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این مقاله به بررسی عملکرد قابلیت تصویربرداری رادارروزنهمصنوعی سهبعدی در سامانه زمینی با طول موج میلیمتری میپردازد .افزایش
کاربردهای سنجشازدور راداری و نیاز به دادههای متنوع ،توجه زیادی را به توسعه سامانههای رادار زمینی جلب کردهاست .سامانههای
رادارروزنهمصنوعی زمینی ( ) GBSARدارای زاویه دید مناسب ،نرخ تصویربرداری باال ،و هزینه ساخت و نگهداری کم هستند .بااینحال ،طول
روزنه مصنوعی در سامانههای  GBSARمحدود است و عالوهبراین ،اختالف بین برد نزدیک و دور ،درمقایسه با سامانههای هوابرد یا ماهوارهای،
زیاد است .موارد ذکرشده در سیگنال های دریافتی و درنتیجه کیفیت تصویر نهایی تاثیرگذار هستند .در این مقاله سه الگوریتم پردازش سیگنال
بکپروجکشن) ،(BPتبدیل فوریه ( ،)FTو رنج-مایگریشن ) (RMAبرای تشکیل تصویر سهبعدی در سامانه  GBSARتوسعهپیداکرده و بررسی
میشوند .سامانه مورد نظر در باند  Wفعالیت میکند و از دو ریل افقی و عمودی بهمنظور ایجاد روزنه مصنوعی بهره میبرد .الگوریتمهای
ذکرشده ،توسط دو آزمایش مختلف در محیط شبیهسازی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند .همچنین ،از چهار معیار تفکیکپذیری زاویه،
 ،ISLR ،PSLRو  SCRجهت ارزیابی و مقایسه نتایج بهره گرفته میشود .طبق نتایج شبیهسازی هر سه الگوریتم نتایج قابل قبولی را در تشکیل
تصویر سهبعدی از سیگنال خام بدست آوردند .با مشاهده تصاویر حاصل از الگوریتم  RMAمیتوان دریافت که در راستای عمودبر برد با افزایش
فاصله هدف از مرکز تصویر ،شدت انرژی بازتابی توسط این الگوریتم ضعیفتر از دو الگوریتم دیگر است .عالوهبراین ،تفکیکپذیری زاویه در
الگوریتم  RMAنسبت به تغییر برد اهداف پایدار است در حالیکه دو الگوریتم دیگر در فواصل نزدیک تفکیکپذیری ضعیفی را بههمراه دارند .در
بررسی فشردهسازی انرژی سیگنال ،تصویر الگوریتم  RMAنتایج ضعیفتری را به همراه داشت که باعث نتایج نامطلوب این الگوریتم در فواصل
دور گردید .دو الگوریتم  FTو  BPدر اکثر موارد نتایج مشابهی را بههمراه داشتند که میتواند بهعلت شباهت در رویکرد هر دو الگوریتم باشد.
الگوریتم  FTبرای سامانه مورد نظر تفکیکپذیری بهتری را بههمراه داشت و درحالیکه  BPعملکرد مناسبتری در فشردهسازی بههمراه داشت.
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امروزه سامانههای تصویربرداری رادار روزنهه
( )SARدر بخشههای وسهیعی از سهنجشازدور کهاربرد
دارند .برتری اصلی تصویربرداری رادار روزنهه مصهنوعی
نسبت به رادار معمولی را میتهوان در قابلیهت تفکیهک-
پذیری اهداف در راسهتای عمهود بهر بهرد دانسهت .ایهن
برتری بها اسهتفاده از هندسهه تصهویربرداری ایهن نهوع
سامانهها و بهرهگیری از روشهای پردازش سیگنال بهه-
وجود میآید.
در تصههویربرداری رادار روزنههه مصههنوعی ،سههامانه در
راستای عمود بر راستای برد و معموال در مسیری خطی
حرکت میکند .در حین حرکهت ،سهنجنده رادار داامها
مشغول به ارسال و دریافت سهیگنال بازتهابی از محهیط
پایشی است [ .]1در نتیجه ،داده ذخیهرهشهده بصهورت
ماتریسی چندبعدی متشکل از راستای برد و راسهتاهای
عمودبر برد خواههدبود .بها ایهنحهال ،در سهیگنال خهام
دریافتی اهداف قابل تفکیک نیستند و انرژی بازتهابی از
آنها در داخل ماتریس داده پراکنده است [.]2
الگوریتمهای پردازش سیگنال متفاوتی با هدف رسیدن
به تصهویر متمرکهز از سهیگنال خهام توسهعه یافتههانهد.
بطورکلی میتوان روند کهار ایهن الگهوریتمهها را بهه دو
حوزه زمان و فرکانس تقسیمبندی نمهود [ .]3از جملهه
اینها میتهوان بهه الگهوریتمههای کورلیشهن در زمهان
 TDC2و بهههکپروجکشهههن (BP) 3در حیطهههه زمهههان و
الگوریتمهای  CSA4 ،PFA5 ،RDA0و  RMA0در حیطه
فرکانس اشارهنمهود [ ،5 ،0و  .]4عمومها الگهوریتمههای
حیطه زمان بهعلت استفاده از حلقههههای تکهرار دارای
بارمحاسباتی باالتری نسهبت بهه الگهوریتمههای حیطهه
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فرکانس هسهتند .بها ایهن حهال ،الگهوریتمههای حیطهه
فرکانس برخالف الگهوریتمههای حیطهه زمهان عملکهرد
مناسبی در تصهویربرداری بها هندسهه پیچیهده و روزنهه
مصنوعی غیرخطی ندارند [.]0
الگوریتمهای مذکور عموما کاربرد زیادی در سامانهههای
ماهوارهای و ههوابرد دارنهد .بههعنهوان مثهال ،کهاربرد و
توسعه الگوریتمهای  BPو  RDAبرای سامانه ههوایی بها
موج پیوسته مدولهشده در باند  Xدر پهووهش[ ]0ارااهه
شدهاست .طبق این پووهش ،الگوریتم  BPبها توجهه بهه
اینکه در حوزه زمهان پهردازش مهیشهود ،مهیتوانهد بها
اطالعات حرکتی سهکو در طهول پهرواز تلفیهقشهده تها
بصههورت همزمههان فراینههد تشههکیل تصههویر و تصههحی
خطاهای حرکتی نیز صورت بگیرد .در مقابل ،الگهوریتم
 RDAبا تبهدیل فوریهه و انتقهال بهه فیهای فرکانسهی،
قابلیت حل همزمان تشکیل تصویر و تصحی خطاههای
حرکتی را دارا نیست .بطور دقیقتر میتوان دو مورد بار
محاسباتی الگوریتم تشکیل تصویر و خطاههای ناشهی از
جابجایی سنجنده در طول پرواز را دو چهالش اصهلی در
سامانههای هوابرد  SARنام بهرد .مقالهه [ ]3مهروری بهر
کاربرد الگوریتمهای ذکرشده ،در سامانههای ههوابرد بها
تفکیکپذیر بسیار باال از نقطهنظر تصهحیحات حرکتهی
میپردازد .بطوریکه الگوریتمهای حوزه فرکانس با وجود
اینکه بصورت جزای اثرات حرکتی را رفع میکنند ولهی
در سامانههای با تفکیکپهذیری بهاال ایهن تصهحی بهه-
تنهههایی کههافی نیسههت و همچنههان تصههحی خطاهههای
حرکتی بهعنوان چالشی وابسته به سهامانهههای نهاوبری
با دقت باال باقی مانده است.
در سالهای اخیهر بها افهزایش کهاربرد سهنجنش از دور
راداری و افزایش نیاز به دادههای متنوع راداری ،توسهعه
سامانهههای رادار روزنهه مصهنوعی زمینهی ()GBSAR0
توجهات زیادی را جلبکردهاست [ 9و  .]17سامانههای
 ،GBSARدارای قابلیههتههها و برتههریهههای زیههادی در
مقایسههای سهامانهههای ههوابرد و مهاهوارهای هسهتند.

مقایسههه الگههیری مهههای پههردا
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سههامانههههای زمینههی عمومهها زاویههه دیههد مناسههبتههر و
متمرکزتری را در مناطق با مساحت کوچک دارند .نهرخ
تولید داده در سامانههای زمینی میتواند در حدود چند
ساعت یا حتی در بعیی از سامانهها در کسری از ثانیهه
باشد .عالوهبراین موارد ،سامانههای زمینی بها توجهه بهه
بهره بردن از سنجنده با تهوان پهایین ،هزینهه سهاخت و
نگهداری بسیار کمتری دارند [ 11و .]12
در سامانه  GBSARبطور معمول سنجنده رادار بهر روی
یک ریل مکانیکی قرار میگیهرد و سهپس بها گهامههای
معینی در مسیری خطی عمود بر راسهتای بهرد حرکهت
میکند .در هر یک از این گامها فرایند ارسال ،دریافهت،
و ذخیره سیگنال بازتابی تکرار میشهود .بطهور متهداول
سامانههای  GBSARاز ریلی یکبعدی بهرهمند هسهتند
که باعث تفکیکپذیری اهداف پراکندهگر در راسهتاهای
برد و آزیموت افقی میشود [ 13و  .]0با ایهن حهال ،در
سالهای اخیر با پیشرفت سامانههای زمینی ،ارااه مدل-
های متنوعی از روزنه مصنوعی نیز مود توجه قرارگرفته
است [ .]9بهعنوان مثال ،پووهشگران در مقاله [ ]15بهه
توسهعه سهامانه زمینهی در بانهد  Lبها اسهتفاده از ریلهی
دوبعدی با هدف تصویربرداری از درختان پرداختند.
با وجهود قابلیهتههای  ،GBSARایهن سهامانههها دارای
محدودیت در ایجاد طول روزنه مصنوعی هسهتند .ایهن
مورد باعث تحت تاثیر قراردادن تفکیهکپهذیری اههداف
در راستای عمود بر برد میشود .عالوه بر این ،بهرخالف
سامانههای هوابرد و مهاهوارهای ،در تصهویربرداری ایهن
نوع سامانهها ،برد دور 1چندین برابر برد نزدیک 2اسهت.
نکات ذکرشده ،تاثیر مستقیمی در کیفیت تصویر نهایی
راداری دارند [ .]14از اینرو ،بررسی و ارزیهابی عملکهرد
الگوریتمهای تشکیل تصویر ،قبل بهرهبرداری از تصهویر
 GBSARاز اهمیت باالیی برخوردار است.
همانطور که اشارهشد ،سامانههای زمینی چهالش اصهلی
مربوط به سامانههای هوابرد و مهاهوارهای یعنهی اثهرات
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اتمسههفری ،تکههرار زمههانی پههایین ،و خطاهههای ناشههی از
جابجایی سنجنده را تا حد قابل توجهی رفع مهیکننهد.
در مقابل ،از چالشهای تصویربرداری  SARدر این نهوع
سامانهها میتوان به محدود بودن طول روزنه مصهنوعی
اشاره نمود که باعث مهیشهود تها در مقایسهه بها سهایر
سههامانههههای هههوابرد و مههاهوارهای کههه از طههول روزنههه
مصنوعی نامحدود و بسیار بلندتر بههره مهیبرنهد ،دارای
تفکیکپذیری زاویهای کمتهری باشهد .همینطهور ،ایهن
محدودیت باعث میگهردد تها تفکیهکپهذیری زاویههای
وابسته به برد اهداف باشد ،بطوری که اهداف در فواصل
دورتههر تفکیههکپههذیری کمتههری خواهندداشههت [.]14
چالش بعدی را میتوان به محدوده وسیع برد کمینهه و
بیشینه قرارگیری اهداف در دید سنجنده زمینی اشاره-
نمود که باعث میشهود تها اههداف در محهدوده میهدان
نزدیک سنجنده نیز در تصویر قرارگیرند .در حالیکه ،در
میدان نزدیک ،فرض صفحهای بود موج برقهرار نبهوده و
هندسه تصویربرداری راداری ایدهآلی محسوب نمیشود
[ .]10بنابراین ،الگوریتم تشکیل تصهویر مهورد اسهتفاده
باید از جهت میزان حساسهیت بهه چهالشههای مهذکور
بررسی شود.
در سالهای اخیر ،الگوریتمهای متنوعی بهمنظور بهبود
تصویربرداری در سامانههای زمینی ،ارااههشهدهانهد .بهه-
عنوان مثهال ،زو و سهاتو ( )2719الگهوریتمی برمبنهای
تبهدیل فوریههه فرکشهنال ارااههه کهرد کههه بها وجههود بههار
محاسباتی بیشتر ،در مقایسه با الگوریتم تشکیل تصهویر
فوریه عملکهرد قهویتهری در فشهردهسهازی اههداف در
فواصل نزدیک ارااه میکرد [ .]10همینطهور ،در سهال-
های اخیر ،استفاده از الگوریتمهای تخمهین سهیگنال و
استخراج اهداف مانند ،الگوریتمهای کپهون،MUSIC0 ،3
و حسگری فشهرده 5نیهز در تصهویربرداری سهامانهههای
زمینی رواج پیداکردهاند .الگوریتمهای مذکور عمومها بها
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عملکرد الگوریتمهای پردازش سیگنال بهمنظور تشکیل
تصویر راداری از سیگنال خام بیان میشود.

بهرهگیری از ماتریس کوواریانس حاصل از سهیگنالههاز
به آشکارسازی اهداف داخل تصویر مهیپردازنهد کهه بها
وجود اینکه میتوانند عملکرد مناسبی داشتهباشند ولی
بار محاسباتی بسیار باالیی دارند [ 19و .]27
یکی از مراحل مهم در توسهعه سهامانهههای سهنجش از
دوری ،بررسی و ارزیابی عملکرد آنها در محیط شهبیه-
سازی پیش از بهرهبرداری عملیاتی اسهت [ .]21از ایهن
رو ،هدف اصلی از ارااه ایهن مقالهه ،بررسهی ،ارزیهابی ،و
مقایسه عملکرد الگوریتمهای تشکیل تصویر رادار روزنه
مصنوعی برای سهامانه زمینهی در بانهد فرکانسهی  Wبها
طول موج میلیمتهری اسهت .در پهووهشههای پیشهین
قابلیت افزایش تفکیکپذیری و بهبهود پهایش جابجهایی
[ ]22رادارهای چندورودی-چنهدخروجی )MIMO( 1در
باند  Wبا ترکیهب تصهویربرداری رادار روزنهه مصهنوعی
زمینی مورد بررسی قرارگرفتند .در مقاله پیشرو ،قابلیت
تصویربرداری سهبعدی رادار روزنه مصنوعی در این نهوع
از سامانهها مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد .سهامانه
مورد نظر از ریلهی دوبعهدی تشهکیلشهده کهه قابلیهت
تشکیل آنهتن مجهازی و تفکیهکپهذیری در راسهتاهای
آزیموت و ارتفاع را امکانپذیر مهیکنهد .در ادامهه ایهن
مقاله ،در بخش دوم این مقاله ،مبانی تئوری مربهوط بهه
سه الگوریتم پردازش سهیگنال شهامل الگهوریتم  BPدر
حوزه زمان ،و الگوریتمهای تبدیل فوریهه ( )FTو RMA
در حوزه فرکانس بهمنظهور تشهکیل تصهویر سههبعهدی
راداری بیان میشوند .معیارهای ارزیابی در بخش سهوم
بیان میشوند .در بخش چهارم ،نتایج شبیهسازی مهورد
بررسی و ارزیابی قرار میگیرند .درنهایت ،نتیجههگیهری
حاصل از این پووهش در بخش پنجم بیان میگردد.

 -1-2هندسه تصویربرداری رادار روزنه مصننوعی
در سامانه زمینی

Multiple input multiple output

1

Coherent
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در این بخش مبانی و اصول تئهوری مهورد نیهاز در ایهن
مقاله ارااه میگردد .در ابتدا ،هندسه تصویربرداری رادار
روزنه مصنوعی بهمنظور ایجاد تصویر راداری سههبعهدی
بیان میشود .سپس ،مهدل سهیگنال دریهافتی ،و نحهوه
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 -2مبانی تئوری
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یک سامانه راداری بطور معمول تنها قابلیت تشخیص و
تفکیههک اهههداف در راسههتای دیههد خههود را دارا اسههت و
قابلیههت تشههخیص زاویههه قرارگیههری هههدف نسههبت بههه
سنجنده وجودندارد .بهمنظهور رفهع ایهن محهدودیت از
روش تصویربرداری رادار روزنه مصهنوعی اسهتفاده مهی-
شههود .در ایههن روش سههنجنده در راسههتایی عمههود بههر
راستای برد حرکت کرده و به ارسال ،دریافت ،و تجمیع
همدوس 2سیگنالها در این راستا میپردازد .در نهایهت
پس از دریافت و ذخیره سیگنال خام توسهط سهنجنده،
تصویر رادار روزنه مصنوعی توسهط روشههای پهردازش
سیگنال و تشکیل تصهویر ایجهاد مهیگهردد .درنتیجهه،
عالوه بر برد ،زاویه قرارگیری اهداف نیز نمایان میشود.
در این مقاله تمرکز بهر روی تصهویربرداری رادار روزنهه
مصنوعی در سامانههای زمینی است .بطهور معمهول در
این سهامانههها ،سهنجنده بهر روی یهک ریهل مکهانیکی
قرارگرفته و با گامهای تعیینشده در راستای عمهود بهر
برد حرکت میکند .در ساختار متداول این سامانههها ،از
ریل افقهی اسهتفاده مهیشهود کهه باعهث ایجهاد روزنهه
مصنوعی در راستای آزیموت و درنهایهت ایجهاد تصهویر
رادار روزنه مصهنوعی بها قابلیهت تفکیهکپهذیری زاویهه
آزیموت اهداف میشود .با این حال ،با ساختاری نوین و
افزودن روزنهه مصهنوعی در راسهتای ارتفهاع ،مهیتهوان
عالوهبر تفکیکپذیری برد و زاویه آزیمهوت (افقهی) ،بهه
تفکیکپذیری در راستای ارتفهاع (زاویهه عمهودی) نیهز
دستیافت .درنتیجه مهیتهوان بهه موقعیهت سههبعهدی
اهداف رسید و باعث کاهش بروز خطاهای هندسی رایج
در تصاویر راداری مانند کوتاهشدگی() Foreshortening
و همپوشانی ( )Layoverشد.
شکل( )1هندسه تصویربرداری رادار با روزنهه مصهنوعی

مقایسههه الگههیری مهههای پههردا

سههنگنال بهههمنظههیر...

سند بننامنن حسننی و همکاران

که هر یک از ابعاد آن بیانگر راستاهای بهرد (محهور ،)y
آزیموت (زاویه افقی ،محور  ،)xو ارتفاع (زاویه عمهودی،
محور  )zخواهندبود.

دوبعدی را نمهایش مهیدههد .در ایهن حالهت سهنجنده
بصورت گام به گام بهر روی صهفحه حرکهتکهرده و بهه
ارسال و دریافت سهیگنال از محهیط مهیپهردازش .داده
ذخیره شده بصورت یک ماتریس سههبعهدی خواههدبود
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شکل  :1هندسه تصویربرداری  GBSARبا روزنه دوبعدی در راستاهای آزیموت و ارتفاع

بطورکلی میتوان گفت که هدف الگوریتمههای تشهکیل
تصویر رادار روزنه مصنوعی ،فشهردهسهازی سهیگنال در
راستای عمود بر برد و افزایش نسبت سیگنال به نویز در
موقعیت قرارگیری هدف پراکندهگر در تصهویر هسهتند.
الگوریتمهای تشکیل تصویر رادار روزنه مصنوعی بهه دو
گروه عمده پردازش در حوزه زمان و پهردازش در حهوزه
فرکانس دستهبندی میشوند .در این مقاله سه الگوریتم
پرکههاربرد  ،BPتبههدیل فوریههه ،)FT( 1و  RMAمههورد
بررسی ،ارزیابی ،و مقایسه قرار میگیرند .در ادامهه ایهن
بخش ابتدا مدل سیگنال خام و سیگنال هدف در حالت
تصویربرداری سهبعدی بیان میشهوند .سهپس مبهانی و
روابط ریاضی مربوط به الگهوریتمههای تشهکیل تصهویر
نامبرده ،بیان شده و برای حالت تصویربرداری سهبعهدی
توسعه پیدا میکنند.

همانطور که شکل  )1بیان مهیکنهد ،سهنجنده رادار در
صفحه دوبعدی با معادله  ،y = 0حرکهت کهرده و باعهث
ایجاد آنتن مجازی بسیار بزرگتری در این صهفحه مهی-
شود .طبق این هندسهه ،فاصهله لحظههای سهنجنده در
موقعیت ) (xn, 0, znنسبت به هدفی در موقعیهت )(x,y,z
بصورت رابطه ( )1تعریف میشود.
رابطه()1
2

2

نتیجه سیگنال خام بازتابی از هدف نقطههای و ذخیهره-
شده در ماتریس داده بصورت رابطه ( )2بیان مهیشهود
[.]23
رابطه()2
)) d (x n , k r , z n )  s (x , y , z )  exp( jk r R (x n , z n

1

07
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Fourier transform

2

) (x  x n )  y  (z  z n

R (x n , z n ) 
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 -2-2پردازش سیگنال رادار روزنه مصنوعی

 -1-2-2مدل سیگنال

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

در رابطه ( ،)2عبهارت  kr=4π/λبیهانگر عهدد مهوج 1یها
فرکانس مکانی 2در راستای برد اسهت .عبهارت )s(x,y,z
که بیانگر بازتابندگی 3هدف در نقطه ) (x,y,zمیباشد ،از
معکوس رابطه ( )2و پس از دریافت تمام سهیگنالههای
سههنجنده در طههول روزنههه مصههنوعی ،طبههق رابطههه ()3
محاسبه میشود [.]23
رابطه()3
n

n

n

n

r

n

r

n

s ( ,  , R )   d rc ( x n , R , z n )  MF ( x n , z n )  dx n dz n
A

در رابطه ( ،ϕ ،)0و  θبهترتیب بیانگر زاویه قاام ،و زاویهه
افقی هدف نقطهای از مبهدا سیسهتم مختصهات کهروی
هسههتند )xn,zn( .بیههانگر موقعیههت لحظهههای قرارگیههری
سنجنده بهر روی صهفحه  Aاسهت drc(xn,R,zn) .بیهانگر
سیگنال خام فشردهشده در راسهتای بهرد ،و )MF(xn,zn
بیانگر فیلتر منطبق است که در رابطه ( )5بیان میشود.

s (x , y , z ) 

A ,k r

در رابطه ( A ،)3بیانگر صفحهای است که سنجنده بهه-
منظور ایجاد روزنه مصنوعی بر آن حرکت میکند.

)) MF (x n , z n )  exp( jk r R (x n , z n

بطورکلی ،هدف الگوریتمهای تشکیل تصویر رادار روزنه
مصنوعی ،براورد سیگنال ) s(x,y,zاز سیگنال مشاهداتی
(خام) ) d(xn,kr,znاست .در این بخش مبانی تئوری سهه
الگوریتم پردازش سیگنال کهاربردی در زمینهه تشهکیل
تصویر رادار روزنه مصنوعی بیانشهده و روابهط ریاضهی
آنها برای تصویربرداری سهبعدی ارااه میگردند.
-1-2-2-2تشکیل تصویر با الگوریتم BP

الگوریتم  BPبا فشردهسازی سیگنال با استفاده از فیلتر
منطبق به حل معادله رابطه ( )3و تشکیل تصهویر رادار
روزنه مصنوعی میپردازد .فیلتر منطبق بهنوعی عملگهر
کانولوشن در حوزه زمان است و در حالتی کهه نیهاز بهه
فشردهسازی سیگنال در دو راسهتا (آزیمهوت و ارتفهاع)
باشد ،آنگاه میتوان این فیلتر را دوبعهدی فهرض نمهود.
بنابراین ،در مرحله نخست سیگنال خام ) d(xn,kr,znدر
راستای برد فشرده میشود .الزم بهه ذکهر اسهت کهه در
سههامانههههای بهها سههیگنال  ،FMCW0فشههردهسههازی در
راستای برد با اعمال تبدیل فوریه یکبعدی به سهیگنال
خام در این راستا بدست میآید .درنهایت ،فیلتر منطبق

Spatial frequency
Reflectivity

3

Frequency modulated continuous wave

4

محاسبه فاصله سنجنده تا هدف که در رابطه ( )1بیهان-
شد را میتوان در سیستم مختصات کروی برای ههدفی
واقع در ( )ϕ,θ,R0بصورت رابطه ( )4بیاننمود.
رابطه()4
2

) (R 0 sin   x n )  (R 0 cos  cos  )  ( R 0 sin   z n
2

2

در رابطه( R(xn,zn) ،)4بیانگر فاصله هدف از سنجنده در
لحظه قرارگیری سنجنده در نقطهه ) (xn,znو  R0بیهانگر
موقعیت هدف نقطهای از مرکز سیستم مختصات کروی
اسههت .بهها تقریههب بسههط تیلههور چنههدمتغیره ،مههیتههوان
رابطه( )4را بصورت رابطه ( )0بازنویسیکرد.
R (x n , z n )  R 0  x n sin   z n sin 

رابطه()0
با جایگذاری رابطه( )0در رابطه( )3مهیتهوان ،سهیگنال

04

R (x n , z n ) 
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Wavenumber

2

-2-2-2-2تشکیل تصویر براساس تبدیل فوریه
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رابطه()5
بنههابراین مراحههل پردازشههی الگههوریتم  BPرا مههیتههوان
بصورت زیر بیاننمود:
 -1فشردهسازی سیگنال خام در راستای برد
 -2ایجاد شبکه منظم سهبعدی از محیط تصهویربرداری
در مختصات کروی
 -3محاسبه فیلتر منطبق در نقطه از قرارگیری آنتن در
صفحه روزنه مصنوعی
 -0ضرب فیلتر منطبق در سیگنال خام
 -5تکرار مراحل  3و  0برای تمام نقهاطی کهه آنهتن در
طی ایجاد روزنه مصنوعی قرار میگیرد.

-2-2-2تشکیل تصویر رادار روزنه مصنوعی

1
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r

 d (x , k , z )  exp( jk R (x , z ))  dx dz dk

در راسههتای آزیمههوت و ارتفههاع بصههورت رابطههه ( )0بههر
سیگنال فشردهشده در برد اعمال میشود [ 10و .]19
رابطه()0

سههنگنال بهههمنظههیر...

مقایسههه الگههیری مهههای پههردا
سند بننامنن حسننی و همکاران

بازتابنههدگی هههدف در ( )ϕ,θ,R0را بصههورت رابطههه()0
بازنویسیکرد .رابطه ( )0را میتهوان بصهورت رابطهه()9
بیهاننمهود کههه در آن فرکهانس سههیگنال بهه دو بخههش
رابطه()0

فرکانس حامل ( )fcو فرکانس مدوالسیون ( )fmتفکیهک
میشود.

, k r , z n )  exp( jk r ( R 0  x n sin   z n sin  ))  dx n dz n dk r

n

, f , z n )  exp j 2  f

n

 d (x

s ( ,  , R 0 ) 

A ,k r

A ,k r

2f sin 
2f sin  

 exp  j 2 x n m
 j 2 z n m

  dx n dz n df
c
c

در رابطه ( ،)9معادله نمایی اول بیانگر کرنل سههبعهدی
تبههدیل فوریههه اسههت و معادلههه نمههایی دوم بیههانگر فههاز
باقیمانده و قابل چشمپوشی است [ .]14بنابراین ،طبهق
رابطه ( )9و اثبات بیانشده ،تصویر سهبعهدی بازتهابی از
هدف با تبدیل فوریه سهبعهدی از فیهای فرکانسهی بهه
فیای مکان منتقل در سیستم مختصات کروی منتقهل
و تشکیل میشود .این عمهل در واقهع تقریبهی از فیلتهر
منطبق الگوریتم  BPاست .با این تفهاوت کهه در حهوزه
فرکانس و با استفاده از تبدیل فوریه اعمال میشود.
-3-2-2-2تشکیل تصویر با الگوریتم RMA

انحنای برد اهداف با تبهدیل

2

kr kx kz
2

2

ky 

است (شهکل  .))2تغییهر فیهای  k r  k yدر عمهل بها
درونیابی یکبعهدی بهرای مقهادیر  kxو  kzامکهانپهذیر

07
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الگوریتم  RMAمشابه الگوریتم تبهدیل فوریهه تمامها در
حوزه فرکهانس پهردازش مهیشهود .تفهاوت عمهده ایهن
الگوریتم بها الگهوریتمههای مبتنهی بهر فیلتهر منطبهق،
سیستم مختصات تشکیل تصویر است .تصاویر دوبعهدی
و سهبعدی متشکل از الگوریتمهای فیلتر منطبق (حوزه
زمان یا فرکانس) بهترتیب در سیستم مختصات قطبی و
کروی تشکیل مهیشهوند کهه یکهی از محورهها معهادل
راستای برد و محورهای دیگر مربوط به زاویهه چهرخش
آنتن بصورت مجازی است .در مقابل ،در الگوریتم RMA
تصویر نهایی در مختصات کارتزین تشکیل میشود [.]0
این الگوریتم از چهار مرحله اصهلی بههمنظهور تشهکیل
تصویر بهره میبرد [ 23 ،13 ،0و :]25
 -1مرحله اول تبدیل فوریه در راستاهای عمود بهر بهرد
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(آزیموت و ارتفاع) ،بهمنظور انتقال داده خام بهه فیهای
فرکانسهی در هههر سهههراسههتای فرکههانس بههرد ،فرکههانس
آزیموت ،و فرکانس ارتفاع اسهت .رابطهه ( )17سهیگنال
خام دریافتی را در فیای فرکانسی بیان میکند.
نتیجه انتگهرال رابطهه ( )17بها حهل تحلیلهی فهاز مانها
بصورت رابطه ( )11بدست مهیآیهد .در ایهن رابطهه Rs
بیانگر برد مرجع است که معموال برابر بها فاصهله مرکهز
تصویربرداری از مرکز آنتن سهنجنده یها برابهر بها صهفر
درنظر گرفته میشود.
 -2مرحله دوم بیانگر اعمهال فیلتهر منطبهق در فیهای
فرکانسههی اسههت .رابطههه ( )12بیههانگر فیلتههر منطبههق
الگوریتم  RMAاست .با ضرب نقطهای ایهن فیلتهر ،فهاز
سیگنال در حوزه فرکانس به نقطه بهرد مرجهع منتقهل
میشود و باعث میگهردد تها انحنهای بهرد اههدافی کهه
فاصلهای به اندازه  Rsاز سنجنده هسهتند برطهرف شهود
(شکل .))2
پس از اعمال فیلتر منطبق خروجی سهیگنال در حهوزه
فرکانس بصورت رابطه ( )13بیان میشود.
 -3مرحله سوم مربوط به تبهدیل و درونیهابی اسهتولت
( )Stoltمیشهود .در ایهن مرحلهه ،ههدف حهذف کامهل
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رابطه()9

 2R 0  x 2f c sin   z 2f c sin  

n
n
c
c
 c





 d (x

s ( ,  , R 0 ) 
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سال دهم  شماره اول  بهار 1401

است .درنهایت ،پس از این تبدیل معادلهه سهیگنال بهه-
شکل رابطه ( )10میشود.
 -0مرحله چهارم مختص تبدیل فیا از فیای فرکهانس
به فیای مکان است .همانطور که در رابطهه ( )10بیهان

مههیشههود ،سههیگنال در فیههای فرکانسههی و در شههبکه
منظمی قرار دارد .بنابراین ،با اعمال تبدیل فوریهه سهه-
بعدی میتوان بهه فیهای مکهان رسهید و بهدینترتیهب
تصویر نهایی ایجاد میشود (رابطه (.))15

رابطه()11



k r  k x  k z  Rs k r
2

2



رابطه()12



رابطه()13

2

 

D ( k x , k r , k z )  exp  j k x x  k z z  y

k r  k x  k z  Rs k r
2



2

2



H mf (k x , k r , k z )  exp j R s

D 2  k x , k r , k z   H mf  k x , k r , k z   D  k x , k r , k z

 

 exp  j k x x   y  R s  k r  k x  k z  k z z
2

2

2



رابطه()10

D 3  k x , k y , k z   exp  j  k x x  k y  y  R s   k z z



رابطه()15

s (x , y , z )  3DIFT D 3  k x , k y , k z

شده در برد قبل از تصحیح انحنا .ب) تصحیح انحنای برد اهداف نسبت به خط برد مرجع با اعمال فیلتر منطبق دوبعدی (رابطه
( .))12پ) تصحیح انحنای برد اهداف پس از تبدیل و درونیابی استولت

لوبهای کناری ( )ISLR2و نسهبت سهیگنال بهه کالتهر
( )SCR3ارزیابی میشوند.
تفکیکپذیری زاویهای در حالهت رادار روزنهه مصهنوعی
مطابق رابطه ( )14محاسبه مهیشهود کهه واحهد آن بهه

)Peak sidelobe ratio (PSLR

)Integrated sidelobe ratio (ISLR
)Signal to clutter ratio (SCR

1

07

2
3
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در این مقاله ،نتهایج بدسهتآمهده توسهط چههار معیهار
تفکیکپذیری زاویهای ،نسهبت لهوب بیشهینه بهه لهوب
کناری ( ،)PSLR1نسبت نسبت لوب اصهلی بهه تجمیهع

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.3.7

شکل  :2تاثیر اعمال فیلتر منطبق و تبدیل استولت در برطرفکردن انحنای برد اهداف در الگوریتم  :RMAالف) سیگنال فشرده-

 -3-2معیارهای ارزیابی

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

رابطه()17

, z   exp   jk x x  jk z z  dxdz

r

 d  x , k

D (k x , k r , k z )  2DFT d  x , k r , z  

مقایسههه الگههیری مهههای پههردا

سههنگنال بهههمنظههیر...

سند بننامنن حسننی و همکاران

رادیان است .با این حال ،این رابطه بیانگر میزان قهدرت
تفکیک در حالت ایدهآل است و برای ارزیهابی تفکیهک-
پههذیری هههدف توسههط الگههوریتم ،مطههابق شههکل (،)3
محدوده  -3دسیبل ههدف در راسهتای عمهود بهر بهرد
محاسبه میشود.
مقدار  PSLRطبهق شهکل ( )3از اخهتالف بهین مقهدار
انههرژی بیشههینه هههدف و بزرگتههرین لههوبکنههاری آن در
راستای عمود بر برد با واحد دسیبل محاسبه مهیشهود.
معیار  ISLRنیهز بهه همهین ترتیهب طبهق رابطهه ()10
براساس اختالف بین مقدار انرژی محدوده  -3دسیبهل

c

رابطه()14

2L s






رابطه()10


 s i 
3dB

ISLR  20  log
  s i    s i 

3dB


) s (i , j
 (max
i , j )A
SCR  20  log 
)  1  s (i , j
N
 c ( i , j )A
t

c
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رابطههه()10

az 
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هدف با تجمیع انرژی لوبهای کناری در راستای عمود
بر برد محاسبه میشود [.]24
محاسبه  SCRبهوسیله رابطه ( )10صورت میگیهرد .در
این رابطه  Atو  Acبههترتیهب بیهانگر محهدوده ههدف و
محدوده کالتر در تصویر و  Ncتعداد پیکسلهای موجود
در محدوده کالتر هستند [.]20
الزم به ذکر است که مقدار کوچک تفکیکپذیری زاویه-
ای و مقادیر بزرگ سه معیار دیگر بیهانگر قابلیهت بهتهر
الگهههوریتم تشهههکیل تصهههویر مهههورد بررسهههی اسهههت.

شکل  :3سیگنال فشردهشده هدف (لوب اصلی) بههمراه لوبهای کناری
] [ DOI: 10.52547/jgit.10.1.69

00

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

 -3نتایج
در این بخش نتایج مربوط به شبیهسازی تشکیل تصویر
رادار روزنههه مصههنوعی بههرای سههامانه زمینههی توسههط
الگوریتمهای بیانشده ارااه مهیگردنهد .ایهن سهامانه از
سنجنده راداری در باند فرکانسی  Wبا فرکهانس حامهل
 00گیگاهرتز و پهنای باند  377مگاهرتز بهره مهیبهرد.
مطابق هندسه بیانشده در شکل  ،)1سنجنده بهر ریهل
مکانیکی دوبعدی بها طهول  97سهانتیمتهر در راسهتای
آزیموت و  57سانتیمتر در راستای ارتفاع حرکت و بهه
ارسال و دریافت سیگنال میپردازد.
جدول( )1مشخصات کامل سامانه شبیهسهازی شهده را

جدول  :1پارامترهای اساسی سامانه رادار روزنه مصنوعی شبیهسازی شده

توان فرستنده

 1/5میلی وات

عدد نویز

 15دسی بل

محدوده فرکانس حامل

 00گیگاهرتز

پهنای باند سیگنال

 377مگاهرتز

بهره آنتن فرستنده

 37دسی بل

بهره آنتن گیرنده

 37دسی بل

طول چرپ

 47میکرو ثانیه

طول ریل افقی

 97سانتی متر

طول ریل عمودی

 57سانتی متر

 )yو موقعیتهای آزیموت و ارتفاع  -2تا ( 2محورهای  xو  )zقرارگرفتهاند.

07
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شکل  :4هندسه قرارگیری اهداف نقطهای شبیهسازی شده در محیط سهبعدی 11 .هدف بصورت منظم در برد  33تا ( 42محور

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.3.7

پارامتر

مقدار

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

بیان میکند .در این بخش پانزده پراکندهگر نقطهای بها
شدت پراکندگی یکسان در فیای سهبعدی شبیهسازی
شدند.
شکل( )0هندسه قرارگیری این اههداف را نمهایش مهی-
دهد .این اهداف در محدوده  30تا  02متری محهور  yو
در محدوده  -2تا  +2متهری محورههای  xو ( zراسهتای
آزیموت و ارتفاع) بطور منظم قرارگرفتهاند.
شکل( )5نیز نتایج تشکیل تصویر توسط سهه الگهوریتم
بیانشده را در دو راستای آزیموت و ارتفاع نمایش می-
دهد.

مقایسههه الگههیری مهههای پههردا

سههنگنال بهههمنظههیر...

سند بننامنن حسننی و همکاران
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شکل  :1نتیجه تصویر رادار روزنه مصنوعی اهداف شبیهسازی .الف) در صفحه راستای برد و ارتفاع (صفحه  .)y-zب) در صفحه
راستای برد و آزیموت (صفحه )y-x

2
2L
 L3 
0.6    R 


0.5

رابطه()19

2

رابطه()27

07

2L



R 
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در جههدول( )2میههزان بازتابنههدگی بدسههتآمههده توسههط
الگوریتمهای تشکیل تصهویر بهرای ههر ههدف بصهورت
جداگانه بیان میشود .با توجه به ایهن نتهایج ،مهیتهوان
دریافت که تصویر حاصهل از الگهوریتم  RMAاههداف را
فشردهتر و با تفکیکپذیری بهتری نمایش مهیدههد .بها
ایههن حههال بهها بررسههی شههدت بازتابنههدگی اهههداف در
جدول( )2میتوان دریافت که میهزان افهت بازتابنهدگی
اهداف در اطراف تصویر الگوریتم  RMAبسهیار شهدیدتر
از دو الگوریتم دیگر اسهت .بههعنهوان مثهال ،باتابنهدگی
هدف در موقعیت ( )2 ،07 ،7در الگهوریتمههای ،RMA
 ،BPو  FTبهههترتیههب  ،-2/35 ،-5/03و  -2/3دسههیبههل
بدست آمده کهه شهدت الگهوریتم  RMAنسهبت بهه دو
الگوریتم دیگر بیش از  3دسیبل ضغیفتر است.
در تصویربرداری راداری فواصل نزدیهک و دور براسهاس

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.3.7

شرط فرانهوور بهترتیب طبق روابط ( )19و ( )27تعریف
میشوند [ .]20طبق این تعاریف ،برای روزنهای به طول
 57سانتیمتر ،محدوده بین  3/0تا  120/0متر بهعنهوان
محدوده نزدیک و فواصل دورتهر نیهز بههعنهوان میهدان
دوردست محسوب میشوند .بههمین ترتیب درصورتیکه
طول آنتن  97سانتیمتهر باشهد ،محهدوده بهین  0/2تها
 014/1بهعنوان میدان نزدیک و خارج از آن نیز میهدان
دوردست محسوب میشود.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

جدول  :2شدت بازتابندگی اهداف بر اساس الگوریتمهای تشکیل تصویر

میزان بازتابندگی (دسیبل)

موقعیت هدف
()7 ،30 ،7

7

7

7

()2 ،30 ،7

-1/01

-3/93

-1/40

()-2 ،30 ،7

-1/49

-3/99

-1/43

()7 ،07 ،7

-7/02

-1/71

-7/01

()2 ،07 ،7

-2/35

-5/03

-2/3

()-2 ،07 ،7

-2/35

-5/09

-2/24

()7 ،02 ،7

-1/01

-1/99

-1/0

()2 ،02 ،7

-2/90

-5/30

-2/00

()-2 ،02 ،7

-2/90

-5/02

-2/00

()7 ،30 ،2

-2/74

-3/40

-1/45

()7 ،30 ،-2

-1/94

-3/00

-1/45

()7 ،07 ،2

-2/59

-5/30

-2/00

()7 ،07 ،-2

-2/45

-5/04

-2/03

()7 ،02 ،2

-3/74

-5/20

-3/19

()7 ،02 ،-2

-3/72

-5/29

-3/2
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شکل( )4و ( )0بهترتیب تاثیر فاصله هدف تا سنجنده را
در فشردهسازی سهیگنال در راسهتاهای عمهود بهر بهرد
آزیموت و ارتفاع نمایش میدهند .بدین منظهور فراینهد
شبیهسازی و تشکیل تصهویر بهرای اههداف نقطههای در
فواصههل  5تهها  577متههری از سههنجنده صههورتگرفههت.
همانطور که مشاهده میشود ،تفکیهکپهذیری زاویههای
الگههوریتم  RMAنسههبت بههه بههرد هههدف ثابههت اسههت.
درحالیکه دو الگوریتم  BPو  FTهر دو در تصویربرداری
از اهداف نزدیک دارای تفکیکپذیری ضهعیفی هسهتند.
بهعنوان مثال ،در فاصله  17متهری ههدف از سهنجنده،
الگههوریتم  RMAدارای تفکیههکپههذیری  0/5و  5میلههی-
رادیان بهترتیب در راسهتاهای ارتفهاع و آزیمهوت اسهت.
درحالیکه ،در شرایط مشابه ،الگوریتمهای  BPو  FTبه-
ترتیب دارای تفکیکپهذیری  35و  10میلهیرادیهان در
راستای ارتفاع؛ و تفکیکپذیری  45و  35میلهیرادیهان
در راستای آزیموت هستند.
با این حال با افزایش فاصله هدف تا سنجنده و نزدیهک

] [ DOI: 10.52547/jgit.10.1.69

شدن به میدان دور ،تفکیکپذیری الگوریتمههای  BPو
 FTنیههز بهها تفکیههکپههذیری  RMAمنطبههق مههیشههوند.
بنههابراین در میههدان دور ،بههرای سههامانه بهها مشخصههات
جدول( )1تفکیکپذیری در راستای ارتفهاع حهدود 0/5
میلیرادیان و در رستای آزیموت حدود  5میلهیرادیهان
بدست آمدند.
برای ارزیابی قدرت فشردهسازی الگوریتمها میتوان بهه
بررسههی نمودارهههای  ،ISLR ،SCRو  PSLRپرداخههت .از
شکل( )4بخش ب ،پ ،و ت و شکل( )0بخش ب ،پ ،و
ت مههیتههوان دریافههت کههه بهها افههزایش فاصههله هههدف از
سنجنده و کاهش انرژی بازتابی آن ،هر سه معیار بیهان-
شده در الگوریتمهای مورد بررسی کاهش مهییابنهد .بها
این حال ،با اینکه الگوریتمهای  BPو  FTنتایج مشابهی
را کسبکردند ولی الگوریتم  RMAعملکرد ضعیفی را از
خود نشان داده است .بطوریکه قدرت فشردهسازی بطور
میانگین در تمام حاالت حدود  27دسیبل ضعیفتهر از
دو الگوریتم دیگر است.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

()x,y,z

BP

RMA

FT

مقایسههه الگههیری مهههای پههردا

سههنگنال بهههمنظههیر...

سند بننامنن حسننی و همکاران

زاویه نسبت به برد( .ب) نمودار تغییرات  SCRنسبت به برد( .پ) نمودار تغییرات  PSLRنسبت به برد( .ت) نمودار تغییرات ISLR

نسبت به برد.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شکل :6نتایج ارزیابی تشکیل تصویر در راستای آزیموت برای اهداف در بردهای مختلف( .الف) نمودار تغییرات تفکیکپذیری

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.3.7

زاویه نسبت به برد( .ب) نمودار تغییرات  SCRنسبت به برد( .پ) نمودار تغییرات  PSLRنسبت به برد( .ت) نمودار تغییرات ISLR

نسبت به برد.
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شکل :7نتایج ارزیابی تشکیل تصویر در راستای ارتفاع برای اهداف در بردهای مختلف( .الف) نمودار تغییرات تفکیکپذیری

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

شکل( ،)0شکل( )9و شکل( ،)17نگاه دقیهقتهری را بهه
نتایج فشردهسازی و تشکیل تصویر سه الگهوریتم مهورد
بررسی بهترتیب برای اهداف در فواصل  ،07 ،17و 377
متری دارند .طبق نتایج شکل( ،)0میتوان دریافهت کهه
در فاصله نزدیک (در این مثال  17متر) الگوریتم RMA
با وجود فشردهسازی ضعیفتهر و سهط سهیگنال نهویز
باالتر ولی تفکیکپذیری بسیار بهتهری را نسهبت بهه دو

تصاویر تشکیلشده توسط الگوریتمهای مورد بررسی

] [ DOI: 10.52547/jgit.10.1.69
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شکل  :3نتیجه تشکیل تصویر هدف در فاصله  11متری( .الف) سیگنال یکبعدی فشردهشده هدف در راستای عمود بر برد( .ب)
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الگوریتم دیگر دارا اسهت .در مقابهل بها افهزایش فاصهله
هدف (شکل( )9و ( ))17قدرت تفکیهک الگهوریتمههای
 BPو  FTبه  RMAنزدیک میشوند درحالیکه ،همچنان
فشردهسازی و سایر معیارهای ارزیهابی الگهوریتم RMA
ضعیف باقی مانده است .با توجه به شکل( )17میتهوان
دریافت که در تصویر  RMAهدف با کیفیت بسیار پایین
و سط نویز باال استخراج شدهاست.

مقایسههه الگههیری مهههای پههردا

سههنگنال بهههمنظههیر...

سند بننامنن حسننی و همکاران

تصاویر تشکیلشده توسط الگوریتمهای مورد بررسی
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شکل  :9نتیجه تشکیل تصویر هدف در فاصله  31متری( .الف) سیگنال یکبعدی فشردهشده هدف در راستای عمود بر برد( .ب)
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(ب) تصاویر تشکیلشده توسط الگوریتمهای مورد بررسی
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شکل  :11نتیجه تشکیل تصویر هدف در فاصله  311متری( .الف) سیگنال یکبعدی فشردهشده هدف در راستای عمود بر برد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

-3بحث
در این بخش سعیشده تا براساس نتهایج ارااههشهده در
بخش قبلی ،عملکرد الگوریتمهای بررسیشده از جنبهه-
های گوناگون از جمله تفکیکپهذیری و کشهف اههداف،
مورد بحث و مقایسه قرار گیرد.
 -1-3قدرت تفکیکپذیری

بهها افههزایش بههرد اهههداف مههیتههوان دریافههت کههه سههط
معیارهای  ،ISLR ،SCRو  PSLRکاهشیابد (شهکل )4و
شکل )0قسمتهای ب ،پ ،و ت) .عامل اصلی این اتفاق
را میتوان در کاهش توان بازتابی هدف و سط سیگنال
به نویز عنوان نمود که با معادلهه اساسهی رادار و رابطهه
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 -2-3قدرت فشردهسازی اهداف

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.3.7

الگوریتم  RMAتفکیکپذیری زاویهای بهتری را در ههر
دو راسههتای افقههی و عمههودی ،نسههبت بههه دو الگههوریتم
تشکیل تصویر دیگر بدست آورد .بطور دقیهقتهر ،طبهق
نمودارهههای شههکل-4الههف) و شههکل-0الههف) ،مههیتههوان
دریافت که الگوریتم  RMAثبات باالیی در حفظ قهدرت
تفکیک زاویه ارااه میکند .درحالیکه ،الگوریتمههای BP
و  FTهر دو در فواصل کوتاه از سنجنده دارای تفکیک-
پذیری بسیار ضعیفی هستند و با افزایش فاصله هدف از
فیای میدان نزدیک ،میتوان مشاهدهکرد که تفکیهک-
پذیری الگوریتمههای  BPو  FTنیهز بها تفکیهکپهذیری
 RMAمنطبق میشوند .عامل اصلی این نتایج مهیتوانهد
فرایند تصحی فاز در الگوریتم  RMAباشد .درواقع ،این
الگوریتم در دو مرحله با اعمال فیلتهر منطبهق و سهپس
درونیابی استولت در فیهای فرکهانس بهرد و فرکهانس
آزیموت ،باعث تصحی فاز مربوط به انحراف برد اههداف
مههیشههود [ .]0ایههن انحههراف بهها توجههه بههه هندسههه
تصویربرداری  ،SARدر فواصل نزدیک بسیار شدید ،و بها
افههزایش فاصههله هههدف از سههنجنده ،کههاهش مههییابههد.
بطوریکه در میدان دور ،اثرات آن جزای و قابل اغمهاق
است [ .]0[ ,]1درنتیجه ،عدم وجود این تصهحی در دو
الگوریتم دیگر میتواند از عوامل اصهلی تفکیهکپهذیری
ضعیف آنها در مقایسهه بها الگهوریتم  RMAدر فواصهل
نزدیک باشد.

] [ DOI: 10.52547/jgit.10.1.69

بین برد هدف و توان بازتابی همخوانی دارد و پدیهدهای
مشترک در الگوریتمهای بررسیشده است [ .]29با این
حال ،الگوریتمهای  BPو  FTدر هر سه معیار ذکرشهده
عملکرد بهتری را نسبت به  RMAارااهکردند .درحالیکه،
عملکرد نسبتا قویتر  ،FTدر مقایسه با  BPرا مهیتهوان
بهعلت نرم کردن سیگنالها با نمونههافزایهی در فراینهد
تبدیالت فوریه دانست .با اینحال ،وجهود مقهادیر SCR
بسههیار نزدیههک در هههر سههه الگههوریتم (شههکل-4ب) و
شکل-0ب)) ،بیانگر قابلیت کشهف اههداف در الگهوریتم
 RMAبا وجود قدرت فشردهسازی ضعیفتهر نسهبت بهه
الگوریتمهای  BPو  FTاست.
در بررسی نتایج فشردهسازی در فواصل دور (بهعنهوان
مثال شکل ( ))17میتهوان بهه عهدم توانهایی  RMAدر
فشردهسازی عمود بر بهرد ،در ایهن فواصهل پهیبهرد .در
واقههع ،بههرخالف دو الگههوریتم دیگههر ،تصههویر حاصههل از
الگوریتم  RMAبطهور مسهتقیم در مختصهات کهارتزین
ایجاد میشود .بطور دقیقتر ،در مرحله تبدیل استولت و
در فیای فرکانس ،سهیگنالههای قرارگرفتهه در فیهای
قطبی ،با یک تبدیل به فیای کارتزین تصویر میشهوند
[.]0
همچنین ،همانطور که در قسمت مقدمه اشهارهشهد ،در
حالتهای تصویربرداری هوابرد و فیایی که دارای طول
روزنههه مصههنوعی نامحههدود هسههتند ،عمومهها محههدوده
تصویربرداری دارای شکلی منظم و مستطیلی اسهت .در
مقابل ،در تصویربرداری توسط سامانههای زمینی ،شکل
تصویر بصورت قطهاعی از دایهره اسهت ،بطهوری کهه در
فواصل کم عارضهههای کمتهری در محهدوده دیهد رادار
قراردارند و با افزایش فاصله ،عوارض برداشهتشهده نیهز
افزایش مییابنهد [ .]14درنتیجهه ،بهرای فشهردهسهازی
اهههداف در فواصههل دور از سههنجنده  RASBGبهها کمههک
الگههوریتم  GMBنیههاز بههه نمونهههبههرداری بسههیار زیههاد در
راستای عمودبر برد است که باعهث افهزایش شهدید بهار
محاسباتی الگوریتم و عمال غیرکاربردی بهودن آن بهرای
فواصل دور میشود [.]13

مقایسههه الگههیری مهههای پههردا

سههنگنال بهههمنظههیر...
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سامانههای راداری بهتنهایی قابلیت اندازهگیری فقط در
راستای برد را دارا هستند .از اینرو بها افهزودن قابلیهت
روزنههه مصههنوعی و بهههرهگیههری از روشهههای پههردازش
سیگنال ،اندازهگیری در راسهتاهای عمهود بهر بهرد نیهز
میسر مهیگهردد .درنتیجهه ،مهیتهوان بها ایجهاد روزنهه
مصنوعی در راستاهای آزیموت و یا ارتفاع ،به تصاویر دو
و یا سهبعدی راداری دستیافت .در این مقالهه ،قابلیهت
تصویربرداری سهبعدی راداری در یک سامانه زمینی بها
باند فرکانسی  Wمورد بررسهی قهرار گرفهت .بطهورکلی،
بررسی و توسعه الگوریتم تشکیل تصویر در سامانهههای
 GBSARبهههعلههت وجههود محههدودیت در طههول روزنههه
مصنوعی و همچنین اختالف زیاد بین برد نزدیک و برد
دور محههدوده تصههویربرداری ،از اهمیههت بسههیار بههاالیی
برخوردار اسهت .در ایهن مقالهه سهه الگهوریتم پهردازش
سیگنال پرکاربرد  BPدر حوزه زمهان ،و الگهوریتمههای
تبههدیل فوریههه ،و  RMAدر حههوزه فرکههانس بهههمنظههور
تشکیل تصویر از سیگنال خام سهامانه  GBSARدر بانهد
فرکانسی  Wتوسعه ،و در محیط شبیهسهازی بررسهی ،و
ارزیابی شدند .استفاده از روزنه مصنوعی دو بعدی باعث
تفکیکپذیری در دو راستای آزیموت و ارتفاع میگردد.
در نتیجه ،در این مقاله الگوریتمههای بیهانشهده بهرای
تصویربرداری سههبعهدی راداری توسهعه پیداکردنهد .در
ابتدا نتایج تشکیل تصویر با حیور پانزده هدف پراکنده-
گر در محیط تصهویر مهورد بررسهی قرارگرفتنهد .طبهق
نتایج ،هر سه الگوریتم نتایج مناسبی را داشتند .بها ایهن
حال ،در الگوریتم  RMAاههداف متمرکزتهر هاهرشهدند
ولی در مقابل با افزایش زاویهه اههداف از مرکهز تصهویر،
میههزان انههرژی بازتههابی اهههداف در الگههوریتم  RMAدر
مقایسه با دو الگوریتم دیگر کاهش شهدیدتری را شهاهد

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.3.7

بود و نتایج ضعیفتری را بهه همهراه داشهت .در شهبیه-
سازی دوم تاثیر برد اهداف بر فشردهسازی آنها توسهط
الگوریتمها و بها چههار معیهار تفکیهکپهذیری زاویههای،
 ،PSLR ،ISLRو  SCRمورد بررسی قرار گرفتنهد .طبهق
نتایج ،تفکیکپذیری زاویه در تصویر حاصل از  RMAدر
مقابل تغییهرات بهرد اههداف مقهاوم بهوده و حساسهیتی
نشاننداد .درحالی که ،دو الگهوریتم دیگهر ،در محهدوده
میدان نزدیک ،تفکیهکپهذیری ضهعیفتهری را حاصهل
شدند .در بررسی فشردهسازی انرژی سیگنال ،الگهوریتم
 RMAنتایج ضهعیفتهری را بهه همهراه داشهت و بطهور
میانگین در سه معیار  ISLR ،PSLRو  SCRحهداقل 27
دسیبل از دو الگوریتم دیگهر ضهعیفتهر عمهلکهرد .در
حالی که الگوریتمهای  BPو  FTعملکهرد مشهابهی بهه-
همراه داشتند .با این تفاوت کهه الگهوریتم  FTدر اکثهر
موارد تفکیکپذیری بهتری از  BPبههمراه داشهت و در
مقابل عملکرد  BPدر سه معیار دیگر کمی بهتهر از FT
بود .درنهایت ،طبق بررسی تمام نتایج ،میتوان دریافهت
که در فواصل نزدیک و در مواقعی کهه ههدف بهه مرکهز
تصههویر نزدیههک باشههد الگههوریتم  RMAعملکههرد بسههیار
بهتری را بههمراه دارد .در حهالی کهه ،بها افهزایش بهرد
اهداف ،عملکرد  RMAنامطلوب بوده و سط نویز بسیار
باال میرود .در مقابل الگوریتمهای  FTو  BPدر فواصهل
دور عالوهبر بهبود تفکیکپذیری ،از قدرت فشردهسازی
قابههل قبههولی نیههز برخههوردار هسههتند .در مقایسههه دو
الگوریتم  FTو  BPنیهز ،بها وجهود اینکهه الگهوریتم FT
تقریبی از  BPدر فیای فرکانس است ،ولی برای سامانه
مورد نظر این مقاله ،نتایج بسیار نزدیکی به  BPبههمراه
داشت .عالوه بر این نیز پیادهسهازی در حهوزه فرکهانس
موجب سرعت پردازشی باالی این الگوریتم است.

مراجع
[2] F. Ulaby et al., Microwave radar and
radiometric remote sensing. Ann Arbor:
University of Michigan Press, 2014.
[3] A. Reigber et al., “Very-High-Resolution
Airborne Synthetic Aperture Radar

77

] [ DOI: 10.52547/jgit.10.1.69

[1] I. G. CummingF and H. Wong, “Digital
Processing of Synthetic Aperture Radar
Data: Algorithms and Implementation,
Artech House, Norwood (2005),” Google
Sch.

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی- نشریه علمی
1401  بهار  شماره اول سال دهم

Imaging:
Signal
Processing
and
Applications,” Proc. IEEE, vol. 101, no. 3,
pp. 759–783, Mar. 2013.

systems. CRC Press, 2014.
[14] B. Hosseiny, J. Amini, and S. Safavi-Naeini,
“Simulation and Evaluation of an mmWave MIMO Ground-Based SAR Imaging
System for Displacement Monitoring,” in
2021 IEEE International Geoscience and
Remote Sensing Symposium IGARSS, 2021,
pp. 8213–8216.

[ DOI: 10.52547/jgit.10.1.69 ]

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.3.7 ]

[ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10 ]

[4] W. G. Carrara, R. S. Goodman, and R. M.
Majewski, Spotlight synthetic aperture
radar : signal processing algorithms.
Boston : Artech House, 1995.
[5] A. Ribalta, “Time-domain reconstruction
algorithms for FMCW-SAR,” IEEE Geosci.
Remote Sens. Lett., vol. 8, no. 3, pp. 396–
400, 2011.

[15] J. F. Penner and D. G. Long, “Groundbased 3D radar imaging of trees using a
2D synthetic aperture,” Electronics, vol. 6,
no. 1, p. 11, 2017.

[6] E. C. Zaugg, “Generalized image
formation for pulsed and LFM-CW
synthetic aperture radar,” 2010.

[16] J. Fortuny-Guasch, “A fast and accurate
far-field pseudopolar format radar imaging
algorithm,” IEEE Trans. Geosci. Remote
Sens., vol. 47, no. 4, pp. 1187–1196, 2009.

[7] M. Okoń-Fąfara, P. Serafin, and A.
Kawalec, “An analysis of Chosen Image
Formation Algorithms for Synthetic
Aperture Radar with FMCW,” Int. J.
Electron. Telecommun., vol. 62, no. 4, pp.
323–328, Jan. 2016.

[17] M. E. Yanik, D. Wang, and M. Torlak,
“Development and Demonstration of
MIMO-SAR mmWave Imaging Testbeds,”
IEEE Access, vol. 8, pp. 126019–126038,
2020.

[8] E. C. Zaugg and D. G. Long, “Theory and
application of motion compensation for
LFM-CW SAR,” IEEE Trans. Geosci.
Remote Sens., vol. 46, no. 10, pp. 2990–
2998, 2008.

[18] L. Zou and M. Sato, “An Efficient and
Accurate Gb-SAR Imaging Algorithm
Based on the Fractional Fourier
Transform,” IEEE Trans. Geosci. Remote
Sens., vol. 57, no. 11, pp. 9081–9089, Nov.
2019.

[9] M. Pieraccini and L. Miccinesi, “Groundbased
radar
interferometry:
A
bibliographic review,” Remote Sens., vol.
11, no. 9, p. 1029, 2019.

[19] W. Feng, J. M. Friedt, G. Nico, and M.
Sato, “3-D ground-based imaging radar
based on C-band cross-MIMO array and
tensor compressive sensing,” IEEE Geosci.
Remote Sens. Lett., vol. 16, no. 10, pp.
1585–1589, Oct. 2019.

[10] B. Hosseiny, J. Amini, M. Esmaeilzade, and
M. Nekoee, “Range Migration Algorithm in
the Processing Chain of Signals of a
Ground-Based SAR Sensor,” Int. Arch.
Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci.,
vol. 42, pp. 521–525, 2019.

[20] M. Pieraccini, N. Rojhani, and L.
Miccinesi, “Compressive sensing for
ground based synthetic aperture radar,”
Remote Sens., vol. 10, no. 12, p. 1960,
2018.

[11] Y. Wang et al., “Ground-Based Differential
Interferometry SAR: A Review,” IEEE
Geosci. Remote Sens. Mag., vol. 8, no. 1,
pp. 43–70, 2020.

[21] B. Hosseiny and J. Amini, “Evaluation of a
Signal Processing Algorithm in a GroundBased
SAR System in Simulated
Environment,” ISSGE, vol. 8, no. 2, pp.
189–198, Dec. 2018.

[12] O. Monserrat, M. Crosetto, and G. Luzi, “A
review of ground-based SAR interferometry
for deformation measurement,” ISPRS J.
Photogramm. Remote Sens., vol. 93, pp.
40–48, 2014.

[22] B. Hosseiny, J. Amini, and S. Safavi-Naeini,
“Evaluating the deformation monitoring

[13] G. L. Charvat, Small and short-range radar

77

...سههنگنال بهههمنظههیر

مقایسههه الگههیری مهههای پههردا
سند بننامنن حسننی و همکاران

capability of a ground based SAR system
with MIMO antenna,” Eng. J. Geospatial
Inf. Technol., vol. 9, no. 1, pp. 21–40, 2021.

[ DOI: 10.52547/jgit.10.1.69 ]

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.3.7 ]

[ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10 ]

[23] J. M. Lopez-Sanchez and J. FortunyGuasch, “3-D radar imaging using range
migration techniques,” IEEE Trans.
Antennas Propag., vol. 48, no. 5, pp. 728–
737, May 2000.
[24] M. Soumekh, Synthetic aperture radar
signal processing, vol. 7. New York: Wiley,
1999.
[25] X. Mao, X. He, and D. Li, “KnowledgeAided 2-D autofocus for spotlight SAR
range migration algorithm imagery,” IEEE
Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 56, no. 9,
pp. 5458–5470, Sep. 2018.
[26] E. Yigit, S. Demirci, C. Ozdemir, and M.
Tekbas,
“Short-range
ground-based
synthetic
aperture
radar
imaging:
performance
comparison
between
frequency-wavenumber migration and
back-projection algorithms,” J. Appl.
Remote Sens., vol. 7, no. 1, p. 73483, 2013.
[27] Y. Lim and S. Nam, “Target-to-Clutter
Ratio Enhancement of Images in Throughthe-Wall Radar Using a Radiation PatternBased Delayed-Sum Algorithm,” J.
Electromagn. Eng. Sci., vol. 14, no. 4, pp.
405–410, Dec. 2014.
[28] D. Massonnet, J.-C. Souyris, and J.-C.
Souyris, Synthetic Aperture Radar Imaging.
EFPL Press, 2008.
[29] M. A. Richards, J. Scheer, W. A. Holm, and
W. L. Melvin, Principles of modern radar.
Citeseer, 2010.

70

Journal of Geospatial Information Technology
Vol.10, No.1, Spring 2022
K. N. TOOSI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF GEODESY AND GEOMATICS ENGINEERING

Research Paper

[ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10 ]

Comparison Study of Signal Processing Algorithms for 3D SAR
Imaging of MM-WAVE GBSAR System
Seyed Benyamin Hosseini 1, Jalal amini 2*, Safiodin Safavi Naeini 3

1- Ph.D. candidate of remote sensing in Department of Surveying and Geospatial Engineering, College of Engineering, University of Tehran
2- Professor in Department of Surveying and Geospatial Engineering, College of Engineering, University of Tehran
3- Professor in Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Waterloo, ON., Canada

Abstract

This paper evaluates and compares the three-dimensional imaging algorithms for an mm-wave ground based
synthetic aperture radar system. There has been significant attention to the development of new ground-based
synthetic aperture radar (GBSAR) systems by increasing the demands for various radar remote sensing

applications and data. GBSAR systems have unique capabilities, including optimum visual angle to the area of
interest, high imaging rate, and low manufacturing and maintenance costs. However, the drawbacks of
GBSAR systems can be their limited length of synthetic aperture and high variation between the near and far
range comparing to the airborne and satéllite systems. These can affect the received signals and,
consequently, the final radar image. To this end, in this paper, three signal processing algorithms, including

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.3.7 ]

the Backprojection (BP), Fourier Transform (FT), and Range Migration (RMA), are evaluated for threedimensional SAR imaging of a GBSAR. This system operates in W frequency band and consists of a twodimensional mechanical rail to generate a planar synthetic aperture. The above algorithm were investigated
in a simulation environment using two different experiments, and the results were evaluated with four metrics,

including angular resolution, peak sidelobe ratio (PSLR), integrated sidelobe ratio (ISLR), and signal-toclutter ratio (SCR). According to the obtained results, all three algorithms presented acceptable imaging
results. However, RMA demonstrated a high sensitivity of the target reflectivity to its distance from the zero
Doppler line. Furthermore, RMA had more stability in decreasing the angular resolution by increasing the
target’s range than the BP and FT algorithms. In contrast, BP and FT obtained poor results in near-field
areas. In the case of signal compression, generally, RMA got poor results compared to the other two
algorithms, which led to inappropriate results in far distances. Because of having a similar attitude, BP and
FT, mostly obtained similar results. However, FT obtained more appealing results with better angular
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resolution, while the BP algorithm demonstrated slightly better signal compression.
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