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 فعالغیرهای تداخلی در رادارهای دو برای تضعیف سیگنالارائه روشی مبتنی بر کای
 

 1، محمدفرزان صباحی1چیمحسن ميوه،3*زینب شماعی

 مهندسی برق الکترونيک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهانگروه 

z.shamaee@eng.ui.ac.ir1, mivehchy@eng.ui.ac.ir2,sabahi@eng.ui.ac.ir3 

 

-از مهم برد.های موجود در محیط جهت اجرای عملیات راداری بهره میی اختصاصی است و از فرستندهفاقد فرستنده فعالغیررادار  – دهیکچ

در این مقاله  شود.وارد می مرجعو  هدفهای های تداخلی مستقیم و مزاحم است که به آنتنموجود در این رادارها، سیگنال هایترین چالش

-وزن هدفسیگنال  ابتدا بهدر روش پیشنهادی  ها ارائه شود.این سیگنال تضعیفدو برای ی آماری کایتالش شده است، روشی مبتنی بر فرضیه

های سیگنال تضعیفمحاسبه شده، که این روند منجر به  مرجعتفاوت آن با سیگنال آنتن  سپس و یابددو اختصاص میایمبتنی بر ک های وفقی

های مزاحم، نسبت سیگنال تضعیفروش پیشنهادی عالوه بر پیچیدگی محاسباتی پایین و توانایی مطلوب در  گردد.تداخلی مستقیم و مزاحم می

یک روش مبنا  که با الگوریتم حداقل مجموع مربعات برای ارزیابی، روش پیشنهادی ورودی نیز حساسیت پایینی دارد.ی بردار سیگنال به اندازه

تر روش پیشنهادی نسبت ی عملکرد موفقنتایج ارزیابی نشان دهنده د.گردمقایسه میهای تداخلی سیگنال تضعیفاز منظر  است،در این حوزه 

 .تاسمجموع مربعات  لبه روش حداق

 فيلتر وفقی، تضعيف کالتردو، کای تست، سيگنال تداخلی، فعالغيررادار  -کليد واژه

 

 مقدمه -1

ا چندد گيرندده و فا دد فرسدتنده دارای یک ی 3فعالرادار غير

سيستم این رادارها به این صورت است که سيگنالی ارسال  است.

های رادیدویی موودود در محديه بهدره کنند بلکه از سيگنالنمی

بده  .دهنددرا انجام می عمليات راداری و تشخيص هدفبرند و می

در  دارندد.ای توپولدوژی دو نقهده غير فعالهمين علت رادارهای 

 نشدان داده شددهای دو نقهده غيدر فعدالوضدعيت رادار  3شکل 

 .]3[است

، غيرفعددالهددای پددي  روی رادار تددرین چددال یکددی از مهددم

های تداخلی، لهای مزاحم و مستقيم است که این سيگناسيگنال

 معمدواً ،به خصوص سيگنال مستقيم فرستاده شدده از فرسدتنده

 .]1[دنباشبازگشتی از هدف میتر از سيگنال خيلی  وی

سيگنال مزاحم و مستقيم در  تضعيفهای بسياری برای روش

های رفع این مشکل ارائه شده است. از اولين روش غير فعالرادار 

. اما امروزه بيشدترین ]4][1[ه است استفاده از یک آنتن وفقی بود

نرم افزاری منعهف شده اسدت.  تضعيفهای تووه به سمت روش

نرم افزاری در این حوزه، خانواده ميانگين حددا ل رین روش تمهم

ر برای ایجاد خروودی و ها از یک فيلتاست. در این روش 1مربعات

شدود، هددف هدای وفقدی اسدتفاده مدیروز رسانی وزنچنين بهم

 .]6[نهایی کمينه کردن ميانگين مربعات خرووی فيلتر است

𝑦𝐿𝑀𝑆(𝑛) = 𝑠𝑅(𝑛) − 𝒘𝑳𝑴𝑺
𝑯 (𝑛)𝒔𝒓𝒆𝒇(𝑛) (3              )  

و  1امددين نموندده از سدديگنال دریددافتیRs، n(n)، 3در معادلدده 

𝑤𝐿𝑀𝑆(𝑛) بردار ،M تدایی وزن فيلتدر مدرکور درnتکدرار و   امدين

𝑠𝑟𝑒𝑓(𝑛) ،بردار شامل M است. 4ی آخر از سيگنال مروعنمونه 

پيشنهاد شده کده از  LMSهای مختلفی بر روی روش توسعه

و  ]NLMS ]6[ ،RLS ]6[ ،ECA ]7تدوان بده ها مدیترین آنمهم

SCA ]7[ ها همگی بدر مبندای که این روشاشاره کرد. از آنجایی

-ميانگين حدا ل مربعات هستند، از یک ضعف عمومی رند  مدی

 به هنگام بزرگ شدن بردار ورودی است.  برند که تقویت نویز

سومين کنفرانس الکترومغناطيس 

مهندسی )کام( ایران 
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 ]5[ای نقهه: وضعيت رادار غيرفعال دو 3شکل 

سيگنال ورودی به نوعی  ، نياز استبرای رهایی از این مشکل

. در ایدن مقالده تدالش شدده اسدت روشدی وهدت ]1[نرمال شود

ارائه شدود، روش  2χسيگنال مزاحم و مستقيم مبتنی بر  تضعيف

های تدداخلی، سيگنال تضعيفپيشنهادی عالوه بر کارکرد موثرتر 

 است. LMSهای ی روشهراه حلی برای رفع مشکل بيان شد

-به معرفی کامل روش پيشنهادی پرداختده مدی ،1در بخ  

پيدداده سددازی و ارزیددابی روش  ،1شددود و در ادامدده در بخدد  

گدردد در ذکدر مدی LMSی آن بدا چنين مقایسهپيشنهادی و هم

نتيجه گيری و ومع بندی مهالب بيان شدده  ،4نهایت در بخ  

 شود.عنوان می

 پیشنهادیمعرفی کامل روش  -2

دو در این بخ  ابتدا به معرفی مختصر روش احتمالتی کدای

هدای سديگنال تضعيفی این روش در ی استفادهو سپس به نحوه

 شود.پرداخته می فعالغيرتداخلی در رادارهای 

 دومعرفی روش احتماالتی کای -2-1

، یک تست آماری است که بدرای اثبدات ) χ² (دو  یکا آزمون

رود. هددف ایدن تسدت بررسدی ایدن کار میهای آماری به فرضيه

است که تفاوت ميان مقادیر مشاهده شده با مقادیر مورد انتظدار، 

یک مقدار منهقی است یا  به علت ووود خها حاصل شده اسدت. 

 آورده شده است. 1معادله کلی این تست در معادله 

χ² =  ∑
(𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑−𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑)2

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
(1     )                         

ی بدسدت آمدده بدا ی مرکور، نتيجهی معادلهپس از محاسبه

 χ²مشخص نمودن ميزان خها و دروه آزادی آن با مقادیر ودول 

 شود.مقایسه شده و تایيد یا رد فرضيه اثبات می

های سیگنال تضعیفاستفاده از روش پیشنهادی برای  -2-2

 فعالغیرتداخلی در رادارهای 

بدرای  LMSهدای مبتندی بدر گونه که بيدان شدد، روشهمان

یی نامناسدب در حدرف های تداخلی عالوه بر کاراتضعيف سيگنال

نسبت به اندازه بردار ورودی نيز حساس بوده و تفاوت اندازه  ،نویز

شدود. ها میدر بردار ورودی سبب کاه  عملکرد این دسته روش

روشی مبتنی بدر ن شده از ر روش پيشنهادی برای حل نکات بياد

χ²  های تداخلی استفاده شده اسدت.کليت سيگنال تضعيفوهت

 آمده است. 1روش پيشنهادی در شکل 

 
 ]8[های تداخلی سيگنال تضعيفوهت  χ²: روش مبتنی بر 1شکل 

در روش پيشنهادی ابتدا برای هر نمونه از  1منهبق بر شکل 

محاسدبه  1ی آن طبدق معادلده  χ²سيگنال ورودی، ميزان تست 

 شود.می

𝑒𝑘(i) =
(𝑑(𝑖)−𝑤𝑘(𝑖).𝑢(𝑖))2

𝑑(𝑖)
 (1                                   )  

 u(i)و  6یدا مهلدو  5سيگنال مورد انتظدار d(i)در این معادله 

ای ورودی همدراه بدا ندویز سيگنال مشاهده شده است که به معند

در  کده 4ی هستند و طبق معادله های وفقیوزن kw(i) می باشد.

 شوند.به روز می، پارامتر همگرایی الگوریتم است μ آن

𝑤𝑘(i + 1) = 𝑤𝑘(𝑖) + 𝜇. 𝑒𝑘(i)𝑢(𝑖)  (4)                     

  
های تداخلی بدا کمدک سيگنال تضعيفاز نهایتا خرووی پس 

 گردد.حاصل می 5دو، طبق معادله روش کای

z(i) = ∑ 𝑤𝑘(𝑖)𝑢(𝑖) (5                                         )  
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 ارزیابی و کارآیی روش پیشنهادی -3

هدای چندين الگدوریتمسازی الگوریتم پيشنهادی و هدمشبيه

 Matlab، در ندرم افدزار نياز وهدت ارزیدابی و بررسدی روش مورد

، از یک موج سينوسدی بده عندوان برای این ارزیابیاند. شده انجام

آن در کانال هددف  ی آغشته به نویزو نسخهشکل موج فرستنده 

در خرووی فيلتر  سيگنال تداخلی تضعيفميزان  و نهایتاً استفاده

بررسی ارزیدابی و کدارآیی روش پيشدنهادی، . شودمیگيری اندازه

در روش  μگردد. ابتددا نقد  پدارامتر طی سه زیر بخ  بيان می

 روشی کدارآیی شدود، سدپس بده مقایسدهنهادی بررسی میپيش

اشاره و در انتها صحت آماری تسدت  LMSبا الکوریتم  پيشنهادی

 گردد.دو ذکر میکای

 روش پیشنهادیدر  μپارامتر نقش بررسی  -3-1

نقدد  کليدددی در کددارآیی و سددرعت  μمقددداردهی پددارامتر 

-به بررسی نتای  وزن 1همگرایی روش پيشنهادی دارد. در شکل 

 است.های مختلف پرداخته شده μبر طبق  ،دهی روش

، μ ادیرمشخص است، تغيير در مقد 1گونه که در شکل همان
دهدد. یی و سرعت همگرایی الگوریتم را تحت تاثير  درار مدیاکار

شود تکرار همگرا می 100، الگوریتم پس از =0.3μبرای مثال با  

تکدرار اسدت کده ایدن  150در حد  =0.03μولی این مقدار برای 

ای روش در عمل بسديار پدر برای اور ،تفاوت در سرعت همگرایی

وابسته به  μاهميت است. البته ازم به ذکر است که تعيين مقدار 

تدا  0.03سيگنال ورودی است، اما به صورت کلی در بازه ای بين 

 بهترین نتای  را در بر دارد. 0.1

 
 های مختلفμدو به ازاء : وزن محاسبه شده بر مبنای کای1شکل 

 LMSیسه روش پیشنهادی با مقا -3-2

، به عنوان یکی از LMS، روش پيشنهادی با روش 4در شکل 

، مقایسده ]30[ هدای تدداخلیسيگنال تضعيفترین مبناهای مهم

های ورودی مهلدو  و ندویزی، بده همدراه شده است که سيگنال

چندين دو و هدمو کدای LMSسيگنال خرووی ناشی از دو روش 

پيشنهادی، نسبت به تعداد مراحدل اودرای سيگنال خهای روش 

طور که در شکل مشخص اسدت، الگوریتم آورده شده است. همان

هددای مسددتقيم و مددزاحم سدديگنال تضددعيفروش پيشددنهادی در 

عمل کرده و سيگنال خروودی بده حالدت  LMSتر از روش موفق

تددر اسددت. از دیگددر مزایددای روش پيشددنهادی، مهلددو  نزدیددک

آن است که برای کداربرد ایدن روش در  پيچيدگی محاسباتی کم

 عمل مفيد است.

 
  LMSدو با روش :مقایسه روش کای4شکل 

های تدداخلی از سيگنال کاه برای ارزیابی توانایی روش در 

-آمده است، استفاده مدی 6که در معادله  7ی تضعيف کالتررابهه

 شود.

𝐶𝐴𝑑𝐵 = 10 log
10

𝑃𝑖𝑛

𝑃𝑜𝑢𝑡
   (6                                  )  

توان سيگنال دریافتی،  بدل از گرشدتن   inP ،6که در معادله 

هم توان سيگنال خرووی بعد از گرشتن از فيلتدر  outPاز فيلتر و 

 آمده است. 3است. نتای  حاصل از این معادله در ودول 
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 : بررسی تضعيف کالتر3ودول 

 روش پيشنهادی LMS روش

 51.31 63.37 (dBتضعيف کالتر)

 تضدعيفاست، ميزان   ابل مشاهده 3طور که در ودول همان

و تقریبدا نزدیدک بده هدم دسی بل  50نویز در هر دو روش باای 

کدارکرد الگدوریتم . مقادیر حاصل شدده تایيددی بدر صدحت است

 .پيشنهادی است

 دوصحت آماری تست کای -3-3

ی بدر مبندای تسدت بيان شدد، روش پيشدنهادونه که گهمان

این تست تفاوت ميان مقادیر مشاهده شده با  دو است.آماری کای

کند که ایدن تفداوت سنجد و بررسی میمقادیر مورد انتظار را می

ناشی از خهاهای احتمالی است یدا یدک مقددار معتبدر و صدحي  

ت اثبدای تحت بررسی، هددف باشد، به عبارت دیگر در مسئلهمی

دار شده سيگنال مهلو  و سيگنال نویزی وزن تفاوت ميان آماری

است که سيگنال مهلو  نق  سيگنال مورد انتظدار را در تسدت 

، آندو دارد و سيگنال نویزی به همراه وزن تعيين شده برای کای

 .در نق  سيگنال مشاهده شده است

شدود کده دو سديگنال برای اورای این تست ابتدا فرض مدی

کنندد و شده و مورد انتظار کامل مستقل از هم رفتار می مشاهده

دو مقددار کدایبيشدترین شدود. دو محاسبه مدیسپس مقدار کای

 0.464برابدر بدا  ،در روش پيشدنهادیها برای نمونهمحاسبه شده 

دروده  3دو بدا است و چون این مقدار از مقدار تست آماری کدای

، پس فرض ابتددایی ( کمتر است6.615درصد خها ) 3آزادی و با 

تدوان نتيجده گرفدت کده تغييدرات مقدادیر نقض شده و نهایتا می

از   دار، به هم وابسته بوده وسيگنال مهلو  وسيگنال نویزی وزن

 نظر این تست صحي  است.

 گیرینتیجه -4

دو برای رفدع ر این مقاله روشی مبتنی بر فرضيه آماری کاید

ارائه  فعالغيرهای تداخلی مستقيم و مزاحم در رادارهای سيگنال

سديگنال  ،يلتر وفقدیاز یک ف با استفاده شد. در روش پيشنهادی

دار و بنددای تفاضددل سدديگنال ورودی نددویزی وزنخرووددی بددر م

ی نشدان دهندده ،. نتدای  حاصدلآیددبدسدت مدی سيگنال مروع

 های تداخلی است.سيگنال تضعيفموفقيت روش در 

 μد ت روش پيشدنهادی وابسدته بده پدارامتر  ذکر است ابل 

ی راهکداری وهدت است، از این رو حرف این پدارامتر و یدا ارائده

هدای تواندد از چدال مختلف مدی آن برای مسائل خودکارتعيين 

 روی روش پيشنهادی باشد.پي 
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3 Passive Radar 
1 Least Mean Square (LMS) 
1 Received Signal 
4 Refrence Signal 
5 Expected 
6 Desired 
7 Clutter Attenuation 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
se

em
.ir

 a
t 1

5:
05

 IR
S

T
 o

n 
S

un
da

y 
F

eb
ru

ar
y 

5t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://isseem.ir/article-1-261-fa.html


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

