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 چكیده

است که امکان  یربرداریتصو باهدفاز رادار  1ینوع یرادار روزنه مصنوع

را در تمام طول  ادیز اریبس هایباال از فاصله کیبا حدِ تفک ریتصاو هیته

 یداده. حجم و نرخ کندیفراهم م ییآب و هوا طیو تمام شرا روزشبانه

رادار  نیا یذات اتیخصوص ازجمله گنالیپردازش س یدگیچیو پ ادیز اریبس

 یرو ریتصو لیتشک برای بالدرنگ صورتبه هاپردازش سازیادهیاست که پ

 نیا افزاریسخت سازیادهیدر پ رونیازاسازد. یپرنده را دشوار م یسکو

و  افزاریسخت یدگیچیسامانه، همواره تالش در جهت کاهش پ

 اسباتاز مح ی. استفادهاستسرعت و دقت محاسبات  شیافزا حالنیدرع

 زممی محاسبات به ها،پردازش افزاریسخت سازیادهیثابت در پ زیمم

 افزاریکه موجب کاهش منابع سخت چرا شود؛یداده م حیشناور ترج

شناور کمتر بوده و  زیثابت از مم زیمم شی. امّا دقت نماشودیم ازیموردن

افتن ی م،شوییبا آن مواجه م یعمل سازیادهیکه در پ هاییاز چالش یکی

سخت یدگیچیپ نیاست که بتوان به کمتر یطول کلمه مناسب به نحو

 ابتدا مقاله نیکرد. در ا دایدست پ قبولقابل ریتصو تیفیو ک افزاری

 یعبارت از برد داپلر بر رو یرادار روزنه مصنوع ریتصو لیتشک تمیالگور

 افزاریمنابع سخت زانیشده و سپس م سازیادهیپ FPGAه تراش

مختلف را به  هایتیتعداد ب یبرا یخروج ریتصاو تیفیو ک شدهمصرف

 ی. برامآورییدست آورده و بر اساس آن طول کلمه مناسب را به دست م

 ستمسی افزاراز نرم تمیگورال نیا سازیادهیو پ افزاریمدل سخت یطراح

 ریتصو لیتشک هایاستفاده شده است و سامانه Xilinxژنراتور  شرکت 

 .اندشده سازیادهیپ Zynqتراشه  یبر رو یرادار روزنه مصنوع

-سازی سختپیاده -الگوریتم تشکیل تصویر برد داپلر  واژه های كلیدی:

طول کلمه  -سیستم ژنراتور  -رادار روزنه مصنوعی  -افزاری ممیز ثابت 
 مناسب

 

 مقدمه -1

است و  زینو هیشب کند،یم افتیدر یکه رادار روزنه مصنوع یخام یداده

آن انجام  یرو ینیسنگ هایپردازش دیاز آن با یینها ریاستخراج تصو یبرا

ارائه شده است  یمتفاوت ریتصو لیتشک هایتمیمنظور الگور نیا یشود. برا

 نیپرکاربردتر و اندشده سازینهیخاص به یکاربرد یکه هر کدام از آنها برا

. از آنجا که [1-5] است 2برد داپلر تمیآنها عبارت از الگور نتریو مهّم

                                                 
 

 

 ی، دارا هیدر حالت فضاپا ژهیبه و ،یرادار روزنه مصنوع یافتیدر گنالیس

 ستگاهیا به هادر ارسال داده یمخابرات هایاست و سامانه یادیحجم ز

خام  یاز داده ریباند هستند؛ استخراج تصاو یپهنا تیمحدود یدارا ینیزم

مطلوب است.  یامر نیمهندس یپرنده به صورت بالدرنگ  برا یسکو یرو

 ادهپی افزارمنابع سخت ریو سا یابعاد، وزن، توان مصرف نکهیبا توجه به ا

هستند،  تیمحدود یدارا SARحامل  یهاو ماهواره ماهایشده در هواپ

 یکه بطور سنت ایهمه منظوره یهاDSPو   CPU  ،GPUاز   توانینم

ناسب استفاده راه حل م کیمنظور استفاده کرد.  نیا یبرا رفتند،یبکار م

 .[6-11] باشدیم ASICو   FPGA  هاییاز فناور

منجر به  FPGA سازیادهیثابت در پ زیآنجا که استفاده از محاسباتِ مم از

 شود،یشناور م زینسبت به محاسبات مم افزاریسخت یدگیچیکاهش پ

یا  تی. تعداد بشودیداده م حیترج یعمل سازیادهیاستفاده از آنها در پ

 ،افزاریسخت سازیادهیدر پ گنالیداده شده به س صیتخصطول کلمه 

 ایژهیتوان و حجم سخت افزار مدار را بطور و صرفسرعت پردارش، م

 کی نهیثابت به زی. به دست آوردن طول کلمه ممدهدیقرار م ریتحت تأث

است  نیهدف ا نهیزم نیاست. در ا یشناخته شده و غن یقاتیتحق نهیزم

 یمدارها ها،گنالیطول کلمه اختصاص داده شده به س میکه با تنظ

 .[15-22] نه کردیثابت را به زیمم یمحاسبات

افزار به صورت ممیز شناور در نرم RDAسازی در این مقاله پس از شبیه

 1افزار سیستم ژنراتور، مدل ممیز ثابت آن طراحی و با استفاده از نرم3متلب

شود. سپس با تولید می FPGAسازی بر روی ابل پیادهکد سخت افزاری ق

افزاری ارزیابی کیفیت تصاویر خروجی و به دست آوردن میزان منابع سخت

مورد استفاده توسط الگوریتم، طول کلمه مناسبی که برای الگوریتم مورد 

 د.شومی دهنیاز است، به دست آور

 

 الگوریتم برد داپلر -1

 نشان داده شده است. 1در شکل  RDA یمراحل پردازش

                                                                           
1 Synthetic Aperture Radar (SAR) 
2 Range Doppler Algorithm (RDA) 
3 MATLAB 
4 System generator 

)نویسنده  a.khorsand@ec.iut.ac.ir ،989133950969+ کارشناسی ارشد، -1

 مخاطب(

 استادیار -2

 استادیار -3
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 برد داپلر تمیالگور ساده شده ینمودار بلوك -1شكل

 

 راداری خام سیگنال داده -1-1

شود. ی خام اطالق میی رادار لفظ دادهی دریافتی توسط سامانهبه داده

شود. سیگنال رادار باند پایه سیگنال در ابتدا به باند پایه منتقل می

𝑆0(𝜏, 𝜂) ( 1) یتواند به صورت رابطهای میدریافتی از یک هدف نقطه

 مدل شود:

 

(1) 
                                      𝑆0(𝜏, 𝜂)

= 𝐴0𝑤𝑟(𝜏 − 2𝑅(𝜂)/𝑐)𝑤𝑎(𝜂

− 𝜂𝑐  ) 𝑒𝑥𝑝 {−𝑗
4𝜋𝑓0𝑅(𝜂)

𝑐
} 𝑒𝑥𝑝 {−𝑗𝜋𝐾𝑟 (𝜏 −

2𝑅(𝜂)

𝑐
)

2

} 

 
زمان سمت با در  ηزمان برد،  τیک ثابت مختلط دلخواه،  𝐴0که در آن 

𝜂ترین تقرب به عنوان مرجع، نظر گرفتن نزدیک
𝑐

زمان آفست مرکز پرتو،  

𝑤𝑟(τ)  ،)پوش برد )یک تابع مستطیلی𝑤𝑎(η )  پوش سمت )یک تابع

چهچهه برد و  FMنرخ  𝐾𝑟فرکانس مرکزی رادار،  𝑓0سینک درجه دو(، 

R(η) ای است.برد مایل لحظه 

خطی در نظر گرفته شده است که یک نرخ  FMیک پالس رادار در اینجا 

FM  برابر با𝐾𝑟 .ی دو جمله داردW های برد و سمت را ی سیگنالاندازه

شود. برد پوشی میکنند و اغلب در تحلیل سیگنال از آنها چشممدل می

 است:( 2) یبه صورت رابطه R(η)ای مایل لحظه

(2) 𝑅(𝜂) = √𝑅0
2 + 𝑉𝑟

2𝜂2 

 ترین تقرب است.برد مایل نزدیک 𝑅0که در آن 

 
 سازی بردفشرده -1-2

𝑆0(𝑓𝜏سیگنال اگر  , 𝜂)  را تبدیل فوریه در راستای برد𝑆0(𝜏, 𝜂)  وG(𝑓𝜏) 

خروجی فیلتر منطبق برد  ی فرکانس در نظر بگیریم،نطبق حوزهرا فیلتر م

 بیان شود:( 3) یتواند به صورت رابطهمی

 

(3) 
𝑆𝑟𝑐(𝜏, 𝜂) = 𝐼𝐹𝐹𝑇𝜏{𝑆0(𝑓𝜏, 𝜂) G(𝑓𝜏)}

= 𝐴0𝑝𝑟 [𝜏 −
2𝑅(𝜂)

𝑐
] 𝑤𝑎(η

− 𝜂𝑐 )𝑒𝑥𝑝 {−
𝑗4𝜋𝑓0𝑅(𝜂)

𝑐
} 

 𝑤𝑟(𝑓𝜏)ی پنجره IFFTبرابر  𝑝𝑟(𝜏)شده که در آن پوش پالس فشرده

یک تابع سینک است و برای  𝑝𝑟(𝜏)ی مستطیلی، است. برای یک پنجره

تر است. های فرعی پائینی نرم شده، یک شبه سینک با گلبرگیک پنجره

 است:( 1) یحد تفکیک برد مایل برابر با رابطه

(1) 
𝜌

𝑟
=

𝑐

2

0.886𝛾
𝜔,𝑟

|𝐾𝑟|𝑇𝑟

 

𝛾که در آن 
𝜔,𝑟

به دلیل  5ی پهنای پاسخ ضربهبرابر با ضریب پهن کننده 

پهنای باند چهچهه و فاکتور  𝐾𝑟|𝑇𝑟|است،  6ی نرم کنندهاستفاده از پنجره

c/2 ی حد تفکیک بر حسب واحد فاصله بجای زمان است. بیان کننده

𝛾ضریب پهن کننده 
𝜔,𝑟

مستطیلی بکار رود برابر ی زمانیکه یک پنجره 

 یک است.

دارای تعبیر فیزیکی زیر هستند. جمله ( 3) یهای موجود در رابطهجمله

توان آن را برابر واحد های آتی می، برابر بهره کلی است. در بحث𝐴0اول، 

پوش برد شبه سینک است که  𝑃𝑟 [𝜏 -2 𝑅(𝜂)/c]فرض کرد. جمله دوم 

کند. لحاظ می 𝑅(𝜂)/c 2متغیر با سمت  مهاجرت برد هدف را در پارامتر

های سوم و چهارم فاز و بهره در راستای سمت هستند که در اثر جمله

 اند.سازی برد تحت تأثیر قرار نگرفتهفشرده

 
 تبدیل فوریه سمت -1-3

ی لوچی کم، پرتو آنتن نزدیک به جهت داپلر صفر های با زاویهدر حالت

تواند به صورت نه زیاد پهن نباشد میی برد اگر روزکند. معادلهاشاره می

 تقریب زده شود:( 5) یرابطه

(5) 𝑅(𝜂) = √𝑅0
2 + 𝑉𝑟

2𝜂2 ≈ 𝑅0 +
𝑉𝑟

2𝜂2

2𝑅0

 

𝑅0تقریب با فرض ≫ 𝑉𝑟𝜂 .حاصل شده است 

تواند به صورت ، سیگنال فشرده شده در برد می(5) و( 3) با ترکیب روابط

 بیان شود:( 6) یرابطه

(6)  𝑆𝑟𝑐(𝜏, 𝜂)

≈ 𝐴0𝑝𝑟 [𝜏 −
2𝑅(𝜂)

𝑐
] 𝑤𝑎(η

− 𝜂𝑐  )𝑒𝑥𝑝 {−𝑗
4𝜋𝑓0𝑅0

𝑐
} 𝑒𝑥𝑝 {−𝑗𝜋

2𝑉𝑟
2

𝜆𝑅0

𝜂2} 

ی فاز نمایی دوم آشکار است. از آنجا حال مدوالسیون فاز سمت در جمله

 FMخطی دارد و نرخ  FMاست، سیگنال خصوصیات  𝜂2که فاز تابعی از 

 ست:( ا7) یخطی آن برابر با رابطه

(7) 𝐾𝑎 ≈
2𝑉𝑟

2

𝜆𝑅0

 

ها به ی برد برای انتقال دادهدر راستای سمت روی هر دروازه FFTیک 

-شود. در استخراج سیگنال در این حوزه، جملهی برد داپلر انجام میحوزه

ی از اهمیت برخوردار است چراکه جمله( 6) یی فاز نمایی دوم در رابطه

ی بین نمایی اول برای یک هدف مشخص، یک مقدار ثابت است. رابطه

 است. (8) یسمت و زمان به صورت رابطه فرکانس

(8) 𝑓η = −𝐾𝑎𝜂 

ηبا جایگزینی  = −𝑓
η

/𝐾𝑎 داده بعد از (6) یدر رابطه ،FFT سمت می-

 بیان شود:( 9) یتواند به صورت رابطه

                                                 
5 Impulse Response Width (IRW) 
6 Tapering window 

 سازی سمتفشرده

 (RCMC) اصالح مهاجرت سلول برد

 تبدیل فوریه سریع معکوس در راستای سمت

 

 تبدیل فوریه سریع در راستای سمت

 داده خام  

 داده فشرده شده

 سازی بردفشرده
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(9) 
𝑆1(𝜏, 𝑓𝜂) = 𝐹𝐹𝑇𝜂{𝑆𝑟𝑐(𝜏, 𝜂)}

= 𝐴0 𝑝𝑟 [𝜏 −
2𝑅𝑟𝑑(𝑓𝜂)

𝑐
]  𝑊𝑎(𝑓𝜂

− 𝑓𝜂𝑐 )𝑒𝑥𝑝 {−𝑗
4𝜋𝑓0𝑅0

𝑐
} 𝑒𝑥𝑝 {−𝑗𝜋

𝑓𝜂
2

𝐾𝑎

} 

𝑤𝑎(ηحال الگوی پرتو سمت  − 𝜂𝑐 )  به 𝑊𝑎(𝑓𝜂 − 𝑓𝜂𝑐 تبدیل شده و  ( 

ی نمایی اطالعات شکل آن به همان صورت حفظ شده است. اولین جمله

-سنجی و قطبیفاز هدف را در خود دارد و برای کاربردهایی مانند تداخل

ی نمایی دوم مدوالسیون سمت است که مهّم است. جمله 7سنجی

 است. 𝑓𝜂خطی در  FMهمچنین دارای خصوصیات 

ی برد داپلر بیان شده است. ، در حوزه𝑅𝑟𝑑(𝑓𝜂)در پوش برد،  RCMحال 

 یبه صورت رابطه (8) و (5) تواند از ترکیب روابطمکان هندسی آن می

 حاصل شود: (11)

(11) 
𝑅𝑟𝑑(𝑓𝜂)  ≈ 𝑅0 +

𝑉𝑟
2

2𝑅0

(
𝑓η

𝐾𝑎

) = 𝑅0 +
𝜆2𝑅0 𝑓𝜂

2

8𝑉𝑟
2

 

 مهاجرت سلول برد اصالح -1-4

ی یابی برد در حوزهتوسط یک عملیات درون 8اصالح مهاجرت سلول برد

تواند به یاب مبتنی بر تابع سینک میشود. یک درونبرد داپلر انجام می

 نحو مناسبی برای این منظور بکار رود.

به ( 11) یدوم در رابطهی که باید اصالح شود از جمله RCMمیزان 

 آید:دست می

(11) ∆𝑅(𝑓𝜂) =
𝜆2𝑅0 𝑓𝜂

2

8𝑉𝑟
2

 

ی میزان جابجایی هدف به صورت تابعی از این معادله نشان دهنده

است،  𝑅0نیز تابعی از  𝑅(𝑓𝜂)∆است. توجه کنید که  𝑓𝜂فرکانس سمت 

، زمانِ SARی کند. از آنجا که یکی از ابعاد در دادهیعنی با برد تغییر می

ی برد ( در حوزهRCMتواند تغییرات برد )به درستی می RDAبرد است؛ 

 داپلر را جبران کند.

 آید:در می (12) یسیگنال حاصل از درونیابی به صورت رابطه
 

(12) 

𝑆2(𝜏, 𝑓𝜂)

= 𝐴0 𝑝𝑟 (𝜏 −
2𝑅0

𝑐
)  𝑊𝑎(𝑓𝜂

− 𝑓𝜂𝑐 ) 𝑒𝑥𝑝 {−𝑗
4𝜋𝑓0𝑅0

𝑐
} 𝑒𝑥𝑝 {𝑗𝜋

𝑓𝜂
2

𝐾𝑎

} 

𝑝 توجه کنید که اکنون پوش برد 
𝑟

مستقل از فرکانس سمت است که  

 تصحیح شده است. RCMی این است که نشان دهنده

 
 سازی سمتفشرده -1-5

سمت اغلب مقداری آزادی عمل در انتخاب حد پردازش سیگنال در 

تفکیک پردازش شده وجود دارد. این مسئله بدین دلیل است که پهنای 

الً بزرگتر از میزان مورد نیاز برای اینکه حد باند سیگنال سمت معمو

حد تفکیک "باشد. پردازش تفکیک سمت برابر با حد تفکیک برد شود می

تواند با بکار بردن تمام پهنای باند و دستیابی ( می"تک نگاهه")یا  "کامل

به حد تفکیکی نزدیک به حد نظری برابر با نصف طول آنتن انجام شود. از 

که در آن حد تفکیک کمتر از این مقدار  "چند نگاهه"ش سوی دیگر پرداز

 تواند برای دستیابی به یک تصویر با نویز کمتر انجام شود.است، می

ها در جهت ، یک فیلتر منطبق برای متمرکز کردن دادهRCMCبعد از 

ی نمایی دوم در فیلتر منطبق، مزدوج مختلط جمله شود.سمت اعمال می

 است:( 13) یرابطه

                                                 
7 Polarimetry 
8 Range Cell Migration Correction (RCMC) 

(13)  
             𝐻𝑎𝑧(𝑓𝜂) = 𝑒𝑥𝑝 {−𝑗𝜋

𝑓𝜂
2

𝐾𝑎

} 

,𝑆2(𝜏یعنی  RCMCی بعد از سازی سمت، دادهبرای انجام فشرده 𝑓𝜂)  در

ضرب  𝐻𝑎𝑧(𝑓𝜂)ی فرکانس یعنی ، در فیلتر منطبق حوزه(12) یرابطه

 :(11) یشود. نتیجه عبارت است از رابطهمی
 

(11) 

𝑆3(𝜏, 𝑓𝜂) = 𝑆2(𝜏, 𝑓𝜂) 𝐻𝑎𝑧(𝑓𝜂)  

= 𝐴0 𝑝𝑟 (𝜏 −
2𝑅0

𝑐
)  𝑊𝑎(𝑓𝜂

− 𝑓𝜂𝑐 ) 𝑒𝑥𝑝 {−𝑗
4𝜋𝑓0𝑅0

𝑐
} 

 کند.سازی را تکمیل میدر راستای سمت، فشرده IFFTپس از آن یک 
 

(15) 

𝑆𝑎𝑐(𝜏, 𝜂) = 𝐼𝐹𝐹𝑇𝜂{𝑆3(𝜏, 𝑓𝜂)}  

= 𝐴0 𝑝𝑟 (𝜏 −
2𝑅0

𝑐
)  𝑝𝑎(𝜂 )

×  𝑒𝑥𝑝 {−𝑗
4𝜋𝑓0𝑅0

𝑐
} 𝑒𝑥𝑝{𝑗2𝜋𝑓𝜂𝑐𝜂} 

ی اول فاز هدف وجود دارد. جمله( 15) یی نمایی در رابطهجملهدو 

شود. نشان داده می 𝑅0حاصل از موقعیت آن در راستای برد بوده و با 

 غیر صفر است. 𝑓𝜂𝑐ی دوم یک فاز خطی حاصل از یک داپلر مرکزی جمله

 

 برد داپلر تمیالگوربهینه  سازیادهیپ -2

، سرعت و DSP تمیالگور کی افزاریسخت سازیادهیمهّم در پ یدو مسئله

تعداد  FPGA هاییدر طراح گریعامل مهّم د کیدقت پردازش هستند. 

 تمی( هستند. الگوررهغی و هاکنندهها، ضربSlice ها،تی)گ یمنابع مصرف

و  عیسر هیفور لیمتشکل از چهار بلوک تبد SARدر  ریتصو لیتشک

ژنراتور که  ستمسی افزارکه توسط نرم استبلوک ضرب مختلط  یعدادت

 هدف افزارسخت. ه استشد سازیادهیاست، پ Xilinxاز شرکت  یمحصول

است. در تمام مراحل پردازش از  Xilinxساخت شرکت  ZC-702 برد ما،

در نظر گرفته شده  کسانی گنالیورود داده تا خروج آن، طول کلمه س

فرض نشود و  کسانیدر همه جا  گنالیاگر طول کلمه س داست. هرچن

انتخاب شود، امکان کاهش منابع سخت هبقی از کمتر هاقسمت یبرخ یبرا

 ییهامصرف منابع در بلوک شتریب نکهیوجود دارد امّا با توجه به ا افزاری

 یچندان رتأثی ها،بلوک ریکاهش طول کلمه در سا دهد؛یرخ م FFTمانند 

باال  یبرا ایخط لوله یکل ندارد. از معمار افزاریسخت نابعدر کاهش م

حالت  یرادار روزنه مصنوع ی. از آنجا که برامایبردن سرعت استفاده کرده

بوده و از بلوک  یدر نظر گرفته شده است، مهاجرت سلول برد جزئ هیفضاپا

 .است شده نظربرد داپلر صرف تمیاصالح مهاجرت سلول برد در الگور

شده است.  لیو دو ضرب مختلط تشک FFTر بلوک از چها تمیالگور نیا

اطالعات است. همانطور که  سیبه ترانهاده کردن ماتر ازین کباری نیهمچن

 یبودن سامانه و جزئ هیفضاپا ضفر لیبه دل RCMCاشاره شد، بلوک 

شده  افتیخام در یبودن مقدار مهاجرت سلول برد حذف شده است. داده

در نظر گرفته  یمصنوع یرادار روزنه یتوسط سامانه ایاز هدف نقطه

کرد تا  زهیداده را ابتدا نرمال یستیاست. با 61×128با ابعاد  یسیشده، ماتر

 لیمناسب وارد بلوک تبد گنالیشود و س یریدر محاسبات جلوگ زیاز سرر

بزرگتر از  یداده را به عدد سیابتدا ماتر لیدل نیشود. به هم عیسر هیفور

. مکنییم میداده از نظر اندازه، تقس سیدر ماترعدد موجود  نیبزرگتر

خام پس از خوانده شدن توسط  یداده یو موهوم یقیحق هایقسمت

بلوک قیاز طر From Workspace2و  From Workspace1 هایبلوک

یم گنالیپردازش س ریوارد مس Gateway In2و  Gateway In1 های

 سازیبرد و سپس فشرده سازیبرد داپلر ابتدا فشرده تمی. در الگورشوند

 .شودیسمت انجام م

برد است.  یدر راستا عیسر هیفور لیتبد گنالیپردازش س یمرحله نیاول

شود.  جادیا 1×8192بردار  کیرا کنار هم قرار داده تا  سیماتر یسطرها
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 کهنمونه اول  128. بعد از ورود شوندمی وارد نمونه نمونه صورت به هاداده

 کی عیسر هیفور لیداده است، بلوک تبد سیمعادل سطر اول از ماتر

 سازیادهی. پکندمی اعمال هاداده یرو اینقطه 128 عیسر هیفور لیتبد

 ی. خروجشودیانجام م Pipelined_streaming_io یوهیبلوک به ش نیا

هر  یبرا IFFTو  FFT های. بلوکشودیخارج م ریکالک تأخ 318بعد از 

 نی. ادهندیم شیواحد افزا کیرا  گنالیس یاز پردازش طول کلمه لهمرح

 یتا منابع مصرف شودیداده و باعث م شیاعداد را افزا یکینامیمسئله رنج د

از  IFFTو  FFT هایبلوک نیمشکل بعد از ا نیحل ا یشود. برا شتریب

 هایتیاضافه شده از ب هایتیتا به تعداد ب شودیاستفاده م Sliceبلوک 

بعد از بلوک  نیجدا کند و طول کلمه ثابت بماند. همچن گنالیکم ارزش س

Slice  از بلوکReinterpret اعداد اصالح  زیتا مکان مم شودیاستفاده م

حاصل  گنالیبه س FFT SHIFT کیبعد،  یشود. قبل از رفتن به مرحله

 .شودیاعمال م FFTاز بلوک 

 لیدر تبد یخروج یستیبرد با یدر راستا سازیانجام فشرده یبرا حال

به آن اعمال شود.  IFFTمرجع ضرب مختلط شود و سپس  گنالیس هیفور

مرجع در دو بلوک  گنالیس یهیفور لیتبد یو موهوم یقیحق هایقسمت

ROM هایبلوک دهیشده است. عمل آدرس رهیذخ ROM  کیتوسط 

 یدر حوزهعمل ضرب مختلط  نجای. در واقع، در اشودیشمارنده انجام م

. بعد از شودیزمان انجام م یعمل کانولوشن در حوزه یفرکانس به جا

 هایو از بلوک ابدییم شیداده افزا هایتیتعداد ب زیبلوک ضرب کننده ن

Slice  وReinterpret حیتصح گنالیتا طول کلمه س شودیاستفاده م 

 گنالیبه س IFFTبرد،  سازیفشرده یسامانه ریآخر از ز یشود. در مرحله

 یرا انجام دهد، ورود IFFTعمل  FFTآنکه بلوک  ی. براشودیاعمال م

fwd_inv یآن را صفر کرده و ورود fwd_inv_we  کی. مکنییم کیرا 

 هایبلوک ریمجموع تأخ یبلوک ضرب کننده به عالوه ریمعادل تأخ ریتأخ

 هایبخش تی. در نهاشودیاعمال م FFTبلوک  Start یقبل به ورود

و  Slice هایپس از عبور از بلوک گنالیس یو موهوم یقیحق

Reinterpret  وارد بلوکFFT SHIFT ریشوند تا پس از آن وارد زیم 

 شوند. سیترانهاده کردن ماتر یسامانه

 یداده ترانهاده شود تا برا سیماتر یستیچرخش گوشه، با یسامانه ریدر ز

منظور از دو بلوک  نیا یدر جهت سمت آماده شود. برا هیفور لیاعمال تبد

RAM داده و سپس اعمال  یو موهوم یقیحق هایقسمت یرهیذخ یبرا

 مانجا هاخاص حافظه دهیبا استفاده از آدرس سیاثر ترانهاده کردن ماتر

هنگام  دهیآدرس یاز نحوه توانیانجام ترانهاده کردن م ی. براشودیم

 دهیگام خواندن داده استفاده کرد. ما از روش آدرسهن اینوشتن داده 

 یبلوک، برا نیا یخروج گنالیس .مایهنگام خواندن داده استفاده کرده

 .رودیبعد م یسمت به مرحله سازیاعمال فشرده

در  گنالیانجام آن ابتدا به س یسمت است و برا سازیآخر فشرده یمرحله

حاصل  یکار به داده نیا یشود. برایاعمال م هیفور لیسمت تبد یراستا

. شودیاعمال م اینقطه 61 یهیفور لیتبد سیترانهادن ماتر یرسامانهیاز ز

تعداد  شیافزا لیبرد، به دل سازیفشرده یرسامانهیمشابه ز زین نجایدر ا

 Reinterpretو  Slice هایبه بلوک ازی، نFFTداده بعد از بلوک  تیب

 در کنندهاز بلوک ضرب ی، با استفادهFFT SHIFTبعد از  یاست. خروج

 ی. با اعمال دوبارهشودیمرجع سمت ضرب م گنالیس یهیفور لتبدی

 ننده،کبلوک ضرب ریو لحاظ کردن تأخ Reinterpretو  Slice هایبلوک

، FFT SHIFTاعمال شده و در انتها بعد از انجام  IFFTبه بلوک  گنالیس

و  Gateway Out هایبلوک قیاز طر SAR یفشرده شده ریتصو

Gateway Out1 شودیخارج م. 
 

 و سنتز سازیهیحاصل از شب جینتا -3

تشکیل  ای توسط الگوریتمبعد از استخراج تصاویر حاصل از اهداف نقطه

-ی کمیّ و ارزیابی نتایج حاصل از پیاده، به منظور مقایسهSARتصویر در 

-استفاده می ISLRو  PSLRهای متفاوت از دو معیار سازی با طول کلمه

های حاصل در [. با در نظر گرفتن رَوَندِ تغییرات منحنی23-26شود ]

 سازی الگوریتم برد داپلربرای پیاده 11ی ، طول کلمه7تا  1ی هاشکل

ر، با افزایش طول کلمه بهبود قابل انتخاب شده است. بعد از این مقدا

و هدف  ایهدف نقطهتصویر  شود.ای در نتایج مشاهده نمیمالحظه

 2حاصل از الگوریتم برد داپلر به صورت نشان داده شده در شکل  گسترده

در دو راستای برد و سمت برای  ISLRو  PSLRاست. میزان  3و شکل 

 آمده است. 1الگوریتم برد داپلر در حالت ممیز شناور در جدول 

 

 
 اپلرای حاصل از الگوریتم برد دتصویر خروجی هدف نقطه -2شكل 

 
نمایش خروجی حاصل از هدف گسترده توسط الگوریتم برد داپلر  -3شكل 

 به صورت ممیز شناور در متلب

در دو راستای برد و سمت برای الگوریتم  ISLRو  PSLRمیزان  -1جدول 

 برد داپلر در حالت ممیز شناور

PSLR (dB)  در

 راستای برد
ISLR (dB)  در

 راستای برد
PSLR (dB)  در

 راستای سمت
ISLR (dB)  در

 راستای سمت
-12.9496 -9.8372 -12.4307 -9.2339 

 

ای تشکیل ناشی از هدف نقطه ISLRو  PSLRمیزان  7تا  1های شکل در

الگوریتم در دو راستای برد و سمت نشان داده شده است. از شده توسط 

بسیار نامطلوب بیت  8های کمتر از آنجا که این مقادیر به ازای طول کلمه

بیت بهبود چندانی پیدا  16های بیشتر از هستند و به ازای طول کلمه

بیت در نمودارها نشان داده شده است. با  16تا  8کنند، فقط مقادیر نمی

انتخاب  11سازی الگوریتم برد داپلر طول کلمه ها برای پیادهتوجه به شکل

کلمه مناسب با مقادیر  شود. از مقایسه مقادیر ممیز ثابت برای طولمی

 شوند.شود که این مقادیر بسیار به هم نزدیک میممیز شناور مالحظه می
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پردازشهای در راستای برد بر حسب طول كلمه  PSLRمیزان  -4شكل 

 داخلی

 

 
در راستای برد بر حسب طول كلمه پردازشهای  ISLRمیزان  -5شكل 

 داخلی

 

 
بر حسب طول كلمه پردازشهای  در راستای سمت PSLRمیزان  -6شكل 

 داخلی

 

 
در راستای سمت بر حسب طول كلمه پردازشهای  ISLRمیزان  -7شكل 

 داخلی

های الگوریتم به ازای طول کلمه افزاری کهعالوه بر این مقدار منابع سخت 

ارائه شده است. این مقادیر با  2جدول  متفاوت مصرف کرده است در

افزار سیستم ژنراتور در نرم Resource Estimatorی از بلوک استفاده

 .محاسبه شده است

افزاری مصرفی الگوریتم برد داپلر برای طول میزان منابع سخت -2جدول 

 بیت 16تا  8های كلمه

DSP48s LUTs FFs Slices Bits 

15 6163 7995 2981 8 

15 6381 8333 3156 11 

15 6616 8689 3221 12 

15 6891 9123 3236 11 

15 7356 9661 3315 16 

 موجودمنابع  13311 116111 53211 221

 ZC-702در 

 

 گیرینتیجه -4

لهیبرد داپلر به وس ریتصو لیتشک تمیالگور افزاریمدل سخت مقالهدر این 

تراشه  یو بر رو یثابت طراح زیژنراتور به صورت مم ستمسی افزارنرم ی

FPGA مصرف شده توسط افزاریمنابع سخت زانیشد. م سازیادهیپ 

طول کلمه یبه ازا Resource estimatorاز بلوک  یبا استفاده تمیالگور

پردازش و  ریدر مس گنالیطول کلمه س رییدست آمد. با تغ بهمختلف  های

با توجه به  ایاز هدف نقطه یناش یخروج ریتصو تیفیک یرگیاندازه

 RDAزی سامناسب برای پیاده ، طول کلمهISLRو  PSLR یارهایمع

 منابع زانیم تیتعداد ب شتریب شی. با افزایت به دست آمدب 11برابر 

 یخروج ریتصو تیفیدر ک یامّا بهبود چندان کندیم دایپ شیافزا یمصرف

 .شودیحاصل نم

 سپاسگزاری

های پژوهشککده اویونیکک دانشکگاه صکنعتی     در پایان از کمک

سپاسگزاری اصفهان در به انجام رسیدن این پژوهش صمیمانه 

 نماییم.می
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[4] C. Özdemir, Inverse synthetic aperture radar imaging 

with MATLAB algorithms. Hoboken, NJ: Wiley, 2012. 

[5] Y. Chan and V. Koo, "AN INTRODUCTION TO 

SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR)", Progress 

In Electromagnetics Research B, vol. 2, pp. 27-60, 

2008. 

 لیتشک تمیثابت الگور زیمم یافزارسخت سازیادهیپ» ،یهاد ،یریکف [6]

ارشد، دانشگاه  یکارشناس نامهانیپا ،«یدر رادار روزنه مصنوع ریتصو

 .1391اصفهان، اصفهان،  یصنعت

[7] Y. Xie, C. Yang, X. Yang and Y. Deng, "Finite word 

length optimization for spaceborne SAR imaging 

-14
-13
-12
-11
-10

P
SL

R
 (

D
B

) 
-
رد

 ب
ی

ستا
را

(BITS)طول کلمه 

-11
-10

-9
-8
-7
-6

IS
LR

 (
D

B
) 

-
رد

 ب
ی

ستا
را

(BITS)طول کلمه

-13.5
-12.5
-11.5
-10.5

-9.5
-8.5

P
SL

R
 (

D
B

) 
-
ت

سم
ی 

ستا
را

(BITS)طول کلمه 

-10
-9
-8
-7
-6

IS
LR

 (
D

B
) 

-
ت

سم
ی 

ستا
را

(BITS)طول کلمه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

systems," 2015 IEEE Radar Conference (RadarCon), 

Arlington, VA, pp. 0852-0857, 2015. 

[8] A. Brenner and L. Roessing. "Radar imaging of urban 

areas by means of very high-resolution SAR and 

interferometric SAR". IEEE Transactions on 

Geoscience and Remote Sensing, 46(10):2971{2982, 

Oct. 2008. 

[9] I. Walterscheid, J. H. G. Ender, A. R. Brenner and O. 

Loffeld, "Bistatic SAR Processing and Experiments," in 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 

vol. 44, no. 10, pp. 2710-2717, Oct. 2006. 

[10] L. Kou, X. Wang, M. Xiang and M. Zhu, "High 

sidelobe effects on interferometric coherence for 

circular SAR imaging geometry," in Journal of Systems 

Engineering and Electronics, vol. 24, no. 1, pp. 76-83, 

Feb. 2013. 

[11] C. Magnard, M. Frioud, D. Small, T. Brehm, H. Essen 

and E. Meier, "Processing of MEMPHIS Ka-Band 

Multibaseline Interferometric SAR Data: From Raw 

Data to Digital Surface Models," in IEEE Journal of 

Selected Topics in Applied Earth Observations and 

Remote Sensing, vol. 7, no. 7, pp. 2927-2941, July 

2014. 

[12] F. De Zan, A. Parizzi, P. Prats-Iraola and P. López-

Dekker, "A SAR Interferometric Model for Soil 

Moisture," in IEEE Transactions on Geoscience and 

Remote Sensing, vol. 52, no. 1, pp. 418-425, Jan. 2014. 

[13] A. Berg, P. Dammert and L. E. B. Eriksson, "X-Band 

Interferometric SAR Observations of Baltic Fast Ice," 

in IEEE Transactions on Geoscience and Remote 

Sensing, vol. 53, no. 3, pp. 1248-1256, March 2015. 

[14] S. Oveisgharan, "Estimating snow accumulation from 

INSAR correlation observations", Ph.D. dessertation, 

Stanford, 2007. 

[15] C. Le et al., "Onboard FPGA-based SAR processing for 

future spaceborne systems," Radar Conference, 

Proceedings of the IEEE, pp. 15-20, 2004. 

[16] C. Haiyang, Z. Daiyin and Z. Jindong, "FPGA 

Implementation of Two SAR Autofocus Algorithms," 

Dependable, Autonomic and Secure Computing 

(DASC), 2013 IEEE 11th International Conference on, 

Chengdu, pp. 148-152, 2013. 

[17]  C. Z. Shi, Z. S. Wang, "Real-Time Implementation of 

Chirp Scaling Algorithm", Applied Mechanics and 

Materials, Vols. 58-60, pp. 1113-1118, 2011. 

[18]  H. Shen, Z. Wang and W. Zheng, "Corner turn of SAR 

data based on multi-FPGAs parallel system", 

Computers & Electrical Engineering, vol. 38, no. 5, pp. 

1205-1212, 2012. 

[19]  C. L. Yu and C. Chakrabarti, "Transpose-free SAR 

imaging on FPGA platform," 2012 IEEE International 

Symposium on Circuits and Systems, Seoul, pp. 762-

765, 2012. 

پیاده سازی الگوریتم رنج داپلر در رادارهای روزنه »ابراهیمی، بهروز،  [20]

 .1392تهران،  ف،یشر یارشد، دانشگاه صنعت یکارشناس نامهانی، پا«مصنوعی

پیاده سازی روش الگوریتم اسپکن در رادارهای روزنه »محسنی، سعید رضا،  [21]

 .1392تهران،  ف،یشر یارشد، دانشگاه صنعت یکارشناس نامهانی، پا«مصنوعی

پیاده سازی الگوریتم تصویربرداری موج میلیمتری بر »فرسایی، امیر اشکان،  [22]

 ف،یشر یارشد، دانشگاه صنعت یکارشناس نامهانی، پا«مبنای حسگری فشرده

 .1391تهران، 

[23] Xin Lu; Hong Sun, "Parameter assessment for SAR 

image quality evaluation system," 1st Asian and Pacific 

Conference on Synthetic Aperture Radar, vol., no., 

pp.58-60, 5-9 Nov. 2007. 

[24] C. H. Jung, J. H. Jung, T. B. Oh and Y. K. Kwag, "SAR 

Image Quality Assessment in Real Clutter 

Environment," Synthetic Aperture Radar (EUSAR), 

2008 7th European Conference on, Friedrichshafen, 

Germany, pp. 1-4, 2008. 

[25] H. Zhang, Y. Li and Y. Su, "SAR image quality 

assessment using coherent correlation function," Image 

and Signal Processing (CISP), 2012 5th International 

Congress on, Chongqing, Sichuan, China, pp. 1129-

1133, 2012. 

[26] M. Vespe and H. Greidanus, "SAR Image Quality 

Assessment and Indicators for Vessel and Oil Spill 

Detection," in IEEE Transactions on Geoscience and 

Remote Sensing, vol. 50, no. 11, pp. 4726-4734, Nov. 

2012. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

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

