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Abstract
The synthetic aperture radar is an imaging radar that has a high resolution. The synthetic
aperture radar image may be degraded by the interference of radio frequencies and an
incomprehensible image may be created. Interferences in the synthetic aperture radars are
divided into the three categories of , , and , which represent radio frequency noise interference,
narrow band interference and wideband interference, respectively. To effectively reduce the
interference in synthetic aperture radar images, first the presence of interference and its type
should be asserted and then the interference reduction algorithms should be calculated according
to interference type. In this paper an algorithm for the detection of interference and its type in
the synthetic aperture radar images is presented. Whilst in the previous articles the SSD method
is used for interference detection, in this paper we have used the Faster RCNN method based on
neural network convolutional which has a higher speed and accuracy than the SSD method. In
this method, first a neural network is trained with the ability of multiple classification. Then the
Faster RCNN is constructed with the neural network and and is trained by 25 time - frequency
images from the artificial aperture radar signal. The trained network is able to detect any
interference in the radar signal of a synthetic window with 99% accuracy. After detecting the
interference by the proposed algorithm, the normalized least mean square filter is able to reduce
the interference and improve the radar image. This filter operates similarly in decreasing all
three types of interference.

Keywords: Radar, Radio Frequency Interference, Synthetic Aperture Radar, Convolutional
Neural Network.
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ارائه یک الگوریتم پیشنهادی بهمنظور تشخیص تداخل در رادار روزنه مصنوعی
میثم بیات ،*1میالد مرادی ،2جلیل مظلوم
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 -1استادیار -2 ،دانشجوی کارشناسی ارشد -3 ،دانشیار ،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
(دریافت ،1044/3/82 :پذیرش)1044/9/13:

چکیده
رادار روزنه مصنوعی یک رادار تصویربرداری است که قدرت تفکیک باا یی دارد .ممکا اسات تصاویر رادار روزناه مصانوعی بار ارار تادا
فرکانسهای رادیویی تخریب شود و تصویری نامفهومی ایجاد شود .تدا
تقسیم میشود .ای تدا
تدا

ها بهترتیب بیانگر تدا

نویز فرکانس رادیویی ،تدا

در تصاویر رادار روزنه مصنوعی ابتدا باید وجود تدا
به کاه

با نوع تدا

تدا

در رادار روزنه مصنوعی به سه دسته

روش

په باند هستند .برای کااه

و نوع آن مشخص شود .سپس با استفاده از الگوریتمهای کاه

پردا ته میشود .در ای مقاله به ارائه الگوریتمی بهمنظور تشخیص تادا

مصنوعی پردا ته میشود .در مقا ت گذشته از روش  SSDبرای تشخیص تدا
RCNN

باند باریک و تدا

 ،و
تدا

مارررتر
متناسب

و ناوع آن در تصااویر رادار روزناه

استفاده شدهاست .در ای مقالاه بارای تشاخیص تادا

از

 Fasterمبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنی استفاده گردید که سرعت و دقت با تری نسبت به  SSDدارد .در ایا روش ابتادا یاک

شبکه عصبی کانولوشنی با توانایی دستهبندی چندتایی آموزش داده میشود .سپس

RCNN

 Fasterبا کمک شبکه عصبی سا ته شده و تعداد

 82تصویر زمان -فرکانس از سیگنال رادار روزنه مصنوعی آموزش داده شد .شبکه آموزش دیده قادر است هار ناوع تادا

در سایگنال رادار

روزنه مصنوعی را با دقت  99درصد تشخیص دهد .سرانجام با استفاده از فیلتر تطبیقی حداق میانگی مربعات نرماال شاده کااه
انجام شد .بعد از شناسایی تدا

با استفاده از الگوریتم پیشنهادی ،فیلتر حداق میانگی مربعات نرماال شاده توانسات تادا
هر سه نوع تدا

تصویر رادار را بهبود دهد .ای فیلتر در کاه

تادا

را کااه

و

بهطور یکسان عم نمود.

کلید واژهها :رادار ،تداخل فرکانس رادیوئی ،رادار روزنه مصنوعی ،شبکه عصبی کانولوشنی.

 -1مقدمه

1

جهانی را فراهم کند که برای طیف وسیعی از کاربردهای علمای،

تصویر برداری رادارها باعث ایجاد تصاویر سطحی میشوند کاه در
نگاه اول بسیار شبیه به تصاویر تولید شده توسط ابزارهای مرئی یا
مادون قرمز است .در دوربی های تصاویربارداری قادرت تفکیاک
تصویر بستگی به فاصله دوربی از صاحنه دارد .وقتای دوربای از
صحنه دور میشود ،قدرت تفکیک پاایی مایآیاد و تنهاا اشایاء
بزرگتر را میتوان در تصویر تشخیص داد .رادارهای تصویر باردار
از اصول عملکارد کاامً متفااوتی بارای تولیاد تصااویر اساتفاده
میکنند.

تجاری و دفاعی مهم هستند .ای رادار قادر باه تولیاد تصااویر باا
دقت تفکیک با است .تفاوت اصلی بی رادارهای روزنه مصنوعی
و روزنه واقعی در نحوه دستیابی باه وضاوس سامت اسات [.]8 ،1
جهتگیری عرضی که بهعنوان جهت برد در تصویربرداری راداری
هم شنا ته میشود ،بر جهت تصویربرداری عمود است [ .]1یکی
از عوام مخرب در کیفیت تصاویر رادار روزناه مصانوعی کاه بار
قدرت تفکیک تصویر ارر میگذارد و باعث کاه
از بی رفت دادههای تصاویر میشود تدا
تدا لی که از سایر منابع تااب

رادار روزنه مصنوعی یک ابزار سنج

از راه دور فعاال اسات

نظامی ساطع میشود ،تدا

دقت تفکیاک و
است [ .]3سایگنال

در هماان باناد فرکاانس مشاابه
فرکانس رادیویی81نامیده مایشاود

[ .]1ای رادار در باند مایکروویو کار میکناد [ .]8 ،1رادار روزناه

[ .]3بیشتر منابع تدا

مصنوعی میتواند دادههای ضروری برای درک تغییارات محیطای

دارند .سامانه های رادار روزنه مصنوعی نسبت به تدا

با فعالیتهای انساانی در زمای ارتباا
فرکاانس

رادیویی آسیبپذیر هستند.
* رایانامه نویسنده

مسئولm_bayat@ssau.ac.ir :
)Radio-Frequency Interference (RFI
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از نظر نسبت پهنای باند تدا

به سیگنال مفید ،تدا
1

کلی به دو گروه تقسیم میشوند :تدا
نسبت پهنای باند تدا
است .تدا

ها بهطور

باناد باریاک کاه در آن

به سیگنال مفید کوچکتار از  1درصاد

په باند که در آن نسابت پهناای باناد تادا

سیگنال مفید بیشتر از  14درصد اسات .مقابلاه باا تادا
باریک در مقایسه با تدا
کاه

تدا

باه
باناد

په باند بسیار سادهتر است [.]0 ،3

برای بهدست آوردن تصویر باا کیفیات اماری

ضروری است .برای کاه

روشهاای مختلفای وجاود

ارر تدا

بر ی ویژگیهای آنها به کماک اماوا رادیاویی باه کاار مایرود
[ ]2 ،7رادارها به طور کلای باه دو دساته روزناه واقعای و روزناه
مصنوعی تقسیم میشوند .یک رادار روزنه واقعی به تفکیکپذیری
ارائااه شااده توسااط پرتااو آناات در جهاات ردی اابی مس ایر باارای
تصویربرداری وابسته است [ .]2ای بدان معنی اسات کاه قادرت
تفکیک یک رادار روزنه واقعی در مسیر طولی ،با اندازه آنت و برد
آن تعیاای مایشااود .در ف ا آوری رادار روزنااه مصاانوعی قاادرت
تفکیک رادار مستق از ابعاد آنت است.

از روش فیلتار شاکافی

رادار روزنه مصنوعی برای امور نقشه برداری و تصویر بارداری

استفاده گردیده اسات .همننای مقالاه [ ]6از الگاوریتم تجزیاه

از سطح زمی با قدرت تفکیک مناسب بهصورت مستق از ناور و

تکرارشونده استفاده کرده است .در مقاله [ ]7نیز از فیلتار وفقای
برای کاه تدا استفاده شدهاست .نوع تادا در روشهاای

شرایط آب و هوایی مختلف با استفاده از اماوا الکترومغنااطیس
در بانااد مااایکروویو بااهکااار م ایرود .معمااو ای ا ف ا آوری در

گذشته به وبی تشاخیص داده نمایشاد .در واقاع در بر ای از

هواپیماهای شناسایی با اهداف نظاامی و غیرنظاامی کااربرد دارد

اکوهای بازگشتی تدا لی وجود ندارد که نیاز به حذف آن باشاد.

[ .]9 ،2شک ( )1نحوه عملکارد رادار روزناه مصانوعی را نشاان

تادا

دارد .در مقاله [ ]2بارای کااه

بسایار

بنابرای  ،استفاده از یک روش برای تشخیص دقیق تدا

میدهد.

حائز اهمیت است.
برای کاه

ارر تدا

ابتدا باید وجاود تادا

در سایگنال

دریافت شده توسط آنت رادار روزنه مصنوعی و نوع آن تشاخیص
داده شود .اگر تدا و ناوع آن تشاخیص داده شاود ،روشهاای
مررر متناسب با نوع تدا برای کاه آن بهکار گرفته میشاود
تا کیفیت تصاویر بعد از کاه

بهتر شود .بههمی منظاور

تدا

در ای مقاله ابتدا سیگنال رادار روزنه مصانوعی و سایگنالهاای
تادا شابیهساازی شاده و ساپس شابکه  Faster RCNNبارای
تشخیص تدا

آموزش داده شد .در پایان نیز کاه

تدا

باه

8

کمک فیلتر وفقی حداق میاانگی مربعاات نرماال شاده انجاام
گردیااده اساات .در بخ ا دوم ای ا مقالااه سااا تار رادار روزنااه
مصنوعی بیان شده است .در بخ

سوم سیگنالهای تدا

رادار

روزنه مصنوعی و روابط آن آورده شدهاند .در بخ چهارم شابکه
عصبی کانولوشنی و نتایج شبیهساازی روش  Faster RCNNبارای
تشخیص تدا

آورده شدهاست .در بخ

میانگی مربعات نرمال شده بارای کااه
متلب پیاده سازی شد .سرانجام در بخ

شکل ( :)1تصویربرداری رادار روزنه مصنوعی توسط هواپیما ] .[2

وقتی رادار در طول مسیر پرواز حرکت میکناد ،پاالسهاایی باه
سمت هدف ارسال و اکوهای بازتابی را دریافت میکند .رادار بعاد
از ربت و پردازش اکوهای دریافتی قادر باه ترکیاب آنهاا شاده و
تصویر هدف را میسازد .هنگامیکه داده هاای دریاافتی پاردازش
میشوند ،موقعیت رادار بهطور مداوم در حاال تغییار اسات .ایا
تغییر فاصله باعث ایجاد روزنه مصنوعی میگردد [.]9 ،2
قدرت تفکیک سمت برای یک رادار روزنه مصانوعی برابار باا
نصف اندازه آنت های فیزیکی است و مستق از فاصله بی حسگر

پانجم فیلتار حاداق
در نارم افازار

و سطح است .در واقع یک آنت کوچکتر در رادار روزنه مصنوعی

ششم نتیجهگیری آورده

وضوس بهتری میدهد .در ای رادار هرچه آنت فیزیکی کوچک تر

تادا

باشد ،ردپای آن بزرگتر است .یعنی یک آرایه طو نیتر میتواناد

شدهاست.

سنتز شود .ای آرایه مصنوعی طو نیتر اجازه میدهد تاا پهناای

 -2رادار روزنه مصنوعی

باند داپلر بزرگ تر گردد و وضوس سطحی بهتری ارائه شود .بهطور

رادار یک سامانه رادیویی اسات کاه بارای مشااهده ،تشاخیص و
تعیی موقعیت هدف یا آشکارساازی اجساام و نیاز انادازهگیاری
)Narrowband Interference (NBI
)Normalized Least Mean Squares (NLMS

1
2

مشابه ،اگر دامنه بی حسگر و سطح افزای
افزای

پیدا میکند و منجر به زمان مشاهده طو نیتر و پهناای

باند بزرگتر داپلر میشود که با افزای
[.]9

یاباد ،ردپاا فیزیکای

در بارد مقابلاه مایکناد

ارائه یک الگوریتم پیشنهادی بهمنظور تشخیص تداخل در رادار روزنه مصنوعی؛ میثم بیات و همکاران

باشد که رادار روزنه مصنوعی تحت تأریر آن قرار گرفتاهاسات .در

 -3سیگنال دریافتی رادار روزنه مصنوعی
در سامانه رادار روزنه مصنوعی ،اکو دریافتی بهصاورت زیار مادل
میشود [:]9
) S ( )  R( )  I ( )  N (

()11

که
) N (

 زمانR( ) ،

سیگنال اصالی،

) I (

149

سایگنال تادا

و

نویز است .نویز سامانه با نویز گاوسی تقریب زده شده است

[.]9

ای مقاله تدا

باند باریک از مجموع تدا

تعدی سینوسی و تدا

برای بهدسات آوردن اطًعاات در ماورد سایگنال تادا

تدا

میشود و ارر کاه

تدا

در ای مقاله بهعنوان مجموع سیگنال تدا

عمیق مورد نیاز هساتند .باراساا

تولید میشوند .برای شبیهسازی سیگنال تدا
از سیگنالهای تدا
چند نمونه از تدا

را بهبود میبخشاد .سایگنال
نویز فرکانس

مدوله شده با فرکانس طی باند باریک

مدوله شده با فرکانس طای پها باناد مادل

شدهاست [.]18 ،11
تدا

نویز فرکانس رادیویی را میتوان بهصاورت زیار مادل

کرد [:]18 ،11

سیگنال اکوی دریافتی ،دادههای مورد نیاز از طریق شابیهساازی
باید تعداد زیادی

تدا

رادیویی  ،سیگنال تدا

اکوی دریافتی ،بسیاری از دادهها برای آماوزش شابکه یاادگیری
مادل و صوصایات آمااری

باند باریک مدوله شده فرکاانس طای

بهدست آمدهاست .چنی روش مدلسازی باعاث دقات در ایجااد

و سیگنال تدا
از

فرکانس رادیویی با

LR

}] I RFNI ( )   AR ( ) rect (  / TR )exp{ j[2 f R  R

() 1

i1

با مرلفههای مختلاف ایجااد شاود .ساپس
هاای شابیهساازی شاده باهعناوان مجماوع
باه صاورت تصاادفی انتخااب شاده و روی

سیگنال هاای تادا

که

) I RFNI (

سیگنال تدا

 TRپهنای پالس R ،فاز،

نویز فرکانس رادیویی

fR

) AR (

دامنه،

نشاان دهناده فرکاانس سایگنال

LR

سیگنال اصلی اعمال میگردد .توجه به ای نکته ضروری است که

مقادیر سیگنال تدا

در بر ی دیگر از مقا ت از روش کدگذاری فاز بهمنظور حذف یاا

مدوله شده با فرکانس طی باند باریک بهصورت زیر است [:]18

کاه

استفاده شده است[.]14

ارر تدا

مصنوعی
تصاویر رادار روزنه مصنوعی با دقت تفکیک با با تدا

هایی که

فرکانس آنها در طیف فرکانس سیگنالهای مفید قرار دارد ،راب
م ایشااوند .تاادا

فرکااانس رادی اویی کاام اناار ی در الگااوریتم

روزنه مصنوعی متمرکز باقی واهاد ماناد؛ بناابرای  ،ایجااد یاک
روش شناسایی و روشای بارای کااه

فرکاانس

رادیویی بر تصویربرداری رادار روزنه مصنوعی ضروری اسات [.]7
از نظر نسبت پهنای باند تدا

به سیگنال مفید ،تدا

کلی به دو گروه تقسیم میشوند :تادا
نسبت پهنای باند تدا
است .تدا

ها بهطور

باناد باریاک کاه در آن

به سیگنال مفید کوچکتار از  1درصاد

په باند که در آن نسابت پهناای باناد تادا

n1

که )  I NBLFMI (سیگنال تدا مدوله شده با فرکانس طی باناد
باریک An ( ) ،دامنه سیگنال Tn ،پهنای پالس n ،فاز  LNمقادیر
ساایگنال تاادا و  K Nناار  chirpساایگنال تاادا را نشااان
میدهند .سیگنال تدا مدوله شده با فرکانس طی پها باناد
بهصورت زیر است [:]18 ،11
() 3

فرکاانس رادیاویی قاوی در تصااویر رادار
ارارات تادا

}] I NBLFMI ( )   An ( ) rect (  / Tn ) exp{ j[ kn 2  n

LW

تصویر برداری رادار روزنه مصنوعی میتواناد تاا حادودی کااه
یابد ،درحالیکه تادا

LN

()8

 -1-3تددداخل فرکددانس رادیددویی در رادار روزندده

را نشان میدهند .رابطه سایگنال تادا

باه

}] IWBLFMI ( )   Aw ( ) rect (  / Tw )exp{ j[ kw 2  w
w1

کاه )  I WBLFMI (سایگنال سایگنال تادا مدولاه شاده باا
فرکانس طی په باند Aw ( ) ،دامنه سیگنال تدا  Tw ،پهنای
و  KWنار chirp
پالس w ،فااز LW ،مقاادیر سایگنال تادا
سیگنال تدا را نشان میدهند .با در نظر گرفت شیفت زماانی
رابطه کلی تدا بهصورت زیر بهدست میآید [:]18 ،11
}] I RFNI ( )  AR ( ) rect ( (   R ) / TR ) exp{ j[2 f R (   R )  R

() 0

}] I NBLFMI ( )  AN ( ) rect ( (   N ) / TN ) exp{ j[ K N (   N )2   N
}] IWBLFMI ( )  AW ( ) rect ( (   W ) / TW ) exp{ j[ KW (   W )2  W

سیگنال مفید بیشتر از  14درصد است [.]0 ،3
با توجه به اینکه تدا

په باند عموما از سایر ساامانههاای

راداری حاص میشود ،مایتاوان آن را باا سایگنال مدو سایون
فرکانس طی مدلسازی کرد .اما اگر تدا

باند باریک فقط باه

یک صورت مدلسازی شود نمیتواند شام تدا

های متعاددی

که )  Ai (دامنه،

i

فاز،

i

شیفت زماان و

Ti

و پهناای پاالس

سیگنال مربوطه را نشان میدهند .در ای عبارت ،همه مرلفهها از
توزیع یکنوا ت پیروی میکنند ،به جز
پیروی میکند [.]2

) AR (

که از توزیع رایلی
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برای به دست آوردن پالسهای اکو حاوی سایگنالهاای تادا ،
سیگنال اصلی و تدا روی هم قرار میگیرند .در ای مقاله برای
مدل کردن تدا از محدودههای مجاز تعیای شاده در جادول
( )1برای هر یک از تدا ها استفاده شدهاست.
جدول ( :)1مرلفههای سیگنال تدا

منطقه تصویربرداری شده توسط رادار بهصورت کلی در شک
( )8آورده شدهاست.

[.]2

مقدار

مؤلفهها

)توزیع یکنوا ت( 4-24

رنج فرکانس )(MHz

)توزیع یکنوا ت( 1.82-1.66

رنج پهنای پالس )(µs

)توزیع رایلی( 34-04

رنج دامنه )(dB

)توزیع یکنوا ت( 4.41-4.2

رنج پهنای باند )(MHz

)توزیع یکنوا ت( 1.82-1.66

رنج پهنای پالس )(µs

)توزیع یکنوا ت( 34-04

رنج دامنه )(dB

)توزیع یکنوا ت( 2-14

رنج پهنای باند )(MHz

)توزیع یکنوا ت( 1.82-1.66

رنج پهنای پالس )(µs

)توزیع یکنوا ت( 34-04

رنج دامنه )(dB

نوع
تداخل

RFNI

NBLFMI

شکل ( :)2تصویربرداری از یک منطقه به شعاع  2کیلومتر توسط رادار
روزنه مصنوعی [.]11

WBLFMI

از میان دادهها ،داده  fcarB1که متعلق به ودرو میتسوبیشی
گا نت است بهعنوان تصویر اصلی در ای مقاله مورد استفاده قرار

 -2-3تشکیل تصویر رادار روزنه مصدنوعی و تصدویر
تداخلی

گرفاات .همنناای مشخصااات ایا

ااودرو در جاادول ( )3آورده

شدهاست.
جدول ( :)3مشخصات ودرو [.]11

طبق مقاله ارائه شده توسط جوشاا و همکااران در ساال 8418
یک سامانه رادار روزنه مصنوعی دایرهای هوابرد محیطی به قطر 2
کیلومتر را تصویربرداری نموده اسات .از آنجاا کاه انتشاار کاما
دادهها بهدلی حجم آن امکانپذیر نبود ،بنابرای دادههای مربو
به  26هدف شام  33ودروی غیر نظامی 88 ،بازتابنده نقطهای
و یک منطقه بااز منتشارگردید .در جادول ( )8مشخصاات رادار
تصویر بردار آورده شدهاست [.]11

مقدار

مؤلفه

میتسوبیشی گا نت

نام ودرو

fcarB1

برچسب

 0/22متر

طول

جدول ( :)2مشخصات رادار تصویر بردار [.]11

 1/20متر

عرض

 1/07متر

ارتفاع

مقدار یا نوع

مؤلفه

هواپیما

نوع سکو رادار

 2کیلومتر

قطر منطقه تصویربرداری

circular

حالت تصویربرداری

31

تعداد مدار

دقت تفکیاک  380×380مرباو باه اودرو آورده شاده اسات.

9/7GHz

فرکانس مرکزی

همننی در شک ( )3قسامت (ب) تصاویر تخریاب شاده آن باا

 364درجه

زاویه در نظر گرفته شده برای هر هدف

-06/120،16/23،-4/26

مختصات اقلیدوسی

در شک ( )3قسمت الف تصویر اصلی رادار روزنه مصنوعی با

استفاده از هر سه نوع تدا
شدهاست.

تصادفی اضاافه شاده ،شابیهساازی
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 -0ساختار کلی تشخیص و کاهش تداخل
در ایاا مقالااه ابتاادا ساایگنالهااای رادار روزنااه مصاانوعی و
سیگنالهای تدا

در نرم افزار متلب شبیهسازی شادند .ساپس

برای آموزش شبکه عصبی سیگنال به حوزه زمان -فرکانس بارده
شد و شبکه عصبی جهت تشخیص تدا
صورت وجود تدا

آماوزش داده شاد .در

از یک فیلتر وفقی جهت کاه

آن اساتفاده

گردید.
شکل ( :)3الف) تصویر رادار روزنه مصنوعی[ ]11و ب) تصویر رادار
ها

روزنه مصنوعی  +تدا

در ای مقاله مراح تشخیص و کاه تدا در رادار روزنه
مصنوعی طبق نمودار بلوکی شک ( )6انجام شدهاست.

در حالت کلای دادههاای یاک تصاویر رادار روزناه مصانوعی
مختلط است .برای واضح بودن تأریرات تدا
نمای

روی تصویر معمو

قسمت حقیقی کمک وبی میکند .در ایا مقالاه بارای

بهبود عملکرد تشخیص و کااه

 ،از تصاویرحقیقی رادار

تادا

روزنه مصنوعی نیز استفاده شدهاست .شک ( )0تصویر مربو باه
قسمت حقیقی دادههای شک ( )3را نشان میدهد.

شکل (:)0الف) تصویر حقیقی رادار روزنه مصنوعی و ب) تصویر حقیقی
رادار روزنه مصنوعی  +تدا

تدا

ها

در نمودار دامنه  -زمان سیگنال رادار روزنه مصانوعی

قاب مشاهده نیست .باههمای دلیا بارای مشااهده تادا

در

سیگنال رادار روزنه مصنوعی از طیف فرکانسی استفاده میشاود.
در شک ( )2طیف فرکانسای سایگنال رادار روزناه مصانوعی باا
تدا

و بدون تدا

شکل ( :)6نمودار بلوکی کلی تشخیص و کاه

تدا

قاب مشاهده است.

 -1-0شبکه عصبی کانولوشنی
یکاای از جنبااههااای هااوش مصاانوعی بینااایی ماشاای اساات.
پیشرفتهای حاص شده در بینایی کامپیوتری با ظهور یاادگیری
عمیق در طول زمان ایجاد و کام شدهاست .یاادگیری عمیاق در
درجه اول بر مبنای الگوریتم اصی به نام شبکه عصبی پینشای
یا شبکه عصبی کانولوشنی 1بوده است [ .]18در ای مقالاه بارای
شکل ( :)5الف) طیف فرکانسی سیگنال اصلی رادار روزنه مصنوعی و
ب) طیف فرکانسی سیگنال با تدا

رادار روزنه مصنوعی

تشخیص تدا

از شبکه عصبی استفاده شدهاست.
Convolutional Neural Network

1
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یک شبکه عصبی کانولوش میتواند دهها یا صادها یاه داشاته

ای معماریها نق

باشد که هرکدام یاد بگیرند که ویژگیهای مختلف یک تصاویر را

البته میتوان با داشت یک مجموعاه تصااویر و ایجااد یاههاای

تشخیص دهند .مانند ساایر شابکههاای عصابی ،شابکه عصابی

دلخواه یک شبکه عصبی کانولوشنی جدید سا ت.

کانولوشنی از یک یه ورودی ،یاک یاه روجای و بسایاری از
یههای پنهان در ای بی تشکی شدهاست.

کلیدی در سا ت الگاوریتمهاا دارناد [.]12

 -2-0تشخیص اشیاء
3

تشخیص اشیاء یک تکنیک بیناایی رایاناهای بارای پیادا کاردن
مواردی از اشیا در تصاویر و یا ویدئو است .الگوریتمهای تشخیص
شیء معمو از یادگیری ماشی یا یاادگیری عمیاق بارای تولیاد
نتایج معنیدار استفاده میکنند [.]16 ،12
تکنیکهای یادگیری عمیق به تعداد زیادی تصاویر آموزشای
دارای برچسب نیاز دارند ،استفاده از واحد پردازش گرافیک 0برای
زمان مورد نیاز برای آموزش مفید است .تشاخیص اشایاء

کاه

توسااط روشهااایی همنااون

،

و  SSDقاب ا

پیادهسازی است [ .]16برای شناساندن اشیاء به شبکه عصبی باید
تعدادی تصویر به شبکه معرفی و شیء ماورد نظار در آن تصااویر

شکل ( :)7سا تار یه یه شبکه عصبی [.]18

ای

RCNN2

YOLO6

7

یهها عملیاتی را انجام میدهند که دادههاا را باا هادف

یادگیری ویژگیهای اص تغییر دهند .یه کانولوش  ،یه واحد

برچسب زده شوند ،ای کار را آموزش شبکه عصبی مینامند .باید
توجه داشت هرچه تعداد تصااویری کاه باه شابکه آماوزش داده
میشود بیشتر باشد دقت شبکه با تر واهد بود .از طرفای بایاد

طی اصًس شاده 1و یاه تجماع 8ساه یاه متاداول هساتند.
کانولوشا تصاااویر ورودی را از طریاق مجموعااهای از فیلترهااای

سعی شود که تصاویر مختلف از زوایا مختلف برای آموزش انتخاب

کانولوش قرار میدهد که هر کدام ویژگیهای اصای از تصااویر

شود ،برای مثال اگر بخاواهیم باه شابکه عصابی تصاویر اودرو
آموزش داده شود باید تعادادی تصاویر از ودروهاای مختلاف از

را فعال میکنند [ .]13واحد طی اصاًس شاده امکاان آماوزش

فواص دور و نزدیک و در رنگهای مختلف تهیه گاردد تاا تماام

سریعتر و مرررتر را با نگاشت مقادیر منفی به صفر و حفظ مقادیر

حا ت تصویر یک ودرو به شبکه آموزش داده شود .با ایا کاار
دامنه آموزش شبکه با رفته و در نتیجه دقت آن نیز افزای پیدا

مثبت فراهم میکند .ای کار گاهی اوقات باهعناوان فعاالساازی
شنا ته میشود ،زیرا فقط ویژگیهای فعال شده باه یاه بعادی
منتق میشوند [ .]13یه تجمع با انجام نمونهگیری غیر طی و
کاه

تعداد مرلفه هاایی کاه شابکه بارای یاادگیری نیااز دارد،

روجی را ساده میکند [ .]13ای عملیات در دهها یا صدها یه
تکرار میشود و هر یاه یااد مایگیارد ویژگایهاای مختلاف را

واهد کرد.
برچسبها شام  0عدد میباشند کاه ایا اعاداد باهترتیاب
نشانگر نقطه شروع برچسب ،طول افقی برچسب ،طول عماودی و
نقطه انتها برچسب میباشند .اگار بخاواهیم باهصاورت کاما تار
بگوییم یک فای برچسب حداق شام دو ستون میباشد .ستون

شناسایی کند .بعد از یادگیری ویژگیهاا در بسایاری از یاههاا،

اول آدر

معماری شبکه عصبی کانولوشنی به طبقهبندی میپاردازد .یکای

است.

دیگر از یهها ،یه کاامً متصا اسات کاه یاک باردار از  Kرا
میدهد که در آن  Kتعداد کً هایی است کاه شابکه قاادر باه
پی بینی آن واهد بود .ای باردار شاام احتماا ت بارای هار
کً

از هر تصویر طبقهبندی میشود [.]10 ،13

تصاویر و ستون دوم مختصات برچسب برای هر تصویر

اگر بخواهیم مختصات برچسب را بهصورت دستی بیابیم کاار
زمانبری واهد بود و دقت آن ممک است پایی بیاییاد .برناماه
 Image Labelerدر نرم افازار متلاب راهای آساان بارای عًمات
گذاری بهعنوان برچسبهای منطقه مورد عًقه فاراهم مایکناد.

معماااریهااای گوناااگونی از شاابکه عصاابی پینش ای ماننااد
 GoogLeNet ،VGGNet ،AlexNet ،mobileNetو  ResNetوجود

دارد.

Rectified Linear Unit
Pooling layer

1
2

3

Object Detections
)Object Detections (GPU
5
Region Convolutional Neural Network
6
You Only Look Once
7
Single Shot Detector
4
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میتوان برچسب های مستطیلی ،چند طی ،پیکسلی و چناد
ضلعی و برچسبهای صحنه را در یاک عکاس یاا دنبالاه تصاویر
ایجاد کنید [.]12 ،17
 .1-2-0الگوریتم تشخیص تداخل در رادار روزنه مصنوعی
سیگنال رادار روزنه مصنوعی در حوزه فرکانس باهصاورت شاک
( )2بهدست میآید .ای روش نمای

و سایگنال در رادار

تادا

روزنه مصنوعی یک روش با دقت پایی و بهصورت چشمی اسات.
در ای مقاله برای تشخیص تدا

بهصورت نارم افازاری و دقات

با از تشخیص اشیاء استفاده شدهاست .اگر تدا

تشخیص داده

نشود یعنی تصویر سالم و قاب بهره برداری میباشاد .البتاه ایا
فرض با پذیرش طای ناشی از عادم تشاخیص صاحیح تادا
توسط شبکه عصبی است .چون شبکه عصبی دارای دقات باا یی
در تشخیص تدا

است میتوان ای فرض را بهعنوان یک فرض

منطقی پذیرفت .اما اگر تصویر توسط تدا

تخریب شاده باشاد

نوع تدا

توسط شبکه عصبی مشخص میشود و بارای کااه

ارر تدا

از فیلترهای وفقی استفاده میگردد.
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اگر در سیگنال تصویر ،تدا ایجاد شاود بانادهای کوچاک زرد
رنگی در تصویر زمان -فرکانس مشاهده میشود که نشانگر تدا
هستند .برای اجرای الگاوریتم تشاخیص تادا  ،سایگنال هاای
مختلفی از رادار روزنه مصانوعی باا تادا هاایی باا مرلفاههاای
متفاوت تولید گردیاد .در تماام تصااویر تادا هاا برچساب زده
شدند .برای نمونه در تصویر شک ( )9هر سه نوع تدا بار روی
سیگنال اصلی رادار روزنه مصنوعی اعمال شادهاسات .تادا هاا
بهترتیب از سمت چا تادا ناوع اول ،ناوع دوم و ناوع ساوم
هستند .همننی تدا فرکانس رادیویی معمو یک باند طًیی
افقی است .تدا باند باریک یک باناد زرد مایا اسات .تادا
په باند نیز یک باند سبز مایا اسات کاه شایب آن نسابت باه
تدا باند باریک بیشتر است .عًوهبر مطالاب بیاان شاده بایاد
توجه داشت که ممک است در سیگنال رادار روزنه مصانوعی باه
جای چند نوع تدا مختلف چند مرتبه تدا یک ناوع ایجااد
شود .برای مثال ،میتوان گفت چهار مرتباه تادا ناوع اول در
سیگنال رادار روزنه مصنوعی ایجاد شدهاست.

برای تهیه تصاویر جهت آموزش به شبکه عصابی ابتادا بایاد
سیگنال تصویر رادار روزنه مصنوعی با الگوریتم تبدی فوریه کوتاه
مدت 1به حوزه زمان -فرکانس بارده شاود .در شاک ( )2تحلیا
زمان -فرکانس سیگنال رادار روزناه مصانوعی رسام شادهاسات.
معمو تدا

در تحلی زمان -فرکانس باهصاورت بانادهای زرد

رنگ قاب مشاهده است .در شک ( )2چون تادا

در سایگنال

وجود ندارد پس باندهای زرد رنگ در تصویر دیده نمیشود.

شکل ( :)9تحلی زمان -فرکانس سیگنال با تدا

رادار روزنه

مصنوعی.

در ای مقاله  82تصویر از نماای زماان -فرکاانس سایگنال رادار
روزنه مصنوعی با نسابت سایگنال باه تادا
شکل ( :)8تحلی زمان -فرکانس سیگنال اصلی رادار روزنه

ذ یره گردید .ای تصاویر به عنوان تصاویر آماوزش شابکه ماورد

مصنوعی.

Short-time Fourier transform

 8مختلاف تولیاد و

1

Signal-to-Interference Rate

2
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اسااتفاده قاارار گرفاات .ای ا تصاااویر در شااک ( )14نشااان داده
شدهاست.

شکل ( :)12نمودار طا شبکه آموزش داده شده برای تشخیص
تدا

شکل ( :)11تصاویر استفاده شده برای آموزش شبکه

برای آموزش شابکه

RCNN

عصبی.

 Fasterاز تنظیماات جادول ()0

استفاده گردید و بقیه تنظیمات بهصورت پای

فارض نارم افازار

متلب انتخاب شد.
جدول ( :)0تنظیمات آموزش

Faster RCNN

مقدار

نام تنظیمات

1

Mini Batch Size

84

Max Epochs

4/441

Initial Learn Rate

24

Validation Frequency

True

Verbose

نمودار دقت شبکه آموزش دیده و میانگی

.

شبکه آموزش داده شده برای تشخیص تادا دارای دقات 144
درصد و طای صفر است .ای دقت مرباو باه تصااویر آماوزش
داده به شبکه است .برای آزمای شبکه یک تصویر تدا لی جدید
به شبکه داده میشاود تاا تادا موجاود در آن توساط شابکه
شناسایی گردد .در تصویر شک ( )13ساه ناوع تادا لی کاه باه
 Faster RCNNآموزش داده شده مورد آزمای قرار گرفته اسات
که شبکه عصبی هر سه تدا را با دقت بسیار باا یی شناساایی
کرده است.

طا آن بهترتیاب

در شک ( )11و شک ( )18آورده شدهاست .هرچه نمودار دقات
با تر و سمت راستتر باشد یعنی دقت شبکه آموزش دیده باا تر
است و هرچه نمودار طا پایی تر و سمت چ تر باشد یعنی طا
شبکه کمتر است.

شکل ( :)13تشخیص تدا

ها

با Faster RCNN

 -5کاهش تداخل به کمک فیلتر تطبیقی
فیلتر تطبیقی 1سامانهای است که مرلفههاای اود را باه نحاوی
تغییر دهد که توانایی پاسخ به تغییرات محیط اطراف اود را باا
توجه به اهداف اصی داشته باشاد .اماروزه فیلترهاای وفقای یاا
فیلترهای تطبیقی به دلی پردازندههای سیگنال دیجیتال قاوی و
پیشرفتهای الگاوریتمهاای وفقای جدیاد ،در حاوزههاای علاوم

شکل ( :)11نمودار دقت شبکه آموزش داده شده برای تشخیص تدا

.

Adaptive Filter

1

ارائه یک الگوریتم پیشنهادی بهمنظور تشخیص تداخل در رادار روزنه مصنوعی؛ میثم بیات و همکاران

112

مختلف مانناد مخاابرات ،رادار ،پاردازش سایگنالهاای صاوتی و

جدول ( :)5مرلفههای فیلترحداق میانگی
مربعات نرمال شده

رادیویی و حذف نویز بهکار گرفته میشوند [.]84،19

 -1-5فیلتر حداقل میانگین مربعات استاندارد
در الگوریتم حداق میانگی مربعات استاندارد ،1تنظیمات اعماال
شده به بردار ضرایب در مرحله  n+1از حاص سه تارم باهدسات
)x ( n

2

Length

)

4/1

میآید .مرلفه  تحت کنترل طراس اسات .باردار ورودی فیلتار
توسط منابع اطًعات تعیی میشود .طای تخمی

مقدار

مؤلفه

4

)e(n

( Step Size

Initial Conditions

در مرحله  nام اندازه گیری میشود.
هنگامی که ) x(nبزرگ است ،فیلتر حداق میانگی مربعاات
میتواند دچار مشک تقویت نویز گرادیان شاود .بارای حا ایا
مشک از فیلتر نرمالیزه شده حاداق میاانگی مربعاات اساتفاده
میشود که در آن اصًحات انجام شده بر روی بردار ضارایب وزن
در مرحله ) (n+1ام متناسب با نرم باردار

در مرحلاه ) (nام

)x ( n

مقدار نسبت سیگنال به تادا

تصاویر ورودی فیلتار برابار

 -19/3713در نظر گرفته شد .در شک ( )10تصاویر اصالی رادار
روزنه مصنوعی ،تصویر با وجود سه ناوع تادا
کاه

تدا

و تصاویر بعاد از

با کمک فیلتر حداق میانگی مربعات نرمال شاده

قاب مشاهده است.

نرمالیزه میشود [.]19
)e (n)  (1   (n) xT (n) x(n)) e(n

()0

برای کمینه شدن (صفر شدن سمت چ رابطه ( ))6باید:
()2

1
)xT (n) x(n

()6

1
)e(n) x(n
)xT (n) x(n

 ( n) 

w(n  1)  w(n) 

شکل ( :)10الف) تصویر اصلی ،ب) تصویر با تدا

در عم  ،بهجای رابطاه ( )2از رابطاه ( )9اساتفاده مایشاود
[.]19
()7

)e(n) x(n



روجی فیلتر حداق میانگی مربعات نرمال شده

همان طور که قابً در بخا  3-8گفتاه شاد رسام تصاویر
حقیقی سیگنال برای بهتر دیده شدن تدا ها و تأریر فیلتر برای
زم است [.]88، 81
کاه تدا

بااه ایا منظااور اسااتفاده مایشااود کااه در مااواقعی کااه

)xT (n) x(n




xT (n) x(n) 

w(n  1)  w(n) 

ها و پ) تصویر

عدد کوچکی است ،مخر کسر یلی کوچک نشاود.

اندازه گام فیلتار اسات کاه باه وسایله آن مایتاوان سارعت

همگرایی کنترل نمود.

 -2-5شبیه سازی فیلتدر حدداقل میدانگین مربعدات
نرمال شده جهت کاهش تداخل
فیلتر حداق میانگی مربعات نرمال شده با مشخصات جدول ()2
در نرم افزار متلب پیاده سازی شد:
)Least mean squares (LMS

1

شکل ( :)15الف) تصویر حقیقی اصلی ،ب) تصویر حقیقی با تدا

ها

و پ) تصویر حقیقی روجی فیلتر حداق میانگی مربعات نرمال

شده.

برای دیدن تأریر فیلتر حداق میانگی مربعاات نرماال شاده
طیف فرکانسی سیگنال اصلی ،سیگنال با تدا

و سیگنال بعد از
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کاه

در شاک ( )16رسام شادهاسات .روجای فیلتار

تدا

حداق میانگی مربعات نرمال شده با رنگ سابز رسام شاده کاه
تدا

بهدلی کاه

بسیار شبیه سایگنال اصالی باا رناگ آبای

شدهاست.

شکل ( :)18نمودار نسبت سیگنال به تدا
به تدا

روجی و نسبت سیگنال

ورودی فیلتر حداق میانگی مربعات نرمال شده

نمودار رسم شده بیانگر ای است که فیلتر حاداق میاانگی
رفتاار

مربعات نرمال شده در تمام نسبتهای سیگنال به تادا
یکسانی دارد.
شکل ( :)16طیف فرکانسی سیگنال اصلی ،سیگنال با تدا

ها و

روجی فیلتر حداق میانگی مربعات نرمال شده

نسبت سیگنال به تادا

روجای فیلتار حاداق میاانگی

 -6نتیجهگیری
در ای مقاله انواع تدا
سیگنال تدا

شبیهساازی شاد .بعاد از شابیهساازی،

روی سیگنال رادار روزناه مصانوعی اعماال شاد.

مربعات نرمال شده  10/4796است .همانطور کاه مشااهده شاد

هنگامی که سیگنال رادار روزنه مصنوعی دچار تادا

فیلتر حداق میانگی مربعات نرماال شاده تصاویر را بهباود داد.

تصویر بهدست آمده قاب بهره برداری نیسات .بارای کااه

برای مشاهده تأریر ای فیلتر بر تدا

ها با نسبتهاای مختلاف،

نمودار شک ( )17رسم شدهاست.

مایشاود
ارار

تدا

روی تصاویر رادار روزنه مصنوعی ابتدا بایاد وجاود و ناوع

تدا

در سیگنال رادار روزنه مصانوعی مشاخص شاود .در ایا

مقالااه باارای تشااخیص وجااود تاادا
RCNN

بااهصااورت دقیااق از روش

 Fasterمبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنی استفاده گردید.

برای ای منظور تعداد  82عدد تصویر زمان-فرکاانس از سایگنال
رادار روزنه مصنوعی حاوی تدا

به عنوان ورودی شبکه عصابی

در نظر گرفته شد .دقت دیتای آموزش داده شده در شبکه عصبی
جهت تشخیص تدا

 %144اسات کاه اماری کاامً منطقای و

طبیعی است .دقت شبکه آموزش داده شاده بارای ارزیاابی برابار
نتایج شبیهسازی ،هر سایگنال اکاوی

 %99بهدست آمد .براسا

دریافتی توسط آنت رادار روزنه مصنوعی باه شابکه عصابی داده
 ،نوع آن توسط شبکه عصبی مشخص

شد ،در صورت وجود تدا

گردید .در واقع استفاده از روش پیشنهادی قدرت تفکیک سه نوع
تدا
شکل ( .)17نمودار مقایسه نسبت سیگنال به تدا

در فیلتر حداق

میانگی مربعات نرمال شده

در شک ( )12برای مشااهده نتیجاه فیلتار تطبیقای جهات
کاه

تدا

 ،نمودار نسبت سیگنال به تدا

سیگنال به تدا

ورودی فیلتر آورده شدهاست.

روجی و نسبت

را از یکدیگر با می برد و در نتیجه هنگام حاذف تادا

نتیجه بهتری حاص می گاردد .مزیات بازرگ روش پیشانهادی
نسبت به سایر روشهایی که برای شناسایی و حذف تدا

بهکار

می رود در ای اسات کاه باا شانا ت دقیاق ناوع تادا

روش

مناسب با آن نوع تدا

 ،جهت حذف تدا

نهایت پس از تشخیص تدا

بهکاار مای رود .در

و نوع آن ،به کمک فیلتر تطبیقای
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