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چکیده
 بهطور وسیعی در جنگهاای، این روش بهدلیل دقت باال و امکان نقطهزنی. یکی از روشهای متداول در هدایت تسلیحات است،هدایتلیزری
 هادایت، جستجوگر لیزری آن هست که با توجه به باریکههاای بازتاابی از هاده، قسمت اصلی این تسلیحات.نوین مورداستفاده قرار میگیرد
 لیزر بازتابی دومی بارای فریا باهطاره جساتجوگر ارساال، در پدافند این نوع از تسلیحات.تسلیحات تا اصابت به هده را بر عهده میگیرد
،  در این مقاله برای بهدساتآوردن مشخصاات لیازر فریا.میشود تا باعث انحراه مسیر تسلیحات از مسیر اصلی به سمت هده کاذب گردد
 بار اساا. طراحای و پیاادهساازی گردیاد، سپس سامانه آزمونگرآشکارساز.ابتدا رفتار آشکارساز تسلیحات جستجوگر لیزری شبیهسازی شد
 اطالعاتی در مورد ابعاد توان و زمان ارسال باریکه لیزر فری بهدست آمد و مشخص شاد کاه تغییار ابعااد،شبیهسازی و آزمونهای انجامشده
 تنهاا،باریکه لیزر فری نسبت به باریکه اصلی هیچ تأثیری بر عملکرد آشکارساز ندارد و برای فری آشکارساز تسلیحات هدایتشاونده لیازری
 از طره دیگر هرچه ارسال باریکه لیزر فری در مراحال ابتادایی حملاه.توان باریکه لیزر فری را نسبت به باریکه لیزر اصلی باید افزایش داد
 انحراه کلی آشکارسااز باهانادازه، در حالتی که توان باریکه اصلی و فری برابر باشد. احتمال موفقیت عملیات فری بیشتر است،صورت گیرد
 آشکارساز بیشاتر تحات، اگر نسبت توان باریکه فری به باریکه اصلی از سه برابر بیشتر باشد.متوسط انحراه هر یک از باریکهها بستگی دارد
.تأثیر باریکه فری عمل میکند
 آزمونگرآشکارساااز، آشکارساااز چهارقساامتی، جسااتجوگر لیاازری، تساالیحات جسااتجوگر لیاازری، پدافنااد لیاازری:
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Abstract
Laser guidance, is one of the most common methods in guided weapons. Due to the high precision of this method
and its spot-shaped collision ability, it is widely used in modern warfare. The main part of these weapons is laser
seeker, which can guide the weapons to hit the target, based on the beams reflected from it. As a defensive action
toward these weapons, and in order to deceive and distract the weapons route from its main paths and orientation
toward the false target, a second reflective laser can be used. In this article, in order to achieve the specifications
of the deceptive laser, first, the behavior of laser-guided weapons detector is simulated, then the detector testing
system is designed and implemented. Based on simulations and tests, information on the dimensions, power, and
time of laser beam decoding was obtained as follows. Changing the laser beam's dimensions of deception relative
to the main beam has no effect on the detector's performance. To deceive the laser-guided weapon detector, only
the laser beam power should increase the deception to the original laser beam. The more the laser beam decrypts
in the early stages of the attack, the more likely it is to deception the operation. In the case where the power of the
main beam and the deception beam is equal, the total deviation of the detector depends on the average deviation of
each of the beams. If the laser beam's ratio of deception to the original laser beam is tripled, the detector will be
more affected by the deception laser.
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به خود را دارد و با قسمت دیگر در ارتباط هست .سامانه

 .2مقدمه
یکی از روشهای هدایت تسلیحات ،روش هدایت سرخود نیمه
فعال (آشیانه یاب) 8لیزری هست .در این نوع هدایت از
نشانگذارهای لیزری همراه با مهمات هدایتشونده لیزری
( 2)LGWاستفاده میشود .باریکههای لیزری توسط نشانگذار

جستجوگر بهوسیله لیزر بازتابی از هده ،موقعیت هده را
شناسایی کرده و فرمانهای الزم را به قسمت کنترل پرواز ارسال
میکند ،قسمت کنترل پرواز هم هدایت مسیر تسلیحات تا اصابت
به هده را بر عهده دارد ] 9و .[4

مستقر در یک ایستگاه زمینی ) 9(LDOیا هواپیما ) 4(ALDبه
هده تابانده میشوند؛ این عمل را اصطالحاً روشنشدن هده
توسط باریکه لیزری میگویند [ .[8جستجوگر لیزری تسلیحات با
توجه به پرتوهای بازتابی از هده ،عمل ردیابی را انجام میدهد،
ساختار کلی جستجوگر لیزری تسلیحات در شکل ( )8نشان داده
شده است ] .[2اگر جستجوگر در میدان دید پرتوهای بازتابی از
هده قرار گیرد ،توسط زیرسامانه کنترلی که در داخل تسلیحات
قرار دارد ،جهت خود را بهطره مرکز پراکندگی که همان هده
است ،هدایت میکند .ازآنجاکه واگرائی لیزر بسیار کم هست ،قطر
لکه روشنشده که مرکز پراکندگی هست بسیار کوچک بوده و
تسلیحات با دقت بسیار باالیی به هده برخورد خواهد کرد .پس از
شلیک تسلیحات نیز تابش لیزر بر روی هده باعث میشود تا
آشکارساز جستجوگر لیزری ،5باریکه بازتابشده از هده را جستجو
کرده و مسیر تسلیحات را جهت اصابت به هده تصحیح نماید.

شکل  .2ساختار کلی هدایتلیزری تسلیحات ].[2

جستجوگر لیزری مهمترین قسمت تسلیحات هدایتشونده
1

معموالً باریکههای لیزری ارسالی در محدوده نزدیک مادونقرمز

لیزری هست که از دو بخش آشکارساز چهارقسمتی و اپتیک

بوده و بهصورت پالسی ارسال میشود .برای آنکه که در میدان نبرد

تشکیلشده است ] .[5آشکارساز جستجوگر لیزری معموالً از نوع

سالحها بتوانند اهدافی که برای آنها مشخصشدهاند را تشخیص

آشکارساز چهارقسمتی است که پیامهای مکانی هده را پیدا

دهند ،باریکههای لیزری ارسالشده به سمت هده دارای رمز

میکند .شیوه کار به این صورت است که نور بازتابی از هده ،پس

مشخصی میباشند .این رمزبندی 6معموالً بهصورت فرکانس تکرار

از عبور از سامانه اپتیکی ،روی آشکارساز متمرکز میشود .هر

) 9(PRFانجام می شود و سالح نیز از این رمز مطلع بوده و آن را

قسمت از آشکارساز چهارقسمتی بر اسا

لکهای که روی آن

جستجو میکند ] . [8یکی از روشهای جدید در پدافند مقابل این

تشکیل میشود ،همانند شکل ( ،)2سیگنال الکتریکی ایجاد

نوع از تسلیحات استفاده از یک لیزر دوم جهت فری

و انحراه

میکند.

آنها از مسیر اصلی به سمت یک هده کاذب هست .در این
پژوهش ،هده به دست آوردن پارامترهای لیزر دوم برای فری
جستجوگر تسلیحات لیزری سرخود نیمه فعال هست.
 .2-2اجزاء تسلیحات جستجوگر لیزری

هدایت این نوع از تسلیحات از دو قسمت اصلی جستجوگر و
کنترل پرواز تشکیل شده است .هرکدام از آنها وظیفه مخصوص
1

Homing
Laser Guided Weapon
Laser Designator Operator
4
Airborne Laser Designator
5
Laser Seeker Detector
6
Coding
7
Pulse Repetition Frequency
2
3

شکل  .1سیگنال الکتریکی هر قسمت آشکارساز چهارقسمتی متناس
با موقعیت لکه ].[5
Quadrant Detector

8
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با مقایسه خروجی هر چهار قسمت آشکارساز ،محل قرارگیری
لکه روی آرایه مشخص میشود و بر اسا

آن سیگنال هدایت

ارسال میگردد ] .[6حال اگر الگوریتم پردازشی مناس روی چهار
سیگنال خروجی صورت گیرد ،میتوان میزان انحراه باریکه در دو
جهت افقی و عمودی را با دقت خوبی بهدست آورد .اگر آشکارساز
بهصورت شکل ( )9در نظر گرفته شود ،مقدار انحراه مرکز
آشکارساز در جهت  xو  yبه ترتی

از روابط زیر بهدست میآید

]:[9-3

شکل  .۴طرحواره قرارگیری لکه لیزر بر روی آشکارساز ]. [82
شکل  .3جریان خروجی آشکارساز چهارقسمتی.
) (I1 + I 4 ) - (I 2 + I3

()8

Δx = K

I1 + I 2 + I3 + I 4

) (I1 + I 2 ) - (I 3 + I 4

()2

Δy = K

2
2
r - Δx

I1 + I 2 + I3 + I 4

در این روابط Δx ،و  Δyانحراه مرکز آشکارساز در محور  xو ،y
تا  I4به ترتی
ضری

()9

شی

Δx

arcsin(Δx / r) -

2

()4
I8

2

- Δx.Δy

2

موسوم است ،متناس

4

2

r - Δy

Δx

2
2
r - Δx

arcsin(Δy / r) +

2
2
r - Δx

() 6

Δx

r

2
-

Δy

r

4

2

S3 = π
2

arcsin(Δy / r) -

arcsin(Δx / r) +

2
2
r - Δy - Δx.Δy

r

2
Δy
2

r
-

2
2

2

r
+

2

مکانی مرکز لکه لیزر نسبت به مرکز آشکارساز بستگی داشته و

با سیگنال الکتریکی آن قسمت معادل در نظر گرفت .لذا میتوان

4

2

arcsin(Δx / r) -

سطح آشکارساز ایجاد میشود .مقدار این همپوشانی به موقعیت

مساحت هر بخش از لکه را که در هر قسمت آشکارساز قرار دارد،

Δy

2

2
2
r - Δy + Δx.Δy

S2 = π

2

2

()5

چهارگانه آشکارساز ،همپوشانی متفاوتی بین لکه لیزر دایرهای با

میتوان با فرض یکنواخت بودن توزیع شدت لکه روی آشکارساز،

-

2

r

هست ] .[1-81با توجه به شکل ( ،)4در هر یک از قسمتهای

r

2

جریانهای خروجی از هر چهار قسمت و  Kکه به
با شعاع لکه  rو برابر با

2

r

2
+

r

4

S4 = π
2

arcsin(Δy / r) -

r
-

2

مساحت هر یک از این بخشها را به کمک رابطههای ()9-6

در این روابط r ،شعاع لکه لیزری Δx،موقعیت مرکز لکه در محور

بهدست آورد .الزم به ذکر است این روابط با توجه به شکل ( )4با

 Δy ،xموقعیت مرکز لکه در محور  S8، yمساحت لکه در قسمت

محاسبه مساحت هر بخش از لکه روی هر قسمت آشکارساز

اول S2 ،مساحت لکه در قسمت دوم S9 ،مساحت لکه در قسمت

بهدست آمده است ].[88

سوم و  S4مساحت لکه در قسمت چهارم است .مساحتهای
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بهدستآمده از هر قسمت معادل جریان الکتریکی آن قسمت در
نظر گرفته میشود .در ادامه  uxرا سیگنال پردازشی بهدستآمده
در محور  xو  uyرا سیگنال پردازشی بهدستآمده در محور  yدر
نظر گرفته و با روابط ( )9و ( )1بهدست خواهند آمد ]:[88
) (I1 + I 4 ) - (I 2 + I3

()9

I1 + I 2 + I3 + I 4
) (I1 + I 2 ) - (I 3 + I 4

()1

I1 + I 2 + I3 + I 4

= ux

= uy

پس از طی چند مرحله محاسبه ،روابط نهایی بین مرکز لکه و
سیگنال پردازشی بهدستآمده در دو بعد مختلف بهصورت ( )3و
( )81بهدست میآید ]:[89
()3

) (S + S ) - (S + S
1
4
2
3

=

) (I + I ) - (I + I
1
4
2
3

=

I +I +I +I
1
2
3
4

S +S +S +S
1
2
3
4

x

2
Δx
2 Δx
Δx
arcsin( ) + ( ) 1-( )2
π
r
π r
r
) (S1 + S2 ) - (S4 + S3

()81

=

S1 + S2 + S3 + S 4

) (I1 + I 2 ) - (I3 + I 4
I1 + I 2 + I 3 + I 4
Δy

u

=

= uy

2 Δy
Δy 2
) ( = arcsin( ) + ( ) 1 -
π
r
π r
r
2

از سیگنالهای پردازشی در جهت بهدست آوردن رابطه  Kاستفاده
میشود .نمودار نشان دادهشده در شکل  5نحوه تغییرات ux
برحس  Δxرا نشان میدهد ] .[84همانطور که از شکل ()5
مشخص است ،اگر محدوده تغییرات  Δxنسبت به شعاع لکه لیزری

کوچک باشد  x  0رابطه با تقری
r

خوبی خطی است .این

نشان میدهد که هر چه لکه لیزری از مرکز آشکارساز فاصله
میگیرد ،حالت غیرخطی سیگنال خروجی افزایش مییابد و این
باعث پایین آمدن دقت اندازهگیری در این محدودهها میشود.

انحراه لکه از مرکز آشکارسازی دو محور

(Δx) x

شکل  .۵نمودار تغییرات  uxبرحس جابجایی .[84] x

از روابااط ( )3و ( )81ماایتااوان نتیجااه گرفاات کااه رابطااه میااان
ساایگنال  uxو  uyبااا موقعیاات لکااه یعناای  Δxو ،Δyرابطااهای
غیرخط ای اساات ،بیشااینه محاادوده تغییاارات  Δxو  Δyبراباار بااا
شااعاع لکااه لیاازر اساات (باار ایاان اسااا آشکارساااز را در فاصااله
معینی از عدسای ساامانه اپتیکای قارار مایدهناد تاا شاعاع لکاه
ایجادشاده روی آشکارسااز نصاف شااعاع خاود آشکارسااز باشااد)،
اگر جابجایی های  Δxو  Δyنسابت باه شاعاع لکاه لیازر  ،rخیلای
کوچک باشند ،مایتاوان رواباط فاوا را باا تقریا خاوبی خطای
فاارض کاارد و باارای محاساابه ضااری شاای در ایاان نااوع از
آشکارساااز چهارقساامتی کااافی اساات از رابطااه اصاالی نساابت بااه
 Δxمشااتگ گرفتااه و مقاادار آن را در نقطااه  Δx=1بااهدساات
آورد .ایاان مقاادار براباار شاای رابطااهای اساات کااه بااا معکااو
کردن آن ،میتوان به کمیت ضری شی رسید ]:[88
Δx 2
=
( 1-
)
)d(Δx
πr
r
4

()88
()82

du x

)(d = 2r

8
πd

=

4

= )(Δx = 0

πr

()89

du x
)d(Δx

K  8d

با توجه به مطال فوا ،میتوان به این نتیجه رسید که چون
کمیت ضری شی مقدار ثابتی است ،با توجه به رابطه ( )3و
( Δx ،)81و  Δyفقط در محدودهای که در آن  uxو  uyخطی
هستند ،مقدار دقیقی از مختصات لکه روی آشکارساز را مشخص
میکنند و در خارج این محدوده این مقدار با خطا همراه است .در
تسلیحات جستجوگر لیزری ،شی ناحیه خطی را در ضری شی
در نظر میگیرند تا هدایت در نزدیکی هده با دقت باالیی صورت
گیرد؛ بنابراین در شبیهسازی صورت گرفته مقدار  Kبرابر با رابطه
( )89در نظر گرفته میشود.
 .2-1مبانی سامانههای هشداردهنده و فریب
تسلیحات لیزری بهدلیل دقات بااال و امکاان نقطاه زنای ،باهطاور
وساایعی در جنااگهااای نااوین مورداسااتفاده قاارار ماایگیرنااد.
توسااعه ایاان تساالیحات نیااز باعااث شااده اساات کااه پدافنااد در
مقابل ایان تسالیحات نیاز روزباهروز اهمیات پیادا کناد .بار ایان
اسااا سااامانههااای هشااداردهنده جهاات کشااف تهدیاادات
لیاازری در محاال هااده مسااتقر و در سااطوح مختلااف اقاادام بااه
پدافنااد در مقاباال ایاان تهدیاادات مااینماینااد .یکاای از سااطوح
پدافندی اختالل در هدایت ایان تسالیحات باا قطاع مسایر لیازر
روشاانکننااده هااده بااهوساایله ایجاااد پاارده دود و درنتیجااه
ساارگردان ماناادن تساالیحات هاادایتشااونده اساات .در سااطح
بعدی با روشان ساازی یاک هاده کااذب توساط لیازر فریا یاا

23۵

بررسی پارامترهای تأثیرگذار لیزر دوم برای فریب جستجوگر لیزری آشیانهیاب؛ عبداله اسالمی مجد و همکاران

ثانویااه ،هاادایت ایاان تساالیحات را ماایتااوان باار عهااده گرفاات.
شاایوه کااار بااه ایاان صااورت اساات کااه بااا تابانااده شاادن باریکااه
لیاازری باار روی موقعیاات حفاظااتشااده ،قساامت هشاادار آن را
شناسااایی م اینمای اد و مشخصااات تهدیااد لیاازری ماننااد رمااز و
جهاات تااابش را اسااتخراج ماایکنااد و باار اسااا آن اقاادام الزم
بارای فریا انجااام ماایشااود ] .[85در بیشااتر مااوارد آشکارسااز
سااامانه هشااداردهنده بااه خاااطر ابعاااد باازر هااده در مساایر
اصلی لیزر قرار نمی گیارد و در ماواردی لیازر بعاد از برخاورد باه
هده باه آشکارسااز مایرساد و ایان تعیاین جهات ورودی لیازر
را با مشکل روباهرو مایکناد و باعاث مایشاود کاه قطاع مسایر
لیزر با پرده دود با دقات و سارعت بااالیی صاورت نپاذیرد .بارای
رفع این مشاکل مایتاوان تعاداد هشاداردهندههاا را افازایش داد
تااا شاااید یکاای در مساایر اصاالی قاارار بگیاارد کااه ایاان هاام
پیچیاادگیهااا و هزینااه خااودش را دارد .یکاای دیگاار از مشااکالت
هشداردهنده با دود ایان اسات کاه دشامن مایتواناد باهراحتای
عملیات ضد فریا را انجاام دهاد ،باه ایان صاورت کاه هاده را
باادون پرتاااب تساالیحات ،نشااانگااذاری ماایکنااد تااا سااامانه
هشداردهنده شاروع باه کاار کناد و پارده دودی را ایجااد نمایاد،
درحااالیکااه تساالیحاتی بااه ساامت هااده رهااا نشااده اساات ،در
ادامه حمله لیازری اصالی را انجاام مایدهاد ،در ایان وضاعیت و
با توجه به زمان باین حملاه فریا و حملاه اصالی ایجااد دوبااره
پاارده دود باارای سااامانه بااهراحت ای و بااا ساارعت انجااام نخواهااد
گرفاات .در نااوع دیگااری از سااامانههااای هشاادار و فری ا  ،باادون
نیاز به قطع مسیر لیازر اصالی باا پارده دود ،مسایر تسالیحات را
با ارسال لیازر دوم باه سامت هاده کااذب تغییار مایدهناد .باا
ارسال لیزر ثانویاه از هاده کااذب باه سامت تسالیحات ،دو لکاه
لیاازر روی آشکارساااز چهارقساامتی جسااتجوگر پدیااد ماایآیااد.
لکااه ثانویااه باعااث بااروز خطااا در پیاادا کااردن خااط دیااد هااده
برای جساتجوگر مایشاود و اگار شادت لکاه لیازر افتااده باروی
آشکارساز معادل با رابطه ( )84در نظر گرفته شود:
()84

صورت گرفته ،با واردکردن دو لکه در مختصات دلخواه روی
آشکارساز چهار قسمت ،میزان انحراه مرکز آشکارساز به دست
میآید .همچنین میتوان با تغییر دادن توان و ابعاد دو لکه نسبت
به هم تغییرات انحراه مرکز آشکارساز را در حالتهای مختلف
بررسی کرد و حالتهایی را که لکه دوم باعث انحراه مرکز
آشکارساز از مرکز لکه اصلی میشود را بهدست آورد.
 .2-1حالتهای مختلف بین لکهها
با شبیهسازی انجامشده میتوان میزان انحراه مرکز آشکارساز را
در حالت لکه واحد و دو لکه ،با اعمال تغییرات در انرژی لکهها و
ابعاد لکهها نسبت به هم بهدست آورد؛ بنابراین ،میتوان حالتهایی
را که امکان غال شدن اثر لکه فری به لکه اصلی را فراهم
میکند ،در نظر گرفت .فرض میشود که روابط ( )85و ( ،)86بین
ابعاد و انرژی لکه اصلی و فری برقرار باشد:
A j = mA t

()85

Pj = nPt

()86

که در این رواباط  Atو  Ajباه ترتیا ابعااد لکاه اصالی و فریا ،
 Ptو  Pjنیااز بااه ترتیاا تااوان لکااه اصاالی و فریاا رساایده
به آشکارساز میباشاند m ،و  nهام نسابت ابعااد و تاوان لکاههاا
هسااتند .چهااار حالاات مختلااف بااین دو لکااه بااا توجااه بااه
جدول ( )8در نظر گرفته میشود.
جدول  .2چهار حالت مختلف بین لکه اصلی و لکه فری .
حالت

نسبت توان

نسبت ابعاد

نسبت شدت

حالت اول )(m=n=۱

Pt =Pj

At = A j

It = I j

حالت دوم )(m=۱ ،n=۲

Pj =2Pt

A t =A j

It  I j

Pt =Pj

A t = 2A j

It  I j

1

حالت سوم(،n=8

P
= I
A

که در رابطه باال  Iشدت P،توان و  Aابعاد لکاه لیازر ایجادشاده در
سطح آشکارساز باشد ،میتوان شدت هر لکه را متناس با تاوان و
ابعاد لکه در نظر گرفت.

2

=)m

1

حالت چهارم (،n=2

2

=)m

1
Pj

2

= Pt

A t =2A j

It  I j

 .1-1موقعیت قرار گرفتن لکه ها نسبت به هم در حالتهای
مختلف با توجه به نتایج شبیهسازی

 .1شبیه سازی پاسخ آشکارساز چهارقسمتی در حضور

در شبیهسازی انجامشده ،دو لکه را در موقعیتهای مختلف نسبت

دو لکه

به هم قرار داده و میزان تغییر انحراه مرکز آشکارساز ،در اثر اضافه

با استفاده از نرمافزار  ،MATLABعملکرد آشکارساز چهارقسمتی
برحس

روابط ( )8و ( )2شبیهسازی میشود .در شبیهسازی

شدن لکه دوم ،بررسی میگردد .شکل ( ،)6موقعیات لکاه اصالی و
فری را بروی آشکارساز چهار قسمت و تغییرات مرکاز آشکارسااز
در اثر اعمال همزمان دو لکه در حالتها مختلف نشاان مایدهاد.
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موقعیاات لکااه اصاالی در مختصااات ( 1و  )1/5و لکااه فریاا در

ابعادی معادل با لکه اصلی است و طبیعتااً هرچقادر ایان تاوان و

مختصات ( 1و  )-1/5قرار دارد .در حالت اول که ابعاد و تاوان هار

ابعاد افزایش پیدا کند ،انحراه آشکارساز به سمت لکه دوم بیشاتر

دو لکه یکسان هست ،انحراه مرکز آشکارسااز باه انادازه متوساط

خواهد بود .همچنین هرچقدر مرکز لکه اصلی به مرکاز آشکارسااز

مرکز هر دو لکه هست که در شکل (-6الف) نشان دادهشده اسات.

نزدیک نشده باشد ،احتمال غال شدن و در مرکز آشکارسااز قارار

در حالت دوم که ابعاد دو لکه یکسان ولی توان لکه فری دو برابار

گرفتن لکه دوم بیشتر است.

لکه اصلی هست ،همانند شکل (-6ب) ،مرکز آشکارساز باه سامت
لکه فری

انحراه پیدا میکند .در حالت سوم که ابعاد لکاه اصالی

دو برابر لکه فری و توان هر دو لکاه بااهم یکساان اسات ،هنگاام
اعمال همزمان دو لکه ،انحراه مرکز آشکارساز به سمت لکه اصلی
همانند (شکل -6ج) هست و در حالت چهارم که ابعاد لکاه اصالی
دو برابر لکه فری

و توان لکه فریا دو برابار لکاه اصالی هسات،

انحراه مرکز آشکارساز بهاندازه متوسط مرکز هر دو لکه هست که

(الف) حالت اول

(ب) حالت دوم

در شکل (-6د) نشان دادهشده است .باا توجاه باه موقعیات اولیاه
لکه ها در هر چهار حالت ،انحاراه مرکاز آشکارسااز از مرکاز لکاه
اصلی ،عالوه بر اینکه در هر چهار حالت رخ میدهد ،در حالت دوم
بیشتر از حالت اول و در حالت چهارم بیشتر از حالت سوم صاورت
میگیرد .در شکل ( ،)9حالت دیگری از وضعیت لکهها نسابت باه
هاام و انحااراه ایجادشااده در مرکااز آشکارساااز چهااار قساامت
بررسیشده است .موقعیت لکه اصلی در مختصات ( 1و  )1/5و لکه

(ج) حالت سوم

(د) حالت چهارم

فری در ( -8و  )-8قرار دارد ،در حالت اول که ابعاد و توان هر دو

شکل  .1شکل دو لکه روی آشکارساز در حاالت مختلف .لکه بارنگ زرد

لکه یکسان هست ،انحراه مرکز آشکارساز بهاندازه متوساط مرکاز

(خاکستری) لکه اصلی و رنگ قرمزرنگ (مشکی) لکه فری  .عالمت
میزان انحراه مرکز آشکارساز را نشان میدهد.

هر دو لکه هست که در شکل (-9الف) نشاان دادهشاده اسات .در
حالت دوم که ابعاد دو لکه یکسان ولی توان لکه فری دو برابر لکه
اصلی هست ،همانند شکل (-9ب) ،مرکز آشکارساز بیشتر به سمت
لکه فری

انحراه پیدا میکند .در حالت سوم که ابعاد لکاه اصالی

دو برابر لکه فری و توان هر دو لکاه بااهم یکساان اسات ،هنگاام
اعمال همزمان دو لکاه ،انحاراه مرکاز آشکارسااز در محاور  xباه
سمت لکه اصلی و محور  yمقداری به سامت لکاه فریا همانناد
شکل (-9ج) هست و در حالت چهارم که ابعاد لکه اصالی دو برابار
لکه فری

(الف) حالت اول

(ب) حالت دوم

و توان لکه فری دو برابر لکه اصلی هست ،انحراه مرکز

آشکارساااز بااهاناادازه متوسااط مرکااز هاار دو لکااه هساات کااه در
شکل (-9د) نشان داده شده است .با توجه به موقعیت اولیه لکههاا
در هر چهار حالت ،انحراه مرکاز آشکارسااز از مرکاز لکاه اصالی،
عالوه بر اینکه در هر چهار حالت رخ می دهد ،در حالت دوم بیشتر
از حالاات اول و در حالاات چهااارم بیشااتر از حالاات سااوم صااورت
میگیرد .با توجه به نتایج بهدستآمده از شبیهسازی ،میتاوان باه
این نکته اشاره کرد که حداقل توان و ابعادی که لکاه دومای بایاد
داشته باشد تا آشکارساز از مرکز لکه اصلی منحاره شاود ،تاوان و

(ج) حالت سوم

(د) حالت چهارم

شکل  .۷شکل دو لکه روی آشکارساز در حاالت مختلاف لکاه رناگ زرد
(خاکستری) لکه اصلی و لکه رنگ قرمز (مشاکی) :لکاه فریا  .عالمات
میزان انحراه مرکز آشکارساز را نشان میدهد.
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 .3چیدمان آزمایش
برای اینکه بتوان نتایج بهدستآمده از شبیهسازی را بهصورت
عملی آزمون کرد ،نیاز به ساخت تستر فری آشکارساز
چهارقسمتی هست .این تستر باید قابلیت این را داشته باشد که
بتوان دو لکه لیزر را همزمان بر روی آشکارساز انداخته و با تغییر
موقعیت دو لکه روی آشکارساز و نسبت انرژی این دو لکه نسبت
به هم انحراه آشکارساز را مشاهده کرد .برای این کار چیدمان
مناس را با در نظر گرفتن امکانات و قطعات اپتیکی در دستر ،
مطابگ با شکلهای ( )1و ( )3برپا شد .با توجه به شکلهای ( )1و
( ،)3پرتو خروجی از لیزر نیمههادی با طولموج (،)λ=651nm
توسط پرتو گستر 8گسترده میشود .بعدازآن توسط مقسم پرتو،2
دو پرتو مشابه به دست میآید .زاویه بین دو پرتو لیزر را میتوان
با قرار دادن آینه در مقابل یکی از خروجیهای مقسم پرتو تغییر
داد .شدت این دو پرتو را نیز میتوان با قرار دادن قطبش گر در
مسیر یکی از پرتوهای لیزر کنترل کرد .دو پرتو لیزر بعد از طی
مسیری وارد عدسی دریافتکننده میشوند .عدسی دریافتکننده،
دو پرتو لیزر را روی آشکارساز متمرکز میکند .شکل (،)81
نمایشی از شکل دو لکه اصلی و فری بر روی آشکارساز را نشان
میدهد.

شکل  .2۱محل قرارگیری لکههای نوری بر روی آشکارساز تستر.

با تغییر فاصله بین عدسی دریافتکننده و آشکارساز ،میتوان ابعاد
دو پرتو لیزر را بر روی آشکارساز تغییر داد؛ اما حالت سوم و چهارم
بین لکهها ،در عمل رخ نمیدهد ،زیرا لیزری که از هده اصلی و
هده کاذب بازتاب میگردد ،دارای واگرائی هست که این باعث
میشود پرتوهای رسیده به تسلیحات ،همه دماغه تسلیحات را
احاطه کند ،بنابراین لکههایی با ابعاد یکسان روی آشکارساز
چهارقسمتی تشکیل میگردد.
 .2-3صحتسنجی نتایج بهدستآمده از شبیهسازی

شکل  .1طرحواره چیدمان آزمایشگاهی تستر ساختهشده.

شکککل  .3شااکل چیاادمان بااهکاررفتااه -8 ،لیاازر دیااود  -2پرتااو گسااتر
 -9جداکننده  -4آینه  -5قطبشگر.

Beam Expander
Beam Splitter

1
2

در شااکل ( ،)88مقایسااه میاازان انحااراه بااهدسااتآمااده از
شاابیهسااازی و تسااتر باار روی دو محااور  xو  yدر دو حالاات اول
و دوم مطااابگ جاادول ( )8نمااایش دادهشااده اساات .در ایاان
شااکل ،محااور عمااودی  dxو  dyو محااور افقاای وضااعیت لکااه در
 1حالاات مختلااف طبااگ جاادول ( )2و ( )9هساات .در شااکل
( ،)82میاازان انحاااراه مرکاااز آشکارساااز باااهدساااتآماااده در
محورهای  xو  yاز شبیهساازی باا مقادار باهدساتآماده از تساتر
در حالاات اول و دوم مقایسااه شااده اساات .در ایاان شااکل نیااز،
محااور عمااودی درصااد اخااتاله شاابیهسااازی و تسااتر و محااور
افقاای وضااعیت لکااههااا در  1حالاات مختلااف طبااگ جاادولهااای
( )2و ( )9است .با توجه باه نمودارهاا اخاتاله کمای باین نتاایج
شاابیهسااازی و نتااایج تسااتر وجااود دارد کااه ماایتااوان صااحت
نتایج شبیه ساازی را نتیجاه گرفات .هماانطاور کاه در نمودارهاا
نشاااان دادهشاااده اسااات ،در حالااات اول در محاااور  ،%82 ،xدر
محاااور  ،%9 ،yدر حالااات دوم در محاااور  %84 ،xو در محاااور ،y
 %5خطااا بااین نتااایج شاابیهسااازی و تسااتر وجااود دارد کااه
ماایتوانااد ناشاای از چنااد دلیاال باشااد .یکاای از دالیاال خطاهااای
دیاادهشااده از نتااایج تسااتر و شاابیهسااازی ،ایاان اساات کااه در
هنگااام ثباات نتااایج تسااتر ،لکااههااا بااهطااور دقیااگ در مختصااات
موردنظر بر روی آشکارساز قرار نمیگیرند.
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(الف) :وضعیت لکهها در حالت اول محور .x

(الف) :وضعیت لکهها در حالت اول محور .x

(ب) :وضعیت لکهها در حالت اول محور .y

(ب) :وضعیت لکهها در حالت اول محور .y

(الف) :وضعیت لکهها در حالت دوم محور .x

(الف) :وضعیت لکهها در حالت دوم محور .x

(ب) :وضعیت لکهها در حالت دوم محور .y
شکل  .22مقایسه میزان انحراه بهدستآمده از شبیهسازی و تستر بر
روی محور  xو  yحالت اول (
حالت دوم ( .) A t =A j ,Pt =2Pj

A t =A j ,Pt =P j

) و بر روی محور  xو  yدر

(ب) :وضعیت لکهها در حالت دوم محور .y
شکل  .21اختاله نتایج باهدسات آماده بار روی محاور  xو  yدر حالات
اول (  A) t =A j ,Pt =Pjو بر روی محور  xو  yدر حالت دوم (

).

A t =A j ,Pt =2P j

بررسی پارامترهای تأثیرگذار لیزر دوم برای فریب جستجوگر لیزری آشیانهیاب؛ عبداله اسالمی مجد و همکاران

جدول  .1موقعیت لکه اصلی و فری در حالت اول ( .) At =A j ,Pt =P j
وضعیت

موقعیت لکه اصلی

انحراه ناشی از لکه
اصلی

 .۴نتیجهگیری

موقعیت لکه فری

) (x t ,yt

dx t ,dyt

) (x j ,y j

8

()1

( 1/89و )1/85

( 1و )-8/3

2

()1

( 1/85و )1/8

( 1و )-8

9

()1

( 1/85و )1/8

( 1و )-1/5

4

()1

( 1/85و )1/8

( 1و )-1/25

5

( 1و )-1/5

( 1/89و )-1/58

( 1و )-1/5

6

( 1و )1/5

( 1/89و )1/54

( 1و )-1/5

9

( 1و )1/5

( 1/89و )1/54

( 1/5و )1

1

( 1و )1/5

( 1/89و )1/54

(-8و )-8

دلیاال دیگاار ایاانکااه شاادت لکااه لیاازری ایجادشااده روی سااطح
آشکارساااز در تسااتر ،کااامالً یکنواخاات نیساات .همچنااین در
مااادار پردازشاااگر سااایگنالهاااای آشکارسااااز کاااه از مجماااوع
ماادارهای جمااع کننااده ،تقساایمکننااده ،مباادل آنااالو

بااه

دیجیتااال اسااتفادهشااده اساات ،ممکاان اساات در هاار مرحلااه
خطایی ایجاد کناد ،البتاه تبادیل سایگنال آناالو

باه دیجیتاال

بیشتر برای اینکه تغییارات ثبات شاود ،اساتفاده شاده اسات کاه
در جسااتجوگر تساالیحات ایاان ماادار وجااود ناادارد .البتااه ایاان
خطاها سعی شده است که تا حاد امکاان کااهش پیادا کنناد ،باا
مقایسه نتایج باهدساتآماده از شابیهساازی و تساتر ،باا در نظار
گااارفتن خطاهاااای موجاااود ،مااایتاااوان رفتاااار آشکارسااااز در
شبیهسازی را با رفتار آن در تستر یکسان در نظر گرفت.
جدول  .3موقعیت لکه اصلی و فری در حالت دوم ( ) At =A j ,P j =2Pt
وضعیت

موقعیت لکه

انحراه ناشی از لکه

اصلی

اصلی
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موقعیت لکه فری

یکی از مهمترین پارامترهایی که در سامانههای پدافند و فری
جستجوگرهای لیزری باید به دست بیاید ،مشخصات لکه فری
نسبت به لکه اصلی هست .در این مقاله برای به دست آوردن این
مشخصات ،رفتار آشکارساز جستجوگر لیزری تسلیحات ابتدا
شبیهسازی شد و سپس سامانه تستر آشکارساز ،طراحی و
آزمونهای انجامشده در
پیادهسازی شده است .بر اسا
شبیهسازی و تستر مشخص شد که در عمل روی آشکارساز چهار
قسمت ،تغییر ابعاد لکه فری نسبت به لکه اصلی هیچ تأثیری بر
عملکرد آشکارساز تسلیحات ندارد .از طره دیگر برای فری
آشکارساز تسلیحات هدایتشونده لیزری ،تنها توان لکه فری را
نسبت به لکه اصلی باید افزایش داد و هرچه ارسال لکه فری در
مراحل ابتدایی حمله صورت گیرد( ،مرکز لکه اصلی به مرکز
آشکارساز زیاد نزدیک نشده باشد) احتمال موفقیت عملیات فری
بیشتر است .در حالتی که توان لکه اصلی و فری برابر باشد،
انحراه کلی آشکارساز بهاندازه متوسط انحراه هر یک از لکهها
بستگی دارد .اگر نسبت توان لکه فری به لکه اصلی از سه برابر
بیشتر باشد ،آشکارساز بیشتر تحت تأثیر لکه فری عمل میکند.
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