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رادار موج پیوسته با مدوالسیون فرکانس کاربرد وسیعی -یدهچک

با اندازه گیری ه و سرعت هدف دارد و در آن در اندازه گیری فاصل

یافتی که اختالف فرکانس بین سیگنال ا رسالی و سیگنال اکوی در

در ضربان نامیده می شود، فاصله هدف تعیین می گردد.  فرکانس

 هدفس فرکان افزایش دقت در تخمین مؤلفهاین مقاله، روشی برای 

و از یک محیط شبیه سازی براساس سخت افزار رادار نیز  ارائه شده

یابی و اثبات کارایی روش پیشنهادی استفاد ه گردیده به منظور ارز

تابع تفاضل گیر به کار  است.در این روش دو تابع میانگین گیر و یک

در ابتدا تابع میانگین گیر به طیف انرژی سیگنال ضربان  رفته و

 اعمال می گردد. سپس خروجی میانگین گیر از طیف انرژی کم می

شود. در ادامه تابع میانگین گیر دیگری به خروجی تفاضل گیر 

با ضرب خروجی میانگین گیر دوم در طیف اصلی  اعمال می گردد.

با یافتن مقدار انرژی سیگنال، طیف خروجی نهایی بدست می آید. 

و در  ی نهایی، مکان مؤلفه فرکانس هدفخروج طیفبیشینه در 

کارایی روش در انتها نیز نتیجه فاصله هدف مشخص می گردد. 

 موجود مقایسه شده است.قدیمی پیشنهادی با یکی از روش های 

در  هدفتخمین فرکانس دقت در نتایج مقایسه نشان می دهد که 

 نسبت به روش قبلی بهبود یافته است. برابر۵۸/۲یشنهادی روش پ

یع، –یدیکلمات کل یه گسسته سر رادار موج پیوسته با  تبدیل فور
   فرکانس ضربان،کالتر، مدوالسیون فرکانس

  مقدمه -١

 ، اهدافی که در ارتفاع پایین و البالی کالترهاانه راداریدر یک سام

ل تشخیص ه سختی قابپرواز می کنند، توسط رادارهای جستجوگر پالسی ب

برای حذف (CW)از رادارهای موج پیوسته در این موارد می توان هستند و

.به منظور تعیین نمودشخیص اهداف متحرک استفاده بهتر کالترها و ت

  (FM)فاصله هدف، سیگنال ارسالی با انجام مدوالسیون فرکانس 
ً
، عمدتا

 فرکانس اکوی هدف دریافتی ی، عالمت گذاری می گردد وخط به صورت

و از نتیجه مقایسه وجود هدف  هفرکانس سیگنال ارسالی مقایس با

ا متناسب با آن میزان شیفت داپلر ( یبا توجه به شود و  تشخیص داده می

 بدین ]۱[فاصله آن استخراج می گردد  ،سرعت شعاعی) هدف
ً
.عموما

(باند  قرار دارد به باند پایین ترRFمنظور سیگنال اکوی دریافتی که در باند 

IF مؤلفه ناشی که سیگنال ضربان نامیده می شود. ) منتقل می گردد یهاپ یا

از هدف متحرک به همراه بقیه مؤلفه ها در داخل سیگنال ضربان وجود 

(و آشکارسازی متعامد  شدن و تقویت رپس از فیلتضربان  سیگنال دارد.

ه ب (A/D)درصورت انتقال به باند پایه) توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال

 پردازنده وارد می گردد.

سرعت شعاعی و فاصله آن در  تعیینوجود هدف و  شخیصبه منظور ت

این  سیستم های مختلف، از الگوریتم های متفاوتی استفاده شده است.

الگوریتم ها در واقع روش های پردازش سیگنال ضربان و تخمین فرکانس 

زمان  . الزم به ذکر است سیگنال ضربان فقط در مدت]۲[آن می باشد

به صورت یک  ماهیت آن موجود می باشد ودر مقابل هدف درنگ آنتن 

استفاده از روش های مدرن تخمین  . در این شرایطپالسی استسیگنال 

نمی  چندان موثربرای تعیین فرکانس سیگنال ضربان طیف سیگنال نویزی 

م ها، ابتدا تبدیل فوریه گسسته دربخش عمده ای از این سیست لذا باشد.

بدست آمده و با انجام متوسط گیری هایی ضربان ) سیگنال  FFT(  سریع

در امتداد فرکانس و زمان، سعی در کاهش نویز همراه سیگنال و بهبود 

به منظور تشخیص هدف و تعیین سطح  و نسبت سیگنال به نویز می گردد

استفاده  آستانه گذاری تداولاز روش های م آستانه با حفظ نرخ آژیر غلط

ر تر و نویز دشود و به این طریق سعی می گردد تا متفاوت بودن کال می

سی مدارهای سمت رادار و همچنین عدم یکنواختی در پاسخ فرکان زوایای

شده و  جبرانطح آستانه برای تشخیص اهداف س توسطمسیر سیگنال، 

 .]۳[قدرت تشخیص باال باقی بماند

در  دف با توجه به میزان جابجایی محل مؤلفه سیگنالتعیین فاصله ه

دو صورت می گیرد و از مقایسه محل مؤلفه در  FFTخروجی  طیف

مقدار  ،FMبا مدوالسیون و  )FMفرکانس (حالت بدون مدوالسیون 

جابجایی فرکانسی بدست آمده و با توجه به رابطه خطی بین مقدار 

رعت هدف تعیین می جابجایی فرکانسی و سرعت شعاعی، مقدار س

موفقیت در تعیین محل  یزانقیت و دقت این روش بستگی به مگردد. موف
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دقیق مؤلفه سیگنال هدف دارد که در شرایط سیگنال به نویز کوچک این 

 روند دچار خطای زیادی می شود.

قدیمی موج پیوسته با مدوالسیون فرکانس رادار  یک سیستم در

)FMCW ( جود هدف، سرعت و فاصله آن برای تشخیص و فوقاز روش

و در نظر  نامناسب می باشد دقت آن در تعیین فاصلهاستفاده شده است که 

با حداقل تغییر در دیگر بخش های  است تا با ارائه روشی مناسب

 ۷تعیین فاصله را بهبود بخشید. بدین ترتیب این مقاله به ،دقتسیستم

بیان می گردد.  FMCWنحوه کار رادار  ۲بخش تقسیم می گردد: در بخش 

ی پردازش سیگنال ضربان بیان می ، تاریخچه ای از روش ها۳در بخش

 ادی پردازش سیگنال معرفی شده و، روش پیشنه۴. سپس در بخشگردد

روش های ، شبیه سازی روش پیشنهادی و مقایسه نتایج آن با ۵در بخش

ص ، به نتیجه گیری اختصا۶خشب شود و می قبلی پردازش سیگنال ارائه

 یافته است.

 FMCW رادار کار نحوه معرفی -٢

، فرکانس سیگنال ارسالی توسط تابع مشخصی از زمان در این رادار

بین فرکانس  ای و یا سینوسی مدوله می شود.مانند تابع مثلثی، دندانه اره 

سیگنال ارسالی و فرکانس سیگنال دریافتی تأخیر زمانی مرتبط با فاصله 

و اختالف انس سیگنال ارسالی و دریافتی فرک ۱ شکل هدف وجود دارد.

که فرکانس ضربان نامیده می شود) برای  فرکانس بین آن ها در هر لحظه (

 نشان می دهد.را  حالتی که هدف ساکن باشد

 
تأخیر  τمیزان انحراف فرکانس(پهنای باند) ، فرکانس حامل،  

و زمان مدوالسیون  و  فرکانس ضربان در هرلحظه ،زمانی انتشار

C می باشد.، سرعت نورτ  ۴[طبق روابط زیر بدست می آیند و[: 

)۱(  

)۲(  

 

عالوه بر اختالف فرکانس بین اکو  درصورتی که هدف متحرک باشد،

به دلیل پدیده و سیگنال ارسالی ناشی از فاصله هدف تا رادار، 

به میزان هدف نیز سبب تغییر فرکانس سیگنال اکو شعاعی سرعت داپلر،

فرکانس سیگنال ارسالی و دریافتی و  ۲شکل .گرددمی ) فرکانس داپلر (

 فرکانس ضربان را در حالتی که هدف متحرک باشد، نشان می دهد.

در این حالت فرکانس داپلر و فرکانس ضربان طبق روابط زیر بدست می 

 آید.

)۳(  

)۴(  

، FMبدون مدوالسیون  در حالت عت شعاعی هدف است.سر 

. در ل تبدیل فوریه براحتی تعیین می گرددفرکانس داپلر هدف با اعما

نیز، با اعمال تبدیل فوریه و آستانه گذاری،فرکانس ضربان  FMحالت 

بدست ا فاصله هدف که به اختصار فرکانس هدف نامیده می شود، مرتبط ب

در حالت بدست آمده  هدفمی آید. با یافتن اختالف فرکانس بین فرکانس 

FM حالت موج  عدم وجود مدوالسیون در حالت و فرکانس داپلر)

. دقت می توان فاصله هدف را تعیین نمود ۴ه، با استفاده از رابطپیوسته)

 بستگی دارد. هدفه به دقت تخمین فرکانس آمد فاصله بدست

 ضربان سیگنال فرکانس تعیین قبلی های روش بر مروری -٣

در اکثر روش های پردازش سیگنال ضربان، در ابتدا به سیگنال تبدیل 

فوریه اعمال می گردد و پس از یافتن طیف انرژی سیگنال، پردازش های 

سیگنال روی نمونه های  FFT، ]۵[در برای مثال بعدی انجام می شود. 

سپس نمونه ها به اندازه یک واحد شیفت زمانی می یابند  شود. اعمال می

اولی و   FFTدر ادامه حاصل شود. دوباره روی نمونه ها اعمال می FFTو 

شوند. در  دومی در هم ضرب نقطه به نقطه می  FFTمزدوج مختلط 

اینصورت یک تابع وابسته به فرکانس بدست می آید که مقادیر واقعی 

 آنو فاصله  هدفؤلفه های فرکانسی را داراست و براساس آن فرکانس م

 FFTشود. دقت بدست آمده در این روش بهتر از روش  تخمین زده می

در ابتدا سیگنال ضربان را به چند  رادار قدیمی موردنظردر  .مرسوم است

از هر ده، ین قسمت های متوالی) تقسیم نموقسمت (با وجود هم پوشانی ب

شده و طیف گرفته ، نقطه ۱۰۲۴با طول  FFT به صورت مجزاقسمت 

انرژی برای هر قسمت محاسبه می گردد. سپس میانگین طیف های انرژی 

 
 ساکن هدف از یبرگشت و یارسال یها گنالیس در فرکانس راتییتغ:۱شکل 

 
 متحرک هدف از یبرگشت و یارسال یها گنالیس در فرکانس راتییتغ:۲شکل 
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بدست آمده محاسبه شده و به عنوان طیف انرژی اصلی در نظر گرفته می 

در آن مرتبط با هدف بخشی از باند که انتظار می رود فرکانس شود. حال 

آستانه  سپسبقی باند کنار گذاشته می شود. سمت باشد، حفظ شده و ماق

ز انرژی تابعی ادر هر مؤلفه فرکانس گذاری اعمال می گردد. مقدار آستانه 

پس از باشد.  میو مقدار آفست  همسایگی مؤلفهکل باند، انرژی باند 

کرده  اعمال آستانه، مؤلفه فرکانسی که مقدار انرژی آن از سطح آستانه عبور

ن فرکانس مکان هدف تعیین می و دارای مقدار ماکزیمم باشد، به عنوا

 نظر را نشان می دهد.دالگوریتم پردازشی مور ۳. شکل]۷و۶[گردد

 

موجود در محیط، طیف قوی وجود کالترهای  الزم به ذکر است

سیگنال را بشدت تحت تأثیر قرار می دهند،به گونه ای که در برخی موارد 

. تر است ، در مقایسه با اثر کالتر،بسیار ضعیففرکانس مکان هدف لفهمؤ

ست وجود هارمونیک های مؤلفه فرکانس هدف، مسئله دیگری اهم چنین 

 دقیق فرکانس هدف را دچار مشکل می سازد. که تخمین

 ضربان سیگنال پردازش پیشنهادی روش معرفی -۴

 .نشان داده شده است ۴در شکل پیشنهادی الگوریتم کلی روش 

 
به کل سیگنال  FFTبرخالف روش قدیمی، یکبار در این روش  

بدست آوردن طیف انرژی سیگنال،  پس ازضربان دیجیتال اعمال شده و 

ز باند که طیف داپلر هدف می تواند در آن محدوده قرار قسمتی ادر ابتدا 

تابع میانگین گیر از یک ، حفظ و مابقی کنار گذاشته می شود. سپس گیرد

سیگنال، میتوان مدل هموار شده ای هر  آن بهبا اعمال  کهد شو ه میاستفاد

از آن سیگنال را بدست آورد. روش کار تابع بدین صورت است که برای 

در نظر گرفته و میانگین نقطه ای  2pهر نقطه از سیگنال یک همسایگی 

نقاط درون همسایگی را به عنوان خروجی تابع  برای آن نقطه از سیگنال 

ه دهد. الزم به ذکر است که در این نوع از میانگین گیری، نقطارائه می

رابطه ریاضی مربوط به تابع  .درنظرگرفته نمی شودمرکزی همسایگی 

 میانگین گیر اول در زیر آمده است:

)۵(  

مقدار  شماره مؤلفه فرکانسی موجود در طیف انرژی،  که در آن 

شماره مؤلفه فرکانسی موجود در  ام،  طیف انرژی در مؤلفه فرکانسی 

مقدار تابع میانگین گیر در مؤلفه  خروجی تابع میانگین گیر و 

 ام می باشد. فرکانسی 

 نمایش می دهد.را نمونه ای از طیف انرژی سیگنال  ۵شکل

 
س هدف در در طیف انرژی نمایش داده شده، مؤلفه فرکان

کیلوهرتز قرار دارد. هم چنین نواحی فرکانس پایین ( تا ۱۹۴/۱۱فرکانس

کیلوهرتز) که دارای تغییرات آرام و دامنه زیادی نسبت به دامنه  ۳حدود 

مؤلفه فرکانس هدف می باشد، اثر کالتر را در طیف انرژی سیگنال نشان 

ر عمل می نماید که به عنوان فیلتر پایین گذخروجی میانگین گیر  می دهد.

 آمده است. ۶در شکلو طیف انرژی را هموار می کند، 

 
از طیف  زیر طبق رابطهدر مرحله دوم خروجی تابع میانگین گیر  

 شود. سیگنال کم میانرژی 

)۶(  

 یکمانند  یریتفاضل گ عمل ست. فاضل گیر اخروجی تابع ت

که هموار است، نظیر از طیف  فیلتر باالگذر عمل نموده و قسمت هایی

 :الگوریتم پردازشی روش قدیمی۳شکل 

 :بلوک دیاگرام الگوریتم پیشنهادی پردازش سیگنال ضربان۴شکل 

 :طیف انرژی سیگنال ضربان۵شکل 

 :خروجی میانگین گیر اول۶شکل
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 ۷شکل که مربوط به اثر کالتر می باشد را حذف می نماید.قسمتی 

 خروجی تفاضل گیر را نشان می دهد.

 
اثر هارمونیک های مؤلفه ، دیده می شود ۷همان طور که در شکلاما 

در مرحله بعد  . وجود دارد.قوی  به صورتفرکانس هدف هم چنان 

 تابع میانگین گیر 
ً
به نتیجه تفاضل اعمال طبق رابطه زیر نقطه ای 2qمجددا

 :می گردد

)۷(  

می  )۵(شبیه رابطه ) ۷(رابطه . خروجی میانگین گیر دوم است

، برای محاسبه خروجی میانگین گیر حالتبا این تفاوت که در این  باشد،

دوم برای هر نقطه، عالوه بر نقاط همسایگی، خود آن نقطه نیز در نظر 

نشان داده شده  ۸ر شکل دخروجی میانگین گیر دوم  گرفته می شود.

 است.

 
 مؤلفه ۸با توجه به شکلگیر دوم، طیف را هموارتر می کند و  میانگین

در مرحله سوم خروجی میانگین گیر هارمونیک دوم هنوز قوی می باشد. 

این کار موجب می شود که .شود در طیف اصلی سیگنال ضرب میدوم 

در طیف انرژی  هارمونیک دوم فرکانس هدف کاهش یابد، زیرا انرژی

کم تر از مقدار انرژی فرکانس هدف، اصلی مقدار انرژی هارمونیک دوم 

 این عمل توسط رابطه زیر قابل بیان است: مؤلفه فرکانس هدف می باشد.

)۸(  

فرکانس طیف خروجی نهایی است.  مقدار تقویت و  که در آن 

به عنوان فرکانس هدف تعیین  موجود در مم متناظر با مقدار ماکزی

 طیف خروجی نهایی را نشان می دهد. ۹شکل می گردد.

 
فه فرکانس هدف نیز، تا حد ،اثر هارمونیک های مؤل۹با توجه به شکل

گفت روش پیشنهادی می توان در یک نگاه کلی  زیادی از بین رفته است.

این روش به لحاظ  ماید.عمل می ن میان گذرر به صورت یک فیلت

و قدرت تشخیص فرکانس هدف در آن  بوده تر ساده روشیمحاسباتی 

 باالتر از سایر روش های قبلی می باشد.

 سازی شبیه نتایج -۵

 یونبا مدوالس یوستهدر رادار موج پاکو  یگنالس ه منظور شبیه سازیب

 یزنو هدف، کالترها وسیگنال اکوی رادار،سیستم در ابتدا خود ،فرکانس

ضرب  یافتیدر یگنالدر س یارسال یگنال. سپس سندشده ا یساز یهشب

گذر عبور نموده و وارد مبدل آنالوگ به  یینباالگذر و پا یلترهایشده، از ف

 یضربان بدست آمده پردازش م یگنالس یت. در نهاشود یم یجیتالد

ده ، پریود جاروب موج دندانه اره ای مدوله کنناین شبیه سازی رد .گردد

 برابر با زمان درنگ آنتن مقابل هدف ،7.3ms=فرکانس 

6.7ms 10 و فرکانس داپلر هدفKHz 30بوده و هدفی در فاصلهKm  و

 درنظر گرفته شده است. 15Kmکالتری قوی در فاصله 

به منظور شبیه سازی تولید سیگنال ارسالی از بلوک دیاگرام موجود در 

 د.استفاده می شو ۱۰شکل

 
سیگنال دریافتی برابر است با مجموع سیگنال اکوی برگشتی از  

بلوک دیاگرام شبیه سازی ۱۱شکلهدف، سیگنال برگشتی از کالتر و نویز.

های مقدار تأخیر موجود در بلوک  سیگنال دریافتی را نشان می دهد.تولید 

ین مشخص می گردد. هم چنو یا کالتر تأخیر زمانی از روی فاصله هدف 

نزدیک شونده  یا دورشونده بودن هدف نیز با اضافه کردن فرکانس داپلر 

کن در اسیالتور شبیه اهدف به فرکانس حامل برای پارامتر فرکانس س

 سازی می گردد.

 :خروجی تفاضل گیر۷شکل 

 :خروجی میانگین گیر دوم۸شکل 

 :طیف نهایی سیگنال ضربان در خروجی الگوریتم پیشنهادی۹شکل 

 
 :بلوک دیاگرام شبیه سازی تولید سیگنال ارسالی۱۰شکل 
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سیگنال های برگشتی و دامنه های مختلف برای  بهرهبا اختصاص دادن 

د و سیگنال مختلفی را بوجود آور )مودهایوضعیت های (نویز، می توان 

هم چنین با انتخاب نقطه ضربان را در هر مود شبیه سازی و پردازش نمود. 

شروع متفاوت برای نویز، می توان اجراهای متفاوتی را بدست آورد. در 

 وجود دارد.حالت)  ۴۸(در کل مود مختلف  ۸اجرا و ۶این مقاله 

  مشخصه هر مود را بیان می نماید. ،۱جدول

 و کالتر هدف، از یبرگشت گنالیس به شده داده اختصاص یها دامنه :۱ جدول

 و مشخصه هر مود مود هر در زینو 

 مشخصه مود

مود 

۱ 

 و کالتر یزوجود نو عدم، یقو:هدف یاکو یگنالدامنه س

Target sig. amp.=0.01,Clutter sig. amp.=0,noise amp=0 

مود 

۲ 

 متوسط:یزنو دامنه ،عدم وجود کالتر،یقو:هدف یاکو یگنالدامنه س

Target sig. amp.=0.01,Clutter sig. amp.=0,noise amp=10 

مود 

۳ 

 یزوجود نو عدم، متوسط:کالتر یگنالس دامنه، یقو:هدف یاکو یگنالدامنه س

Target sig. amp.=0.01,Clutter sig. amp.=10,noise amp=0 

مود 

۴ 

 متوسط:یزنو دامنه، متوسط:کالتر یگنالس دامنه،یقو:هدف یاکو یگنالدامنه س

Target sig. amp.=0.01,Clutter sig. amp.=10,noise amp=10 

مود 

۵ 

 نهدام،متوسط:کالتر یگنالس دامنه، یفضع:هدف یاکو یگنالدامنه س

 متوسط:یزنو

Target sig. amp.=0.001,Clutter sig. amp.=10,noise amp=10 

مود 

۶ 

 متوسط:یزنو دامنه،یقو:کالتر یگنالس دامنه،یفضع:هدف یاکو یگنالدامنه س

Target sig. amp.=0.001,Clutter sig. amp.=100,noise amp=10 

مود 

۷ 

 قوی:یزنو دامنه،متوسط:کالتر یگنالس دامنه،یفضع:هدف یاکو یگنالدامنه س

Target sig. amplitude=0.001,Clutter sig. amp.=10,noise 
amp=100 

 قوی:یزنو دامنه، یقو:کالتر یگنالس دامنه، یفضع:هدف یاکو یگنالدامنه س ۸مود

Target sig. amp.=0.001,Clutter sig. amp.=100,noise amp=100 

گنال ارسالی در سیگنال دریافتی (مجموع سیگنال هدف، پس از ضرب سی

(فیلتر باالگذر جهت تضعیف اثر کالتر و فیلتر  و فیلترینگ کالتر و نویز)

، رکانس باالی تولید شده در میکسر)پایین گذر جهت حذف مؤلفه های ف

بدست می آید که توسط  ۱۲ق بلوک دیاگرام شکلابسیگنال ضربان مط

کیلوهرتز نمونه ۳۰۴مبدل آنالوگ به دیجیتال با فرکانس نمونه برداری 

وارد واحد پردازشگر  نقطه۲۰۴۸برداری شده و سیگنال ضربان دیجیتال با 

به سیگنال  با طول  تبدیل فوریهیک سپس  می شود.

الزم به ذکر  ضربان اعمال شده و طیف انرژی سیگنال بدست می آید.

می  موجب کاهش دقت تخمین فرکانسر، کوچکت  است انتخاب 

، امکان پردازش افزایش حجم محاسبات به دلیلبزرگتر نیز  و شود 

ذکر پیشنهادی حال الگوریتم  .بالدرنگ در زمان مربوطه را دشوار می سازد

و  p=9 بهترین نتیجه به ازایشده به طیف انرژی سیگنال اعمال می گردد. 

q=4 .بدست آمده است 

 روشروش پیشنهادی نسبت به عملکرد ارزیابی  به منظور مقایسه و

، میزان اختالف فرکانس تخمین FMCWپردازش قدیمی موجود در رادار 

زده شده از مقدار واقعی فرکانس برای هر دو روش و در اجراهای مختلف 

ه محاسبه می گردد و در نهایت برای هر مود میانگین گرفته می شود. هر چ

میزان اختالف فرکانس کم تر باشد،خطای فرکانس و در نتیجه خطای 

فاصله کم تر است و الگوریتم بکار رفته صحت بیشتری خواهد تخمین 

 آمده است:و متوسط آن مربوط به اختالف فرکانس  ادامه روابطدر  داشت.

)۹(  

)۱۰( ∆ 

در  برای هدف متحرک شبیه سازی شدهفرکانس هدف  واقعیمقدار  

، مقدار اختالف ۲کیلوهرتز است. جدول۱۹۴/۱۱ومتری برابر با کیل۳۰

برای روش پیشنهادی نشان را فرکانس تخمینی از فرکانس واقعی هدف 

می توان نتیجه گرفت که بیشترین اختالف  ۲با دقت در جدول  میدهد.

 ۶و مود(شرایط عدم وجود نویز)  ۳فرکانس در روش پیشنهادی، در مود

الزم به ذکر  ، رخ داده است.کالتر قوی تر از دامنه نویز)سیگنال (دامنه 

این  غیر واقعی است. ۳افتد و موداتفاق می  ۸در عمل بیشتر مود است

هم  بسیار خوب عمل نموده است، ۸و ۷،۵،۲،۱روش به ازای مودهای

پیک های این روش در دام هارمونیک های مؤلفه فرکانس هدف و  چنین

می  وضوحبا روش های بهبود  بنابراین نویزی مرتبط با کالتر نیفتاده است.

 توان خطای موجود را تا حد زیادی حذف نمود.

 

 

یافتی:بلوک دیاگرام شبیه سازی تولید سیگنال ۱۱شکل   در
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 روش در  هدف یواقع فرکانس با ینیتخم فرکانس اختالف مقدار :۲ جدول

 یشنهادیپ
mean Run#6 Run#5 Run#4 Run#3 Run#2 Run#1 Δ freq. 

(KHz) 
0 0 0 0 0 0 0 Mode1 
0 0 0 0 0 0 0 Mode2 

0.742 0.742 0.742 0.742 0.742 0.742 0.742 Mode3 

0.098 0.148 0.148 0 0.148 0 0.148 Mode4 

0.024 0 0 0 0 0 0.148 Mode5 

0.420 0.148 0.148 0.148 0.891 1.039 0.148 Mode6 

0 0 0 0 0 0 0 Mode7 

0 0 0 0 0 0 0 Mode8 

 

مقدار اختالف فرکانس تخمینی از فرکانس واقعی هدف برای روش 

 ،آمده است.۳پردازش قدیمی در جدول

 روش  در هدف یواقع فرکانس با ینیتخم فرکانس اختالف مقدار :۳ جدول

 قدیمی
mean Run#6 Run#5 Run#4 Run#3 Run#2 Run#1 Δ freq. 

(KHz) 
0 0 0 0 0 0 0 Mode1 

5.046 5.046 5.046 5.046 5.046 5.046 5.046 Mode2 

0 0 0 0 0 0 0 Mode3 

2.078 0.594 0.594 5.046 0.594 5.046 0.594 Mode4 

2.078 0.594 0.594 5.046 0.594 5.046 0.594 Mode5 

3.561 5.046 5.046 0.594 5.046 0.594 5.046 Mode6 

5.046 5.046 5.046 5.046 5.046 5.046 5.046 Mode7 

2.078 0.594 0.594 5.046 0.594 5.046 0.594 Mode8 

که به دلیل عدم وجود نویز تا حدی غیر  ۳و۱به ازای مودهای روش قدیمی 

جه یبه خوبی عمل کرده است و به ازای سایر مودها نتواقعی هستند، 

رضایت بخشی نداشته است. حتی در برخی موارد مقدار اختالف فرکانس 

فاصله هدف نیز  تعیینبنابراین خطای به حدود چند کیلومتر رسیده است. 

 د است.در این روش زیا

 یریگ جهینت -۶

در این مقاله روشی جدید برای پردازش سیگنال ضربان به منظور 

و به دنبال آن تعیین دقیق فاصله هدف ارائه  هدفیافتن دقیق مؤلفه فرکانس 

. این روش با یکی از روش که پیچیدگی محاسباتی زیادی ندارد است شده

شان می دهد که های قدیمی موجود مقایسه گردیده است. نتایج مقایسه ن

را به درستی  هدفدرصد اجراها، فرکانس ۵۸/۶۴روش پیشنهادی در 

درصد ۲۵تخمین زده است درصورتی که روش قبلی تنها در 

با فرض را به صورت دقیق تعیین کرده است. بنابراین  هدفاجراها،فرکانس 

ه عنوان ظرگرفتن کل محدوده فرکانسی بدنباله ورودی و درن FFTداشتن 

محاسبات در روش پیشنهادی نسبت تعداد محدوده فرکانس داپلر هدف، 

افزایش می یابد که در مقایسه با کل  به روش قدیمی در حدود 

% هم کمتر است اما در قبال آن صحت ۱محاسبات انجام شده از 

 برابر بهبود یافته است. ۵۸/۲ق فرکانس هدف عملکرد تخمین دقی
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