با افزایش مصرف منابع سختافزاری ،توان مصدرفی و حجدم
محاسبات و همچنین کاهش  Fmaxهمدراه اسدت .ایدن امدر مدانع
بهرهبدرداری مناسدِ از مندابعِ تراشدههدای بدا امکاندات محددود
میگدردد .بندابراین ،نتدایج نشدان مدیدهدد کده روش پدردازش
چندبرداری بهویژه برای سامانههایی مانندد  STAPکده از حجدم
سنگین محاسبات برخوردارند و از ابعاد ماتریسی بزری اسدتفاده
میکنند ،بسیار مؤار و کارآمد است.
جدول ( :)4مصرف منابع سختافزاری مدل  STAPبرای چندین اندازة
برداری
بلو های

بیتهای
حافظة

بلو -
های

MLAB

DSP

()%16
1..

()%14
193
()%.9
641

اندازة
بردار

ALMها

اباتها

11

()%.
995.1

()%9
56935

()%1/5
11111

94

()%11
41131

()%5
1134.

()%1
111954

()%13
631

.5

()%61
31111

()%3
155149

()%6
661231

()%93
53.

()%36
543

111

()%92
15412.

()%1.
916951

()%9
49.129

()%19
1119

()%32
1154

DSP

ممیز
شناور

جدول(RFLOP :)5های موردنیاز برای محاسبة بردار وزن
تجزیة

.Ls(NM)6 – 6/21(NM)9

QR

بردار فرمان
جانشینی پیشرو

6

)4(NM

جانشینی پسرو

6

)4(NM

)6/21(NM)]}+2(NM

مجموع

6

جدول( :)6پارامترهای مختلف برای بررسی کارایی مدل
اندازة
بردار

زمان
اجرا
))µs

توان

Fmax

))mW

()MHz

STAP

GFLOPs/
Watt

11

626

2923

61.

6./1

4/41

94

1.3

1991

614

51/1

1/15

.5

151

11412

621

.2/2

./91

111

144

15441

611

141

3/12

)1- Giga FLOPs (GFLOPs
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در این مقاله ،به طراحی و پیادهسازی پردازش وفقی زمانی-مکانی
در رادارهای هوایی پرداخته شد و روشی مؤار بدرای پیدادهسدازی
کارآمد آن پیشنهاد گردید .یک هدوابُرد بدا رادار پهلدونگر پالسدی
تکپایه که از پردازش وفقدی زمدانی -مکدانی بدرای آشکارسدازی
هدف و تضعیف تداخلهایی همچدون کالتدر و جمیندگ اسدتفاده
میکند ،در محیط متلِ شبیهسازی شد و دادههای موردنیاز برای
تست و بررسی سامانه بهدست آمدند .مدل ارائهشده برای محاسبة
بردار وزن  STAPبا چندین انددازة بدرداری مدورد شدبیهسدازی و
پیادهسازی قرار گرفت .الگوی وفقی زاویه -داپلر و تست استاتیکی
برای آشکارسازی هدف نشدان داد کده بدردار وزن در هدر یدک از
اندازههای برداری ،بهدرستی محاسبه شده است .نتایج پیادهسازی
روی تراشددة  Arria 10حدداکی اسددت کدده تقسددیم پددردازش یددک
مرحلهای به چندین مرحله پردازش متوالی ،منجر به کاهش حجم
محاسبات ،کاهش مصدرف مندابع سدختافدزاری ،تدوان مصدرفی
پایینتر و فرکانس عملکرد باالتر میگردد .هرچند انددازة بدرداری
بزرگتر به کمترین زمان اجرا منجر میشود .ولی حجم محاسدبات
نیز بسیار سنگین خواهد شد و این امر مانع بهرهبرداری مناسِ از
تراشههای با يرفیت محدود میشود .لذا ،با توجه به مزیدتهدای
فراوان روش چندبرداری نسبت به تکبرداری ،مدیتدوان از آن در
پیادهسازی زمان -آنی سایر پردازشهدای چنددبُعددی نیدز بهدره
گرفت.

 -1مراجع
W. L. Melvin, “A stap Overview: IEEE Aerospace and
Electronic Systems Magazine,” vol. 19, no. 1, pp. 19-35,
2004.
”R. Klemm, “Principles of Space-Time Adaptive Processing,
IEE Radar, Sonar, Navigation and Avionics, London: IEE
Press, 2002.

W. L. Melvin, “Space-Time Adaptive Radar Performance in
Heterogeneous Clutter,” IEEE Transactions on Aerospace
and Electronic Systems, vol. 36, no. 2, pp. 621-633, 2000.

–){(NM) [.(Ls+1

GFLOPs

 -6نتیجهگیری

J. Ward, “Space-Time Adaptive Processing for Airborne
Radar,” (Technical Report no. 1015) Lexington, MA:
Lincoln Laboratory, MIT, 1994.

)2(NM

25

][1

][2

][3

][4

Z. Hao and M. Luo, “Adaptive Mainlobe Jamming
Suppression Method for STAP Airborne Radar,” IET
International Radar conf., 2013.

][5

”L. E. Brennan and L. S. Reed, “Theory of Adaptive Radar,
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,
vol. 9, no. 2, pp. 237–252, 1973.

][6

A. S. Paulus, W. L. Melvin, and B. Himed, “Performance
and Computational Trades for RD-STAP Algorithms in
Challenging Detection Environments,” IEEE Radar conf.,
2016.
N. A. Gawande, J. B. Manzano, A. Tumeo, N. R. Tallent, D.
J. Kerbyson, and A. Hoisie, “Power and Performance tradeoffs for Space Time Adaptive Processing,” IEEE 26th
International conf. on Application-Specific Systems,
Architectures and Processors, 2015.

][7

][8

Archive of SID
1931  بهار و تابستان،1  شماره، سال ششم،“  پژوهشی ”رادار-مجله علمی
[17] Z. U. Mahmood, M. Alam, K. Jamil, and Z. O.
AlHekail, “FPGA Implementation of Space-Time Adaptive
Processing (stap) Algorithm for Target Detection in Passive
Radars,” Progress in Electromagnetics Research C, vol. 35,
pp. 35–48, 2013.
[18] T. M. Benson, R. K. Hersey, and E. Culpepper,
“GPUbased Space-Time Adaptive Processing (STAP) for Radar,”
IEEE High Performance Extreme Computing conf. (HPEC),
2013.
[19] M. A. Richards, “Fundamentals of Radar Signal Processing,”
Tata McGraw-Hill Education, 2005.
[20] R. Woods, J. McAllister, G. Lightbody, and Y. Yi, “FPGAbased Implementation of Signal Processing Systems,” John
Wiley & Sons Ltd. U.K, 2008.
[21] G. H. Golub and C. F. Van Loan, “Matrix Computations,”
Johns Hopkins University Press, Baltimore, Third edition,
1996.

62
[9]

L. B. Fertig, “Analytical Expressions for Space-time
Adaptive Processing (STAP) Performance,” IEEE
Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 51,
no. 1, pp. 42–53, 2015.

[10] J. M. Lebak and A.W. Bojanczyk, “Design and Performance
Evaluation of A Portable Parallel Library for Space-Time
Adaptive Processing,” IEEE Transactions on Parallel and
Distributed Systems, vol. 11, no. 3, pp. 287–298, 2000.
[11] W. K. Liao, A. Choudhary, D. Weiner, and P. Varshney,
“Performance evaluation of a parallel pipeline computational
model for space-time adaptive processing,” The Journal of
Supercomputing, vol. 31, no. 2, pp. 137-160, 2005.
[12] K. Rajan and L. M. Patnik, “Implementation of STAP
Algorithms on IBM SP2 and on ADSP 21062 Dual Digital
Signal Processor Systems,” Microprocessors and
Microsystems, vol. 27, no. 4, pp. 221-227, 2003.

[22] M. Jervis, “Advances in DSP design tool flows for FPGAs,”
Military Communications conf., pp.
2041-2046, 2010.

[13] F. Xikun and W. Yongliang, “Real-time implementation of
Airborne Radar Space-Time Adaptive Processing on MultiDSP System,” International conf. on Radar (CIE '06), 2006.

[23] E. Rezagholizadeh, M. A. Sebt, “Clutter Mitigation in
Airborne Radar Using DeterministicSubspace Clutter and
Direct Data Domain”, Journal of Radar, vol. 4, no. 2, pp. 1–
10, 2016 (In Persian).

[14] S. Bin, L. Shaohong, R. Yi, and L. Jingsheng, “Realization
and Comparison of QRD Algorithms for STAP,” 2nd Asianpacific conf. on Synthetic Aperture Radar (APSAR), Proc. of
IEEE, pp. 306-309, 2009.

[24] S. Sadeghi, A. Sheikhi, “Jamming Noise Suppression Using
Discrete Polynomial-Phase Transform in Pulsed Radars”,
Journal of Radar, vol. 5, no. 1, pp. 53–66, 2017 (In Persian).

[15] Q. Li, J. S. Cao, and X. Pei, “Real-time and extensible
calculation of STAP weights on FPGA,” 12th International
conf. on Signal Processing,” pp. 425-428, 2014.

[25] M. R. Taban, A. Sheikh Mozaffari, “Adaptive Radar Signal
Detection in Gaussian Clutter with Autoregressive Model
Using Kalman Fillter”, Journal of Radar, vol. 2, no. 3, pp. 1–
12, 2014 (In Persian).

[16] A. Jarrah and M. Jamali, “Software tool for Efficient FPGA
Design of Direct Data Domain Approach for Space-Time
Adaptive Processing” Electronics Letters, vol. 49, no. 13, pp.
789–791, 2013.

www.SID.ir

Archive of SID

Journal of “Radar”
Vol. 6, No. 1, 2018 (Serial No. 19)

3

Design & Efficient Implementation of STAP
with the Multi-Vector Method for the Target
Detection in Airborne Radars
N. Hasanikhah, S. Amin-Nejad*, Gh. Darvish, M. R. Moniri
University of Guilan, Rasht
(Received: 25/10/2017, Accepted: 12/09/2018)

Abstract
Space-Time Adaptive Processing (STAP) is a fundamental technique in improving the
performance of radars which are acted in the presence of severe dynamic disturbances such as
clatter and jamming. STAP operation is based on very high sampling rates from signals received
simultaneously from several antenna arrays and a number of pulses. Therefore, the volume of
computation is very high and its implementation is difficult. In this paper, multi-vector method
is proposed to reduce the amount of STAP calculations. Implementation results show that the
proposed method, in addition to reducing the computational volume, leads to reduced hardware
resources, reduced power consumption and increased maximum operating frequency. For
example, the calculation volume for 6 antenna arrays, 10 receiving pulses and 200 range
samples with a vector size of 17 is obtained 28.1 GFLOPS with maximum frequency of 278
MHz, and the computation time of 262 μs on the Arria 10 chip. Therefore, the multi-vectoring
method can meet the real-time requirements of STAP weights. Angle-doppler adaptive pattern
and the static test for the target detection indicate that using the above method is very practical
for calculating weights.
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