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چكيده
در این مقاله به مکانیابی اهداف هوائی فعال با استفاده از تنها یک گیرنده سطحی پرداخته میشود و در اینن راسنتا از تفاضن هنا زمنانی و
فرکانسی سیگنالها دریافتی از هدف (منبع رادیوئی) و سیگنالها انعکاسی از دو هدف سطحی بزرگ با موقعیت معلوم و از پنی تعینین
 با توجه به سطحی بودن ایستگاهها اصلی و مجاز بهدسنت.شده (بهعنوان ایستگاهها گیرنده مجاز و یا اهداف کمکی) استفاده میشود
 بهطور که در چنین موارد مسئله مکانیابی را در دو بعد ح کنرده و،آوردن ارتفاع هدف در روشها معمول مکانیابی امکانپذیر نیست
 برا ح این مشک در این مقاله روشی پیشنهاد میشود که با استفاده از آن ارتفناع هندف بنا دقنت قابن.ارتفاع هدف را در نظر نمیگیرند
 روش پیشنهاد عالوه بر تعیین موقعیت سه بعد اهداف هوائی فعال از پیچیدگی محاسباتی پائینی نیز برخوردار است.قبولی بهدست میآید
 در روشهایی که متغیرها مکان و سرعت هدف در معادالت به صورت ضمنی و.که استفاده از آن را در کاربردها عملی امکانپذیر میسازد
 البتنه اینن روش بنرا. برابنر منیشنود091  حجم محاسبات برا رسیدن به دقت مورد نظر در منتن مقالنه،وابسته به یکدیگر ح میشوند
.نسبتها پایین سیگنال به نویز امکان عدم همگرایی دارد
)FDOA(  تفاض فرکانس ورود،)TDOA(  تفاض زمان ورود،  مکانیابی سهبعد، مکانیابی تک ایستگاهی:کليدواژهها
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Abstract
In this paper, we propose a method to localize an active aerial target (emitter) in three dimensions using the time
difference and the frequency difference of the received signal from the target and the reflected signals from two
large auxiliary terrestrial targets (pseudo stations) with known positions in a fixed ground-based station. Due to the
pseudo and the main stations' terrestrial nature, it is not possible to obtain the altitude of the target in the traditional
methods, so that these methods solve the localization problems in two dimensions and do not consider the altitude
of the target. In this paper, a method is proposed to achieve the target altitude with acceptable accuracy to address
this issue. The capability to give the target altitude and at the same time have low computational complexity makes
this method an attractive option to be considered in practical applications. In methods where the variables of
location and target velocity in the equations are solved implicitly and interdependently, the volume of calculations
to achieve the desired accuracy in the text of the article is 250 times. Of course, this method does not converge for
low signal-to-noise ratios.
Keywords: Single Site Localization, Three-Dimensional Position, Time Difference of Arrival, Frequency
Difference of Arrival
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 -1مقدمه
مسئله مکانیابی منبع تشعشعکننده کاربردها فراواننی در رادار
[ ،]1سونار [ ،]0شبکه ها حسگر بیسنیم [ ،]9سیسنتمهنا
ناوبر [ ]0و موارد مشابه دیگر دارد .عملکرد رادارهنا غیرفعنال
تکپایه مرسوم که جهت آشکارساز اهداف و زاویهیابی از آنهنا
استفاده میشود ،به این صورت است که از تشعشعات خود هندف
برا تعیین موقعیت زاویها هدف استفاده میکنند .در مکانیابی
تکحسگر  ،عالوه بر زاویهیابی نیناز بنه فاصنلهینابی هندف نینز
هست .در حالی که رادارها غیرفعال تنکپاینه مرسنوم قنادر بنه
فاصلهیابی نیستند .برا حن اینن مشنک از بازتنا تشعشنعات
منبع سیگنال که از یک یا چند شیء بنزرگ بنا موقعینت معلنوم
بازتا داده میشود ،برا مکانیابی استفاده شنده اسنت [ .]9در
روشها مکانینابی غیرفعنال چنند ایسنتگاهی از خوشنهبنند
اطالعات و سیگنالها دریافتی برا تخصیص سیگنالها به هنر
منبننع رادیننوئی اسننتفاده مننیشننود ولننی در روش تننکپایننه از
همبستگیسنجی سیگنالها برا تخصیص دو سنیگنال درینافتی
به یک منبع رادیوئی استفاده میشود [.]1
در این مقاله برا ح مسأله مکانیابی با استفاده از دادهها
 1TDOAو  0FDOAاز روشها هندسی بهنره گرفتنه منیشنود.
یکی از مرسومترین روشها هندسی برا بهدست آوردن مکنان
منبع سیگنال تشعشعکننده از طریق پیندا کنردن محن تقناطع
هذلولیها ،روش خن موقعینت ) (LOP9هنذلولی اسنت [.]7-5
اسننتفاده از روش  LOPدارا معننایبی اسننت کننه از جملننه آنهننا
میتوان به موارد زیر اشاره کرد -1 :بهدست آوردن نقطنه تقناطع،
کار ساده و سر راستی نیست و بار محاسباتی باالئی دارد -0 .اینن
روش قادر به انندازهگینر کمینتهنا دیگنر مربنوه بنه منبنع
سیگنال از قبی سرعت منبع نمیباشد -9 .پیچیدگی محاسباتی
این روش باعث میشود که آنالیز خطا آن کنار خیلنی مشنکلی
باشد .روش هندسی که در این مقاله از آن استفاده میشود ،روش
مکانیابی بر رو محور مخروه  0LOCAاست [ .]11در ادامه بنا
به کارگیر این روش و بهرهگیر از اهداف با موقعیت معلوم بنه
ارائه روشی برا مکانیابی منبع سیگنال تشعشع کننده خنواهیم
پرداخت.
برا بهدست آوردن مکان منبع سیگنال در فضنا  nبعند
حداق باید  n+1حسگر داشته باشیم که البته این حسگرها نباید
در زیرفضا کمتر از  nبعد قرار داشته باشند [ .]11از آنجا که از
چند هدف سطحی در کنار گیرندها که خود نیز سطحی اسنت
1

Time Difference of Arrival
Frequency Difference of Arrival
3
Line of Position
4
Location on the Conic Axis
2

برا مکانیابی سهبعد استفاده میشود ،لذا این روش در بدست
آوردن یکی از بعدها در فضا سه بعد دارا ابهام خواهند بنود.
در این مقاله برا از بین بردن این ابهنام از آننالیز حرکتنی ][10
هدف استفاده میکنیم .ساختار مقاله در ادامه به صورت زیر است.
در بخ  0-1با استفاده از روش  LOCAمکان هدف در هنر
یک از ارتفاع ها پی فرض بهدست میآید .نحوه تعیین اینن
ارتفاعها فرضی در بخ  0-9توضیح داده میشود.
در گام بعد  ،همانطور که که در بخ  0-0توضنیح داده
میشود ،با استفاده از دادهها  FDOAمقادیر اندازه و جهت بردار
سرعت به صورت مستق و صریح بهدست میآیند.
در بخ  0-9الگوریتمی برا تخمین موقعیت جدیند هندف
در فاصله زمانی هر دو اندازهگیر متنوالی دادههنا  TDOAو
 FDOAارائه میشود که در آن از انندازه و جهنت بنردار سنرعت
بهدست آمده در بخ  0-0استفاده میشنود .در اینن بخن بنه
منظور یافتن محتمن تنرین ارتفناع پنرواز از مقایسنه موقعینت
تخمین زده شده هدف در بخ  0-9با منوقعیتی کنه در بخن
 0-1و در تکرار بعد الگوریتم بهدست میآید ،استفاده میشنود.
سپس با پیشنهاد یک تابع احتمال ،به تخصیص احتمنال بنه هنر
یک از ارتفاعها اولیه پرداخته میشود و نهایتاً با روشی مشخص
ارتفاعها جدید کنه فاصنله کمتنر از یکندیگر نسنبت بنه
ارتفاعها قبلی داشته باشند به عنوان ارتفاعها محتمن بنرا
هدف پیشنهاد میشوند .این روش آن قدر تکرار منیشنود تنا بنه
دقت قاب قبولی برسیم.
در بخ  9نتایج شبیهساز الگنوریتم مکنانینابی پیشننهاد
شده و مقایسه خطنا آن بنا روشهنا دو مرحلنها  9و خطنی
معمول ،نشان داده میشود ] .[19نهایتاً در بخ  0نتیجهگیر و
جمعبند آمده است.

 -2روش تحقيق
 -1-2روش  LOCAو استفاده از اهداف با موقعيت معلوم
همانطور که در شنک ( )1مشناهده منیشنود ،سنیگنال مسنیر
مستقیم (سیگنالی که بنه صنورت مسنتقیم از فرسنتنده دریافنت
میشود) با توان زیاد و سیگنالها بازتنابی از اهنداف کمکنی بنا
توان کمتر بایند در ینک ایسنتگاه گیرننده توسن چنندین آننتن
دریافت و پردازش شوند ] .[10در واقع توس آنتنهنایی کنه بنه
سمت اهداف از پی تعیین شده جهتگینر منیشنوند ،ننوعی
جداساز فضایی بین سیگنالها به وجود میآید تا بتوان از طریق
کانالها مجزا به پردازش سیگنالها بازتابی از اهنداف کمکنی
پرداخت.
Two-Step Method

5
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با توجه به نحوه محاسبه تفاضن زمنان و فرکنانس سنیگنال
دریافتی که در یک ایستگاه گیرنده است (شک  ،)1از لحاظ عملی

Tx

تعدد اهداف کمکی با موقعیت معلوم خود منیتوانند مشنک سناز

Known Position

باشد .چرا که تعدد اهداف کمکی میتواند سبب شود کنه در هنر

RRC _ 0

R RC

مسیرِ گیرنده ،چندین سیگنال با تاخیر و داپلرهنا متفناوت بنه

R1

گونه ا دریافت شوند که نتوان تاخیر و داپلر متناسب با آن مسیر
گیرنده را بدست آورد .بنابراین در این تحقینق تنهنا از دو هندف

Known Position

R0

کمکی با موقعیت معلوم استفادهشده است.
شكل  .2نحوه قرارگیر فرستنده و اهداف با موقعیت معلوم.
فرستنده

با توجه به روش  LOCAدر فضا سهبعند بنرا بنهدسنت

محاس ه فيلتر منط ق

آوردن مکانهندسیِ صفحها که منبع تشعشعکننده در آن قنرار
آنتن مرجع

شيفت داپلر و
تا يرهای م تل

دارد ،از رابطه ( )1بهره گرفته میشود [.]11

ت مين برد ،زاویه و
داپلر هدف

[ x1 23  x2  31  x312 ]x
 [ y1 23  y2  31  y312 ] y 

هم ستگی سن ی

هدف با موقعیت
معلوم

شكارساز
CFAR

[ z1 23  z2  31  z312 ]z

()1

آنتن هدف

1
]  [ 23 3112  a12  23  a22  31  a32 12
2

شكل  .1بلوک دیاگرام گیرنده سیستم با استفاده از اهداف کمکی.

در رابطننه ( ai ،)1برابننر بننا فاصننله حسننگر ام تننا مبنند و

همننانطننور کننه در شننک ( )1مشنناهده مننیشننود ،تنناخیر و
داپلرها مختلف سیگنال مسیر مسنتقیم بنا سنیگنال بازتنابی از

 xi , yi , ziبرابر با مختصنات حسنگرها (ایسنتگاههنا اصنلی و
مجاز ) در فضا سهبعد میباشد .نهایتا پنارامتر   ijکنه بنه

اهداف کمکی همبستگیسننجی منیشنود ] [19و بنا اسنتفاده از

صورت فاصله هدف تا حسگر ام منها فاصله هدف تا حسگر ام

بلوک  1CFARبه عنوان آشکارساز ،مقادیر داپلر و تناخیر درسنت

تعریف میشود ،به شک زیر نوشته میشود ].[11

بهدست میآیند .دلی استفاده از بلوک  CFARاین اسنت کنه در
برابر سیگنالها غیر همبسته با تنوان زیناد مقناوم منیشنویم و
همچنین با انتخا مناسب نوع  CFARو انتخا ضرایب مناسنب
برا آن میتوان اثنرات یکسنان نبنودن بهنره گیرننده در بانند
فرکانسی تا حدود جبران کرد .در نهایت محاسنبات مربنوه بنه

 ij  rj  ri

()0

به این ترتیب به ازا هر  zثابت (  ) z  hiبا استفاده از روش
 LOCAو رابطننه ) (1بننرا هنندف هننوائی بننه یننک معادلننه خ ن
بهصورت  x  y  D  hiخواهیم رسید.

مکانیابی انجام میشود .نحوه استفاده از اهداف با موقعیت معلوم

با توجه به آن چه که گفته شند بنه ازا هنر ارتفناع فرضنی

در تعیین موقعیت هدف مورد نظر در شک ( )0نشنان داده شنده

معادله خ مکانهندسی هدف بهدست آید ،این معادلنه خن بنا

است.

معادله هذلولی که از رابطه تفاض زمنان ورود بنهدسنت منیآیند

با معلوم بودن موقعیت هدف شناخته شده (کمکنی) ،فاصنله
این هدف تا نقطه اندازه گینر
نسبت به محور مختصنات

(رابطه  ،)9تقاطع داده میشود.

 R0و نینز موقعینت زاوینها آن

برا این منظور اخنتالف زمنان دریافنت مسنتقیم سنیگنال

مشنخص اسنت ولنی طبعناً RRC

فرستنده و اکو این سیگنال از هدف شناخته شنده را محاسنبه

فاصننله فرسننتنده تننا مبنند ( )Reference Channelو زاویننه آن
مشخص نیست .در گام اول سعی میکنیم به کمک محن هندف

کرده و حاص در سرعت انتشار ضر میشود .اینن پنارامتر  T

شناخته شده ،معادلها از مکان هندسی فرستنده بهدست آوریم.

میشود .به عبارت دیگر پارامتر   Tبیانگر  RDOA0منیباشند و
برابر اختالف دو مسیر دریافت سیگنال میباشد.

1

2

Constant False Alarm Rate

Range Difference of Arrival
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| ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗|

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗|

| ⃗⃗⃗⃗⃗

| ⃗⃗⃗⃗|

روش معمول ح اینن دسنتگاه معنادالت اسنتفاده از شنبکه
0

جستجو است که به عنوان ینک روش بنا پیچیندگی محاسنباتی

()9

√

زیاد شناخته میشود ،به ویژه اگر ناحیه جستجو فضا سهبعند
باشد و یا دقت باالیی برا مکانیابی نیاز باشد .به همنین جهنت

√

از معادله خ  x  y  D  hiمقدار  yبر حسنب
 ، xدر رابطه ( )9جایگزین میشود.
√

()0

روش دیگر برا ح این مسئله پیشنهاد شده است.
همانطور که در ضمیمه به صورت کام اثبات شده است ،به
یک فرم بسته و صریح برا سرعت هدف میرسنیم .بعند از حن
معادالت و جایگذار آنها ،مقدار

به صنورت مسنتق از

صریح بهدست میآید.

√

̇

̇

همانطور کنه از رابطنه ( )0مشنخص اسنت بنه ازا هنر
̇

فرضی معادله باال تنها یک مجهول ( ) دارد و با ح اینن معادلنه
مقدار

بهدست میآید و سپس با استفاده از معادله خ مقندار

بهدست میآید .مختصات  xو  yبهدسنت آمنده و

و

()8
̇

̇

̇

̇

مشنخص

̇

̇

شده ،به دو پارامتر فاصله سهبعد  1و زاویه سهبعد هدف نسبت

̇

به مبد تبدی میشود.
بعد از مشخص شدن مقدار دقیق

√

()9

√

)

سرعت

(

{

 -2-2محاس ه اندازه و جهت بردار سرعت

در بخ

به منظور بهنره بنردن از دادههنا  ،FDOAابتندا شنک بنردار

()1

̇

در این معادله
موقعیت هندف و

̇

̇

̇

̇

فاصله هدف تا

حسگر مرجع میباشد .سپس فرم اسکالر رابطه ( ،)1همانطور که
در ضمیمیه آمده است ،استخراج میشود.
̇

()7
̇

 1-0مختصات هدف به ازا هر ارتفاع فرضنی محاسنبه
 0-0اندازه و جهت بردار سرعت به صورت

این روش که مبتنی بر آنالیز حرکتی هدف هوائی اسنت ،در پننج
مرحله صورت میگیرد ] .[11,17در مرحله اول بنرا  0ارتفناع
مفننروض بننرا هنندف هننوائی (بننهعنننوان مثننال

̇

میشود و با استفاده از قانون بیز به رابطه ( )11میرسیم ].[11

)ij ui (k  1

با توجه به استفاده از دو هدف کمکی ،دستگاه دو معادله و دو
و

][19 ،11 ،9 ،1

احتمال انتقال از یک ارتفاع به ارتفاع دیگر کنه بنا  ρ ijنشنان داده

فرض شده است.
مجهول تشکی میشود و مقادیر

√

کیلومتر) احتماالت برابر در نظر گرفته میشود و اینن احتمناالت
با  uiنمای داده میشوند و سپس بنا در نظنر گنرفتن مناتریس

(

که در آن با توجه بنه سناکن بنودن اهنداف کمکنی،

̇

 -3-2ناليز حرکتی و استفاده از روش پيشنهاد شده

مقندار اخنتالف زمنان ورود و ̇ بینانگر

)

)

(

̇

صریح و مستق به دست منیآیند .در بخن بعند بنا اسنتفاده از
روشی مشخص به سراغ ح مسئله ارتفاع هدف میرویم.

موقعیت حسنگر iام را نشنان منیدهند و

اختالف فرکانس ورود است و همچنین مقدار

نیز محاسبه میشود.

شد و در انتها بخ

معادله مربوه به  FDOAنوشته میشود].[19
̇

()5

 ،مقندار دقینق زاوینه بنردار

lj l

بهدست میآید.
Slant Range

()11

4

)  u (k  1

1

U ij (k  1) 

l 1

Grid Search

2

سهبعدی اهداف هوائی فعال با استفاده از یک ایستگاه گيرنده سطحی ؛ صابر کاویانی ،فریدون بهنیا
مكانیابی 


در رابطه ( U ij )11برابنر احتمنال شنرطی قنرار داشنتن در
حالت است به شره آنکه از حالت به آن منتق شده باشنیم.

()10

منظور از حالت در اینجا مشخصات حرکت هدف در ارتفناعهنا
است که برا هدف هوائی فرض شده است .بنابراین بردار حالنت
به صورت زیر تعریف میشود:
]

()19

[

در واقنع همننانطننور کننه در تعرینف مشنناهده مننیکنننیم
پارامترها ارتفاع و سرعت در راستا ارتفاع را در نظر نگرفتهایم
چرا که ارتفاع در هر تکنرار بنهروز رسنانی منیشنود و بنهعننوان
برچسب حالت شناخته میشود .در مرحله دوم ورود ها جدید
مدل حرکتی با توجه به احتماالت شرطی بهدست آمده در مرحله
4

()11

i 1

پارامتر

)X i (k  1

در رابطه ( )11برابر با مقدار بهروز

شده حالت سیستم در تکرار قبلی است که میتواند مقدار اولیه یا
خروجی بهدستآمده از تکرار قبلی باشد .همچنین

)X 0j (k  1

برابر مقدار ورود مدل حرکتی در مرحله kام است .این رابطه،
برا ماتریس کواریانس نیز به شک رابطه  10در میآید.

U ij (k  1){Pi  (k  1) 
()10

i 1

در مرحله سوم با توجه به فرض کوتاه بودن فاصله بین هر دو
اندازهگیر  ،مدل حرکتی سنرعت ثابنت بنرا تخمنین موقعینت
بعد هدف در نظر گرفته میشنود ،مزینت اسنتفاده از دادههنا
 FDOAدر این بخ

آن است که در مرحله بهروز رسنانی فیلتنر

کالمن مقادیر سرعت و جهت حرکت نیز تغییر میکنند ،در واقنع
بننردار اننندازهگیننر

بننهجننا

]

]

]

،
با توجه به تعریف بردار حالت و بردار اندازهگینر
ماتریس مشاهده بنهصنورت ینک مناتریس همنانی در نظنر
گرفته میشود.
در مرحله چهارم مقادیر احتمالی تخصنیص داده شنده ( ) u i
به هر حالت بهروز شده و مقادیر جدید اختیار میکنند .این کار
به صورت زیر انجام میشود ] .[11

) j (k )u j (k  1
()11

[ تبنندی بننه

دارا

مکانیابی کرد .بنابراین فیلتر کالمن بنا مناتریس انتقنال سنرعت
ثابت که به صورت زیر تعریف میشود به خروجیها مرحله دوم
اعمال میشود.
[

میباشد .در نهاینت
در رابطه ( ،)19ماتریس همانی
و
فیلتر کالمن با استفاده از رواب زیر به ورود ها
اعمال میشود.

j

  (k )u
i

i 1

توزیع نرمال با میانگین ) Z(kو کواریانس

) S j (k

است.

تابع چگالی احتمال براساس یک توزیع نرمال حول مقدار تخمین
زده شده با استفاده از فیلتر کالمن میباشد که این روش با الهام
گرفتن از روش بیان شده در مراجع [ ]17,11آورده شده است.
نحوه تعریف تابع چگالی احتمال و دیگر پارامترها با استناد به
روشها آنالیز حرکتی آورده شده است [.]11

حرکتی پیچیدهتر را نیز میتوان با استفاده از همنین فرضنیات

()19

)(k  1

4

ui (k ) 

در رابطه ( ،)11تابع )   j (kطبق تعریف ،برابر با تابع
چگالی احتمال مقدار تخمینزده شده )  H j X j (kاست که

[ میشود و اهداف با مدلهنا

]

[

4

])Pj0 (k  1)   [ X i (k  1)  X 0j (k  1
} [ X i (k  1)  X 0j (k  1)]T

) X j (k )  Fj X 0j (k  1
 
0
T
Pj (k )  Fj Pj (k  1) Fj  Q j
 K j  Pj (k ).H Tj ( H j .Pj (k ).H Tj  R j ) 1
 


))  X j (k )  X j (k )  K j ( Z (k )  H j X j (k

) Pj (k )  (1  K j .H j ) Pj (k


در رابطننه ( H ،)19برابننر بننا منناتریس مشنناهده Q ،برابننر بننا
برابر بنا
کواریانس نویز فرآیند و  Rبرابر با نویز اندازگیر و
بردار اندازهگیر در تکرار ام میباشد .در واقع بردار اندازهگیر
به صورت مختصات موقعیت و عناصر بردار سرعت فرستنده
که در آخرین مرحله بهدست آمده است ،تعریف میشود.

قب  ،محاسبه میشود ].[11
)X 0j (k  1)   X i (k  1)U ij (k  1

66

()17

 S j (k )  H j .Pj (k ).H Tj  R j
~ 

)  y j (k )  Z (k )  H j X j (k
~ d 2j (k ) 
~y j (k )T .S j (k ) 1 .
) y j (k

2
)  d j (k

(exp
)
  (k ) 
2
j

) 2S j (k


در مرحله پنجم که آخرین مرحله است بنا توجنه بنه مقنادیر
احتمالی بهروز شده  ، u iارتفاعها جدیند فرسنتنده تخمنین زده
میشود ،برا این کار بهصورت زیر انجام میشود.
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)) hmax_ likelihood  h(arg max (ui

()18

1i4

) h  h2 (k )  h1 (k

()15

)h1 (k )  max( hmax_ likelihood  h,0

h
h  ( k )  h
max_ likelihood 
 2
2


h
h  ( k )  h
3
max_ likelihood 

2
 
)h4 (k )  min( hmax_ likelihood  h,15km

محاسبه شده ،با استفاده از
در همین مرحله با توجه به
رابطه( x,y )0ها متناسب با مقادیر جدید ارتفاعها ِ بهروزرسانی
) بهدست میآیند ،از رواب ارائه شده در بخن 0-0
شده (
نیز به منظور بنهدسنت آوردن انندازه و جهنت بنردار سنرعت در
ارتفاعها جدید استفاده خواهیم کرد.
شبهکد روش پیشنهاد که یک روش بر مبنا تکرار اسنت،
در شک زیر مشاهده میشود .در شبه کد شک ( )9ابتدا موقعیت
هدف و بردار سرعت آن بهدست میآیند و سنپس بنا اسنتفاده از
الگوریتمی که در بخ  0-9مطرح شد ارتفاعها فرضی حرکت
هدف بهروز میشود ،این کار آن قدر تکرار منیشنود تنا اخنتالف
ارتفاعها به روز شده از مقدار مشخصی کمتر شنود .اینن مقندار
سیگنال دریافتی ،موقعیت هدف و
مشخص که مقدار آن به
موارد دیگر بستگی دارد ،با 𝜀 نمای داده میشود .در واقنع هنر
چننه  SNRکمتننر و هنندف دورتننر باشنند 𝜀 ،کننوچکتر انتخننا
میشود .چرا که در این شرای نمیتوان با دقت خوبی به تفکیک
ارتفاع پرداخت.

در این بخ برا ارزیابی روش ارائنه شنده بنه شنبیهسناز آن
پرداخته میشود .برا این منظور ابتدا باید نحوه قرارگیر اهداف
با موقعیت معلوم مشخص شود .گیرنده در مبدا مختصات ،یکی از
اهنننداف بنننا موقعینننت معلنننوم در ( )11 km ،1 ،1و دیگنننر در
( )11 km ،11 km ،hiقرار میگیرد .هدف منورد نظنر در موقعینت
( )01 km ،9 km ،hiفرض منیشنود و شنبیهسناز بنرا  hiهنا
مختلف انجام میشنود .همچننین سنرعت فرسنتنده بنه صنورت
در نظر گرفته میشود.
اگر ماتریس  ρ ijبه صورت قطر فرض شنود بنه اینن معننی
است که احتمال تغییر ارتفاع بنرا هندف هنوائی صنفر در نظنر
گرفته شده است ،در این شبیهساز با مجاز کردن تغییر ارتفاع از
یک ارتفاع به ارتفاع مجاور ،ماتریس  ρ ijبنه صنورت زینر در نظنر
گرفته میشود .ماتریس  ρبا توجه به سناریو لحاظ شنده بنرا
حرکت پرواز در نظرگرفته شنده اسنت ،در سنناریو منوردنظر
احتمال ماندن در ارتفاع قبلی بعد از هر گنام زمنانی  50درصند و
احتمال حرکت پرنده به ارتفاعها مجاور  1درصد در نظنر شنده
است .تاثیر لحاظ کردن این مقادیر برا ماتریس را منیتنوان در
رابطه ( )11مشاهده کرد.
0
0 
0.94 0.06
0.03 0.94 0.03
0 

 0
0.03 0.94 0.03


0
0.06 0.94
 0

1
M

مقادیر اولیه احتماالت  uiننینز به صنورت مسناو و بنرابنر
 ui در نظر گرفته میشوند که  M  max( i)  4است.

ابتدا فرض منیشنود هندف در ارتفناع  11کیلنومتر پنرواز
میکند و سپس نتیجه برا  u iبعد از یکبار تکرار تمنام مراحن
پنجگانه رسم میشود .نتیجه در شک ( )0آمده است.
actual height = 10km
)u (probability for each height

Hypothetical initial value of height = 0, 5km, 10km,
15km
= Hypothetical initial value of height //
, , ,
= 0.25 // Assign initial probability to any height
START
| WHILE
| > 𝜀 //
// Step 1. Acquire target position and speed (section
)2,3
] [ , , ,
)// Step 2. Proposed algorithm (section 4
// Kalman filter
,
// Kalman filter
//
, , ,
// Probability density function According to
i (k ) is obtained from Eq. 17  .

 -3نتایج و بحث

// Assign probability to any height
ui (k ) is obtained from Eq. 16  .
)

(

are updated using Eq. 19  .

The values of
End while
End

شكل  .3شبه کد الگوریتم ارائهشده در این مقاله.

)height(m

شكل  .0نحوه توزیع احتمال پرواز در هر ارتفاع بعد از یک بار تکرار.

همانطور که در شک ( )0مشاهده میشود ،احتمال حرکنت
فرستنده در ارتفاع  11 kmبیشتر از بقیه ارتفاعها است.
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برا بررسی دقت قاب حصول و بهبود قدرت تفکیک گزارش
ارتفاع هدف الگوریتم ادامه داده میشود .نتیجنه بعند از  5مرتبنه
تکرار مراح پنجگانه در شک ( )9آمده است.

Convergence of actual height

12000
11500
11000

10500
9500
9000

)height (m

همانطور که مشاهده میکنیم ارتفاع ها کاندیند از مقنادیر
] [19 ،11 ،9 ،1کیلومتر در تکرار اول (بهصنورت شنک ( ))0بنه
مقادیر ] [11001 ،11109 ،5891 ،5190متر بعد از  5بار تکنرار
در شک ( )9تبدی شده اند.

10000

8500
8000

actual height = 10km & Number Of Iteration=9

7500
)u (probability for each height

7000
8

9

7

5

6

3

4

1

2

Number Of Iteration

شكل  .9ارتفاع تخمین زده شده بعد از هر تکرار و همگرایی به ارتفاع
واقعی.

برا مشاهده عملکرد هر ینک از مراحن روش ارائنه شنده و
بررسی دقیقتر الگوریتم ،در هر بار تکرار ،ارتفاع بهروز رسانی شده
و همچنین مقنادیر احتمناالت تخصنیص داده شنده (  ) u iبنه آن

)height(m

شكل  .5نحوه توزیع احتمال پرواز در هر ارتفاع بعد از  5مرتبه تکرار.

نمای

به منظور بررسی نتایج برا حرکت فرستنده در ارتفاعهنایی
غیر از ارتفناعهنا پیشنفرض ] [19 ،11 ،9 ،1کیلنومتر  ،فنرض
میکنیم فرستنده در ارتفاع  8/9کیلومتر پرواز کند ،آنگاه نتیجنه

که بر اساس رابطه ( )15بهدست آمده است نمای

میدهد.

height update in each iteration
State 1

15

State 2
13
State 3
11
State 4
9

actual height = 8.5km & Number Of Iteration=9

7
)u (probability for each height

)height(m

شكل  .9نحوه توزیع احتمال پرواز در هر ارتفاع بعد از  5مرتبه تکرار.

در شک ( )7نحوه همگرایی الگوریتم برا موقعیت فرستنده
در ارتفاع ها  11و  8/9کیلومتر مشاهده میشود .در این شک
در هر تکرار ،ارتفاع با باالترین احتمال  u iانتخا شده است
(رابطه  .)18همانطور که میبینیم در هر دو مورد  ،بعد از طی
یک حالت گذرا  ،از یک ارتفاع پی فرض اولیه به ارتفاع درست
همگرا میشوند.

5

)height (Km

قرارگیر در هر ارتفاع (  ) u iبعند از  5مرتبنه تکنرار بنه صنورت
شک ( )1بدست میآید که واضحاً احتمال ارتفناع  8911متنر از
بقیه بیشتر است و این ارتفاع بنه عننوان ارتفناع موقعینت هندف
توس الگوریتم گزارش می شود.

داده میشود .شک ( )8ارتفاعها بنهروز رسنانی شنده را

3
1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-1

Number Of Iteration

شكل  .9مقادیر به روزرسانی شده بنرا ارتفناع در مرحلنه پننجم روش
پیشنهاد شده رابطه ()15

جدول ( )1احتمال هر ینک از حالنتهنا معرفنی شنده در
شک ( )8را بیان میکند و نحوه توزیع احتمال بین  0حالتی را
که در شک ( )8آمده است ،مطرح میکند .در واقنع جندول ()1
نحوه تخصیص احتمال به هر یک از ارتفاعها بهروز رسانی شده
برا حرکت فرستنده در ارتفاع  8/9کیلومتر را در هنر تکنرار بنه
نمای

میگذارد.
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جدول  .1تخصیص احتمال به هر یک از حالتها مطرح شده در شک (.)8
مرتبه
تکرار
19

11

9

1

1/09

1/09

1/09

1/09

19

11

9

1

1/101

1/981

1/058

1/010

19

11/1

8/9

9

1/118

1/015

1/901

1/051

11/1

5/0

7/0

9

1/190

1/999

1/909

1/017

11/1

11/1

8/7

7/0

1/10

1/091

1/901

1/051

11/1

5/1

8/0

7/0

1/108

1/055

1/90

1/091

5/0

8/9

7/8

7/0

1/000

1/990

1/070

1/19

1/191

1/909

1/905

8/7

8/0

8/1

7/8

1/08

1/995

1/099

1/109

8/79

8/99

8/99

8/19

1/15

1/997

1/919

1/197

√
√

1
1
0
9

√
√

بعد از  1111بار تکرار شبیهساز برا هر وارینانس ننویز در
هر سه روش نتیجه دقت موقعیتیابی در نمنودار زینر نشنان داده
شده است .در محور افقی شک ( )5واریانس ننویز تفاضن زمنان
) تبنندی
ورود ( ) را بننه واریننانس نننویز تفاض ن فاصننله (
کردهایم.
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بعد ح میکنند .عدم در نظر گرفتن ارتفاع پرواز خطا ثابتی
را به محاسبات میافزاید که به صورت زیر محاسبه میشود.
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در ادامه به مقایسه خطا فاصلهیابی روش ارائه شده در اینن
تحقیق با روش دو مرحلها و خطی معمول میپردازیم .[19] .در
روشها معمنول و خطنی از  9گیرننده ] [19بنرا مکنانینابی
غیرفعال سهبعند توسن دادههنا تفاضن زمنانی و فرکانسنی
سیگنال دریافتی بهره گرفته میشود ،این درحنالی اسنت کنه در
روش ارائه شده در این تحقیق از یک ایستگاه گیرنده و دو هندف
کمکی با موقعیت از پی مشخص شده (ایسنتگاههنا مجناز )
استفاده میشود .بنابراین برا مقایسه روشها معمول بنا روش
ارائه شده در این تحقیق فق سه گیرنده در نظر گرفته میشنود.
این روش در حالتی ارجحیت به دیگر روشها دارد که محدودیت
 9گیرنده وجود داشنته باشند .نحنوه چینن  9گیرننده بنرا
شبیهساز روشها مذکور به این صورت است کنه گیرننده اول
در مبدا قرار میگیرد و گیرنده دوم و سوم در موقعینت اهنداف از
پی مشخص شده قرار منیگیرنند .انندازهگینر هنا  TDOAو
 ،FDOAحاص از اضافه شدن ننویز گوسنی بنا مینانگین صنفر و
واریانس به مقدار دقیق هر کدام از پارامترهنا منیباشند .ننویز
دادههننا  TDOAو  FDOAناهمبسننته مننیباشننند .موقعیننت و
سرعت هدف همچون قب در ارتفاع  8/9کیلومتر در نظنر گرفتنه
میشود .در روشهایی که قصد مقایسه آنها با روش ارائه شده در
این مقاله وجود دارد ،مادامی که از  9گیرنده استفاده شنود تنهنا
قادر به اندازهگیر دو بعد از مختصات فرستنده یا هدف خواهنند
بود .بنابراین ،ارتفاع را نادیده گرفته و مسئله فاصنلهینابی را در دو

شكل  .6مقایسه روشها مختلف با روش ارائه شده در این روش.

همانطور که در شنک بناال مشناهده منیشنود بنرا روش
پیشنهاد شده با توجه به در نظنر گنرفتن ارتفناع از لحناظ جنذرِ
میانگینِ مربعِ خطا نتایج بهتر مشاهده میشود.
برا تبیین یک سناریو پدافند واقعی شک ( )0را درنظر
بگیرید .حال فرض کنید که میخواهیم از یک رادار فعال برا به
دست آوردن موقعیت هواپیما استفاده شود .یکی از نقناه ضنعف
رادارها فعال ،جمرهنا ننویز تنوان بناال هسنتند .در رادارهنا
تمهیدات زیاد اندیشیده میشود کنه بهنره پردازشنی رادار بناال
رفته و تا حد ممکن در برابر جمرها نویز مقاوم باشند .با اینن
حال جمر می تواند بنا بناال بنردن تنوان ارسنالی خنود ،بنر بهنره
پردازشی رادار غالب آمنده و بنه اصنطالح صنفحه رادار را سنفید
میکنند.
بننه عنننوان مثننال هواپیمننا جمننر  EA-6B1چهننار جمننر
 AN/ALQ-99حم می کند کنه هنر ینک تنوان  11/8کیلنووات
دارد .اگر بهره آنتن آن را نیز  11دسیب فرض کنیم ،آنگناه تنوان
دریافتی از این مجموعه جمر در آنتنی با سنطح منوثر  1/11متنر
مربع ،در فواص مختلف به صورت نمودار زیر است.
 1یک هواپیما دوموتوره جهت ماموریتها جنگ الکترونیک میباشد.

سهبعدی اهداف هوائی فعال با استفاده از یک ایستگاه گيرنده سطحی ؛ صابر کاویانی ،فریدون بهنیا
مكانیابی 
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جدول  .2جدول فرضیات مورد استفاده در محاسبه برد مکانیابی پسیو.
شماره

پارامتر

1

توان موثر تابشی فرستنده غیر
)
همکار (
سطح مقطع موثر آنتن رادار ()Ae
سطح مقطع رادار هدف ()σ
زمان به روز رسانی اطالعات هدف
()TUD
عدد نویز گیرنده ()Fn
فاصله فرستنده تا رادار ()RJ

0
9
0
9
1

شكل  .11توان دریافتی از جمر  EA-6Bدر فواص مختلف
مطابق با این نمودار ،حتی در فاصله  011کیلومتر  ،توان
دریافتی از جمر می تواند بی از  -91 dBmباشد .برا مقایسه،
فرض می کنیم که توان رادار  91 kWو بهره آنتن رادار نیز
 91 dBباشد ،در این صورت توان دریافتی از هدفی با سطح
مقطع رادار  111متر مربع به صورت نمودار زیر است.

مقدار
1000W
1m2
2

3000m

)10ms (0.01sec
8dB
100km

در رابطه ( )01حداق توان دریافتی ( ) بنرا آشکارسناز
سیگنال دریافتی بهدست میآید.
()01
توانی که رادار از بازتا سیگنال از جمر دریافت میکند برابر
است با:
()01
توان نویز حرارتی دریافتی برابر است با:
()00
در رابطه ( K )00برابر ثابت بولتزمن 1و برابر عندد ننویز و
برابر مدت زمان بودن برا رو هندف و دریافنت سنیگنال
برابر پهنا باند نویز دریافتی گیرننده
میباشد .در واقع مقدار
میباشد .برا قاب شناسایی بودن هدف باید:

شكل  .11توان دریافتی از هدف در رادار.

همانطور که می بینیم ،توان دریافتی از جمر بسیار بناالتر از
توان دریافتی از هدف است .حتنی اگنر رادار بهنره پردازشنی 91
دسیب داشته باشد ،باز هم جمر که در فاصله  011کیلنومتر
است می تواند رادار را تا فاصله  91کیلومتر کور کند.
وجود جمرهایی با این قندرت منا را وا منی داردکنه بنه فکنر
مدها پیشرفته تر مقابله با جمر باشیم .یک راه ح هوشنمندانه
برا این منظور آن است که از سیگنال خود جمر به عنوان منبع
تاب استفاده کنیم .اصول این کنار مشنابه رادارهنا غینر فعنال
است .این رادارها سنیگنال ارسنالی از مننابع غینر رادار (ماننند
سیگنال رادیو  FMیا  AMیا تلوزیون دیجیتال و یا  )...را به عنوان
مرجع میگیرند.
در ادامه بُرد سامانه برا یک سناریو عملی همچنون تنوان
موثر و فاصله مشخص هدف با موقعیت معلوم تا گیرننده رسنم
میشود .این مشخصات در جدول ( )0آمده است.

()09

شک هایی که در ادامه رسم میشود برحسب SNRها
متفاوت رسم میباشد .در صورت حداق  SNRها باالتر از صفر
میبایست طبق رابطه ( ،)09مقدار سمت راست نامساو را
تعیین کنیم .اعداد نوشته شده بر رو هر یک از منحنیها
نمای گر اختالف مقدار سمت راست نامساو رابطه ( )09در
 SNRمورد نظر با این مقدار در  SNRصفر میباشد که در رابطه
( )00نشان داده شده است.

()00

Boltzmann Constant

1

110

شكل  .12ناحیه پوش
موثر تابشی1111وات.
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برا فرستنده در فاصله 111کیلومتر با توان

برا فاصله 111کیلومتر و توان موثر تابشی  1کیلووات به
11دسیب خواهیم داشت.
منظور رسیدن به

همانطور که در شک ( )10مشاهده میکنیم افزای حداق
 SNRتغییر زیاد بر رو حداکثر برد سامانه خواهد داشت ،عدد
11دسنیب را
 79بر رو منحنی حداق برد سامانه در
نشان میدهد .البته طبق رابطه باال اگر زمان بودن بر رو هندف
( ) را افزای دهیم میتوانیم برد را افزای دهیم.
فرستنده بنا EIRP

همانطور که در این شک میبینیم ،برا
برابر  1کیلووات میتوان به برد آشکارساز حنداق  91کیلنومتر
حول گیرنده و حول هدف با موقعیت معلوم رسید .در واقع هر چه
حداق  SNRمورد نیاز گیرنده بیشتر باشند حنداکثر بنرد سنامانه
کاه مییابد.

 -0نتي هگيری
با توجه به نتایج شبیهساز  ،با استفاده از روش پیشنهاد در این
مقاله ،مکانیابی سه بعد یک هدف هوائی فعال (منبع رادیوئی)
با بهرهگیر از یک گیرنده و دو هدف بنا موقعینت معلنوم میسنر
شده است .همانطنور کنه منیداننیم ،در حالنت معمنول ،بنا بنه
کارگیر دو هدف با موقعیت معلوم فق میتوان هندف اصنلی را
در دو بعد موقعیتیابی کرد ولی با اسنتفاده از الگنوریتمی کنه در
این مقاله مطرح شده است ،تعیین موقعیت فرستنده در سنهبعند
انجام شده است .همچنین پیچیندگی پنایین محاسنباتی در اینن
روش خود مزیتی محسو میشود که این روش را از لحاظ عملی
جذا میکند ،چرا که تمام مجهنوالت بنهصنورت مسنتق و بنه
شک بسته محاسبه میشوند.
در روشها مشابه برا حن معنادالت  TDOAو  FDOAاز
روش نیوتن 1از  11مرتبه تکرار استفاده میشنود ([ ،)]19کنه در
Newton’s Method

1

روش ارائه شده در این مقاله از یک فرم بسته و صریح بنرا حن
معادالت  TDOAو  FDOAاستفاده شده اسنت .همچننین اگنر از
روش بازگشتی استفاده نشود برا رسنیدن بنه  191متنر در 19
کیلومتر ارتفاع متصور برا هندف هنوائی فعنال بایند بنرا 111
ارتفاع مفروض با اختالف  191متر معنادالت را نوشنت و حرکنت
منطبق با مدل حرکتی هدف را بنهعننوان ارتفناع هندف انتخنا
کنیم ،حال آنکه در این روش فق  0ارتفاع را در نظر میگینریم
و به ارتفاع واقعی هندف همگنرا منیشنویم .بننابراین 09 ،بنار در
محاسبات مربوه به ارتفاع کاه محاسبات داشنته و  11مرتبنه
کاه محاسبات در ح معنادالت  TDOAو  FDOAنسنبت بنه
روش نیننوتن ] [19مننیباشنند و مجموعنناً  091مرتبننه کنناه
محاسابات داشته ،البته این روش برا نسبتها سیگنال به نویز
پایین امکان عدم همگرایی دارد .در روشها مکانینابی معمنول
که قصد مکانیابی سایتها رادار را دارنند ] ،[18حتمناً بایند
اطالعات و سیگنالها دریافتی از سایتها رادار خوشهبند
شوند تا بتوانیم اطالعات دریافتی از حسگرها را به درستی به یک
فرستنده اختصاص دهیم ،که نیاز به زمان و محاسنبات بیشنتر
نسبت به روش مذکور دارند.
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بهصورت معادل برا پارامتر ̇ یا ̇ خواهیم داشت.
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در این ضمیمه به اثبات یک فرم بسنته و صنریح بنرا بنهدسنت
آوردن اندازه و جهت بردار سرعت هدف متحرک هوائی با استفاده
از رابطه ( )1پرداخته میشود .ابتدا با توجه به تعریف پارامترهنا
موجود در رابطنه ( )1و فرضنیات مسنئله همچنون سناکن بنودن
حسگرها فرم غیر بردار آن بهدست میآیند .سنپس بنه منظنور
سهولت در ادامه روند ح مسئله رابطه ( )1بازنویسی میشود.
̇
̇

̇

̇

̇

)⃗

⃗

(

|

|

| ⃗|

|

̇
̇
̇

در نهایت رابطه ( )1که بهصورت بردار نوشته شده بنود ،بنه
فرم زیر نوشته میشود.
̇

()08

)

(

̇

با ساده ساز معادله ( ،)08به شک صریح و مستق برا هر
کندام از مجهنوالت مننیرسنیم .بننرا اینن کننار تنابع سننینوس و
کسینوس رابطه ( )08بس داده میشود.
)

)

(

(

()05
̇

̇

سپس رابطه ( )05مرتب و طرفین رابطه بر
میشود.
)

)

()91

(

تقسیم
(

(

(

)
̇

̇

برا خالصهنویسی ،قسمتهایی از رابطه ( )91بنه اختصنار و
بهصورت زیر بازنویسی میشود.
()91

̇

̇ صنفر
̇ و
با توجه به ساکن بودن حسگرها ترمهنا
در نظر گرفته میشوند .همانطورکه قنبالً گفتنه شند ،مقندار
اختالف زمنان ورود  ̇ ،بینانگر اخنتالف فرکنانس ورود و
بیانگر اندازه بردار موقعیت هدف نسبت به حسگر مرجع اسنت
که اندازه (( و جهت آن ( ) در رابطنه ( )9بنهدسنت منیآیند.
پارامتر ̇ مشتق اندازه بردار موقعیت هدف نسنبت بنه حسنگر
مرجع ( ̇ ) است که باید برحسب اندازه ( ) و جهت بردار سرعت
( ) نوشته شود .رابطه کلی مشتق انندازه ینک بنردار فرضنی در
رابطه ( )01نوشته شده است.
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⃗
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)

پيوست

()09
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)

(

)

(

{

با جایگذار رابطنه ( )91در رابطنه ( )91و سنادهسناز آن،
برا ها  1و  0معادالت زیر تشکی میشود.
̇

()90

̇

))

√
̇
̇

))

√

(

(

(

(

{

معادله ) (Iبهصورت زیر بازنویسی میشود.
)))

)

(

()99
̇

(

)

(

)

(

(

̇
√(

بعنند از بس ن تننابع سینوسننی و جننایگزار رابطننه ) (IIبننه
معادله ( )90میرسیم که تنها مجهول آن میباشد.
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بعد از ح این معادله ،مقدار
بهدست میآید.

بهصورت صریح و مسنتق از
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بعد از محاسبه مقدار  Vبا اسنتفاده از رابطنه ( )90مقندار
نیز بهدست میآید.

