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الگوریتم تمرکز خودکار سریع پارامتری در رادار دهانه مصنوعی معکوس مبتنی بر آنتروپی و
تجزیه به مقادیر ویژه
*

حمیدرضا هاشمپور
استادیار دانشگاه شیراز

(دریافت89/15/51 :؛ پذیرش)89/10/19 :

چکيده
در این مقاله یک روش سریع پارامتری مبتنی بر تجزیه به مقادیر ویژه و روش حداقل آنتروپی برای تمرکز خودکار در رادار دهانه مصنوعی
معکوس ( )ISARارایه میگردد که نسبت به روشهای معمول تمرکز خودکار ،بار محاسباتی کمتری دارد .در این روش ،ماترس کوواریانس
داده  ISARفشرده شده و همتراز شده در جهت برد تشکیل شده و با استفاده از روش تجزیه به مقادیر ویژه ،سیگنال و نویز جدا میشوند.
سپس از بردارهای ویژه مربوط به سیگنال که خیلی کمتر از کل بردارهای ویژه هستند تبدیل فوریه گرفته میشود .در نهایت با استفاده از
روشهای تمرکز خودکار مرسوم بر روی تصویر بهدست آمده خطای فاز استخراج میگردد .در اینن مقالنه از روشنی پنارامتری مبتننی بنر
آنتروپی برای این کار استفاده شده است .نتایج بهدست آمده از شبیهسازی نشان میدهد که با وجود کاهش بار محاسباتی ،کارایی الگوریتم
در جبران حرکت هدف حفظ شده است.

واژگان کليدی
آنتروپی ،تجزیه به مقادیر ویژه ،تمرکز خودکار ،رادار دهانه مصنوعی معکوس

 .1مقدمه
1

رادار دهانه مصنوعی معکوس ( ،)ISARبه دلینل قابلینت کنار در
تمام طول شبانه روز و تمام شرایط آب و هوایی ،و تشکیل تصویر
دو بعنندی بننا حنند تفکیننک بننا از اهننداف متحننر بننا رفتننار
غیرهمکارانه ،3کاربردهای نظامی و غیر نظنامی گسنترده ای دارد
[ .]9-1در یک رادار  ISARمیتوان با ارسال سنیگنال بنا پهننای
باند با و جمعآوری همدوس داده از زوایای مختلف ،تصویری بنا
حد تفکیک با از هدف در جهت برد و سمت بهدست آورد .یکنی
از چالشهای تشکیل تصویر در رادار  ISARجبران حرکت شعاعی
هدف است که به دلیل ذات حرکت غیرهمکارانه هدف این حرکت
نامعلوم است و بایستی از دادههای خام دریافتی از هدف استخراج
گردد .الگوریتمهای متنداول متننوعی بنرای تمرکنز خودکنار 9در
 ISARپیشنهاد شده است کنه عبارتنند از ا الگنوریتم ،]4[ 4PPP
 ،]1[ 1PGAالگوریتم مبتنی بر کمینه کردن آنتروپی تصنویر [،]1
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1

Inverse Synthetic Aperture Radar
2
Noncooperative
3
Autofocus
4
Point Prominent Processing
5
Phase Gradient Algorithm

[ ] 1-6و الگوریتم مبتننی بنر بیشنینه کنردن کنتراسنت تصنویر
[ .]11-3بعضی از الگوریتمهای تمرکز خودکار پارامتری و بعضنی
غیر پارامتری هستند .در الگنوریتمهنای پنارامتری ،مندلی بنرای
حرکت هدف در نظر گرفته شده و پارامترهای این مندل تخمنین
زده میشود ،در حالی کنه در الگنوریتمهنای غینرپنارامتری ،کنل
خطای فاز استخراج منیشنود .بنه عننوان نموننه الگنوریتم PGA
الگوریتمی غیر پنارامتری و الگنوریتم بیشنینه کنردن کنتراسنت،
پارامتری است.
ایده استفاده از بردار ویژه 6جهت جبران سازی حرکنت ابتندا
در [ ]13مطرح شد .در واقع ابتدا مناتریس کووارینانس دادههنای
دریافتی  ISARفشرده شده و همتراز شده در جهت برد محاسنبه
میشود و پس از تجزیه به مقادیر ویژه ،7از بردار ویژه متننارر بنا
بزرگترین مقدار ویژه جهت جبران سازی حرکت استفاده میشود.
همچنین نشان داده شده است کنه اینن روش نسنبت بنه ،PGA
خطای فاز سیستم رادار را بهتر استخراج میکنند .در [ ]19بنرای
بهبود تخمین خطای فاز ،الگوریتم [ ]13اصنحح شنده اسنت بنه
Eigenvector
Eigenvalue Decomposition

6
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نحوی که به سلولهای برد ،وزنی متناسب با نسنبت سنیگنال بنه
نویز آن سلول داده شده ،و سپس ماتریس کوواریانس و بردار ویژه
محاسبه میگردد و نشان داده شده اینن کنار خطنای تخمنین را
کاهش میدهد.

سمت مربوط به  jامین سلول بنرد اسنت .بنرای بنهدسنت آوردن
تصویر  ISARکافی است در جهت سنمت از مناتریس  Xتبندیل
فوریه گرفته شودا
()3

I x  FT {x1}, FT {x2 }, , FT {xN }

اما به دلیل وجود خطای فاز (عدم جبران حرکنت هندف در
جهت خط دید رادار) تصویر بهدست آمده غیرمتمرکز 3است .اگنر
ماتریس  Yبیانگر دادههای برد همتنراز شنده بندون خطنای فناز
باشد ،رابطه زیر بین  Xو  Yبرقرار استا
()9

شکل ( :)1مدل هدف

دادههای خنام  ISARبعند از فشنرده سنازی و همتنرازی در
جهت برد ،1ماتریس کوواریانس تشکیل شده و با استفاده از روش
تجزیه به مقادیر ویژه ،سیگنال و نویز جدا میشوند و از بردارهای
ویژه مربوط به سیگنال که خیلی کمتنر از کنل بنردارهنای وینژه
هستند تبدیل فوریه گرفته میشود .در نهایت با استفاده از روش-
های تمرکز خودکار غیر پارامتری مرسوم بر روی تصویر بهدسنت
آمده خطای فاز استخراج میگردد.
در این مقاله با استفاده از تکنینک اسنتفاده شنده در [ ]14و
استفاده از روشی پارامتری مبتنی بر آنتروپی ،الگوریتمی سنریع و
کارا جهت جبران سازی حرکت اراینه منیگنردد کنه نسنبت بنه
روشهای معمول تمرکز خودکنار ،بنار محاسنباتی کمتنری دارد.
نتایج بهدست آمده از شبیه سازی نشان میدهد که بار محاسباتی
الگوریتم پیشنهادی از الگوریتمهای مرسوم کمتر است و در عنین
حال کارایی الگوریتم در جبران حرکت هدف حفظ شده است.
بخشهای بعدی این مقاله بدین صورت تنظیم شده است که
در بخش  3مدل مسناله بینان منیگنردد .در بخنش  9الگنوریتم
تمرکز خودکار پیشنهادی ارایه میگردد ،در بخش  4نتایج شنبیه
سازی انجام شده بررسی میشود و در بخش  1نتیجه گیری ذکر
میگردد.

 .2مدل مساله
در این بخش هندسه  ISARو مندل سنیگنال درینافتی از هندف
توصیف میشود .فرض کنیند مطنابش شنکل ( )1هندف بنه طنور
یکنواخت در حال چرخش باشد ،سیگنال دریافتی از هدف بعد از
فشرده سازی و همترازی در جهت برد ،به صورت رابطه زیر قابنل
نمایش استا
()1
که  Xیک ماتریس بنا ابعناد

X  PY

X  x1 , x2 , , xN 
اسنت و  Mو  Nبنه ترتینب

تعداد پالسها و سلولهای برد هستند .لذا  x jیک بردار در جهت
Range Alignment

1

و  Pماتریس قطری خطای فاز است.
, e j M 


()4

P  diag e j 1 , e j 2 ,


تصویر  ISARبدون خطای فاز را میتنوان بنه صنورت رابطنه ()1
نشان داد.
()1

, FT {y N }

I y  FT {y1}, FT {y 2 },

با ترکیب روابنط ( )3و ( ،)9تصنویر  ISARغیرمتمرکنز  I xرا
میتوان مطابش رابطه ( )6بازنویسی نمود.
() 6

I x  FT {Py1}, FT {Py 2 }, , FT {Py N }

برای بهدست آوردن تصویر متمرکز باید خطای فاز را تخمین
زده و جبران نمود .لذا تصویر متمرکز  ISARاز رابطه ( )7بهدست
میآید.
(ˆ H x } )7
, FT {P
N 

ˆ H x }, FT {P
ˆ H x },
Iˆ y  FT {P
1
2

که  Hنمناد ترانهناده هرمیتنی اسنت و ̂ Pمناتریس خطنای فناز
تخمین زده شده است .برای تخمین خطای فاز ( ̂ ) Pمنیتنوان از
الگوریتمها ی تمرکز خودکار پارامتری یا غینر پنارامتری اسنتفاده
نمود .اما به دلیل ابعاد بزرگ تصنویر  ISARبنار محاسنباتی اینن
الگوریتم ها بنا اسنت .در بخنش بعند روشنی بنرای کناهش بنار
محاسباتی الگوریتم تمرکز خودکار پیشنهاد میگردد.

 .9تمرکز خودکار تصویر  ISARمبتنی برر تجزیره
به مقادیر ویژه و آنتروپی
در این بخش با اسنتفاده از تجزینه بنه مقنادیر وینژه ،الگنوریتمی
پارامتری و سریع ،مبتنی بر آنتروپی بنرای تمرکنز خودکنار اراینه
میگردد .ابتدا بنا اسنتفاده از ] [14مفهنوم تصنویر وینژه 9و روش
استخراج آن از سیگنال دریافتی معرفی شده ،سپس روش تمرکنز
Unfocussed
Eigenimage

2
3
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خودکار پیشنهادی مبتنی بر کمینه کردن آنتروپنی تصنویر وینژه
ارائه میگردد.

 .1-9استخراج تصویر بردارهای ویژه منتخب
در این بخنش بنا اسنتفاده از ] [14روش اسنتخراج تصنویر وینژه
سیگنال دریافتی ارائه میشود .ابتدا یک مناتریس کووارینانس بنا
بنرای مناتریس  Xمطنابش بنا رابطنه ( )1تشنکیل
ابعناد
میگردد.
1
XXH
N

()1

Cx 

ماتریس  ، Cxیک ماتریس هرمیتی است ،لذا میتوان آننرا بنا
استفاده از رابطه زیر قطری نمود].[14
()3

] Λx  QxH Cx Qx  diag [x 1 ,x 2 , ,xM

) و  Λ xیک ماتریس قطری اسنت کنه
که (
درایننههننای قطننر اصننلی آن مقننادیر ویننژه منناتریس  Cxاسننت و
 Qx  qx 1 , qx 2 , , qxM منناتریس شننامل بردارهننای ویننژه
 Cxاست .اکنون اگر از ستونهای مناتریس  Q xتبندیل فورینه
گرفته شود تصویر متنارر بنا بردارهنای وینژه (تصنویر وینژه) بنه
صورت رابطه ( )11بهدست میآید ][14ا
()11

]} , FT{qxM

Ex  [FT{qx 1},FT{qx 2 },

به روشی مشابه بنرای مناتریس  Yنینز منیتنوان مناتریسهنای
کوواریانس (  ،) C yبنردار وینژه (  ) Q yو تصنویر وینژه ( ) E y
تعریف نمود .با استفاده از روابط ( )9و ( )1داریما
()11

1
(PY)(PY)H  PC y P H
N

Cx 

همچنین با توجه به ( )3و ( )11برای مناتریس مقنادیر وینژه
داریم][14ا
()13

) Λ x  QxH Cx Qx  (P H Qx )H C y (P H Qx

17

ویژه متنارر با مقادیر ویژه بزرگ انجام داد .با توجنه بنه ایننکنه
تعداد مقادیر ویژه بزرگ معمو خیلی کمتر از کنل مقنادیر وینژه
است ،اینکار باعث کاهش بارمحاسباتی منیشنود .شنبیه سنازی
انجام شده در بخش  4درستی این موضوع را نشان میدهد.
برای جدا نمودن سیگنال از نویز با توجه به روش پیشننهادی
در [ ،]14ابتدا جمع نرمالیزه  rمقدار ویژه در  ، Λ xمطابش رابطنه
( )14محاسبه میشودا
M



()14

xi

(ˆ  FT {Pˆ H q }, FT {Pˆ H q }, , FT {Pˆ H q } )19
E
y
x1
x2
xM 


اگر مقادیر ویژه به ترتیب نزولی مرتب شنوند و مقنادیر وینژه
بزرگ ،با استفاده از گذاشتن سطح آستانه جندا شنوند ،منیتنوان
سیگنال و نویز را جدا نمود و تخمین خطای فاز را روی بردارهای


i 1

i 1

سپس تعداد ستونهای منتخب ماتریس ( Exکه با  Rنمایش
داده میشود) با استفاده از قاعده زیر بهدست میآید ][14ا
}R  min{r | E r  

()11

که عددی بین صفر و یک است و به طور تجربی برای رسنیدن
به یک تصنویر متمرکنز ،از  1/31تنا  1/31انتخناب منیشنود .در
نهایت ماتریس تصویر بردارهای ویژه منتخب مطنابش رابطنه ()16
تشکیل میشودا
()16

]} , FT{qxR

Es  [FT{qx 1},FT{qx 2 },

است ،ابعاد مناتریس  Esاز
با توجه به اینکه معمو
 Exبه مراتب کمتر است .اکننون منیتنوان بنا اعمنال الگنوریتم
تمرکز خودکار بر روی ماتریس  Esخطای فاز را تخمین زد.
در عمل به دلیل وجنود ننویز خصوصنا در SNRهنای پنایین
معیار ( )14و ( ) 11برای جدا نمودن نویز از سیگنال دچنار خطنا
میشود .لذا جهت بهبود تخمنین مقنادیر وینژه سنیگنال از روش
پیشنهادی در [ ]19و [ ]14استفاده میشود .در این روش مطابش
با رابطه ( )17با اعمال وزن به دادههای دریافتی همتنراز شنده در
برد رابطه ( SNR ،)1بهبود مییابد.
()17

ˆ  xˆ , xˆ ,
X
 1 2

, xˆ N 

که  xˆ j   j x jو   jوزن مربوط به  jامین بردار برد متقناطع
است و از رابطه زیر بهدست میآید][14ا
2

= QHy C y Q y  Λ y

از معادله ( )13میتوان مشاهده نمود که مقادیر ویژه ماتریس
کوواریانس  Xو  Yیکسان هستند .لذا به جای اسنتفاده از (،)7
خطای فاز (ماتریس  ) Pرا با استفاده از مناتریس بردارهنای وینژه
میتوان محاسبه نمود].[14

xi /

r

Er 

()11

2

xj
N

xk



j 

k 1

لذا ماتریس کوورایانس و تجزیه به مقادیر ویژه مربوط به آن،
برای دادههای دریافتی همتراز شده در برد و وزن دار شده رابطنه
( )17محاسبه میگردد.

 .2-9الگوریتم تمرکز خودکار پیشنهادی
در این بخش الگوریتم تمرکز خودکار پارامتری مبتنی بر آنتروپی
پیشنهادی تشریح میگردد.
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زمانی که حد تفکیک برد متقاطع مورد نیاز از مرتبه یک متر
باشد و حرکت نسبی بین رادار و هدف متعارف باشد ،فاصله لحظه
ای هدف از رادار (شکل ( ))1را میتوان با بسنط تیلنور مرتبنه دو
حول  t=0به صورت زیر تقریب زد[]11ا
Rt (t )  R 0 vt  12 at 2

()13
که  R 0برد اولیه هدف از رادار است و  vو  aبه ترتیب سنرعت و
شتاب هدف در جهت خط دید هستند.
ابتدا با استفاده از تبدیل رادون )RT(1تخمین اولیه ای از سنرعت
شعاعی بهدست می آید .برای این کار از سیگنال فشنرده شنده در
برد در حوزه زمان تبدیل رادون گرفته میشودا
()31
u rc (r , )  RT u rc ( , t )
که )  u rc ( , tسیگنال فشرده شده در برد است .اکنون منیتنوان
تخمینی از سرعت شعاعی را با استفاده از رابطه زیر بهدسنت آورد
[ ]11ا
()31
)ˆvˆ0  tan(
که


  arg max u rc (r , ) 
()33
2





()39

]) s (m , n

M

 Ε (m , n ) ln[Ε
s

IE  

2

داده های فشرده شده در جهت برد

همترازی برد با تبدیل رادون()X

محاسبه وزن ها ( )Wjبرای هر سلول برد و
اعمال آن با استفاده از ( )11و ()17

محاسبه ماتریس کوواریانس و مقادیر ویژه با
استفاده از ( )1و ()3

2

Es
N

M

)  E (m , n

محاسبه  Rبا استفاده از ()11

Εs 

s

تعیین  Esبا استفاده از ()16

m 1 n 1

مراحل این الگوریتم بدین شرح اسنتا ابتندا مقندار اولینهای
برای شتاب هدف در نظر گرفته میشود (منالح  ،) aˆ0  0سنپس
برای مقادیر مجاز تغییرات شنتاب ،آنتروپنی مطنابش رابطنه ()31
محاسبه میگردد و شتاب معادل با مقندار کمیننه آنتروپنی ( ) â1
انتخاب میشودا
()31

نمودار بلوکی الگوریتم پیشنهادی در شکل ( )3نمنایش داده
شده است.

m 1 n 1

که  Ε sمطابش رابطه ( ،)34توان نرمالیزه تصویر  Esاستا
()34

تفاوتی که در روش این مقاله نسبت به [ ]1وجنود دارد اینن
است که بهجای استفاده از تصویر  ISARهدف (  ،) I xاز ماتریس
تصویر بردارهای ویژه منتخب (  ) Esدر الگوریتم تمرکز خودکنار
[ ]1استفاده میشود .همانطور که در بخش قبل گفته شد ابعناد
منناتریس  Esاز  I xبننه مراتننب کننوچکتر اسننت .لننذا الگننوریتم
جستجوی حداقل آنتروپی سریعتر به جواب همگرا میشود.



با این روش میتنوان هندف را در جهنت بنرد همتنراز نمنود.
سپس با استفاده از یک الگوریتم جستجو (مبتنی بنر [ )]1مقندار
شتاب هدف ( )aبهدست میآید .قبل از تشریح مراحنل الگنوریتم،
آنتروپی تصویر  Esبه صورت زیر تعریف میگردد.
N

اسننتفاده از الگننوریتم جسننتجوی قسننمت طحیننی ]11[ 3قابننل
دستیابی است .پس از استخراج مقدار شتاب هدف ،خطنای فناز
بهدست آمده و جبرانسازی آن قابل انجام است.

}]) aˆ1  arg{mina [IE (vˆ0 , a

در این رابطه  vˆ0مقدار سرعت تخمینی توسط تبدیل رادون
است ،همچنین ]  a  [amax , amaxکه  amaxحداکالر شنتاب
ممکن هدف در جهت خنط دیند رادار ( )LOSمنیباشند .جنواب
رابطه ( )31با استفاده از یک جستجوی کامنل در بنازه مجناز ینا

استفاده از ( )31جهت تخمین شتاب ( ) a

تشکیل ماتریس خطای فاز با استفاده از
سرعت و شتاب تخمین زده شده

جبران سازی خطای فاز و تشکیل تصویر
 ISARبا استفاده از ()7

شکل ( :)2نمودار بلوکی الگوریتم پیشنهادی
Radon Transform

1

Golden-Section

2
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 .4شبیهسازی
در این بخش با استفاده از شبیهسازی صحت الگوریتم پیشنهادی
مورد بررسی قرار میگیرد .پارامترهای شبیهسازی در جندول ()1
نمایش داده شده است.
جدول ( :)1پارامترهای شبیهسازی
3/6 GHz

f0

LFM

Transmitted signal

911 Hz

PRF

6 μs

Pulse width

411 MHz

)BW (Bandwidth

1/11 rad/s

)Ω (angular velocity

131

Number of pulses

111

Number of range cells

فرض کنید هدف شامل پراکننده سنازهای نقطنهای ایندهآل
مطابش با شکل ( )9باشد .برای هدف یک حرکت شنتاب اابنت در
نظر گرفته شده اسنت .سنرعت و شنتاب هندف بنه ترتینب برابنر
 31 m/sو  1/6 m/s2اسننت .همچنننین بننرای در نظننر گننرفتن
خطاهای درجه با تر فاز تصادفی با توزیع یکنواخت به فاز هندف
اضافه میشود (مطابش شکل (.))4

شکل ( :)4خطای فاز سیگنال دریافتی از هدف

شکل ( :)5داده  ISARبعد از فشرده سازی در جهت برد

 SNRسیگنال دریافتی برابنر بنا  1 dBدرنظنر گرفتنه شنده
است .ابتدا فشردهسازی برد بر روی دادههنای خنام ورودی انجنام
میشود (شکل ( .))1سپس بنا اسنتفاده از تبندیل رادون سنرعت
هدف تخمین زده میشود .خروجنی تبندیل رادون پروفاینل بنرد
هدف در شکل ( )6نشان داده شده است .پس از تخمنین سنرعت
هدف ،پروفایل برد هدف همتنراز منیشنود (شنکل ( . ))7اگنر از
دادههای بهدست آمده تبدیل فوریه گرفته شود تصویر غیرمتمرکز
(بدلیل عدم جبران حرکت هدف) بنهدسنت منیآیند (مطنابش بنا
شکل (.))1
شکل ( :)6تبدیل رادون پروفایل برد

شکل ( :)9مدل هدف

شکل ( :)7داده  ISARبعد از فشرده سازی در جهت برد و همترازی
برد
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همینطور که دیده میشود تصویر هدف کامح متمرکز است.
برای بررسی بهتر کارایی عملکرد الگنوریتم پیشننهادی ،در اینجنا
مقایسنننه ای بنننا الگنننوریتم تمرکنننز خودکنننار پنننارامتری ] [1و
الگوریتمهای متنداول غینر پنارامتری مراجنع ] [14و ] [1انجنام
میشود .الگوریتم ] [14مبتنی بر تصویر بردارهای ویژه و الگوریتم
غیر پارامتری حداقل آنتروپی اسنت و الگنوریتم ] ،[1الگنوریتمی
غیرپارامتری مبتنی بر آنتروپنی اسنت کنه از کنل تصنویر ISAR
استفاده مینماید.
شکل ( :)1تصویر  ISARبدون اعمال تمرکز خودکار

شکل ( :)11تصویر بردارهای ویژه

()Ex

شکل ( :)3مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس

در اینجا عملکنرد الگنوریتم پیشننهادی منورد بررسنی قنرار
میگیرد .در شکل ( )3مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس رسم شده
است .همانطور که دیده میشنود ،تعنداد کمنی از مقنادیر وینژه
دارای مقادیر بزرگی هستند و بقیه دارای مقادیر بسنیار کنوچکی
هستند .در شکل ( )11تصویر بردارهای ویژه ( )Exبهدسنت آمنده
رسم شده است .همانطور که قابل مشاهده است سیگنال از ننویز
جدا شده است .به عبارت دقیشتر بردارهای ویژه از یک تنا حندود
 31مربوط به سیگنال و بقیه مربوط به نویز هستند.
همانطور که در بخنش قبنل گفتنه شند (روابنط  14تنا  )16بنا
استفاده از یک سطح آستانه میتوان مقادیر ویژه غالب را انتخناب
نمود .سطح آستانه در اینجا برابر با  0.95انتخناب شنده اسنت .در

شکل ( :)11نمودار  Erبر حسب  rو سطح آستانه 0.95

شکل ( )11نمودار ( Er1برای  ) Xو ( Er2برای ̂ ) Xبر حسنب  rو
سطح آستانه رسم شده اند .با توجه به شنکل ( )11بنرای تشنکل
ماتریس  Esبراساس  Xو ̂ ، Xبه ترتیب  91و  11بنردار از 131
بردار ویژه مورد نیاز است .لذا بنا اسنتفاده از روابنط ( )17و ()11
میتوان با تعداد بردار ویژه کمتری تمرکز خودکار تصویر را انجنام
داد که باعث کاهش بیشتر بنار محاسنباتی الگنوریتم پیشننهادی
می شود .در نهایت با اعمنال الگنوریتم حنداقل آنتروپنی بنر روی
بردارهای ویژه منتخب ،مقدار شتاب هندف (و در نتیجنه خطنای
فاز) بهدست میآید .تصویر  ISARنهایی بعند از اعمنال الگنوریتم
تمرکز خودکار پیشنهادی در شکل ( )13نمایش داده شده اسنت.

شکل ( :)12تصویر  ISARنهایی بعد از اعمال الگوریتم پیشنهادی
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برای سادگی در نام گذاری ،الگوریتم مرجع ] ،[1روش پیشنهادی
و روشهننای ] [14و ] [1بننه ترتیننب،3P-MEM-EI ،1P-MEM ،
 MEM-EIو  MEMنامیده میشوند .پارامترهای مقایسه عبارتنند
ازا آنتروپی تصویر  ،ISARمیانگین مربع اخنتحف فناز تخمیننی و
فاز واقعی سنیگنال ( ،)MSEو زمنان اجنرای الگنوریتمهنا .زمنان
اجرای الگوریتمها بنر اسناس اجنرا روی ینک رایاننه بنا پردازننده
مرکننزی ) Core i5 (2.5 GHzبننا  RAM 6GBو در نننرمافننزار
 MATLABاندازهگیری شده است .در جدول ( )3نتنایج مقایسنه
بین الگوریتمهای ذکر شده ،آمده اسنت .زم بنه ذکنر اسنت کنه
سرعت همگرایی الگوریتمهای غیرپارامتری ( MEM-EIو )MEM
به جواب صحیح ،وابسته به مقدار اولیه فاز است .در اینجا خروجی
الگوریتم  P-MEMبه عننوان مقندار اولینه فناز در الگنوریتمهنای
غیرپنارامتری اسننتفاده شننده اسننت .لننذا زمننان اجننرای الگننوریتم
 P-MEMبه زمان کل این الگوریتمها اضافه میشود.
چنننان کننه از جنندول ( )3مشننخا اسننت الگننوریتم
کمترین مقدار آنتروپی و  MSEرا نسبت به سایر الگوریتمها دارد،
که این به معنی دقت با ی این الگوریتم در تخمنین خطنای فناز
دارد .اما زمان اجرای این الگوریتم از بقیه با تر است ،لنذا از نظنر
بار محاسباتی و زمان اجرا الگوریتم بهینهای نیست .از طرف دیگر
الگوریتم پیشنهادی ( )P-MEM-EIدارای مقادیر آنتروپی و MSE
تقریبا مشابهی با الگوریتم  P-MEMمیباشد ،اما زمان اجنرای آن
به مراتب کمتنر از  P-MEMاسنت ،کنه دلینل آن ابعناد کوچنک
ماتریس ورودی الگوریتم (  ) Esنسبت به ابعاد تصویر واقعی اسنت
که منجر به کاهش بار محاسباتی میشود .به دلیل پارامتری بودن
الگوریتم پیشننهادی ،اینن الگنوریتم قنادر بنه تخمنین خطاهنای
تصادفی و درجه با تر نیست ،لذا اندکی مقندار آنتروپنی و MSE
آن از الگوریتمهنای غینر پنارامتری ( MEM-EIو  )MEMبیشنتر
است ،اما زمان اجرای این الگوریتم (بار محاسنباتی) آن از تمنامی
الگوریتمها کمتر است .لذا چنانچه در بخش قبنل گفتنه شند بنه
دلیل کاهش قابل مححظه ابعاد تصنویر بردارهنای وینژه منتخنب
(  ، ) Esنسبت به تصویر اصنلی ،انتظنار کناهش بنار محاسنباتی و
افزایش سرعت اجرای الگوریتم وجود داشت.
MEM
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بهعنوان شبیهسنازی آخنر MSE ،خطنای فناز ،آنتروپنی تصناویر
بهدستآمده از الگوریتمهای مختلف و زمان اجرای الگوریتمها بنه
ازای  SNRاز  -10تا  30دسیبل به ترتیب در شنکلهنای ( )16تنا
( )11رسم شده است .برای رسم این نمودارها از آزمنایش موننت
کارلو با تکرار  11استفاده شده و خطای فاز هم مطابش شنکل ()4
فرض شده است .مطابش شکلهای ( )16و ( MSE ،)17و آنتروپی
روش پیشنهادی و الگوریتم  P-MEMبسیار به هم نزدیک اسنت،
اما همانطور که گفته شند بنار محاسنباتی الگنوریتم پیشننهادی
کمتر است .روش  MEMهم کمترین  MSEو آنتروپنی را دارد .از
طرف دیگر در SNRهای پایین آنتروپی تصاویر بهدسنت آمنده از
الگوریتمهنای مختلنف بنه یکندیگر نزدینک منیشنود و  MSEو
آنتروپی همه الگوریتمها افزایش مییابد ،امنا الگنوریتم MEM-EI
(] )[14در  SNR = -10 dBنسبت به سنایر روشهنا دارای MSE
با تری است ،که نشان از حساسنیت بنا ی اینن روش بنه SNR
دارد .روش پیشنهادی حساسیت کمتری نسنبت بنه  SNRدارد و
تقریبا در SNRهای مختلف عملکرد یکسانی دارد .با توجنه بنه در
نظر گرفتن خطای فاز با درجات با (شکل ( ))4و غیر پنارامتری
بودن روشهای  MEM-EIو  ،MEMعملکرد این الگوریتم هنا در
تخمین خطای فار بنه خصنوص در SNRهنای بنا بهتنر از روش
پیشنهادی است .از طرف دیگنر بنا توجنه بنه شنکل ( ،)11زمنان
اجرای الگوریتم پیشنهادی در SNRهای مختلف به مراتب کمتنر
از سایر الگوریتمهاست که نشانگر برتری الگنوریتم پیشننهادی از
نظر بار محاسباتی و سرعت اجراست.
جدول ( :)2مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم های مرسوم
الگوریتم

آنتروپی

MSE

زمان اجرا

P-MEM

7/4661

1/1114

1/14 s

P-MEM-EI

7/4363

1/1313

1/19 s

MEM-EI

7/1143

1/171

1/31 s

MEM

6/3144

1/116

1/61 s

در شکلهای ( )19تا ( )11تصویر  ISARنهایی بهدسنت آمنده از
الگوریتمهای  MEM-EI ، P-MEMو  MEMبه ترتیب نشان داده
شده است .زم به ذکر است که در تمنامی تصناویر  ISARرسنم
شده از پنجره تیلور  35 dBدر هر دو جهت برد و سمت اسنتفاده
شده است .میتوان مشاهده نمود که همانطور که قابل انتظار بود
تصویر بهدست آمده از تمامی الگوریتمها متمرکز است ولی تصویر
بهدست آمده از الگوریتم  MEMبهترین کیفیت را دارد.
Parametric Minimum Entropy Method
P-Mem Eigenimage

1
2

شکل ( :)19تصویر  ISARنهایی بعد از اعمال الگوریتم

P-MEM
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شکل ( :)14تصویر  ISARنهایی بعد از اعمال

الگوریتم MEM-EI

شکل ( :)11نمودار زمان اجرا برحسب  SNRبرای الگوریتمهای
مختلف

 .5نتیجهگیری

شکل ( :)15تصویر  ISARنهایی بعد از اعمال الگوریتم

MEM

در این مقاله روشی سریع مبتنی بر تجزیه به مقنادیر وینژه بنرای
تمرکز خودکار در رادار  ISARارایه گردید که نسبت به روشهای
معمول تمرکز خودکار ،بار محاسباتی کمتنری دارد .در اینن روش
ماترس کوواریانس داده  ISARهمتراز شده در جهت برد تشنکیل
شده و با استفاده از روش تجزیه به مقادیر ویژه ،سنیگنال و ننویز
جدا میشوند و از بردارهای ویژه مربوط بنه سنیگنال کنه خیلنی
کمتر از کل بردارهای ویژه هستند تبدیل فوریه گرفته منیشنود.
در نهایت با استفاده از روشهای تمرکز خودکار مرسنوم بنر روی
تصویر بهدست آمده خطای فاز استخراج میگردد .در این مقاله از
روشی پارامتری مبتنی بر آنتروپی بنرای اینن کنار اسنتفاده شند.
نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان منیدهند کنه بنا وجنود
کاهش بار محاسباتی ،کارایی الگوریتم در جبنران حرکنت هندف
حفظ شده است.
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Abstract
In this paper, a fast-parametric method for ISAR autofocus is proposed which is based on the
minimum entropy method and eigenvalue decomposition, and has less computational
complexity than that of conventional autofocus methods. In this technique, the covariance
matrix of the range compressed and aligned data is formed and by utilizing eigenvalue
decomposition, signal and noise are separated. Then, the Fourier transform of the signal
eigenvectors which are much smaller than the total eigenvectors is taken. Finally, by applying
the conventional autofocus approaches to the image of eigenvectors, the phase error is
estimated. In this paper, a parametric method based on entropy is utilized. The simulation results
show that although the computational complexity is decreased, the performance of the algorithm
is maintained.
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