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کلید واژهها  :فرمدهی پرتو ،تصویربرداری رادار روزنه مصنوعی ،تداخلسنجی راداری ،طول موج میلیمتری ،باند .W

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.5.2

با افزایش کاربرد سنجش از دور راداری و افزایش نیاز به داده های متنوع راداری در کاربردهای پایش زمین ،مطالعات در زمینه توسعه و ارزیابی
سامانههای رادار روزنه مصنوعی زمینی ( )GBSARاهمیت بیشتری پیدا کرده است .سامانههای  GBSARدر مقایسه با سامانههای هوابرد و
ماهوارهای دارای زاویه دید مناسبتر نسبت به محدوده پایشی هستند .عالوهبر این ،این سامانهها دارای قدرت تفکیک مکانی و زمانی بهتری در
مقایسه با سایر سامانهها هستند و هزینه راهاندازی کمتری دارند .مقاله پیشرو به توسعه و ارزیابی یک سامانه  GBSARبا ترکیب سنجنده رادار
با آنتن چندورودی  -چندخروجی ( )MIMOو تصویربرداری روزنه مصنوعی ( )MIMO GBSARدر محیط شبیهسازی میپردازد .سنجنده راداری
مورد بررسی در این مقاله از دو آنتن فرستنده و چهار آنتن گیرنده در باند فرکانسی Wبا محدوده فرکانس  11-62گیگاهرتز بهره میبرد.
فشردهسازی در راستای آزیموت در دو مرحله فرمدهی پرتو آنتن مجازی  MIMOو سپس فشردهسازی تمامی سیگنالهای راستای آزیموت
صورت میگیرد .طبق نتایج شبیهسازی ،حالت ترکیبی  ،MIMO GBSARباعث بهبود قدرت تفکیک در راستای آزیموت از  033میلی رادیان در
حالت رادار  MIMOبه  0/1میلی رادیان بودهاست .همچنین در مقایسه با حالت رادار روزنه مصنوعی مونو استاتیک ،تعداد گامهای موردنیاز در
حالت ترکیبی از  123گام به  111گام در ریلی به طول  13سانتیمتر کاهش یافت که بیانگر قابلیت سامانه  MIMO GBSARبه اخذ داده با
نرخ تصویربرداری باالتر است .در بررسی پردازش تداخل سنجی و قابلیت پایش جابجایی سامانه پیشنهادی در محیط شبیهسازی آزمایشی
صورتگرفت که طی آن ،هدفی با نرخ جابجایی  3/1میلیمتر بر اپوک درنظر گرفته و فرایند ایجاد سیگنال خام و پردازش تداخلسنجی آن
شبیهسازی گردید و تصویربرداری صورتگرفت .طی این آزمایش نرخ جابجایی هدف متحرک در هر اپوک  3/1میلیمتر درنظر گرفتهشد .طی
این آزمایش ،دقت براورد جابجایی سنجنده در مقیاس میکرو متر بدست آمد .بطوری که مقادیر شدت خطا از سطح  1/1میکرومتر پایینتر و
بطور میانگین حدود  3/32میکرومتر براورد شدند.
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سنجشازدور راداری از جمله فناوریهای شناختهشهده
در زمینه پایش زمین بهمنظور حهل مسها ل عمرانهی و
محههیط زیسههتی اسههت  1و  .]2از ایههنرو بهها گسههترش
روزافزون کاربردهای سنجشازدور راداری و افزایش نیاز
به این فناوری ،مطالعات در زمینه ارا ه سامانههای نوین
نیز افزایش پیداکرده است.
در سنجشازدور راداری ،عمومها سهامانهههای ههوابرد و
مههاهوارهای بههههمههراه پههردازش رادار روزنههه مصههنوعی
( )SAR1کاربرد و قدمت بیشتری را دارا هستند .بها ایهن
وجههود ،در سههالهههای اخیههر سههامانههههای رادار روزنههه
مصنوعی زمینی ( )GBSAR2بهعلت قابلیتهایی کهه در
حل محدودیتهای سایر سهامانهههای ککرشهده دارنهد،
توجهات زیادی را جلبکردهاند  3و  .]0بهعنوان مثهال
در مناطقی که سامانههای ههوابرد یها مهاهوارهای زاویهه
دید مناسهبی ندارنهد ،مهیتهوان از سهامانه  GBSARبها
جایگیری مناسب ،بهرهبرد .این سامانههها عمومها دارای
ساختار سادهتری هستند و با قطعات کمتهر و کوچهک-
تری ساخته میشوند .عالوهبراین ،بها توجهه بهه کهاربرد
عمده آنها برای بردهای نسبتا کوتاه ،سنجنده استفاده-
شده در  GBSARمعمهوال از سهیگنالههای پیوسهته بها
مدوالسیون فرکانسی ( )FMCW3استفاده مهیکنهد کهه
باعث کاهش شدید هزینه و ابعاد سیسهت مهیشهود .از
دیگر ویژگیههای  ،GBSARکهاهش نهرخ اخهذ داده بهه
کسری از ساعت است .این ویژگهی باعهث مهیشهود تها
مناطق با جابجایی سریع را بطور پیوسهته پهایشنمهود.
عالوبراین ،مانع کاهش همدوسی بین دادهههای سهری-
زمانی و جلوگیری از وقوع فاز مبه در مسها ل تهداخل-
سنجی راداری میشود ] 1و .[2
توسعه نخستین سهامانه  GBSARدر کهاربرد سهنجش-
ازدور به سال  1111برمیگردد که توسط آن محققهین
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به پایش جابجایی سازهههای باسهتانی در کشهور ایتالیها
پرداختند .در این سهامانه سهنجنده رادار بهر یهک ریهل
مکانیکی قرارگرفته و با حرکهت در مسهیر ریهل ،روزنهه
مصنوعی در راستای عمود بر برد ایجهاد مهیگهردد .]6
در این سالها اغلب سامانههای  GBSARتوسعهیافته بها
ههدف کهاربرد پهایش جابجهایی بهودهانهد .ایگلسهیاس و
همکاران در مقالهای در سال  2310بهه توسهعه سهامانه
 GBSARدر باند  Xبهمنظور پهایش فرونشسهت شههری
پرداختند .این سامانه با افزودن قابلیت قطبیدگی باعهث
بهبود همدوسی بین دادههای سهریزمهانی و بهبهود در
تخمین فرونشست منطقه شهدهاسهت  .]1مقالههای بهه
نویسندگی کارونهاییالک و همکهاران ،بها بههرهگیهری از
سامانه  GBSARسریع به پایش زمینرانهش در منطقهه
معدنی میپردازد .این سهامانه بها نهرخ تصهویربرداری 0
یانیه امکان یبت جابجاییهای سریع را فهراه مهیکنهد
.]1
روشهای شکلدهی دیجیتهال پرتهو ( )DBF0در سهال-
های اخیر پیشرفت و کاربرد فراوانی عرصه رادار داشته-
اند .استفاده از این رویکرد در آنتنهای آرایه فازی مهی-
توانههد باعههث بهبههود پرتههوی آنههتن گههردد .آنههتنهههای
چندورودی  -چندخروجی ( )MIMO1نوعی از آنتنهای
آرایه فازی با قابلیت  DBFهستند؛ بها ایهن تفهاوت کهه
هندسههه قرارگیههری آنههتنههها در ایههن حالههت از قههانون
نایکو یست 2پیروی نمیکند .همین امر باعث مهیشهود
تا تعداد آنتنهای مورد نیاز نیز کاهشیابد  .]13سامانه
 MELISSAنخستین سهامانه زمینهی راداری بها قابلیهت
 MIMOبود که در کاربردههای سهنجشازدوری توسهعه
پیداکرد  .]11در این سامانه ،دوازده آنهتن فرسهتنده و
گیرنده با هندسه  ،MIMOجایگزین ریل مکانیکی شده-
اند و بدین ترتیب از ترکیب این آنتنها ،تفکیکپهذیری
زاویه با قدرت  21میلیرادیهان فهراه مهیشهود .عهدم
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اسههتفاده از ریههل مکههانیکی باعههث مههیگههردد تهها نههرخ
تصویربرداری بسیار باالرود .در پژوهشههای اخیهر نیهز
سههامانههههایی بهها ترکیههب قابلیههت  MIMOو پههردازش
حسگری فشرده معرفهیگردیدنهد 12و  .]13بههعنهوان
مثال سامانه توسعهیافته توسط پییراچینی و میچینسی،
با استفاده از  0آنهتن فرسهتنده و  0آنهتن گیرنهده و بها
کمک پردازش حسگری فشرده ،به تفکیهکپهذیری 13
میلیرادیان در راستای آزیموت میرسد  .]12بها ایهن-
حال ،برای رسیدن به تفکیکپذیری باال ،نیاز بهه تعهداد
آنتنهای بسیاری است که این امر مهیتوانهد منجهر بهه
افزایش هزینه شود .از اینرو در ایهن مقالهه بهه بررسهی
ترکیبههی آنههتن  MIMOبهها اسههتفاده از ریههل مکههانیکی
( )MIMO GBSARپرداخته میشود تا عهالوهبهر کسهب
تفکیکپذیری باال در راستای عمودبر برد ،بتهوان تعهداد
گامهای موردنیاز را کاهش و نرخ تصویربرداری را بهبود
بخشید .از جمله مراحل مهه در توسهعه یهک سهامانه،
ارزیابی و بررسی پارامترها و قابلیتههای آن سهامانه در
محیط شبیهسازی است  .]10از اینرو ،ههدف از ارا هه
این مقاله توسعه و سپس بررسی و ارزیابی ترکیب آنتن
 MIMOبا تصویربرداری روزنه مصنوعی بهمنظور توسعه
سامانه  ،MIMO GBSARدر محیط شبیهسهازی اسهت.
بدینمنظور ،پارامترهای یک رادار  MIMOبا طهولمهوج
میلیمتری و سوار بر ریهل مکهانیکی از لحهاف تفکیهک-
پذیری و کشف اهداف و در نهایت در تخمین جابجهایی
با روش تداخلسنجی ،مورد بررسی و ارزیابی قرار مهی-
گیرد.
بخشهای بعدی مقاله بدین شرح است :بخش  2مبهانی
تئوری مربوط به سامانهههای رادار و مراحهل پردازشهی
سیگنال  MIMO GBSARبههمنظهور تشهکیل تصهویر و
پایش جابجایی را بیان میکند .در بخش  3پارامترههای
سامانه پیشنهادی مورد بررسی قرار میگیرنهد و سهپس
نتایج شبیهسازی تصویر راداری و پایش جابجایی ارا ه و
بررسی میشوند .درنهایت ،در بخش  0نتیجهگیری ارا ه
میگردد.

 -2مبانی تئوری

 -1-2معادله اساسی رادار
همواره در طراحی و یا بررسهی عملکهرد یهک سهنجنده
راداری ،معادله اساسی رادار نقش مهمی را ایفا میکنهد.
در این معادله ارتباط بین تمامی اجزای سهنجنده رادار،
محیط انتشار ،و هدف بازتابی بیان میشود.
رابطه ( )1بیشترین برد قابل کشف توسط سنجنده رادار
را برای هدف بازتابنده بیان میکنهد کهه بهه آن معادلهه
اساسی رادار نیز گفته میشود .]11
NPG
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عال استفاده شده در رابطه( )1موارد زیر هستند:
 :Nتعداد پالسهای ارسالی
 :Ptتوان بیشینه ارسالی به واحد وات
 :Gtx, Grxبهترتیب بهره آنتن ارسالی و دریافتی
 :λطول موج حامل
 :σسطح مقطع راداری هدف مدنظر (واحد متر مربع)
) :k = 1.38 × 10-23 (J/degیابت بولتزمن
 :T0دمای استاندارد
 :Fnعدد نویز
 :Bnپهنای باند نویز
 :(SNR)1نسبت سیگنال به نویز در یک پالس
 :Lsضریب تلف سیست
 :Rmaxبرد بیشینه
در رابطه ( )1ارتباط بین تمهام اجهزای اصهلی تشهکیل-
دهنده یک سنجنده رادار بیان میشود .بنابراین ،بررسی
این رابطه اهمیت باالیی در بحث طراحهی و یها ارزیهابی
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این قسمت به مبانی تئوری مورد نیاز بهمنظور پهردازش
سیگنال سیست ههای راداری مهیپهردازد .ابتهدا معادلهه
اساسی رادار بهمنظور تعیین برد بیشینه رادار بیان می-
شود .در ادامه ،مراحل پردازشی الزم جهت رسهیدن بهه
تصههویر راداری از سههیگنال خههام رادار روزنههه مصههنوعی
زمینی با آنتن  MIMOبیهان مهیشهود .در نهایهت نیهز،
طریقه بازیابی جابجایی از طریق اخهتالف فهاز تهداخل-
سنجی بیان میشود.
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) ) s r  exp ( j 2 f c (t  t d )  j  c r (t  t d

قابلیتهای یک سهنجنده راداری خواهدداشهت .پهس از
طراحی و ساخت سنجنده رادار تمامی پارامترهای بیان-
شده در معادله رادار از قبیل بهره آنهتنههای گیرنهده و
فرستنده ،عدد نویز ،تلف سیسهت  ،نسهبت سهیگنال بهه
نویز ،پهنای باند نویز ،طول موج حامل ،و تهوان ارسهالی
معلوم هسهتند .درنتیجهه ،مهیتهوان بیشهترین قابلیهت
سنجنده در کشف هدفی با سطح مقطهع راداری معلهوم
را محاسبه نمود.

2

علت تاخیر صورتگرفته ،مسیر حرکهت مهوج از لحظهه
ارسال تا برخورد به هدف و بازگشت بهه سهمت گیرنهده
است .اگر موقعیت آنتن گیرنهده و فرسهتنده را یکسهان
درنظربگیری  ،مقدار تاخیر زمانی  tdمعادل با رابطهه ()0
خواهدبود.

 -2-2پردازش سیگنال رادار (راستای برد)

c

در رابطه ( R )0معادل فاصله هدف تا سنجنده و  cبرابر
با سرعت نور است .]16
آشکارسازی اهداف موجود در سیگنال دریافتی رادار بها
روش فشردهسهازی بهرد 0صهورت مهیگیهرد .طهی ایهن
فرایند ،کورلیشن 1سیگنال دریافتی با سهیگنال ارسهالی
یا مرجع محاسبه میشود .به این فرایند ،فیلتر منطبهق2
نیز گفته میشهود کهه طهی انجهام آن ،چهر سهیگنال
دریافتی حذف میگردد و سیگنال دیچر  6ایجاد مهی-
گردد  .]11معادله سیگنال دیچر بصورت رابطهه ()1
بیان میگردد.

سیگنال عملیهاتی رادار مهیتوانهد بصهورت پهالس ،و یها
پیوسته تولیدشود .در بهین ایهندو نهوع ،سهیگنالههای
پیوسته کاربرد و قابلیتهای بهتری را برای سیست های
زمینههی برخوردارنههد و اسههتفاده از سههیگنال پیوسههته بهها
مدوالسیون فرکهانس در ایهننهوع از سیسهت هها بسهیار
متداول است .به سیگنال مدوله فرکانسی در طول یهک
تناوب به مدت زمان 𝜏 ،اصطالحا سهیگنال چهر  1و یها
سوییپ 2گفته مهیشهود .در سهیگنال چهر  ،فرکهانس
سیگنال بصورت تابعی از زمان از فرکانس آغازین  𝑓1تها
فرکانس پایانی  𝑓2درحال تغییر است .رابطه ( )2معادلهه
سیگنال ارسالی  FMCWبا مدوالسهیون خطهی را بیهان
میکند.
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رابطه()0

2R

td 

)) s b  exp( j 2 (c r t d t  f c t d

) s t  exp ( j 2 f c t  j  c r t
2

رابطه()2
در رابطههه( 𝑠𝑡 ،)2بیههانگر سههیگنال ارسههالی 𝑓𝑐 ،بیههانگر
فرکانس حامل (آغازین) 𝑐𝑟 ،بیانگر نهرخ (شهیب) تغییهر
فرکانس 3و ]  t [0,بیانگر متغیر زمان هسهتند .در
این حالت ،فرکانس و فاز سیگنال بهترتیب تابعی خطهی
و سهموی از زمان هسهتند .سهیگنال بازتهابی ( )srنیهز،
درحالت ایدهآل ،رابطهای مشابه معادله سیگنال ارسهالی
دارد (رابطه ())3؛ با این تفاوت کهه بهه انهدازه  tdتهاخیر
یافتهاست .]12
رابطه()3

Range compression

0

Matched filter

2

Dechirped signal

6

Chirp signal

1

Intermediate signal

1

Sweep

2

Beat signal

1

)Chirp-rate (slope

3

24

13

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.1.21

Correlation

1

Mixer
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رابطه()1
در رابطه ( sb )1بیانگر سیگنال دیچر شهده اسهت کهه
اصطالحا به آن سیگنال میانی 1یا ضربه 1نیز گفته مهی-
شود.
در سیست های  FMCWعموما فرایند فشردهسازی بهرد
بصههورت سههختافههزاری صههورت مههیگیههرد .شههکل ()1
ساختار متداول یهک سیسهت رادار  FMCWرا نمهایش
مههیدهههد .در ایههن سیسههت  ،سههیگنال دریههافتی توسهط
میکسر 13با یک نسخه از سیگنال ارسالی ترکیهب مهی-

بررسی قابلیت پایش جابجایی در یک سامانه رادار روزنه...
سید بنیامین حسینی و همکاران

2c r

2B

در رابطه ( fb ،)2بیانگر فرکانس ضهربه (میهانی) ههدف
پراکندهگر بعد از دیچر کردن سهیگنال دریهافتی؛ و B
بیانگر پهنای باند سیگنال ارسالی اسهت کهه از اخهتالف
بین فرکانس بیشینه و کمینه محاسبه میگردد.
قههدرت تفکیههک اهههداف در راسههتای بههرد از رابطههه ()6
محاسبه میگردد.
رابطه()6

c
2B

r 

از رابطه ( )6میتوان دریافت که قدرت تفکیک رادار در
راستای برد ،تنها به پارامتر پهنای باند آن وابسته اسهت.
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و پس از اعمال یک فیلتر پایینگذر ،سهیگنال دیچهر -
شده کخیره میگردد  .]1فیلتر ککرشده توسط پهنهای
باند دیچر تعیین میگردد تا فقط اهداف بها فرکهانس-
های پایینتر را عبور دهد .علت وجود این فیلتر کهاهش
نیاز به مبدل آنالوگ به دیجیتال بها نهرخ نمونههبهرداری
زیاد است.
سیگنال دیچر کخیرهشده یک سهیگنال سینوسهی در
حههوزه زمههان خواهههدبود و پههس از یههک تبههدیل فوریههه
فرکانسهای مربوط به اهداف بازتابی ،آشکار مهیگردنهد
 .]11در نتیجه ،برد اهداف از رابطه ( )2محاسهبه مهی-
شود.

رابطه()2

cf b



cf b

R 

شكل :1بلوکدیاگرام سنجنده رادار با سیگنال FMCW

 -3-2پردازش سیگنال آزیموت (راستتای عمتود
بر برد)
بهمنظور رسیدن به تفکیکپذیری در راستای آزیمهوت،
نیاز به ایجاد روزنه مصنوعی با حرکت سنجنده رادار در
راستای عمهود بهر بهرد رادار اسهت .شهکل ( )2بصهورت
گرافیکی سامانه رادار روزنه مصنوعی زمینی مهورد نظهر

22
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شكل  :2نمایش گرافیكی MIMO GBSAR
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را با استفاده از آنتن  MIMOنمایش میدهد .همانطهور
که مشاهدا میشود ،با وجهود آنهتن  ،MIMOدو مرحلهه
پردازشی در راستای آزیموت مورد نیاز است که شهامل
شکلدهی پرتهو آنهتن  MIMOو سهپس فشهردهسهازی
سیگنالهای تهیهشده در راستای آزیموت یا همان ریل
مکانیکی است.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400

خواهدشههد .شههکل ( )3نمونهههای از هندسههه قرارگیههری
آنههتنههها درصههورت حرههور  0گیرنههده و 2فرسههتنده را
نمههایش مههیدهههد .در ایههن حالههت ،هههر آنههتن مجههازی
ایجادشده دارای یک شیفت فاز نسبت بهه مرکهز آرایهه
خواهدبود که بصورت تهابعی از زاویهه آزیمهوت ههدف و
فاصله قرارگیری آنتنها در مجاوره است (رابطه (.))1
رابطه()1

در حالهههت معمهههول و متهههداول در رادارههههای MIMO

درصورتیکه  Nآنتن گیرنهده (یها فرسهتنده) در فاصهله
نصف طولموج سیگنال


2

(فاصله نایکو یست) از هه

قرار گرفتهباشند و همهینطهور  Mآنهتن فرسهتنده (یها
گیرنده) وجود داشهتهباشهد کهه درفاصهله


2

 Nاز هه

مجههازی متشههکل از  N×Mآنههتن بههه انههدازه



2

NM

i 

2

; )i



( shift  2

2

بیشتری آنتن میشود

سنجنده تها ههدف را در ههر گهام از طریهق رابطهه ()1
محاسبهنمود.

شههکل ( )0هندسههه تصههویربرداری  SARدر سههنجنده
زمینی در صفحه دوبعدی را نمهایش مهیدههد .در ایهن
حالت سنجنده رادار در مسیری مستقی حرکت میکند
و درنتیجه ،هر هدف نقطههای دارای بهردی متفهاوت در
هر گام رادار خواهدبود .با توجه به هندسه بیانشده ،برد

R (x )  R 0  x sin 

هههدف نقطهههای )  (x p , y pرا در هههر گههام از رابطههه
 R (x )  x 2  R 02  2R 0sinمحاسبه میشهود .بها
خطیسازی این رابطه توسط بسط تیلور ،میتوان فاصله

22
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رابطه()1
درنتیجه ،با جایگذاری رابطه( )1در رابطه ( ،)1سهیگنال
دریافتی از هدف در گام بصورت رابطه ( )13بیهان مهی-
شود:

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.5.2

شكل  :3فاصله قرارگیری آنتنهای فرستنده و گیرنده در یک سنجنده رادار  MIMOکه باعث ایجاد آرایهای مجازی با تعداد
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باشند ،آنگاه ترکیب این آنتنهها باعهث ایجهاد آرایههای

MN

MN

l  sin 

بررسی قابلیت پایش جابجایی در یک سامانه رادار روزنه...
سید بنیامین حسینی و همکاران

رابطه()13
 4 R (x )   exp  j 4 (R  x sin  ) 



0
 

 


s b  exp  j

رابطه()11

x sin 

4



رابطه()13

 

 ،   حد اندازه گام سنجنده بصورت رابطهه ()12
خواهدبود.
رابطه()12

4

2

4 sin 

در نتیجه طبق رابطه ( )13میتوان دریافت کهه فاصهله
بین گامها را میتوان براساس تعداد آنتنهای گیرنهده و
فرستاده افزایش داد .در نهایت فشردهسازی در راسهتای
آزیموت نیز مشابه راستای برد با تبهدیل فوریهه امکهان-
پذیر میشود و درنهایت ،اهداف مشابه راسهتای بهرد در
راستای آزیموت با قدرت تفکیک معادل رابطهه ( )10از
ه تفکیک میشوند.

در رابطه ( x )11معادل گامهای حرکتی سنجنده بهر
روی ریههل مکههانیکی اسههت .بهها درنظههر گههرفتن شههرط



NM 



D





x 

x 

رابطه()10

4 sin 
همانطور که اشارهشد ،استفاده از آنهتن  MIMOباعهث


2L s

az 

در رابطه ( L s )10و   azبهترتیب بیانگر طهول روزنهه
مصنوعی و قدرت تفکیک در راستای آزیموت به رادیان
هستند .]16

مههیشههود تهها آنههتن مجههازی بههزرگتههری بههه طههول
 D  NM  / 2ایجادگردد .حال اگر  θرا معادل نصف
پهنای بی آنتن مجازی ایجادشده در نظر بگیری  ،مقدار
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طبههق رابطههه ( ،)13اخههتالف فههاز ایجادشههده بههین دو
سیگنال دریافتی از دو گام پیاپی سنجنده ،که متعلق به
یک هدف است را میتوان بصورت رابطه ( )11تعریهف-
کرد.

آن معادل     / 2Dخواهدبود .درنتیجه ،با در نظهر
گرفتن اینکهه آنهتن مجهازی بطهول  ،Dپهنهای پرتهوی
چندبرابر باریکتر از آنتن فیزیکهی خواههدداد ،مهیتهوان
رابطه ( )12را بصورت تقریبی بر اساس طول آن مجازی
 MIMOبصورت رابطه ( )13بیاننمود.
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شكل  :4هندسه تصویربرداری روزنه مصنوعی در سیستم رادار زمینی

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.1.21
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نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400

میهههزان جابجهههایی بهههین دو لحظهههه  t1و  t2بصهههورت
رابطه( )16محاسبه میشود.

 -4-2پردازش تداخلسنجی رادار
درصورتیکه از فاز نویزی صهرفنظهر کنهی  ،مهدل فهاز
سیگنال دیچر دریافتی را میتوان بصورت رابطه ()11
بازنویسیکرد  6و .]23
 scatt

رابطه()11

4 R



رابطه()16



رابطه()12

 -1-3مشخصات سیستم مورد بررسی

21  2  1 

جدول ( )1پارامترهای اساسی این سنجنده را بیان می-
کند.

در رابطه ( 21 ،)12بیانگر اختالف فاز و  R 21بیانگر
جابجایی ایجادشده است .با ایجاد معکهوس رابطهه بهاال،
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در این بخش سامانه  GBSARتوسهعهیافتهه بها ترکیهب
آنتن  MIMOو تصویربرداری روزنه مصنوعی ،در محیط
شبیهسازی مورد ارزیابی قرار میگیرد .ابتدا مشخصهات
این سامانه ،از جمله پارامترهای سنجنده رادار آن بیهان
میشوند و براساس معادله اساسهی رادار مهورد ارزیهابی
قرار میگیرد .در ادامه ،قابلیت تصویربرداری این سامانه
بررسی و با حاالت متداول دیگر مقایسه و ارزیهابی مهی-
شود .درنهایت ،نیز قابلیت تداخلسنجی سنجنده مهورد
نظر بهمنظور پایش و کشف جابجایی ارزیابی میشود.

برآورد نمود .درصورتیکه  scattرا در دو سیگنال بازتابی
یکسان درنظر بگیری  ،رابطه اخهتالف فهاز ایجادشهده را
میتوان بصورت رابطه ( )12بیاننمود .]1


4

 -3سامانه پیشنهادی ،نتایج و بحث

در رابطه ( scatt ،)11مربوط به فاز پراکنهدگی سهیگنال
بازگشتی است که به ماهیهت و جهنس ههدف بازتابنهده
وابسته است .درصورتیکه در دو زمهان  t1و  t2سهیگنال
رادار ارسال و دریافتشود؛ آنگاه بها اسهتفاده از اخهتالف
فاز بین دو سیگنال بازتابی میتوان میهزان جابجهایی را

4R 21

21

R 21  R 2  R 1 

جدول  :1پارامترهای اساسی سامانه MIMO GBSAR

توان فرستنده

 1/1میلی وات

عدد نویز

 11دسی بل

محدوده فرکانس حامل

 11-62گیگاهرتز

پهنای باند سیگنال

تا  0گیگاهرتز

پهنای باند میانی

 1مگاهرتز

بهره آنتن فرستنده

 33دسی بل

بهره آنتن گیرنده

 33دسی بل

طول چر
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پارامتر

مقدار

 23میکرو یانیه

تعداد گیرنده

0

طول ریل

 13سانتی متر
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تعداد فرستنده

2

بررسی قابلیت پایش جابجایی در یک سامانه رادار روزنه...
سید بنیامین حسینی و همکاران

محدوده فرکانسی این سهنجنده در بانهد  Wقهراردارد و
فرکانس حامل آن در محدوده  11-62گیگهاهرتز قابهل
تنظی است که باعث ایجاد طول موجی به اندازه حدود
 0میلیمتر میشود .در این سهنجنده بخهش فرسهتنده
دارای تههوان  1/1میلههیوات اسههت .سههیگنال ایجادشههده
بصورت  FMCWبا طول چر  23میکرویانیه میباشد و
امکان تعیین پهنای باند فرکانسی تا  0گیگاهرتز وجهود
دارد .این سیست از  2آنتن فرستنده و  0آنتن گیرنهده
تشکیلشده که قابلیت پردازش  MIMOو ایجاد  1آنتن
مجازی را میسر میکنند .هریک از آنتنههای گیرنهده و
فرستنده دارای بهره  33دسیبل هستند .همچنین عدد
نویز  11دسیبل برای گیرنده درنظرگرفتههشهده اسهت.
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پهنههای بانههد میههانی)  ( B IFدرنظرگرفتهههشههده در ایههن
سیسههت  1مگههاهرتز اسههت .بنههابراین ،پههس از فراینههد
دیچرپینگ سیگنال دریافتی ،تنهها اههداف بها فرکهانس
کمتر از  1مگاهرتز شناسایی مهیشهوند .بها جایگهذاری
پارامترههای موجههود در جههدول ( )1در معادلههه اساسههی
رادار (رابطه ( ))1نمودار شکل ( )1بهرای سهامانه مهورد
بررسی بدست میآید .این نمودار بطور کامل و جامع به
بررسی برد بیشینه قابل شناسایی توسط ایهن سهنجنده
میپردازد .در این نمودار هر یک خطوط منحنی مربوط
به بیشترین برد قابل کشهف سهنجنده براسهاس معادلهه
رادار بههرای هههدفی بهها سههطح مقطههع راداری ()RCS1
مشخص و برای نسبت سهیگنال بهه نویزههای متفهاوت
است .خطوط افقی در این نمهودار نیهز مربهوط بهه بهرد
بیشینه کخیرهشده توسط سنجنده است که این مقهدار
وابسته به پهنای باند دیچر سیگنال و قدرت تفکیهک
در راستای برد است .برد بیشینه کخیرهشهده بهرای ههر
قدرت تفکیک مکانی مشخص ،با جایگهذاری Fb  B IF

1

22
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در رابطه ( )2بدست میآید .طبق این رابطه و همانطور
که از شکل نیز میتوان دریافت ،بهبهود قهدرت تفکیهک
در راستای برد باعث کاهش برد بیشینه کخیرهشهده در
)Radar Cross Section (RCS

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

سنجنده میشود.
طبق نمودار شکل ( )1میتوان پهارامتر قهدرت تفکیهک
برد سنجنده را برای کاربرد مورد نظر تنظی نمهود .بهه-
عنوان مثال ،درصورتیکه قصد پهایش ههدفی بها سهطح
مقطع راداری  13مترمربع با نسبت سیگنال به نویز 11
دسیبل مدنظر باشد؛ بطور معمول سهنجنده مهیتوانهد
این نوع هدف را تا برد  213متر کشفکند (منحنیهای
معادله رادار) .با این حال ،پارامتر بهرد بیشهینه کخیهره-
شده (محورهای افقی) نشاندهنده این است کهه ههدف
در چه فاصلهای باید قرارداشتهباشد تا محهدوده پهنهای
باند دیچر سنجنده قرارگرفته و در سهیگنال کخیهره-
شده نهایی دیده شود .درنتیجه ،طبق این نمهودار مهی-
توان ،با توجه به کاربرد موردنظر و منطقه مورد مطالعه،
محههل قرارگیههری سههامانه  GBSARرا پههس از تنظههی
پارامترها تعیین نمود.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400

 -2-3نتایج پردازش سیگنال و تشكیل تصویر
همانطور که در رابطه ( )12بیانگردید ،فاصهله نمونهه-
برداری در راسهتای عمهود بهر بهرد (گهامههای حرکتهی
سنجنده بر ریل) در سامانههای متداول  GBSARبا یک
فرستنده و گیرنده (سامانههای مونواستاتیک )1برابهر بها

4

 x است .در ادامه نیز بیانشد که بها اسهتفاده از

آنتن  MIMOمهیتهوان فاصهله نمونههبهرداری را طبهق
رابطه( )13افزایشداد .بنابراین ،این قابلیت باعهث مهی-
گردد تا بدون نقض قریه نایکو یست در راستای عمهود
بر برد ،بتوان فاصله گامهای حرکتی را افهزایش و مهدت
زمان اسکن را کاهش داد.
در این زیربخش ،نتهایج تصهاویر حاصهل در سهه حالهت
 MIMOیابههههت ،رادار روزنههههه مصههههنوعی متههههداول
مونواستاتیک ،و ترکیهب رادار روزنهه مصهنوعی بها رادار
 MIMOمورد بررسی قرارمیگیرند .جدول( )2هندسه و
خصوصیات محیط شبیهسازی بهمنظور تصویربرداری در

2

زمان تشکیل تصویر بها حالهت ترکیبهی  MIMOو ریهل
میتهوان بجهای گهامههایی بهه انهدازه


4

از گهامههای

بلندتری به اندازه  2بهرهگرفت.

1

20
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Monostatic

آنتن مجازی با فواصل



از ه میگردد .درنتیجه ،در
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حاالت عنوانشده را بیان میکند .در این شهبیهسهازی،
فرکهانس حامهل سههنجنده  66گیگهاهرتز در نظرگرفتههه
شده که با پهنای باند  233مگاهرتزی مدولهه مهیشهود.
موقعیهت قرارگیههری مرکهز سههنجنده  GBSARدر مبههدا
مختصات محلی درنظرگرفتههشهده اسهت .همچنهین دو
هدف نقطهای با سهطح مقطهع راداری  13دسهیبهل بها
فاصله  13متر در راستای برد از سنجنده و فاصله  2متر
از یکدیگر در راستای عمود بر برد درنظر گرفته شدهاند.
همانطور که جدول ( )1بیان مهیکنهد ،سهنجنده رادار
مورد بررسی از  2آنتن فرسهتنده و  0آنهتن گیرنهده بها
هندسه  MIMOتشکیلشده که درنهایت باعث ایجهاد 1
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شكل  :5نمودار استخراج برد بیشینه براساس پارامترهای سامانه  GBSARموردنظر

بررسی قابلیت پایش جابجایی در یک سامانه رادار روزنه...
سید بنیامین حسینی و همکاران

جدول  :2پارامترهای شبیهسازی تصویربرداری در حالت رادار روزنه مصنوعی روی ریل خطی

فرکانس حامل ()GHz

66

پهنای باند()GHz

3/2

قدرت تفکیک مکانی()m

3/21

تعداد آنتنهای مجازی در حالت MIMO

1

طول ریل()m

3/1

موقعیت قرارگیری سنجندههای رادار در مختصات سهبعدی ()m( )X,Y,Z

()3،3،3

موقعیت قرارگیری هدف در مختصات سهبعدی ()m( )X,Y,Z

( )13 ،-3 ،3و ()13 ،3 ،3

سطح مقطع راداری هر هدف()dB

13

هندسه قرارگیری اهداف و سنجنده

21
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1
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در شههکل ( )2مقایسههه تصههویری هههر یههک از حههاالت
تصویربرداری رادار روزنه مصنوعی نمایش داده میشود.
در حالت استفاده از تنهها رادار ( MIMOبهدون حرکهت
روی ریل) ،بهعلت تعداد ک آنتنهای مجازی دو ههدف
در راستای آزیموت بسیار پهنتر دیده میشوند .همین-
طور ،تداخل لوبهای کناری 1اهداف باعث ایجاد لهوب-
های قوی در اطراف اهداف شدهاسهت .در حهالیکهه ،در
دو حالت دیگر با حرکت سهنجنده بهر ریهل مکهانیکی و
ایجههاد روزنههه مصههنوعی بلنههدتر ،پهنههای اهههداف بسههیار
Sidelobe

باریکتر شده و همچنین ایر لوبهای کناری نیز بسهیار
کاهش یافته است.
در مقایسه دو حالت ایجهاد روزنهه مصهنوعی ،در حالهت
ترکیبی حرکت مکانیکی سنجنده  MIMOبر روی ریل،
عههالوهبههر حفههر قههدرت تفکیههک مکههانی بههاالی حالههت
مونواستاتیک ،تعداد گامهای مهورد نیهاز نیهز بهه انهدازه
هشت برابر کاهش یافتهاست.
درنهایت ،جهدول ( )3ههر سهه حالهت تصهویربرداری را
بصورت عددی مقایسه میکنهد .درحالهت متهداول رادار
روزنه مصنوعی مونو استاتیک برای رادار میلیمتری باند
 Wنیههاز بههه  123گههام حرکتههی در ریلههی بههه طههول 13
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پارامتر

مقدار

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400

درحالیکه ،حالت رادار  MIMOبا  1آنتن مجازی دارای
قههدرت تفکیکههی بههه انههدازه  033میلههی رادیههان اسههت.

سانتیمتر است .درحالیکه ،با ترکیب رادار  MIMOایهن
تعداد به  111کاهش مییابد .در ههر دو حالهت ،قهدرت
تفکیک آزیموت بدستآمهده  0/1میلهی رادیهان اسهت.

مونواستاتیک روی ریل (وسط) ،حالت ترکیبی حرکت رادار  MIMOبر روی ریل مكانیكی (سمت راست)

جدول  :3مقایسه حاالت تصویربرداری رادار روزنه مصنوعی

حالت تصویربرداری
رادار MIMO

-

-

033

رادار روزنه مصنوعی
مونواستاتیک


4

123

0/1

2

111

0/1

ترکیب رادار  MIMOو روزنه
مصنوعی روی ریل

 -3-3نتایج بررسی تداخلسنجی
در این زیربخش قابلیهت پهایش جابجهایی توسهط مهوج
میلیمتری سنجنده در دو حالت مورد بررسی و ارزیهابی
قرارمیگیرد .حالت اول مختص پهایش جابجهایی بهرای
اهداف با بردهای مختلف در حالت راداری (بدون ایجهاد
روزنه مصهنوعی و تشهکیل تصهویر) اسهت .پارامترههای
مدنظر برای سنجنده و پارامترههای تعیهینشهده بهرای
شبیهسازی اهداف در جدول ( )0نمهایشداده شهدهانهد.
باتوجه به طول موج  0میلیمتری سنجنده ،جابجاییهها
باید کمتر از  1میلیمتر باشند تا ابهام فاز رخ ندهد.
سه هدف با سطح مقطع راداری  13دسیبل در بردهای

22

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.1.21

 ،11 ،13و  23متهری در مقابههل دیهد سههنجنده درنظههر
گرفتهشدهاند .در این شهبیهسهازی  03مشهاهده زمهانی
صورت میگیرد .هدف نقطهای اول دارای جابجهایی بهه
اندازه  3/1میلیمتر در هر مشاهده است بطوریکه تا 23
ام بهانهدازه  2میلیمتهر از موقعیهت اولیهه دورشهده و از
مشاهده  23تا  03به جایگاه اولیه بهازمیگهردد .اههداف
نقطهای دوم و سوم نیز یابت فهر مهیشهوند .الزم بهه
ککهر اسههت کههه ایهن نههوع رفتههار و شهدت جابجههایی بهها
الگوگیری از رفتار جابجایی در سهازهههای پهل صهورت-
گرفته است  21و .]22
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اندازه گام

تعداد گام (ریل  09سانتیمتر)

قدرت تفكیک آزیموت ()mrad
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شكل  :6شبیهسازی تصاویر رادار روزنه مصنوعی ایجادشده در سه حالت رادار ( MIMOسمت چپ) ،حالت حرکت مكانیكی رادار

بررسی قابلیت پایش جابجایی در یک سامانه رادار روزنه...
سید بنیامین حسینی و همکاران

جدول  :4پارامترهای شبیهسازی پایش جابجایی در حالت رادار با روزنه واقعی

فرکانس حامل ()GHz

66

پهنای باند()GHz

3/2

قدرت تفکیک مکانی()m

3/21

نسبت سیگنال به نویز ()dB

11

برد اهداف نسبت به رادار()m

()13 ،11 ،23

میزان جابجایی هر هدف در هر برداشت (در راستای دید سنجنده) ()mm

()3/1 ،3 ،3

سطح مقطع راداری هر هدف()dB

()13 ،13 ،13

22
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شکل(-6الف) مقهادیر دامنهه سهیگنال فشهردهشهده در
راستای برد را نمایش میدهد که محهل قرارگیهری ههر
سه هدف بصورت مقادیر بیشینه ظاهرشدهاند .در شهکل
(-6ب) میزان جابجایی هر هدف بصورت جداگانه در هر
مشاهده را نمایش میدهد .مقادیر جابجایی پس از طهی
فرایند شبیهسازی و محاسبه فاز تداخلسهنجی و طبهق
رابطه ( )16بدست میآیند .همانطور که دیده مهیشهود
هدف نقطهای اول تا مشاهده  23از موقعیت اولیه دور و
سپس به موقعیت اولیه باز میگردد .درحالیکه ،دو هدف
نقطهای دیگر ظاهرا یابت هستند .شکل ( ) -6بصورت
دقیقتری سیگنال جابجایی دو ههدف یابهت را نمهایش
میدهد که برخالف اینکه یابت بهودهانهد ولهی سهیگنال
پردازششده اندکی جابجایی در هر مشهاهده را نمهایش
میدهد .مقهادیر شهدت خطها از سهطح  1/1میکرومتهر
پایینتر و پس از  133تکرار ،بطور میانگین حدود 3/32
میکرومتر است .درواقع از این نتهایج مهیتهوان نتیجهه-
گرفت که با دقت میکرون درحالت ایدهآل مهیتهوان بهه
استخراج جابجایی پرداخت.
در شبیهسازی دوم ،قابلیت محاسبه جابجایی در حالتی
که اهداف دارای بردهای یکسان ولی موقعیهت آزیمهوت
متفاوت هستند مهورد بررسهی قهرار مهیگیهرد .در ایهن
حالت ،نیاز به ایجاد روزنه مصهنوعی و قابلیهت تفکیهک-

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.1.21

پههذیری بههاال در راسههتای آزیمههوت بررسههی مههیشههود.
پارامترهای مدنظر برای سنجنده و پارامترههای تعیهین-
شده برای شبیهسازی اهداف در جدول ( )1نمهایشداده
شدهاند .مشابه با حالت اول در این شبیهسازی نیهز سهه
هدف با سطح مقطع راداری  13دسیبهل درنظرگرفتهه-
شدهاند .با این تفاوت که هر سه هدف دارای برد یکسان
 23متر هستند و تفاوت آنها در موقعیت قرارگیری در
راستای آزیمهوت اسهت .در ایهن شهبیهسهازی نیهز 03
مشاهده زمهانی صهورت مهیگیهرد .ههدف نقطههای اول
دارای جابجایی به اندازه  3/1میلیمتهر در ههر مشهاهده
است بطوریکه تا  23ام بهاندازه  2میلیمتر از موقعیهت
اولیه دورشده و از مشاهده  23تا  03بهه جایگهاه اولیهه
بازمیگردد .اهداف نقطهای دوم و سوم نیز یابهت فهر
میشوند .طبق شبیهسازی صورتگرفته ،در حالت رادار
 MIMOفاصله ک اهداف در راستای آزیموت ،تفکیک-
پذیری پایین و تاییر سیگنال اههداف در یهک پیکسهل،
باعثگردید تا دراین حالت از تصویربرداری (جهدول ،)3
تصههویر حاصههل قههادر بههه کشههف و محاسههبه سههیگنال
جابجایی اهداف نباشد .در حالی که با توسعه بهه حالهت
 MIMO-SARو ایجاد روزنه مصهنوعی بلنهدتر ،و بهبهود
تفکیکپذیری ،سیگنال جابجایی اهداف نیز اسهتخراج و
قابل محاسبهگردید.
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پارامتر

مقدار

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400
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شكل  :7شبیه سازی پایش جابجایی در حالت رادار با حضور سه هدف( .الف) سیگنال فشردهشده (ب) جابجایی اهداف در پایش
سری زمانی (پ) بررسی خطای جابجایی مشاهدهشده در طول پایش برای دو هدف ثابت
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بررسی قابلیت پایش جابجایی در یک سامانه رادار روزنه...
سید بنیامین حسینی و همکاران

جدول  :5پارامترهای شبیهسازی پایش جابجایی در حالت رادار روزنه مصنوعی

فرکانس حامل ()GHz

66

پهنای باند()GHz

3/2

قدرت تفکیک مکانی()m

3/21

نسبت سیگنال به نویز ()dB

11

موقعیت قرارگیری اهداف()m

()23 ،2 ،3
()23 ،3 ،3
()23،-2 ،3

میزان جابجایی هر هدف در هر برداشت (در راستای دید سنجنده) ()mm

()3/1 ،3 ،3

سطح مقطع راداری هر هدف()dB

()13 ،13 ،13

دقیقتری سیگنال جابجایی دو ههدف یابهت را نمهایش
میدهد .در این حالت ،مقادیر شدت خطا از سهطح 3/2
میکرومتر پایینتر است.

شکل (-1الهف) تصهویر رادار روزنهه مصهنوعی از محهل
قرارگیری اهداف را نمایش مهیدههد .در شهکل (-1ب)
میههزان جابجههایی هههر هههدف بصههورت جداگانههه در هههر
مشاهده را نمایش میدهد .شهکل ( ) -1نیهز بصهورت
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نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400
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شكل  :8شبیه سازی پایش جابجایی در حالت رادار روزنه مصنوعی با حضور سه هدف( .الف) تصویر دامنه (ب) جابجایی اهداف
در پایش سری زمانی (پ) بررسی خطای جابجایی مشاهدهشده در طول پایش برای دو هدف ثابت
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بررسی قابلیت پایش جابجایی در یک سامانه رادار روزنه...
سید بنیامین حسینی و همکاران
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این زیربخش به مقایسه قابلیتهای سامانه پیشنهادی با
سایر سامانههای مشابه در مقاالت میپهردازد .همهانطور
که اشارهشد ،سامانه پشنهادی از سنجندهای بها قابلیهت
 MIMOو متشکل از  0آنتن گیرنده و  2فرستنده بههره
میبرد .استفاده از سیگنال در باند  Wباعهثگردیهده تها
ابعاد سنجنده بسیار کوچهکتهر از سهایر سهنجندهههای
متداول باشد که همین نکته باعث راحتهی نصهب و راه-
اندازی این سنجنده بر روی ریهل میکهانیکی مهیشهود.
استفاده از ریل مکانیکی و پهردازش  SARباعهث بهبهود
تفکیههکپههذیری زاویهههای سههامانه تهها  0/1میلههیرادیههان
گردیدهاست.
جهدول ( )2بیههانگر مقایسهههای از سههامانههههای GBSAR
معرفیشده در مقاالت اخیر با سامانه پیشهنهادی اسهت.
سههامانههههای  ]6 LISAو  ،]23 IBIS-Lبهها فعالیههت در
باندهای فرکانسی  Cو  Kuو با تفکیکپهذیری بهرد 3/1
متر و آزیموت  3و  0میلیرادیان ،معموال دارای کهاربرد
در زمینه پایش فرونشست کند در مناطق شههری ،و یها
زمینرانش در شیبها و کوهپایهها دارنهد .سهامانهههای
ککرشده نسبت به سامانه پیشهنهادی از سهختافهزار بها
توان قویتری استفاده میکنند کهه همهین باعهث مهی-
گردد تا برای کاربردهای با فواصل بلندتر و مساحتهای
بزرگتر با دقت میلیمتر استفادهگردند.
از سامانههای جدیدتر که از تکنولوژی  MIMOنیز بهره
میبرند میتوان به سامانه  ]11 MELISSAبا تفکیهک-
پذیری  21میلیرادیان در بانهد فرکانسهی  Kuو سهامانه
معرفیشده توسط محققین دانشهگاه فلهورانس  ]12بها
تفکیکپذیری  13میلهیرادیهان و در بانهد فرکانسهی X
اشارهنمود .سامانههای اشارهشده تنها از قابلیهت MIMO
بهره میبرند و برای رسیدن به تفکیکپذیری باال نیاز به
تعداد زیادی آنهتن فیزیکهی هسهتند .بههعنهوان مثهال،
سههامانه  MELISSAاز  12آنههتن فرسههتنده و  12آنههتن
گیرنده تشکیل مهیشهود .همهانطور کهه اشهارهگردیهد،
اسههتفاده از آنههتنهههای فیزیکههی بههاوجود افههزایش نههرخ
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پس از ارا ه نتایج مربوط در زیربخشهای پیشهین ،ایهن
زیربخش به مقایسه قابلیتههای سهامانه پیشهنهادی بها
سایر سامانههای موجود و بررسی کاربردههای احتمهالی
آن میپردازد.
طبق توضیحاتی که برای شکل ( )1بیانگردید ،میتوان
دریافت که برای رسیدن بهه تفکیهکپهذیری بهاال ،بهرد
بیشینه سنجنده کاهش مییابد .بهعنوان مثهال و طبهق
آزمایشهای صورتگرفته در بخشهای قبل ،در هنگهام
تعیین تفکیکپذیری  21سانتیمتهر (پهنهای بانهد 233
مگاهرتز) ،برد بیشینه سنجنده تا  61متر کهاهش مهی-
یابههد .بنههابراین مههیتههوان سههامانه پیشههنهادی را بههرای
کاربردههههایی در بهههرد کوتهههاه و مسهههاحت کوچهههک
درنظرگرفههت .همینطههور بهها درنظرگههرفتن طههول مههوج
میلیمتری سنجنده ،میتوان از این سامانه بهرای پهایش
سازههای عمرانی و یا صنعتی برای کشف جابجاییههای
کوچک بهرهگرفت.
طبق نتایج جدول ( )3سامانه پیشنهادی با بهرهگیری از
پردازش  SARبهه تفکیهکپهذیری  0/1میلهیرادیهان در
راستای آزیموت میرسد که معادل تفکیهکپهذیری 21
سانتیمتر در فاصله  13متری است .این قابلیهت باعهث
میگردد تا از این سامانه در پایش سازههای پیچیهدهتهر
با رفتهار جابجهایی پیچیهده ماننهد پهلهها بههرهگرفهت.
بطوریکه بتهوان در ههر بخشهی از تصهویر  ،SARرفتهار
متفاوتی از جابجایی را اندازهگیری و کشف نمود.
بنههابراین ،مههیتههوان بطههور خالصههه گفههت کههه سههامانه
پیشنهادی برای پایش اهداف در بردهای کوتاه طراحهی
گردیدهاست .از طرفی فرکانس باالی این سنجنده باعث
ایجاد طول موجی میلیمتری با سطح نویز بسیار پهایین
و دقت فاز بسیار باال میگردد .ویژگیههای ککرشهده بها
درنظر گهرفتن قابلیهت پهردازش تهداخلسهنجی ،بهرای
کشف و اندازهگیری جابجهایی تهکسهازه (ماننهد پهل ،و
ساختمان) با تفکیکپذیری مکانی (بهتر از یهک متهر) و
زمانی (حدود چند ساعت) باال ،بههمهراه قابلیهت کشهف
جابجاییهای با مقیاس کمتر از میلیمتر است.

موجود
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این مقاله ،بهعلت اسهتفاده از ریهل مکهانیکی ،قهادر بهه
استخراج لهرزشهها نخواههدبود ولهی بها بههرهگیهری از
تفکیکپهذیری بهتهر و طهول مهوج کوتهاهتهر ،قهادر بهه
استخراج جابجایی متراک تهر و بها دقهتتهر خواههدبود.

برداشت داده باعث افزایش هزینهه سهاخت و نگههداری
میشوند .بنابراین ،از کاربردهای اصهلی ایهن سهامانههها
میتوان به پهایش و کشهف جابجهاییههای سهریع و یها
لرزش سازهها اشارهنمود .در مقابل ،سهامانه پیشهنهادی

جدول  :6پارامترهای شبیهسازی پایش جابجایی در حالت رادار با روزنه واقعی

نام سامانه

باند فرکانسی

()m

()mrad

C, Ku

3/1

3

فرونشست شهری و زمینرانش

]6 LISA
]23 IBIS-L
]11 MELISSA
]12

Ku

3/1

0

فرونشست شهری و زمینرانش

Ku

3/1~3/36

21

پایش جابجایی و لرزش سازه

X

3/06

13

پایش جابجایی و لرزش سازه

W

<9/98

4/0

پایش جابجایی سازه

MIMO GBSAR

مههورد بررسههی و ارزیههابی قرارگرفههت .قابلیههت MIMO

 -4نتیجهگیری
در این مقاله توسعه یهک سهامانه رادار روزنهه مصهنوعی
زمینی با استفاده از آنتن  MIMOدر محیط شبیهسازی
A priory

1

Transponder

2

22
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شرایطی را فراه میآورد تا بتوان با استفاده از ترکیهب
چندین آنتن فرستنده و گیرنده به آنتنی مجازی با ابعاد
بزرگتر و توانایی تفکیکپذیری در راستای عمود بر بهرد
(زاویه آزیموت) رسید .با اینحال ،نیاز بهه تعهداد آنهتن-
های زیاد برای رسیدن به تفکیکپذیری باالی آزیمهوت
باعث گردید تا در این مقالهه بهه بررسهی ترکیهب آنهتن
 MIMOبا تصویربرداری روزنه مصنوعی به کمک حرکت
سنجنده بر روی ریل مکانیکی پرداختههشهود .سهنجنده
رادار مورد بررسی از طهول مهوج میلیمتهری در بانهد W
بهره میبهرد و دارای دو آنهتن فرسهتنده و چههار آنهتن
گیرنده با هندسه  MIMOاست که باعهث ایجهاد هشهت
آنتن مجازی پس از فرمدهی پرتو مهیشهود .در شهبیه-
سازی های صهورتگرفتهه ابتهدا قابلیهت سهامانه مهورد
بررسی در کشهف دورتهرین ههدف در شهرایط مختلهف،
براساس معادله رادار مورد بررسی قرار گرفت .در ادامهه،
قابلیت تصویربرداری با مقایسه سه حالت رادار ،MIMO
رادار روزنههه مصههنوعی مونههو اسههتاتیک ،و ترکیههب رادار
 MIMOبهها تصههویربرداری روزنههه مصههنوعی بررسههی و
ارزیابی شد .طبق نتایج حاصل ،حالت ترکیبهی MIMO
 ،GBSARباعههث بهبههود قههدرت تفکیههک در راسههتای

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.5.2

الزم بهککر اسهت کهه تمهامی سهامانهههای اشهارهشهده
(مشههابه سههامانه پیشههنهادی) تنههها قابلیههت اسههتخراج
جابجایی در راسهتای دیهد سهنجنده وجهود دارد .بطهور
معمههول بههرای اسههتخراج جابجههایی در جهههات  XYZاز
اطالعات پیشین 1و یا اخذ دادهههای جهانبی بها ارتقهای
سختافزاری بهرهگرفته میشود .بهعنوان مثال در مقاله
 ]20با ترکیب دادههای ماهوارهای  Cosmo-skymedبها
سههنجنده  GBSARبههه اسههتخراج جابجههایی در راسههتای
افقی و عمودی برای پایش فرونشست شهری میپردازد.
در روشی نوینتهر ،مقالهه  ]21بها اسهتفاده ترکیبهی از
سنجنده راداری با سهنجندهههای ترنسهپوندر 2و پهایش
منطقه از زوایهای دیهد مختلهف ،باعهث ایجهاد هندسهه
گستردهتر و اندازهگیهری جابجهایی از زوایهای مختلهف-
گشتند .درنتیجه ،باترکیب این مشاهدات ،توانستند تا با
دقت باالیی بردار جابجایی را تخمینبزنند.
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تفكیکپذیری برد

تفكیکپذیری آزیموت

GBSAR

کاربرد

...بررسی قابلیت پایش جابجایی در یک سامانه رادار روزنه
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سید بنیامین حسینی و همکاران

 میکرومتهر پهایینتهر و1/1 مقادیر شدت خطا از سهطح
 در. میکرومتهر بهراورد شهدند3/32 بطور میانگین حدود
 در حالهت روزنهه،بررسی جابجایی اهداف با برد یکسان
 بهههعلههت تفکیههکپههذیریMIMO  سههنجنده،مصههنوعی
- بهه،ضعیف آزیموت و تداخل سیگنال اهداف با یکدیگر
تنهایی قابلیت اسهتخراج و محاسهبه جابجهایی چنهد را
 و بهبههودMIMO SAR  درحالیکههه بهها ایجههاد.نداشههت
 سیگنال جابجهایی اههداف نیهز در،تفکیکپذیری زاویه
.راستای عمود بر برد شناسایی و محاسبهگردید
 نتههایج شههبیهسههازی بهها داده واقعههی،در کارهههای آینههده
 روشههی بههرای، همچنههین.مقایسههه و ارزیههابی مههیشههود
استخراج بردار جابجایی سهبعدی ارا ه و توسهط سهامانه
.پیشنهادی مورد بررسی و ارزیابی میگردد

 بههMIMO  میلی رادیان در حالت رادار033 آزیموت از
 در مقایسهه بها حالهت رادار. میلی رادیان بودهاسهت0/1
 تعهداد گهامههای،روزنه مصهنوعی مونهو اسهتاتیک نیهز
 گهام در111  گام بهه123 موردنیاز در حالت ترکیبی از
 سانتیمتر کاهش یافهت کهه بیهانگهر13 ریلی به طول
 بهه اخهذ داده بها نهرخMIMO GBSAR قابلیت سهامانه
- در بررسهی پهردازش تهداخل.تصویربرداری باالتر است
سنجی و قابلیت پایش جابجایی سهامانه پیشهنهادی در
محیط شبیهسازی دو آزمایش با حالتهای رادار روزنهه
 طی این دو آزمایش نرخ.واقعی و مصنوعی صورتگرفت
 میلیمتههر در هههر اپههوک3/1 جابجههایی هههدف متحههرک
 دقت براورد جابجهایی، در حالت رادار.تصویربرداری بود
 بطهوری کهه.سنجنده در مقیاس میکرو متر بدست آمد
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Abstract

By increasing the applicability of ground-based SAR (GBSAR) systems in geoscience and remote sensing, the
development and evaluation of new systems have gained attention. GBSAR systems can be utilized for
monitoring areas that are hard to or cannot be seen by the airborne or spaceborne systems. Furthermore, they

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.5.2 ]

have better spatial and temporal resolutions and are cost-effective and easy to implement. This paper develops
and evaluates a GBSAR system by combining a multiple-input multiple-output (MIMO) radar and mechanical
linear rail as a synthetic aperture in azimuth direction (MIMO GBSAR) in a simulated environment. The
considered radar sensor consists of two transmitters and four receiver antennas, operating at the W band
frequency between 76-81 GHz. Azimuth compression consists of two main steps: MIMO beamforming and then
compressing all gathered signals in the azimuth direction. According to the simulated results, the proposed
MIMO GBSAR is able to improve the azimuth angular resolution to 4.9 mrad, compared to the 400 mrad
angular resolution of the simple MIMO radar. A monostatic radar sensor requires 920 steps to complete a 0.9
m linear synthetic aperture, while the proposed MIMO GBSAR requires 115 steps, which implies a faster data
acquisition rate. A simulated experiment was conducted in order to evaluate the interferometric capability of
the considered sensor. The target’s displacement rate was considered 0.1 millimeters per epoch. According to
the results, the errors’ amplitude was smaller than 1.5 micrometer, and the average displacement error was
0.32 micrometer.
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