
 باسمٍ تعالی

 زرس رازار MATLABپريشٌ 

 

 ي تشکیل تصًیر SARای زر  سازی سیگىال َسف ومطٍ عىًان: شبیٍ

 

زر شیًٌ کارکرز وًرافکىی برای یک َسف  SARسازی سیگىال یک رازار  شبیٍ ،شرح: زر ایه پريشٌ َسف

ات آن بٍ صًرت زیر َىسسٍ عملکرزی ایه ساماوٍ ي مشرص باشس. ای ي سپس تشکیل تصًیر آن می ومطٍ

 است:
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را ريشه می  Tحرکت کرزٌ ي َسف ومطٍ ای زر محل  Vبا سرعت  Bتا ومطٍ  Aسکًی حامل رازار از ومطٍ 

. تعساز سطرَای ایه ماتریس شًز زر یک ماتریس شذیرٌ می   کىس ي اکًی پالس َا با فرکاوس تکرار پالس 

ي تعساز ستًن َای آن برابر با تعساز ومًوٍ َر پالس  Bتا ومطٍ  Aبرابر با تعساز پالس َای ارسالی از ومطٍ 

 پارامترَای ساماوٍ بٍ شرح زیر است: زریافتی است.

 برابر پُىای باوس زاپلر 5/1فرکاوس تکرار پالس: 

         فرکاوس مرکسی: 

          پُىای باوس: 

         ل زریافتی: ورخ ومًوٍ برزاری از سیگىا



        زر شکل فًق(:  OMارتفاع سکً )پارٌ ذط 

         زر شکل فًق(:  MTوسزیکتریه فاصلٍ تا َسف )پارٌ ذط 

         زر شکل فًق(:  ABطًل ريزوٍ مصىًعی )پارٌ ذط 

       پُىای پالس ارسالی: 

   ورخ چیرپ: 
  

  
    

  

  
 

( ) با فرمًل  LFMوًع پالس ارسالی:      (      )     (     ) 

 

 مراحل کار بٍ صًرت زیر است:

برابر آن  5/1را برابر با  PRFبا تًجٍ بٍ َىسسٍ ساماوٍ، پُىای باوس زاپلر را محاسبٍ ومًزٌ ي سپس ممسار  -1

 زر وظر بگیریس.

بٍ ي سرعت سکً  PRIبا تًجٍ بٍ ممسار مًلعیت رازار َىگام ارسال َر پالس زر طًل ريزوٍ مصىًعی را  -2

اصلٍ رازار از َسف را محاسبٍ کىیس. با تًجٍ بٍ ایه فاصلٍ، میسان تأذیر زر زست آيرزٌ ي بر اساس آن ف

 اکً را محاسبٍ ومًزٌ ي آن را شبیٍ سازی ومًزٌ ي زر سطرَای متىاظر زر یک ماتریس شذیرٌ کىیس.سیگىال 

 شًز بٍ صًرت زیر است: شکل کلی سیگىال اکًی باوس پایٍ کٍ زر سطرَای ماتریس شذیرٌ می
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  ( )

 
)    (  

  

 
 ( )) 

 لرار زارز. yای است کٍ رازار زر مًلعیت  فاصلٍ َسف از رازار زر لحظٍ ( ) کٍ 

را بٍ اوجام برساویس. برای ایه کار بایس عملیات فیلتر سازی زر برز  فشرزٌ ،س زازٌتشکیل ماتری پس از -3

 مىطبك را ريی تمام سطرَای ماتریس زازٌ شذیرٌ شسٌ اوجام زَیس.

عملیات تصحیح مُاجرت برز را بٍ اوجام برساویس. برای ایه کار چًن َر سطر ماتریس شیفت متفايتی  -4

 ز، تمام سطرَای ماتریس حاصل از مرحلٍ لبل را طًری شیفت زَیس کٍ با سطر يسط َمتراز شًوس.زار



عملیات فشرزٌ سازی زر سمت را بٍ اوجام برساویس. برای ایه کار بایس عملیات فیلتر مىطبك را ريی  -5

گىال حًزٌ سمت را بٍ زست الزم است رابطٍ سی) ستًن َای ماتریس حاصل از مرحلٍ لبل اوجام زَیس.

 مراجعٍ بٍ مته زرس(آيریس: 

باشس. زر وُایت کس  گاوٍ فًق ي ذريجی َر مرحلٍ می گسارش وُایی بٍ صًرت تًضیحات اوجام مراحل پىج -6

MATLAB  فایل اگاوٍ بٍ صًرتَمچىیه بٍ طًر جسوًشتٍ شسٌ را ویس زر اوتُای گسارش آيرزٌ ي text  ٍب

 گسارش، از طریك ایمیل ارسال وماییس. wordَمراٌ فایل 

 باشس. می 99مرزاز  15مُلت ارسال تا تارید 

 مطرح وماییس. s.r.hashemi@gmail.comزر صًرت زاشته سًال می تًاویس ار طریك ایمیل 
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