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 -1استادیار -2 ،دانشجوی دکتری -3 ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شاهد
(دریافت79/23/22 :؛ پذیرش)79/29/11 :

چکیده
در این مقاله ،استفاده از آنتن های جهتی برای افزایش دقت تخمین زاویه ورود در حضور تزویج مقابل در آرایه دایروی یکنواخت پیشنهاد شده
است .آرایه دایروی یکنواخت به دلیل توانایی در تخمین زاویه ورود بهه وهوری یکنواخهت در مدهدوده  0الهی  930درجهه از اهمیهت بها یی
برخوردار است .از طرفی با توجه به ساختار آرایه دایروی یکنواخت ،در مقایسه با آرایه خطی یکنواخت ،اثر تزویج در آن شدیدتر است .در ایهن
مقاله نشان خواهیم داد که استفاده از آنتنهای جهتی ،موجب بهبود دقت تخمین زاویه ورود میگردد .به منظور جبران اثر تزویج متقابهل بهر
عملکرد تخمین زاویه ورود از کالیبراسیون خودکار استفاده میکنیم .در روش پیشنهاد شده ،زاویه ورود و ضرایب تزویج با یه رونهد تکهراری
تخمین زده میشوند .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که استفاده از آنتن های جهتی و روش پیشنهادی جهت تخمهین ضهرایب تهزویج ،دقهت
تخمین زاویه ورود را در حضور تزویج متقابل به ووری قابل مالحظهای بهبود میبخشد.

واژگان کلیدی
زاویه ورود سیگنال ،آرایه دایروی یکنواخت ،آنتنهای جهتی و تزویج متقابل

 -1مقدمه
تخمین زاویه ورود سیگنالهای باند باری ی مسئله بسیار مهم
در پردازش سیگنال آرایهای است که در دهههای گذشته به دلیل
کاربردهای گسترده آن در حوزههای مختلفی از قبیل رادار ]،[1-7
مکانیابی ] [9و ارتباطای سیار ] ،[4توجه بسیار زیادی را از سوی
مدققین به خود جلب کرده است .روشهای مرسوم برای تخمین
زاویه ورود سیگنال به ی آرایه عبارتند از روشههای مبتنهی بهر
زیر فضا ] ،[5-1روشهای مبتنی بر جههتدههی پرتهو ]،[8 -10
روش های مبتنهی بهر حسهگری فشهرده ] [11-14و تخمهینگهر
بیشینه شبیهنمهایی ] .[15-18ایهن الگهوریتمهها ،در حهالتی کهه
مشخصای آرایه به ووری کامل در دسترس باشد ،کهارایی بسهیار
خوبی از خود نشان میدهند .با این حهال در کاربردههای عملهی،
عوامل ناخواسته از قبیل تزویج متقابل ،مشخصای آرایهه را تدهت
تاثیر قرار می دهد ] .[13-70به همین دلیل ،عملکهرد روشههای
ذکرشده در حضور تزویج متقابل بین آنتنهای آرایهه ،بهه میهزان
قابل توجهی افت خواهد کرد ].[71-77
منظور از تزویج متقابل آن است که سیگنال دریافتی در ی
عنصر آرایه بر اثر عوامل مختلف ،از قبیل انتشار مجدد سیگنال بر
روی عنصر دیگر از آرایه القا می شود و به عبارتی بر روی سیگنال
*

رایانامه نویسنده پاسخگوmah.ferdosi@gmail.com :

این عنصر نشت میکند .شدی و فاز تزویج بین هر دو آنتن آرایه
توسط عدد مختلطی موسوم به ضریب تزویج متقابل بیان میشود.
ضریب تزویج متقابل بین هر دو آنتن ،با فاوله آنها نسبت عکس
دارد .زمانی که آنتنها بسیار نزدی به هم قرار گرفته باشند ،اثر
تزویج قابل ورف نظر نخواهد بود .معمو ً در وورتی که تزویج
متقابل مشخص باشد ،الگوریتمهای تخمین زاویه ورود را میتوان
بهگونهای تغییر داد که اثر تزویج در آنها در نظر گرفته شود
] .[79با این حال ،تعیین ضرایب تزویج به عنوان پارامتر مشخص
بسیار مشکل و در اکثر مواقع غیر عملی است ].[74
برای رفع مشکل تزویج متقابل بین آنتنهای آرایه ،دو دسته
الگوریتمهای کالیبراسیون آفالین و کالیبراسیون آنالین (خودکار)
پیشنهاد شده است .در ] [75-78دستهای از الگوریتمها که از
روشهای کالیبراسیون آفالین استفاده میکنند ،ارائه شده است.
در این روشها با ارسال سیگنالهایی در زاویه مشخص ،ضرایب
تزویج آنتنها اندازهگیری شده و سپس در الگوریتم جهتیابی،
اثر آنها منظور میشود .استفاده از این دسته از روشها ،پرهزینه
و زمانبر است .عالوه بر این ،کالیبره کردن آرایه در بسیاری از
مواقع عملی نیست ] .[74روشهای کالیبراسیون خودکار به دلیل
تخمین همزمان زاویه ورود و ضرایب تزویج ،بدون نیاز به کالیبره

مجله علمی -پژوهشی ”رادار “ ،سال ششم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1931

78

کردن آرایه ،توجه بیشتری را به خود جلب کرده است ].[73-99
در ] ،[90الگوریتمی برای جبران اثر تزویج متقابل در آرایه خطی
یکنواخت پیشنهاد شده است .در ] [91ی روش تخمین زاویه دو
بعدی در حضور تزویج با استفاده از الگوریتم  MUSIC1برای آرایه
مربعی یکنواخت پیشنهاد شده است.
در ] [97-99دو الگوریتم کالیبراسهیون خودکهار بهرای آرایهه
دایروی پیشنهاد شده است .در این دو روش به وهوری همزمهان
زاویه های ورود و ضهرایب تهزویج بها اسهتفاده از سهاختار فضهایی
ماتریس تزویج متقابل تخمین زده میشوند .با ایهن حهال ،ههر دو
روش نیاز به اطالعهای پیشهین دارنهد کهه در عمهل در دسهترس
نیست .در ] ،[94ی روش برای تخمهین تهزویج متقابهل و زاویهه
ورود در فضای باریکه 7پیشنهاد شده است کهه نیهاز بهه دانسهتن
تعداد ضرایب تزویج غیر وفر دارد .در ] ،[95ی الگوریتم تکراری
که قابلیت اعمال به آرایه با ساختارهای مختلف را دارد ،پیشهنهاد
شده است .الگوریتم پیشنهاد شده قادر است به وهوری همزمهان
زاویهی ورود و ماتریس تزویج متقابل را تخمین بزند.
روشهای اشاره شده برای تخمین زاویه ورود در حضور تزویج
متقابل ،بر پایه آرایه با آنتنهای همه جهته استوار هستند .با ایهن
ندوه مدل سازی ،اثر تزویج متقابل به ووری یه مهاتریس ثابهت
که به جهت ورود سیگنال وابسته نیست ،در نظر گرفته میشهود.
در حالی که در کاربردهای عملی ،آنتن ها دارای الگوی تشعشهعی
جهتی هستند.
از آن جا که آرایه دایروی توانایی تخمین زاویه ورود سهیگنال
در مددوده  0تا  930درجه را بهه وهوری یکنواخهت دارد ،بهرای
کاربردهای عملی مناسب است .با توجه به ساختار هندسی آرایهه
دایروی ،اثر تزویج در آن شدیدتر از آرایه خطی یکنواخهت اسهت.
بنابراین ،ارائه روشهایی برای هر چه بهتر برطرف کردن اثر تزویج
متقابل در آرایه دایروی یکنواخت ضروری است.
در این مقاله ،روشی برای تخمهین زاویهه ورود در یه آرایهه
دایروی یکنواخت با استفاده از آنتنهای جهتی که در آن ضهرایب
تزویج بین آنتن ها نهامعلوم اسهت ،پیشهنهاد مهیدههیم .در روش
پیشنهادی ،بهرا ی رفهع مشهکل تهزویج متقابهل ،از کالیبراسهیون
خودکار استفاده می شود .با اسهتفاده از یه آرایهه بها آنهتنههای
جهتی ،روش ترتیبی که به ووری تکراری زاویههای ورود و تزویج
متقابل بین آنتنها را تخمین میزند ،پیشنهاد میدهیم .ابتهدا بها
نادیده گرفتن اثر تزویج متقابل ،تخمین اولیهای از زاویههای ورود
به دست می آید .سپس به ووری تکراری ماتریس تهزویج متقابهل
از حل ی مسئله بهینهسازی مدهد پیشهنهاد شهده در ] [95و
1- MUltiple SIignal Classification
2- Beam domain

زاویههههههای ورود بهها اسههتفاده از الگههوریتم  MUSICتخمههین زده
می شوند .نتایج شبیه سازی نشان می دهد که استفاده از آرایهه بها
آنتنهای جهتی حتی در حضور تزویج متقابل دقت تخمین زاویهه
ورود را بهبود میبخشد.
ساختار مقاله در ادامه به این ووری سازماندهی شهده اسهت.
در بخش  ،7مسئلهی تخمین زاویه ورود برای ی آرایهه دایهروی
یکنواخت با آنتن های جهتی مدل سهازی مهی شهود .در بخهش ،9
تخمین زاویه ورود با روش  MUSICبررسی میشود .در بخش ،4
به مدلسازی و تخمهین زاویههی ورود در حضهور تهزویج متقابهل
پرداخته شده است .در بخش  ،5تخمین ماتریس تزویج با استفاده
از ی آرایه دایروی یکنواخت با آنتنهای جهتی مورد بررسی قرار
میگیرد .در بخش  ،3نتایج شبیهسازی ارائه خواهد شد .در نهایت
در بخش  ،1نتیجهگیری از کار انجام شده ارائه میشود.

 -2مدلسازی تخمین زاویه ورود بررای آرایره برا
آنتنهای جهتی
مطابق شکل ( ،)1ی آرایه دایروی یکنواخت با  Nآنهتن جهتهی
در نظر گرفته می شود .اگر  Kسیگنال باند باری میهدان دور بهه
ترتیب از زاویهههای افقهی    1 , 2 ,..., K Tو زاویههههای
عمههودی    1 , 2 ,..., K Tتوسههط یهه آرایههه دایههروی
یکنواخت با شعاع  rدریافت شود ،سیگنال دریافتی در آنهتن n
ام x n (t) ،و بهههههههههههههههههههردار دریهههههههههههههههههههافتی
T
) x(t)   x1 (t) x 2 (tاست که بهه وهوری
x N (t)
زیر مدل میشود ]:[93

()1

s1  t    n1  t  

 



x  t   a  1 ,1 ,..., a  K ,K  



 

sK  t    n N  t  

)As  t   n(t



در رابطه ( s  t   s1  t , s2  t ,..., sK  t  T ،)1بهردار سهیگنال
ارسالی منابع مختلف و  n  t   N1بردار نویز آنتنها در لدظهه
 tاست .نویز آنتن های مختلف دارای توزیع گوسهی بها میهانگین
وفر و واریانس یکسان   2در نظر گرفته می شوند .فرض بهر ایهن
است که نویز آنتن های مختلف آرایه از یکدیگر مسهتقل هسهتند.
همچنین نویز هر آنتن ی فرآیند تصهادفی گوسهی سهفید اسهت
(لدظههههههای مختلههف نههویز نسههبت بههه هههم مسههتقل هسههتند).
 a  k ,k بردار پاسخ آرایه برای سیگنالی است کهه از راسهتای
  k ,k وارد آرایه می شود و  Aی ماتریس  N  Kاست کهه
ستون های آن شامل بردار پاسخ آرایه منابع مختلف هستند .بردار
پاسخ آرایه دایروی بهرای سهیگنال ارسهالی در راسهتای  k ,k 
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طبق رابطه ( )7تعریف میشود ].[93
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در رابطه ( g(.) ،)4ی تهابع غیهر منفهی و متنهاو بها دوره
تناو  2است .بدیهی است بهازای ههر  k  0, 2چنانچهه
 g1  k   g2  k   ...  g N  k   1در نظر گرفتهه شهود،

آنگاه پاسخ آرایه با حالتی که آنتنها همه جهته هستند ،یکسان
خواهد شد.

شکل ( :)1آرایه دایروی یکنواخت با

N

آنتن.

2 jr

sin  k  cos k 1  
g1  k , k  e 



a  k , k   
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g   ,   e  sin  k  cos k  N  
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()7

در رابطههههه (،)7



طههههول مههههو سههههیگنال ارسههههالی و

 g1  k , k  ,g2  k , k  ,...,g N  k , k اعهههداد حقیقهههی

هستند که بهره آنتنها را در راستای   k , k نشان میدهنهد.
همچنههین   n   n  1 2 , n  1, 2,..., Nمکههان قرارگیههری
N

آنتنها را در آرایه ،مطابق شکل ( )1نشان میدهد.
بدون از دست دادن کلیت مسئله فرض مهی شهود کهه زاویهه
ورود عمهههههودی همهههههه منهههههابع  30درجهههههه هسهههههتند
(  k  900 , k  1,2,...,Kیعنی منابع و آنتن هها در یه وهفده
یکسان قرار گرفتهاند) .بنابراین ،با این فرض پاسخ آرایه در رابطهه
( ،)7به ووری رابطه ( )9اوالح میشود.

()9

2 jr

cos k 1  
g1  k  e 



a  k   



2 jr
g    e  cos k  N  
 N k


با فرض اینکه الگوی بهره تمام  Nآنتن آرایه یکسان بوده و
بیشینه بهره هر ی از آنتنها در راستای مرکز آرایه باشد ،پاسهخ
آرایه بر اساس رابطه ( )4بیان میشود.
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از آن جا که بردار پاسخ آرایه ،پاسخ دامنه و فاز آنتنهای آرایه
را در جهتهای مختلف نمایش میدهد ،بهره ) ، g(.بهره ولتاژ یها
جریان نسبت به آنتن همه جهته است .معمو مشخصای آنتنها،
بر حسب توان تشعشعی یا دریافتی در راستای خاوی نسهبت بهه
ی آنتن همه جهته مشخص میگردند .اگر الگوی توان ی آنتن
با بهره خطی  G  نسبت به آنتن همههجهتهه نشهان داده شهود،
آنگاه  g    G خواهد بود.
برای بررسی تأثیر الگوی جهتی بر دقت تخمهین زاویهه ورود،
زم است که ی مدل برای الگوی تشعشهعی آنهتنهها مشهخص
شود .در ادامه ،مدل ارائهشده برای الگوی تشعشعی آنتن و تهأثیر
استفاده از آنتنهای جهتهی در دقهت تخمهین زاویهه ورود مهورد
بررسی قرار میگیرد ].[93
در حالت کلی الگوی بهره یه آنهتن مهیتوانهد شهکلههای
متفاوتی داشته باشد ولی برای مدلسازی آن بایهد از یه رابطهه
مشههخص اسههتفاده کههرد .در ] [93از  (1  cos())mبههه وههوری
تقریبی برای مدلسازی الگوی بهره ی آنتن جهتی استفاده شده
است .که در آن m ،پارامتری اسهت کهه میهزان جهتهی بهودن را
کنترل میکند .در شکل ( ،)7الگوی بهره بهازای مقهادیر مختلهف
 mنشان داده شده است .مشخص است که با افهزایش  mمیهزان
جهتی بودن الگوی تشعشی آنتن افزایش مهییابهد و بهه عبهارتی
عرض لو اولی کاهش می یابد .الگوی تشعشعی نرمهالیزه شهده
برای ی آرایه دایروی با  Nآنتن به وهوری رابطهه زیهر تعریهف
میشود ]:[93
m

()5

2  n  1  

D 
G n     m 1  cos   
 

N
2 


n  1, 2,..., N

در رابطه فوق n  1, 2,..., N ،شماره آنتن را نشان میدههد.
با توجه به یکسان بودن آنهتن هها و بها اسهتفاده از رابطهه (D ،)5
میزان جهتی بودن آنتن بوده و از رابطه ( )3بهدست میآید ]:[93
() 3

22m  2 
sin    dd

2 

m

D

  1  sin   1  cos  
m

0 0

با توجه به رابطه ( ،)3واضح اسهت بها انتخها  ، m  0بههره
آنتن برابر  D  1خواهد شد که معادل ی آنتن همه جهته است.
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 diag  p ی ماتریس قطری است که در قطر اولی آن اعضای
بردار  pقرار گرفتهاند .در عمل ،امکهان مداسهبه دقیهق مهاتریس
همبستگی بردار سیگنال دریافتی وجود ندارد .با فهرض ارگادیه
بودن سیگنال ارسالی ،ماتریس همبستگی را میتوان با استفاده از
 Mمشاهده زمانی مختلف از بردار خروجی آرایه ،طبق رابطه ()3
تقریب زد:
()3

t

M

H

xtx
t 1

1
Rˆ x 
M

تجزیه ویژه ماتریس همبستگی آرایه که با استفاده از مشاهده
آنتنهای آرایه تقریب زده میشود را میتوان بهووری زیر نمایش
داد:
()10

ˆ  UΛUH  U Λ UH  2 U UH
R
x
s s s
n n
مهاتریس  Rˆ xو Λ

در رابطه ( U ،)10شامل بردارهای ویژه ی
ی ماتریس قطری است که درایههای روی قطر اولی آن شهامل
مقادیر ویژه ماتریس ˆ
 Rهستند .همچنین ستونهای ماتریس U s
x
و  U nبه ترتیب شامل بردارههای ویهژه تشهکیل دهنهده زیرفضهای
سیگنال و زیر فضای نهویز هسهتند .درایههههای روی قطهر اوهلی
ماتریس  Λ sمقادیر ویژه فضای سیگنال را نشان میدهند.
شکل ( :)2تقریبی از الگوی تشعشی آنتن جهتی برای مقادیر مختلف
 mدر    90الف) مختصای قطبی ) ،مختصای کارتزین.

 -9تخمین زاویره ورود برا اسرتهاده از ارگروریتم
MUSIC
برای تخمین زاویه ورود ،روش های متعددی پیشنهاد شده اسهت.
یکی از روشهای متداول تخمین زاویه ورود که دارای دقت بسیار
مناسبی است ،الگوریتم  MUSICنام دارد .الگهوریتم  MUSICبهر
پایهی مداسبه ماتریس همبستگی بردار سیگنال دریافتی از آرایه
استوار است .ماتریس همبستگی بردار سیگنال دریهافتی آرایهه از
رابطه ( )1بهدست میآید.
()1





R x  E x  t  xH  t   ARs AH  2I

در این رابطه R s ،ماتریس همبستگی بردار منهابع اسهت .بها
فرض اینکه سیگنال منابع مختلهف از یکهدیگر مسهتقل باشهند،
ماتریس  R sقطری بوده و بهووری زیر نمایش داده میشود:





R s  E s  t  s H  t   diag  p 

()8





 diag  p1 , p2 ,..., p K 

T

در رابطههه ( p k ،)8تههوان منبههع  kام را نشههان مههیدهههد و

بردار پاسخ آرایه در راستای منابع بهر زیرفضهای نهویز عمهود

است یعنی  ، UHna  k   0لذا در الگهوریتم  ،MUSICبها فهرض
اینکه تعداد منابع ارسالکننده سیگنال مشخص باشد ،زاویههای
ورود از طریق پیدا کردن مکان  Kبیشینه مدلی بزرگ تهابع زیهر
تخمینزده میشود ].[93
()11

1

  U N UHNa  

H

a

f   

برای یافتن بیشینه مدلی این تابع ،مقدار تابع  f   برای
مقادیر مختلف    0, 2با فواول گسسته به حد کافی
کوچ مداسبه شده و در نهایت  Kبیشینه مدلی یافته میشود.
در ی آرایه با آنتنهای جهتی یا همه جهته ،اطالعای زاویه ورود
با استفاده از پاسخ فاز آنتنهای آرایه بهدست میآید .پاسخ فاز
آرایه با استفاده از موقعیت آنتنها مشخص میشود .در آرایه
خطی یکنواخت برای جلوگیری از ایجاد لو های جعلی و ابهام
در تخمین زاویه ورود ،فاوله آنتنها کمتر از   / 2در نظر
گرفته میشود .در حالی که در آرایه دایروی تا زمانی که تعداد
آنتن ها مناسب انتخا شود ،مشکل ابهام فاز به وجود نخواهد
آمد .هرچند در بسیاری از کاربردها ،به جهت هزینه پایین ،اندازه
کوچ و پیچیدگی کمتر ،مطلو است که از تعداد آنتنهای کم
استفاده شود.

تخمین زاویه ورود در حضور تزویج متقابل نامعلوم در آرایه دایروی یکنواخت با آنتنهای جهتی؛ مدمود فردوسی زاده نائینی و همکاران

در ی
2  

آرایه دایروی با  Nآنتن همه جهته ،ابهام در شعاع


 r   /  2 2  2 cos و با تر اتفاق میافتد ] .[93برای


 N  



مثال اگر  N  4انتخا

شود ،ابهام در شعاع با تر از

 r   / 2 2رخ خواهد داد که در این شعاع فاوله آنتنها
 d   / 2است .اگر از ی
استفاده شود ،ابهام فاز از بین خواهد رفت ،از طرفی کاهش شعاع
آرایه منجر به تقویت اثر تزویج خواهد شد .از آنجا که آنتنهای
جهتی دارای بهرههای متفاوتی در جهتهای مختلف هستند،
مشکل ابهام فاز با استفاده از اطالعای بهره آنتنها قابل حل است
] .[93این مزیت منجر به افزایش دقت تخمین خواهد شد.
بنابراین ،با استفاده از آنتنهای جهتی میتوان شعاع دایره را به
منظور کاهش اثر تزویج متقابل افزایش داد.
آرایه با شعاع کمتر از r   / 2 2

 -4تخمین زاویه ورود در حضور تزویج متقابل
رابطه ( ،) 1مدل بردار سیگنال دریافتی آرایه را در حالت ایدهآل
نمایش میدهد .در حضور تزویج متقابل ،بردار سیگنال دریافتی
آرایه به ووری رابطه ( )17مدل میشود:
x  t   CAs  t   n  t 

()17

 sk  t   n  t 

k

در رابطه ( C  NN ،)17ماتریس تزویج متقابل است.
ماتریس تزویج متقابل برای ی آرایه با  Nآنتن بهووری زیر
تعریف میشود:

()19

 C11 C12
C
C22
C   21


C N1 C N2

در رابطه ( Cij ،)19میزان تزویج سیگنال دریافتی آنتن  iام
روی سیگنال دریافتی توسط آنتن  jام را نشان میدهد .تزویج
متقابل بین هر دو آنتن ی آرایه به فاوله بین دو آنتن از یکدیگر
وابسته است ( .) Cij  C ji
برای آرایه دایروی یکنواخت با تعداد آنتنهای زو  ،دروورتی
که فاوله هر دو آنتن متمایز   i, jاز نصف کمان آرایه بیشتر
باشد یا بهعباری دیگر

N
2

 ، | i  j |آنگاه | Ci, j  CN,|i  jخواهد

بود .در این حالت با تعریف

Ci, j

c1

c N/2 1

c N/2

c N/2

c N/2 1

c2 ...
c1

c0

c N/2 1

c N/2  2

c0

c1

c0
c N/2  2

c N/2 1

c4

c3

c3

c2

 c0

c1
c2

C  


c
 2
c1

با توجه به رابطه ( ،)14ماتریس ناشی از اثر تزویج متقابل
دارای ساختار توپلیتز است .چنانچه تعداد آنتنهای آرایه زو
باشد ،آنگاه تعداد ضرایب تزویج

متمایز  1

N
2

 L بوده و

ماتریس تزویج از رابطه زیر بهدست میآید ]:[73

c0 ,c1,...,cL1,cL2 ,...,c1

()15

C  Toeplitz

اگر تعداد آنتنهای آرایه فرد باشد ،در وورتی که فاوهله ههر
دو آنتن متمایز آرایه   i, jاز نصف کمان آرایه بیشتر باشد یا بهه
عباری دیگهر

N 1
2

 ، | i  j |آنگهاه | Ci, j  CN,|i  jخواههد

بود و ماتریس تزویج برای آرایه دایروی یکنواخت بههوهوری زیهر
اوالح میشود.

K

a 

C

k 1

C1N 
C2N 


C NN 

c1 
c2 
c3 

( )14



c1 
c0 

91

| c|i  jماتریس تزویج برای

آرایه دایروی یکنواخت به ووری رابطه ( )14اوالح میشود:

c1 

c2 
c3 

( )13




c1 
c0 


c(N 1)/2

c(N 1)/2

c2

c1

c(N 1)/2

c(N 3)/2

c1

c0

c(N 3)/2

c(N 5)/2

c0

c1

c0
c(N 3)/2

c(N 1)/2

c4

c3

c3

c2

برای تعداد آنتن فرد ،تعداد ضرایب تزویج متمایز

 c0

c1
c
 2

C



c2
c
 1
N 1
2

L

بوده و در این حالهت مهاتریس تهزویج از رابطهه ( )11بهه دسهت
میآید:
()11

c0 ,cl ,...,cL1,cL1,cL2 ,...,c1

C  Toeplitz

در شکل ( ،)9برای ی آرایه با  N  8آنتن ،اثر تزویج متقابل
بین آنتن شماره ی با دیگر آنتنهای آرایه نشان داده شده است.
از آنجا که ضرایب تزویج متقابل بین دو آنتن مختلف با فاوله
دو آنتن از یکدیگر رابطه عکس دارد ،بنابراین ،میتوان رابطه زیهر
را نوشت:
()18

1  c0 | c1 | ... | cL1 | 0
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بنابراین ،در این حالت ،تابع چگهالی طیهف فضهایی الگهوریتم
 MUSICبهووری زیر تعریف میشود:

c4
c3

1

()79

c2

aH ()CH U n U H
)n Ca(

3

2

c1

c1

در حضور تزویج متقابل ،زاویههای ورود با استفاده از مکان

4

 Kقله بزرگ از تابع  f   بهدست میآید .به این تابع چگالی
طیف فضایی گفته میشود .در وورتی که ماتریس تزویج C
معلوم باشد ،زاویههای ورود به راحتی با استفاده از رابطه ( )79و
مشخص کردن  Kبیشینه مدلی این تابع قابل مداسبه است .اما
دروورتیکه ماتریس تزویج معلوم نباشد ،باید روشی بهدست آورد
که بتواند زاویههای ورود و ماتریس تزویج را بهووری توأم
تخمین بزند .در بخش بعد به معرفی راهکار پیشنهادی برای
دستیابی به این هدف خواهیم پرداخت.

5

1
8

6

7

c2

c3

شکل ( :)9تزویج متقابل بین آنتن شماره ی

با بقیه آنتنهای آرایه.

در حالت کلی میتوان ماتریس تزویج متقابل را به ووری
رابطه ( )13نمایش داد:
()13

C  c0E0  c1E1  ...  cL1EL1

در رابطه ( E ،)13ی مهاتریس  M  Mاسهت کهه درایهه
 i, jام آن از رابطه زیر بهدست میآید:
()70

if Ci, j  c

1,

otherwise


0,

E i, j  

تجزیه ویژه ماتریس همبستگی آرایه در حضور تزویج متقابهل
که با استفاده از مشاهده آنتنهای آرایهه تقریهب زده مهیشهود را
میتوان مشابه رابطه ( ،)10بهووری زیر نمایش داد:

()71

 t   UΛU H

M

H

xtx
t 1

U n U nH

2



ˆ  1
R
x
M

Us Λs UsH



در رابطه ( U ،)71شامل بردارهای ویژه ماتریس  Rˆ xو  Λی
ماتریس قطری است که درایههای روی قطر اولی آن شامل
مقادیر ویژه ماتریس  Rˆ xاست .ستونهای ماتریس  U sو U n
بهترتیب شامل بردارهای ویژه تشکیلدهنده زیرفضای سیگنال و
زیر فضای نویز در حضور تزویج متقابل هستند.
در حضههور تههزویج متقابههل سههتونهههای مههاتریس  Usو بههردار
)  Ca(kدر ی فضای یکسان قرار دارند .این فضا بهه بردارههای
ویژه زیرفضای نویز )  (U nعمود است.
()77

 0, k  1, 2,..., K

f   

2
2

UH
) n Ca(k

 -5تخمین ماتریس تزویج برا اسرتهاده از آرایره
دایروی یکنواخت با آنتنهای جهتی
با فرض استفاده از ی آرایه با آنتنهای جهتی ،برای تخمین
ماتریس تزویج ،از تبدیل پیشنهاد شده در ] [95استفاده میشود:
k  1, 2,..., K

()74

Ca(k )  Tk c,

در رابطه ( Tk ،)74ماتریس تبدیل نام دارد که با استفاده از
درایههای بردار )  a(kساخته میشود و c  c0 , c1 ,..., cL1 
T

است .با جایگذاری رابطه ( )13در ( ،)74رابطه زیر بهدست
میآید.
  c0 E0  c1E1  ...  cL 1EL 1  a  k 
( c0  )75

EL 1a  k   

cL 1 

) Ca(k

 E0a  k 
ماتریس Tk

با مقایسه رابطه ( )74با ( ،)75ستون ام از
بهووری  E a  k ساخته میشود .با توجه به اینکه ماتریس
همبستگی با استفاده از مشاهدههای مددود تخمینزده میشود،
بنابراین ،مقدار رابطه ( )77همواره مخالف وفر خواهد بود .مشابه
آنچه در ] [95برای آرایه با آنتنهای تمام جهتی پیشنهاد شده در
اینجا نیز با استفاده از حل مسئله کمینهسازی ( )73میتوان
ماتریس تزویج را تخمین زد.
()73

 k 

Un UH
n Ca

 k  C

H

K

H

a
k 1

min
NN

C

مسئله ( )73با استفاده از تبدیل معرفی شده در ()74
بهووری رابطه ( )71قابل بازنویسی است.

تخمین زاویه ورود در حضور تزویج متقابل نامعلوم در آرایه دایروی یکنواخت با آنتنهای جهتی؛ مدمود فردوسی زاده نائینی و همکاران
K

()71

TkH U n U Hn Tk c

H

c
k 1

minL

c

subject to :  Tk   E a  k  , c0  1, k  1,..., K

که در رابطه ( Tk  ،)71ستون

ام از ماتریس  Tkرا نشان

میدهد .مسئله بهینهسازی ( )71را میتوان بهووری درجه دوم
زیر نمایش داد ]:[95


()78



minL Trace cH Qc

c

subject to :Q  blkdiag  Q1 ,..., QK  , c  1K  c
 E a  k  ,  1, ..., L, c0  1

در رابطه ( 1K ،)78ی

ارگوریتم 1
ورودی ، x(t), t  1,..., M :تعههداد منههابع  Kو تعههداد تکههرار
الگوریتم Nitr
T

خروجیˆ  ˆ 1 , ˆ 2 ,..., ˆ K  :

مقداردهی اوریهi  0 :

و C(0)  I

مرحله :1
ارف .تخمین ماتریس کواریانس بردار سیگنال دریافتی با
استفاده از  Mنمونه زمانی

به طول ، K

ب .تجزیه ویژه ماتریس همبستگی و یافتن بردارهای ویژه
تشکیلدهنده زیر فضای نویز

 KL  KLاست .با حل مسئله کمینهسازی ( ،)78ضرایب
ماتریس تزویج بهدست میآید.

پ .مداسبه تابع چگالی طیف فضایی با استفاده از رابطه ()79
به ازای زاویههای مختلف در مددوده وفر الی  930درجه با
گام ی ودم درجه



K
k 1



بردار تمام ی

Tk 
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 Qk  TkH U n U Hn Tkو  Qی

ماتریس قطری بلوکی

در الگوریتم پیشنهاد شده ابتدا با ورف نظر از اثر تزویج
متقابل ،زاویههای ورود با استفاده از الگوریتم  MUISCتخمین
زده میشوند .پس از بهدست آمدن تخمین اولیه زاویههای ورود با
حل مسئله کمینهسازی ( ،)78تخمین ماتریس تزویج متقابل به
دست میآید .حال با داشتن تقریب اولیهای از ماتریس تزویج،
مجددا توسط الگوریتم  MUSICرابطه ( )79زاویههای ورود
تخمین زده میشوند .دو مرحله تخمین جهت و تخمین ماتریس
تزویج به ووری ی در میان تکرار میشود تا در هر بار تکرار به
دقت ب هتری از زاویه ورود برسیم .روش پیشنهادی زمانی متوقف
خواهد شد که  

2

 ˆ i   ˆ i 1باشد یا تعداد تکرارهای

الگوریتم بهحداکثر مقدار خود برسد که  سطح آستانه توقف
است که توسط کاربر مشخص میشود و  iگام تکرار الگوریتم را
نشان میدهد .روش پیشنهاد شده به ووری شبه کد در
الگوریتم  1آمده است.

 -6نتایج شبیهسازی
در این بخش ،عملکرد روش پیشنهادی برای تخمین زاویه ورود با
استفاده از شبیهسازی مورد ارزیابی قرار میگیرد .همچنین نتایج
روش پیشنهاد شده را با حالتی که آرایه شامل آنتنهای همه
جهتی است ،مقایسه میکنیم .در تمام شبیهسازیها ،تعداد منابع
 ، K  2تعداد آنتنهای آرایه  ، N  8زاویه عمودی منابع 30
درجه و گام جستجوی زاویه در الگوریتم  MUSICبرابر 0/01
درجه فرض شده است .برای تخمین زاویه ورود ،ی آرایه دایروی
یکنواخت با شعاع  r   / 2و فرکانس  f  1.5GHzدر نظر
گرفته می شود.

ت .مشخص کردن مکان  Kقله بزرگ از تابع چگالی طیف
فضایی و تخمین اولیه زاویه منابع با استفاده از آن )̂(0

ث .تشکیل بردارهای هادی بهازای زاویههای تخمینزدهشده
جi  i  1 :

مرحله :2
شروع حلقه :تا زمانی که  i  Nitrاست ،ادامه بده
ارررف .تخمههین ضههرایب تههزویج بهها اسههتفاده از حههل مسههئله
کمینهسازی ( )78و تشکیل ماتریس تزویج )C(i

ب .مداسبه تابع چگالی طیف فضایی با استفاده از رابطهه ()79
بهازای زاویه های مختلف در مددوده وفر الی  930درجه با گام
ی ودم درجه
پ .تخمین زاویه منابع با استفاده از مکان  Kقله بزرگ از تابع
چگالی طیف فضایی )̂(i

ت .تشکیل بردارهای هادی بهازای زاویههای تخمین زده شده
ثi  i  1 .

اگر  

i
i 1
ˆ    ˆ  
2

خرو از حلقه

اتمام حلقه
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ریشه متوسط مربع خطا به عنوان معیار ارزیابی عملکرد دقت
روش پیشنهاد شده مورد استفاده قرار میگیرد که به ووری
رابطه ( )73تعریف میشود:
2

()73



 ˆ k,e

K NMC

k


 K 
k 1 e 1

1
N MC

زده میشوند.

RMSE 

در رابطه ( ̂k,e ،)73تخمین  kدر  eامین تکرار از
شبیهسازی مونت کارلو است .تعداد تکرارهای آزمایش مونت کارلو
برابر  NMC  500فرض شده است.
شبیه سازی برای دو حالت تزویج شدید و تزویج ضعیف
ووری میگیرد .در حالت اول با در نظر گرفتن تزویج شدید بین
آنتنهای آرایه و در مرحله دوم با فرض ضعیف بودن تزویج
متقابل ،به بررسی عملکرد روش پیشنهاد شده و مقایسه آن با
نتایج آرایه با آنتنهای همه جهتی میپردازیم.

شکل ( :)4تابع چگالی طیف فضایی نرمالیزه شده برحسب زاویه برای
ی

آرایه با  N  8آنتن ،دو منبع با زاویههای ،  20 230
 SNR  0 dBدر حضور تزویج متقابل نامعلوم شدید.

M  500

و

از آنجا که تعداد آنتنهای آرایه زو فرض شده است،
ماتریس تزویج با استفاده از رابطه ( )15ساخته میشود .برای
تشکیل ماتریس تزویج ،فرض میشود که هر آنتن از دو سمت با
دو آنتن دیگر تزویج متقابل دارد ،به عباری دیگر
if | i  j | 2
if | i  j | 2

شدید
در
و

به


|c|i  j

0

 . Ci, j  بردار ضرایب در حالت تزویج

ووری
حالت

]c = [1, 0.6325+0.3514i,0.3514+0.2192i , 0, 0

ووری
به
ضعیف
تزویج
] c  [1, 0.0915 + 0.0835i, 0.057 + 0.052i, 0, 0در نظر گرفته
شده است .زم به ذکر است که تعداد تکرارهای الگوریتم
 Nitr  50و شرط توقف    102انتخا شده است.

شکل ( RMSE :)5برحسب  SNRبهازای ی

منبع سیگنال با زاویههای   20 230و
متقابل نامعلوم شدید.

آرایه با

M  500

N8

آنتن ،دو

در حضور تزویج

در شکل ( ،)3با در نظر گرفتن اثر تزویج ضعیف بین
آنتنهای آرایه ،مندنی  RMSEبر حسب  SNRرسم شده است.

در شکل ( ،)4تابع چگالی طیف فضایی نرمالیزه شده بر
حسب زاویه ،مطابق رابطه ( )79در حضور تزویج شدید برای
تعداد مشاهده  M  500و  SNR  0 dBنشان داده شده است.
در حالتی که آنتنهای آرایه جهتی هستند ،مکان قلهها با خطای
کمتری نسبت به ی آرایه با آنتنهای همه جهته تخمین زده
میشوند .همچنین مشاهده میشود که با افزایش میزان پارامتر
جهتی آنتنها ،زاویهها با دقت بهتری تخمین زده میشوند.
شکل ( ،)5به مقایسه مندنی  RMSEدر حضور تزویج شدید
برای ی آرایه با آنتنهای جهتی با آرایهای که از آنتنهای همه
جهته برای تخمین زاویه ورود استفاده میکند ،پرداخته است.
نتایج بهدستآمده در شکل ( ،)5نشان میدهد که روش
پیشنهادی در مقایسه با حالتی که از آنتنهای همه جهته برای
تخمین زاویه ورود استفاده شود ،عملکرد بهمراتب بهتری را به
ویژه در SNRهای پایین از خود نشان میدهد .همچنین با
افزایش میزان جهتی بودن آنتنها ،زاویهها با دقت بهتری تخمین

شکل ( RMSE :)6برحسب  SNRبهازای ی

منبع سیگنال با زاویههای   20 230و
متقابل نامعلوم ضعیف.

آرایه با  N  8آنتن ،دو

M  500

در حضور تزویج

تعداد مشاهدهها برای تخمین ماتریس همبستگی مشابه
شکل ( )5در نظر گرفته شده است .نتایج بهدستآمده در
شکل ( ،)3نشان میدهد روش پیشنهادی دقت تخمین زاویه را
به میزان قابل توجهی بهبود میبخشد.
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تخمین زاویه ورود در حضور تزویج متقابل نامعلوم در آرایه دایروی یکنواخت با آنتنهای جهتی؛ مدمود فردوسی زاده نائینی و همکاران

 بهه منظهور، در ایهن مقالهه.زاویه ورود را تدت تاثیر قرار می دهد
افزایش دقت تخمین زاویهای در حضور تزویج متقابل در آرایههای
 معمهو ً در. استفاده از آنتنهای جهتی پیشنهاد داده شد،دایروی
. آنتنها دارای الگوی تشعشعی جهتهی هسهتند،کاربردهای عملی
، انتخا الگوی تشعشی مناسب بهرای آنهتن ههای آرایهه،بنابراین
 این امر بههویهژه.می تواند دقت تخمین زاویه ورود را افزایش دهد
 بهه همهین. ضروری است،در حضور ع وامل ناخواسته مانند تزویج
 ی روش ترتیبی برای تخمین زاویهه ورود و،منظور در این مقاله
.تزویج متقابل با استفاده از آنتنههای جهتهی پیشهنهاد داده شهد
نتایج شبیهسازی نشان داد که استفاده از ی آرایه بها آنهتنههای
 دقت تخمین زاویه ورود را حتی در حضور تهزویج متقابهل،جهتی
.به میزان قابل توجهی بهبود میبخشد

 بههازای تعهداد مشهاهدهههایRMSE  مندنهی،)1( در شکل
 تدت اثهر تهزویج شهدید مداسهبه شهدهSNR = 0dB مختلف در
 نشان میدهد کهه روش پیشهنهاد شهده، نتایج بهدستآمده.است
عملکرد به مراتب بهتری در حضور تزویج متقابل نسبت به آرایه با
،)1(  همچنین با توجه به نتایج شهکل.آنتن های همه جهتی دارد
میتوان نتیجه گرفت که با افزایش پارامتر جهتدههی آنهتنههای
. دقت تخمین زاویه افزایش خواهد یافت،آرایه
 بههازای، در حضور تزویج شدیدRMSE ) مندنی8( در شکل
 و تعههدادSNR = 0dB مقههادیر مختلههف پههارامتر جهههتدهههی در
 میتهوان نتیجهه گرفهت کهه. رسم شده استM  500 مشاهده
افزایش مقدار پارامتر جهتی آنتنها منجر به کاهش خطا و بهبود
.دقت تخمین زاویه ورود میگردد
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Abstract
In this paper, a method is proposed to compensate the effect of mutual coupling in a Uniform
Circular Array (UCA) with directional antennas. UCA is a suitable array geometry, because it
leads to uniform precision of Direction of Arrival (DoA) estimation over the entire range of
azimuth angles in [0,360] degree. However, the mutual coupling effect of a UCA can be much
stronger than that of a uniform linear array (ULA). In this paper, we will show that using
directive antennas will improve the accuracy of direction of arrival estimation. In order to
reduce the effect of mutual coupling on the performance of direction of arrival estimation, an
auto-calibration method will be proposed. In the proposed algorithm, direction of arrival and
mutual coupling matrix are estimated using an iterative method. Simulation results show that a
UCA with application of the proposed algorithm has a better performance in comparison to the
array with isotropic antennas at the presence of mutual coupling.

Keywords:

Signal Direction of Arrival, Uniform Circular Array, Directive Antenna and
Mutual Coupling
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