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مبتنی بر وایمکس جهت غیرفعال رادار آشکارسازی در  - یدهچک
یایی و مرزی اولین بار در سال  کشف کشور در  ٢۰١۰اهداف در

در . گرفته استانجام  سنتی تابع ابهامبا استفاده از روش سنگاپور 
این مقاله از روش آشکارسازی با استفاده از آنالیز وزن های فیلتر 

هره بانک فیلترهای وفقی بروش آنالیز وزن های وفقی و توسعه آن به 
صحت روش فوق را تایید و نشان می  هنتایج حاصل.خواهیم برد

یتم روش آنالیز وزن های بانک فیلترهای وفقی به درستی  دهد الگور
این روش در مقایسه با روش . به آشکارسازی اهداف می پردازد

آشکارسازی سنتی تابع ابهام، دارای مزیت هایی می باشد؛ از جمله 
  .آشکارسازی باالتر است هتر و قدرتدارای حد تفکیک در برد ب

،  آنالیز وزن فیلتر وفقی، آشکارسازی اهداف –یدیکلمات کل
 .بانک فیلترهای وفقی، وایمکس

   مقدمه -۱

در به عنوان سیگنال مرجع  ]۱[رصت وایمکس ستفاده از سیگنال فا

و سپس در کشورهای  ]۲[در کشور سنگاپور  ۲۰۱۰فعال از سال رادار غیر

سیگنال . مورد توجه قرار گرفته است ]۵[و امریکا  ]۴[ ایتالیا، ]۳[ انگلیس

یایی و مرزی به وایمکس، قابلیت های مناسبی را جهت کشف اهداف در

  . از خود نشان داده است راداری عنوان سیگنال مرجع

 اهداف در دانشگاه سنگاپور و دیگر روش مورد استفاده جهت کشف

ی بر تابع ابهام متقابل بوده کشورها، استفاده از روش پردازش هم فاز مبتن

ثابت و متحرک استفاده می شده ن روش برای کشف اهداف از ای است که

در و کالتر  تقیمحذف وفقی مسیر مس بلوک اضافه کردنهمچنین با . است

یق تر متحرک را دق صرفاً اهداف می توانستند ، هم فازپردازش بلوک قبل از 

  .]۲[ندکشف کن

فیلتر وفقی سابقا تک روش کشف اهداف با استفاده از آنالیز وزن های 

کشف به این مقاله در . ]۶[برای سیگنال فرصت دیگری استفاده شده است

ی توسعه روش آنالیز وزن ها اهداف دریایی ثابت و متحرک با استفاده از

لترهای وفقی بهره بانک فیآنالیز وزن های و تبدیل آن به  فیلتر وفقیتک 

تک  نسبت به روش استفاده از بانک فیلترهای وفقی روش. خواهیم برد

مزایایی در بر دارد از جمله؛ امکان پوشش راداری بیشتر  فیلتر وفقی

و تعیین دقیق تر فرکانس داپلری هدف در حوزه داپلر محدوده اهداف 

  .در ادامه به توضیح جامع این روش می پردازیم .است

 وفقی فیلتر تک روش با اهداف آشکارسازی الگوریتم - ۲

 سیگنال کانال مرجع و دو سیگنالدر این روش مثل روش تابع ابهام از 

. تفاده می کنیمالگوریتم اس های ورودی ه عنوان، بمراقبت یا هدفکانال 

بردار خطای  فیلتر وفقی،الگوریتم استفاده از  خالف روش های سابقبر

نیست بلکه بردار وزن های خروجی مورد کاربرد ما  ،وفقی فیلترخروجی 

  . ستخروجی مطلوب ما ،وفقی فیلتر خروجیساخته شده در 

در خود حاوی اطالعات اهداف وفقی بردار وزن خروجی فیلتر 

توان  با بررسی اندازه و فاز بردار وزن فیلتر می. موجود در محیط است

رسم  باهمچنین . برد هدف و سرعت آن را بدست آورد تعداد اهداف،

کل محدوده تحت  اهداف در به اطالعات کامل ،بردارهای وزن نیز طیف

  .یافتدست می توان  ینظر رادار

 برای هدفی که در برد معادلدر سناریو بدون نویز و کالتر، برای مثال 

دور آخر وزن  ممی باشد، با رسطبقه  ۱۰۰با ام فیلتر وفقی  ۶۵ تاخیر طبقه

مشهود  ۱در شکل  همانطور که  ،های ساخته شده در خروجی فیلتر وفقی

برد و  ام نمایش داده شده است ۶۵مکان هدف به درستی در وزن است 

  .مشخص می گرددبه طور صحیح هدف 

  
یو(فیلتر وفقیساخته شده وزن های اندازه دور آخر  :۱شکل  بدون نویز  سنار

  )و کالتر
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فاز بردار وزن حاوی منحنی با رسم  ،سرعت هدف نیزجهت یافتن 

و محاسبه شیب منحنی  )ام ۶۵بردار وزن یعنی برای مثال در اینجا ( هدف

ص می گردد و سرعت مشخ )۱(مقدار فرکانس داپلر هدف از رابطه  فاز،

  .هدف به دست می آید

)۱(  � = 2¢£# £È⁄ 

ر فرکانس نمونه مقدا �£، منحنی فازنمودار شیب  � فوقدر رابطه 

منحنی نمودار  ۲شکل در  .مقدار فرکانس داپلر هدف است ¤£و  برداری

  .را نشان داده شده استدر سناریوی قبل ام  ۶۵ز بردار وزن فا

   
  فیلتر وفقی ام ۶۵فاز بردار وزن نمودار  :۲شکل 

لتر یبردارهای وزن خروجی ف تمامهمچنان که گفته شد با رسم طیف 

همانطور که در  .اطالعات کل محدوده تحت پوشش می رسیموفقی به 

الگوریتم کشف اهداف به روش آنالیز وزن ه می شود، مشاهد ۳شکل 

شده های فیلتر وفقی با محوریت استفاده از طیف بردارهای وزن فیلتر بنا 

رهای وزن و سپس در ادامه آن استفاده از اطالعات اندازه طیف بردا. است

  .ز، الگوریتم را کامل می کندیک بلوک آشکارسا

  
یتم کشف اهداف به روش آنالیز وزن فیلتر وفقی:۳شکل    ]۶[الگور

. است تک فیلترهای وفقیاز بانک فیلترهای وفقی مجموعه تعدادی 

یافتن لزوم استفاده از بانک فیلترهای وفقی و مشخص کردن شرایط برای 

  .]۶[وفقی پرداخت دا به بررسی بلوک های تک فیلتربایستی ابت آن،

  بلوک سیگنال های ورودی مراقبت و مرجع - ۱- ۲

 به سمت فرستنده فرصتکه  سیگنال مرجع، توسط آنتن گیرنده ای 

سیگنال مراقبت یا هدف نیز توسط گیرنده . جمع آوری می شود است،

در بلوک  ت می شود اما قبل از استفاده از سیگنال مراقبتدیگری دریاف

مسیر  سازی شود و از آلودگی های سیگنالفیلتر وفقی می بایست خالص 

  .منظور راه های زیادی موجود است مستقیم خالی شود که برای این

مرجع و سیگنال هدف خالص سازی شده در نهایت سیگنال های 

  .وارد بلوک فیلتر وفقی می شوند

  بلوک فیلتر وفقی -۲- ۲

اسب و نیز پارامترهای آن بررسی می نوع فیلتر وفقی من در این بخش

، نتایج نشان داد که LMSو  RLSدو نوع فیلتر وفقی مشهور بین از . شود

از دقت بیشتری در تعیین سرعت  LMSنسبت به  RLSفیلتر وفقی 

کمتر  LMSاز  RLS فیلتر و از طرفی دیگر خطای اهداف برخوردار است

  .است

می باشد و بایستی پارامترهای مناسب  RLSمنتخب وفقی فیلتر پس 

پارامتر فاکتور فراموشی موجود در این فیلتر با توجه . فیلتر نیز تنظیم گردند

خروجی در یک سناریوی تک هدفی و در حضور تنها نویز  SNRبه میزان 

همانطور که در شکل می بینم در . تنظیم شد ۴گیرنده، به صورت شکل 

خروجی را خواهیم  SNRبهترین میزان  ۰.۹۹۹۹مقدار فاکتور فراموشی 

خروجی از آن اسم برده  SNRالزم به ذکر است که آنچه به عنوان .داشت

شده است، میزان دامنه پیک هدف به متوسط پیک های فرعی ناشی از 

  .نویز می باشد

  
به ازای فاکتورهای  dBبر حسب  SNRinبه  SNRoutمنحنی نسبت  :۴شکل 

 RLSر وفقی فراموشی مختلف در فیلت

  اندازه طیف بردارهای وزن بلوک -۳- ۲

، در ادامه فیلتر وفقیاعمال دو ورودی مرجع و مراقبت به پس از 

اقدام به  FFT از طریقاصل از خروجی فیلتر رهای وزن حبایستی از بردا

و ی اطالعات بسیاری است طیف بردارهای وزن حاو. نمود محاسبه طیف

 ۱جدول .پهنای باند فیلتر از روی نمودار طیف فیلتر محاسبه می شود

را به ازای فاکتورهای فراموشی مختلف برای  RLSپهنای باند فیلتر وفقی 

  .سیگنال فرصت وایمکس نشان می دهد

با احتساب (هرتز ۳۲۵ با توجه به حداکثر داپلر اهداف دریایی حدود

نال فرصت وایمکس و حداکثر گیگاهرتز برای سیگ ۳.۵ فرکانس حامل

م که هیچ کدام یبین می ۱، از جدول )متربرثانیه ۱۴سرعت اهداف دریایی 

���! "#$%&'() *! +, *- ./&01 23456 7+8#9)' .:)0&) ;0< 2=>5$? @9)0A5B CD?E= F "GD<

½~Ä

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


. هرتز را ندارند ۳۲۵از فاکتورهای فراموشی امکان رسیدن به پهنای باند 

ایده اسنفاده از بانک فیلترهای وفقی به جای تک فیلتر وفقی برای سیگنال 

  .بودین مساله کس ناشی از همفرصت وایم

پهنای باند تک فیلتر وفقی مورد استفاده با توجه به انتخاب فاکتور 

هرتز می باشد و در نتیجه برای پوشش کل  ۶۵، ۰.۹۹۹۹فراموشی 

در بخش های . محدوده داپلری اهداف نیاز به پنج عدد فیلتر وفقی است

  .خواهد شد ارائه های وفقیبعد شرح کامل دیاگرام بانک فیلتر

 به ازای فاکتورهای فراموشی مختلف RLSلتر وفقی پهنای باند فی :۱ جدول

  پهنای باند فیلتر وفقی  مقدار فاکتور فراموشی

  هرتز ۶۵  ۰.۹۹۹۹

  هرتز ۷۰  ۰.۹۹۹

  هرتز ۷۵  ۰.۹۹

  همگرا نمی شود  ۰.۹

 

  بلوک آشکارسازی -۴- ۲

آشکارساز الگوریتم، بدین صورت عمل می شود که برای  در بلوک

چک کردن هر سلول و تعیین وجود یا عدم وجود هدف در آن، به شعاع ده 

سلول از نمونه های قبل و بعد آن سلول متوسط گیری می کنیم و مقدار 

سلول مورد نظر را بر این متوسط تقسیم کرده و با یک آستانه مقایسه می 

ف جهت حصول به احتمال انه از یک سناریوی بدون هدمقدار آست .کنیم

  )CA-CFAR(.مناسب بدست می آید هشدار کاذب 

  وفقی فیلترهای بانک - ۳

تفاده دلیل استفاده از بانک فیلترهای وفقی به جای اسبه  در بخش قبل

در پوشش  تک فیلتر وفقی با توجه به ضعف .از تک فیلتر وفقی اشاره شد

. بانک فیلترهای وفقی جایگزین آن می شود، کل محدوده داپلر اهداف

  . می باشد ۵فیلتر وفقی به صورت شکل دیاگرام کلی بانک 

بانک فیلترهای وفقی همانند تک فیلتر وفقی دارای دو ورودی مرجع و 

مراقبت است با این تفاوت که ورودی مراقبت برای هر فیلتر از بانک فیلتر 

به عبارت دیگر . ن وارد می شودداپلری به آ توفقی با مقدار معینی شیف

همه فیلترهای بانک فیلترهای وفقی از هر نظر مشابه هستند و ورودی 

ال نگر سیسیگنال کانال مرجع یکسانی دارند، تنها تفاوت آنها در مقادی

  .کانال مراقبت ورودی آنهاست

آشکارسازی مبتنی بر تک فیلتر وفقی  همانطور که در قبل گفته شد

دارای پهنای باند محدودیست که قادر به  ،صت وایمکسبرای سیگنال فر

پوشش کل فضای داپلری اهداف دریایی نیست و برای پوشش کامل 

اهداف چه در داپلرهای مثبت و چه در داپلرهای منفی نیاز به پنج تک 

. د، استنرا تشکیل می ده های وفقیکه مجموعا بانک فیلتروفقی فیلتر 

در فیلتر اول سیگنال . شماره گذاری شده انداین پنج فیلتر  ۵در شکل 

در فیلتر دوم، فرکانس سیگنال . هدف بدون هیچ تغییری وارد می شود

هرتز  ۱۳۰هدف به میزان پهنای باند تک فیلتر در حوزه فرکانس یعنی 

 ۱۳۰به میزان  منفی در فیلتر سوم نیز شیفت. شیفت منفی پیدا می کند

یلتر چهارم و پنجم نیز همین اتفاق در در ف. درجه دیگر افزوده می شود

  .حوزه داپلرهای منفی می افتد و شیفت مثبت می گیرند

  

  
یتم کامل بانک فیلترهای وفقی :۵شکل    الگور

نها در بردارهای وزن هستند که طیف آ ،خروجی فیلتر وفقی مطلوب

ذخیره و از آن ها ماکسیمم گرفته می شود و روی  قابی به میزان پهنای باند

  .داده های هر فیلتر به طور مجزا آشکارسازی انجام می گردد

از سیگنال فرصت فرستنده وایمکس در ) DL(برای یک فریم فروسو 

. استفاده کرده ایماز این الگوریتم  ،یک سناریو با سه هدف متحرک

فرکانس داپلری اهداف در این سناریو و در حضور کالتر سطحی دریا و 

هرتز می باشد و  ۲۳۰هرتز و  -۱۰۰هرتز،  ۳۰بر با نویز به ترتیب برانیز 

قرار  ۲۳۵و  ۱۵۰، ۹۸همچنین اهداف در مقدار تاخیر های نمونه ای 

با توجه به محدوده قاب مدنظر هر فیلتر وفقی در بانک فیلتر که . دارند

هرتز را می پوشاند و نیز با در نظر گرفتن  ۶۵هرتز تا  - ۶۵محدوده بین 

هر فیلتر نسبت به فیلتر مجاورش، انتظار داریم که  میزان شیفت فرکانسی

هرتز در قاب فیلتر اول که ورودی کانال  ۳۰هدف اول با فرکانس داپلر 

مراقبت بدون شیفت دارد آشکار شود و هدف دوم دارای فرکانس داپلر 

هرتز بایستی در خروجی فیلتری که دارای ورودی کانال مراقبت با  -۱۰۰
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هرتز و فیلتر چهارم ماست کشف گردد و  ۱۳۰شیفت داپلری مثبت 

هرتز بایستی در فیلتری که دارای  ۲۳۰همچنین هدف سوم با فرکانس داپلر 

که معادل فیلتر سوم  -۲۶۰ورودی کانال مراقبت با شیفت داپلری منفی 

  .بشودبانک فیلتر مورد استفاده ماست، آشکار 

در  تر وفقیمورد استفاده در بانک فیلفیلتر  پنجشکل های خروجی 

مشاهده می شوند که این اشکال در واقع حاصل  ۱۰تا  ۶شماره شکل های 

با مقایسه نتایج بدست آمده در . رسم اندازه همه بردارهای وزن هاست

هدف قادیر تئوری، صحت آشکارسازی تایید می شود یعنی شکل ها و م

در  اول در فیلتر شماره یک، هدف دوم در فیلتر شماره چهار و هدف سوم

  .فیلتر شماره سه کشف شدند

  
  خروجی اندازه طیف وزن های فیلتر وفقی اول:۶شکل 

  
  خروجی اندازه طیف وزن های فیلتر وفقی دوم:۷شکل 

  
  خروجی اندازه طیف وزن های فیلتر وفقی سوم:۸شکل 

  
  خروجی اندازه طیف وزن های فیلتر وفقی چهارم:۹شکل 

  
  فیلتر وفقی پنجم خروجی اندازه طیف وزن های:۱۰شکل 

سلول به طور یک جا از پنج شکل ماکسیمم بگیریم و  اگر به ازای هر

را خواهیم  ۱۱آن را به آشکار ساز شرح داده شده در قبل وارد کنیم، شکل 

  .داشت و آشکارساز اهداف را کامال درست پیدا کرده است

  
  ۵شکل دیاگرام  خروجی آشکارساز:۱۱شکل 

   ابهام تابع روش  و یوفق فیلترهای بانک وزن آنالیز روش مقایسه - ۴

 دیدگاه دوروش تابع ابهام بوده است که از  ،روش سنتی کشف اهداف

  :بانک فیلترهای وفقی قابل مقایسه است های با روش  آنالیز وزن

  از دیدگاه حد تفکیک در برد - ۱- ۴

حد تفکیک در برد برای دو روش بانک فیلتر و تابع ابهام، در 

و  ۶۵دو هدف در برد هایی معادل شماره سلول های سناریویی به ازای 

مالحظه می شود، روش  ۱۲همانطور که در شکل . بررسی شده است ۶۷

بانک فیلتر حد تفکیک در برد مناسب تری را از خود نشان می دهد و در 

  .جداسازی اهداف موفق تر از روش تابع ابهام است

  
روش انک فیلتر وفقی و دو روش بدر مقایسه حد تفکیک در برد : ۱۲شکل 

  تابع ابهام
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  از دیدگاه احتمال آشکارسازی -۲- ۴

و نویز، ) کالتر دریا(در سناریویی با وجود هدف  و عوارض محیطی 

ام فیلتر  به ازای ۶۵ تاخیر طبقه احتمال آشکار شدن هدفی در بردی معادل

به ازای احتمال هشدار ) RCS(سطح مقطع راداری مختلف اهداف 

  .است ۲دو روش ذکر شده مطابق جدول برای  ۰.۰۱کاذب 

، روش آنالیز وزن بانک فیلترهای وفقی نسبت به ۲با توجه به جدول 

های  RCSروش تابع ابهام دارای احتمال آشکارسازی باالتری به ازای 

  .مختلف اهداف است

آنالیز وزن بانک روش بهام و ایسه احتمال آشکارسازی روش تابع امق :۲ جدول

  سطح مقطع های راداری مختلف هدفبه ازای  فیلترهای وفقی

  سطح مقطع راداری  روش بانک فیلتر  روش تابع ابهام

  مترمربع ۱۰۰  ۰.۰۲  ۰.۰۱

۰.۰۸  ۰.۱۷  ۳۰۰  

۰.۱۹  ۰.۲۸  ۵۰۰  

۰.۴  ۰.۵۳  ۷۰۰  

۰.۵۳  ۰.۶  ۹۰۰  

۰.۶۸  ۰.۷۸  ۱۱۰۰  

۰.۷۷  ۰.۸۶  ۱۳۰۰  

۰.۹  ۰.۹۲  ۱۵۰۰  

  

  یریگ جهینت - ۵

وش نوینی ر فیلتر وفقی داف به وسیله آنالیز وزن هایکشف اه روش

روجی فیلتر وفقی، در درون بردار وزن خ .جهت کشف اهداف است

قابل کشف  ،ورودی فیلتر سیگنال مراقبتاطالعات اهداف نهفته در 

  .است

توسعه  وفقی، بانک فیلترهایکشف اهداف با آنالیز وزن های روش 

در . تک فیلتر وفقی استوزن های یافته روش کشف اهداف با آنالیز 

ی جهت پوشش کل یت پهنای باند فیلتر وفقدشرایطی که دارای محدو

روش بانک فیلترهای وفقی قابلیت پوشش  راداری هستیم، داپلری فضای

دارای قابلیت های این روش . را فراهم می سازد داپلری رادارکل فضای 

در برد مناسب و جهت کشف اهداف با دقت باال و حد تفکیک خوبی 

در مقایسه با روش تابع ابهام  در حضور کالتر ی بهترآشکارساز قدرت

  . است

به عنوان یک سیگنال فرصت سیگنال وایمکس استفاده از همچنین 

ری و کشف اهداف دریایی و رادانیز مناسب جهت کاربردهای راداری 

  .مرزی شناخته شد
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با استفاده از تشعشعات ماهواره  یاییاهداف در یآشکارساز« سلیمان حاج صادقی  ]۶[
، ۱، شماره امام حسین، دانشگاه رادارمجله » یوفق یلترف یوزن ها یریبا به کارگ یا
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