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طراحی و پیادهسازی سنجشگر رادار مبتنی بر رادیونرمافزار
منوچهر پژوهی گیساوندانی ،*1عبداله مهدلو ترکمانی ،2پویا سروشیان

3
(ع)

 -1کارشناسی ارشد -2 ،پژوهشگر و  -3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین
(دریافت8933/02/82 :؛ پذیرش)8933/07/05 :

چكيده
کاربرد اصلی رادارهاي پالس داپلر پردازش و استخراج سرعت و فاصله هدف است ،سنجشگر و شبیهسازهاي راداري برراي ارزیرابی کرارآیی و
اطمینان از صحت عملکرد این نوع رادار و جلوگیري از افزایش هزینههاي عملیاتی در دهه اخیر بیش از پیش مرورد توجره اررار گرفتره انرد
عملکرد این شبیهسازها میتواند شامل شبیهسازي اهداف ،تأثیرات اختالالت محیطی و غیره باشد .یکی از بهترین راهها براي سنجش عملکرد
سامانههاي راداري تزریق سیگنال سنجش به طبقات مختلف آن است در رادارهاي پالس داپلر با تزریق سیگنال  RFهمدوس ،از طریق آنرتن
میتوان کل سامانه راداري را مورد ارزیابی ارار داد در فناوري  DRFMبا دریافت سیگنال  RFرادار میتوان سیگنال همدوس دلخواه را تولیرد
نمود  DRFMمتشکل از پنج بخش اصلی ،مبدلهاي پایین آورنده فرکانس ،مبدل آنالوگ به دیجیتال ،حافظه دیجیتال ،مبردل دیجیترال بره
آنالوگ و مبدلهاي باال برنده فرکانس است حافظه دیجیترال را مریتروان برا اسرتااده از بردهراي پردازشری  FPGAپیرادهسرازي کررد و در
اسمت هاي آنالوگ آن براي انعطافپذیري بیشتر از بستر  SDRاستااده نمود در این مقاله به پیادهسازي سنجشگر راداري پرداخته مریشرود،
که با ترکیب تراشههاي  AD9361و  ،FPGAامکان تولید اهداف با فاصله و سرعت کاذب نسبت به رادار فراهم مینماید ایرن سنجشرگر داراي
پهناي باند لحظهاي  60مگاهرتز در محدوده فرکانسی  70مگاهرتز تا  5گیگاهرتز و اابلیت دریافت و تولید سیگنالهاي راداري با عرض پالس
 800نانوثانیه تا  0/5میلیثانیه با حداکثر توان  01dBmرا دارا میباشد
كلید واژهها:
پالس داپلر ،سنجشگر راداری ،رادیو نرمافزار ،حافظه فرکانس رادیویی دیجيتال

 -1مقدمه
یکی از بهترین راه ها براي سنجش عملکرد سامانه هراي راداري،
تزریق سیگنال سنجش به طبقات مختلف آن هرا اسرت تزریرق
سیگنال سنجش فرکانس رادیویی ،8فرکانس میانی ،2نوسانسراز
محلی ،باند پایه ،9یا بره صرورت دیجیترالی در بانرد پایره ،برراي
سنجش طبقات مختلف رادار استااده میشود مطابق شکل ()8
سیگنال دیجیترالی بانرد پایره پرس از مبردل هراي آنرالوگ بره
دیجیتال به برد پردازنده تزریق شرده و صرحت عملکررد بخرش
پردازش دیجیتال رادار انجام میگردد

تزریق سیگنالهاي  Iو Q

بعد از میکسر و یا سریگنال  IFیرا  RFبرراي سرنجش عملکررد
اسمت آنالوگ استااده میشود []8

رایانامه نویسنده پاسخگو:

MPazhohi@ihu.ac.ir.com
1

)Radio Frequency(RF
)Intermediate Frequency(IF
3
Base band
2

شكل ( :)1تزریق سیگنال سنجش به طبقات گیرنده رادار []8
4

با تزریق سیگنال  RFهمدوس  ،از طریق آنتن میتوان کرل
سامانه رادارهاي پالس داپلر را مورد ارزیرابی اررارداد ایرن نروع
رادارهرا برراي تشرخیه اهرداف متحررز نیرازمنرد حار فراز
پالسهاي متوالی در فرستنده و گیرنده است یکی از روشهراي
تولید سیگنال همردوس ،اسرتااده از فنراوري حافظره رادیرویی
دیجیتال 6است یک  DRFMمتشکل از پنج بخش اصلی اسرت:
Coherent
)Digital Radio Frequency Memory (DRFM

4
5
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مبدل هاي پایین آورنده ،8مبدل آنرالوگ بره دیجیترال ،حافظره
9
دیجیتال ،مبدل دیجیتال به آنرالوگ 2و مبردلهراي باالرونرده
[ .]2در یک حافظه رادیویی دیجیتال ،ابتدا سیگنال رادیویی برا
استااده از یک نوسرانسراز محلری پایردار ) (LO4بره سریگنال
فرکانس پایین تبدیل شده؛ سپس با مبدل آنالوگ به دیجیتال با
سرعت باال از سیگنال نمونرهبررداري مریشرود در ایرن مرحلره
نمونهها در حافظه دیجیتال برراي اعمرال تیییررات در دامنره و
فرکانس سیگنالِ راداري ذخیره مریشروند سرپس نمونره هراي
ذخیره شده از حافظه فراخوانی شده و توسط واحد دیجیتال بره
آنالوگ ،سیگنال اختالل با تأخیر به رادار برگشت داده میشرود
شکل ( )2نشان دهنده بلوز دیاگرام سنجشگر راداري مبتنی بر
 DRFMمیباشد رادیرو نررمافزارهرا 6مجموعرهاي از فنراوريهراي
سختافزاري و نرمافزاري هستند که در آن عملکردهاي رادیرویی را
میتوان توسط بخش نرمافزاري کنترل کررد بررخالف سرامانههراي
رادیویی ادیمی که فقط مبتنی بر سختافرزار بروده و داراي هزینره
باال و انعطافپذیري کمی هستند ،رادیو نرمافزار یک راهحل کارآمرد
و نسبتاً ارزان برراي عملکررد دنردمنظوره و دنرد بانردي را فرراهم
میکند استااده از این فنراوري اجرازه مریدهرد ترا مشخهرههرا و
اابلیتهاي جدید بدون نیاز به تیییر سرختافرزار ،بره سرامانههراي
رادیویری موجرود افزوده شرونرد با ایرجاد ارتبرراط بریررن FPGA5
و رادیو نرمافزارهاي تعریفشده و کنترل آن ،میتوان از خاصیت هرر
دو براي پیادهسازي حافظه رادیویی دیجیتال ،به منظور ساخت یرک
سنجشگر راداري استااده کرد و از مزیتهاي هر دو دستگاه بهطرور
همراستا و همسو بهره برد []9

رادیونرم افزار بررسی مری گرردد در بخرش بعردي پیراده سرازي
سنجشگر راداري با استااده از رادیونرمافزار تشریح میگردد و در
بخش پایانی جمعبندي نتایج و نتیجهگیري ارائه میشود
 -2طراحی DRFM
در طراحی  DRFMسه رویکرد عمرده برراي پرردازش سریگنال
دیجیتال وجود دارد که عبارت اند از پرردازش مبتنری برر ،DSP
پردازش مبتنی بر FPGAو پردازش مبتنی برر

DSP + FPGA

[]4
می توان از  DRFMدر شبیه سازي سیگنال بازگشتی اهداف
براي رادار هاي فعرال ،بره دلیرل حار همدوسری فراز برا رادار
فرستنده ،استااده کرد در اینهورت می توان روشهراي اخرالل
 RGPO/RGPI7و  VGPO/VGPI1را پیاده سازي نمود
در روش  RGPOشکل ( )9پالس برگشتی با ترأخیر نسربت
به پالس بازتابی رادار ،منتشر میکند دون رادار فاصله تا هردف
را از زمان رسیدن پالس بازتابی تعیین میکند ،این روش باعر
می شود که رادار تهور کند هدف دورتر از مقدار وااعی است در
روش  RGPIسیگنال بازگشتی به رادار نسبت بره پرالس بعردي
زودتر از موعد طبیعی پالس به سمت رادار ارسال می گرردد در
وااع در این روش شرط تکرارپذیر بودن سیگنال رادار نیاز است
تا بتوان آن را پیادهسازي کرد با فرض اینکه سیگنال دریافتی از
رادار به شکل معادله ( )8باشد ،در این صورت سریگنال ارسرالی
در روش  RGPOبه صرورت معادلره ( )2و سریگنال ارسرالی در
روش  RGPIبه شکل معادله ( )9خواهد بود
() 8
() 2

)

(

() 9

)

(

انتظار می رود که رادار در این دو معادله به اندازه زمران  t0و
شكل ( :)2بلوز دیاگرام سنجشگر راداري مبتنی بر

فاصررله معادلرره ( ،)4هرردف را دورتررر ) (RGPOو یررا نزدیررکتررر

DRFM

) (RGPIمحسوب کند

در ایرن مقالره ابتردا طراحرری  DRFMبرراي تولیرد اهررداف
مجازي با فاصله و سرعت دلخواه و سپس نحوه استااده از بستر
Down converter
Digital-to-Analog converter
3
Up converter
4
Local Oscillator
5
)Software defined radio(SDR
6
)Field Programmable Gate Array(FPGA
6
2

()4

بهصورت ایده آل اگر یک موج سینوسی با فرکرانس اولیره و
دامنره ثابرت موجرود باشرد شرکل سریگنال برهصرورت معادلرره
( )8-2است با پیاده سازي روش  VGPOسریگنال تولیرد شرده
Range gate pull-Off/In
Velocity gate pull Off/In

7
8
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بازگشررتی بررهصررورت

معادلرره ( )6بررا پیررادهسررازي روش VGPI

سیگنال بازگشتی به شکل معادله ()5خواهد بود
() 6
()5

شكل ( :)9تیییر رنج سیگنال

توسط روشRGPO

39

سختافزار ممکن است که درنتیجه هزینهي زیادي بره سرازنده
تحمیل شده و انعطاف پرذیري کراهش مرییابرد فنراوري رادیرو
نرم افزاري این امکان را فراهم میآورد که سامانههاي مخرابراتی
دند باندِ ،دندحالتره و دنرد منظروره اابرل بهبرود برا ارتقراي
نرمافزاري وجود داشته باشد؛ بره ایرن صرورت کره انجرام کلیره
عملیات مخابراتی مانند مدوالسیون ،دمدوالسیون و غیره توسط
نرم افزار انجام میگیرد مزیت عمرده ایرن روش ایرن اسرت کره
بهجراي اسرتااده از مردارات افرافی برراي دسترسری بره انرواع
سیگنالهاي رادیویی ،کافی است از یک برنامه مناسب اسرتااده
شود دروااع رادیو نرمافزاري ،نوعی فناوري است که مریکوشرد
سهم نرم افزار را در پیادهسازي سرامانههراي مخرابراتی افرزایش
دهد در حالت ایده آل این سهم میتواند تا پایینترین الیههاي
فیزیکی و نزدیکترین مواعیت بره آنرتن افرزایش یابرد بره ایرن
صورت که در مسیر گیرنده پس از دریافرت سریگنال از آنرتن و
تقویت آن بالفاصله سیگنال آنالوگ به دیجیتال تبدیل میشرود
و بقیه عملیات توسط نرمافزار انجام میگیرد
دیپ  AD9361نمونهاي از دیپهاي موسوم به  RFICیا
 RFSoCبوده که مطابق شکل ( )6با تجمیع بخشهاي مختلرف
فرستنده-گیرنده رادیویی همچون بخرشهراي  RFو بانرد پایره
آنالوگ و دیجیتال توانایی کار در طیف گستردهاي را در اختیرار
طراحرران و سررازندگان سررامانههرراي رادیررویی ارررار داده اسررت
برنامرهپرذیر برودن آن اابلیرت کرار برا اسرتانداردهاي ارتبراطی
دندگانرره ازجملرره سررامانه تقس ریمکننررده فرکررانس ) (FDD8و
تقسیمکننده زمان ) (TDD2براي طراحان فراهم مریکنرد ایرن
تراشه داراي محدوده فرکانسی  70MHzتا  5 GHzبا پهناي باند
لحظه اي  56MHzو  SFDRبرابر  60 dBمیباشد

 -1-9راهاندازی رادیونرمافزار
شكل ( :)4تیییر داپلر سیگنال توسط روش

VGPO/VGPI

 -9رادیو نرمافزار
رادیو وسیله اي اسرت کره برراي انتقرال اطالعرات در بانرد ،RF
سیگنال را به صورت بیسیم ارسال و دریافرت مریکنرد برا ایرن
تعریف انواع فرستندهها و گیرندههراي مخرابراتی برهنروعی یرک
رادیو هستند تمام دستگاههراي رادیرویی از بخرشهراي نسربتاً
ثابتی تشکیل شدهاند که بسته به نوع و کاربرد ،با تااوتهایی در
ساختارها ظاهر میشوند برهطرورکلی رادیوهرا از اجرزا مشرابه
شامل آنتن ،تقویت کننده ،میکسر و مدوالتور تشرکیل شرده انرد
رادیوهاي ادیمی ازنظر کاربرد دندگانه محدودیت دارند دلیرل
عمده آن است که در این سامانهها تیییر عملکرد تنها برا تیییرر

راهاندازي رادیونررم افرزار نیازمنرد یرک پردازنرده جرانبی اسرت
بنابراین براي بهرهبرداري از ویژگی و استااده آن به عنوان بخش
آنالوگی سنجشگر رادار باید برر روي  FPGAیرک میکروکنترلرر
پیاده سازي شود براي این کار از هسرته سرختافرزاري شررکت
 Xilinxبنام میکروبلیز 9استااده مریشرود میکروبلیرز از طریرق
پررورت سررریال دسررتورات را دریافررت کرررده و آنهررا را تاس ریر
مینماید؛ سپس از طریق پرورت  SPIمحتویرات رجیسرتر هراي
مرتبط در داخل دیپ  AD9361را تیییر مریدهرد و یرا اینکره
محتویات فعلی رجیسترها را فراخوانی کرده و برا تاسریر آنهرا
1

Frequency division duplex
Time division duplex
3
Microblaz
2
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شرایط فعلی حاکم بر  AD9361را گزارش مریدهرد همچنرین
میکروبلی رز (هسررته میکروکنترلررر داخررل  )FPGAنمونررههرراي
دیجیتال سریگنال ارسرالی و یرا دریرافتی را از طریرق دو براس
دیارانسیلی مجزا و با فرمرت  DDRبرا دیرپ  AD9361تبرادل
میکند

شكل ( :)3بلوز دیاگرام اجزا داخلی تراشه .]6[ AD9361

-4پيادهسازی طرح
این سامانه بهگونهاي پیادهسازي میشود کره سریگنال راداري،
رادارهرراي پالسری وارد ایرن سررامانه شررده و بررا اسررتااده از آن
سیگنال دریافتشده ،ایجاد اهداف با مکان و سرعتهاي کاذب
متااوت میکند عملکرد این سامانه بهگونه اي اسرت کره یرک
سیگنال راداري به عنوان ورودي به تراشه  SDRداده میشود و
در آنجا با فرکانس مرکزي مناسب به باند پایه منتقل میشود؛
سپس در مبردل آنرالوگ بره دیجیترال تراشره  SDRبره  Iو Q
تبدیلشده و وارد تراشره  FPGAمریگرردد پرس از گذرانردن
مراحل پردازشیِ  ،DRFMدوباره بره تراشره  SDRتحویرل داده
میشرود و پرس از تبردیل دیجیترال بره آنرالوگ در فرکرانس
موردنظر مدوله شده و خروجی بهصورت یرک سریگنال ظراهر
می گردد بدینصورت بدون وجود هردف وااعری ،مریتروان در
رادار ایجرراد اهرردافی بررا فاصررله و سرررعت کرراذب نمررود بررراي
پیادهسازي سنجشگري راداري مبنی بر  9 SDRمرحله در نظر
گرفته شده است که همره ایرن مراحرل توسرط زبران توصریف
سختافزار  VHDLدرون  FPGAشررکت  Xilinxپیرادهسرازي
میگردد

 -1-4پيادهسازی سنجشگر راداری
در سامانههاي مبتنی بره حافظره دیجیترال یکری از مهرمتررین
پارامترها مقدار حافظه مورداستااده در الگوریتم این کرار اسرت
در مدل مرسوم کل سیگنال دریافتشرده توسرط گیرنرده را در
حافظه ذخیره میکنند؛ ایرن روش در حرالتی کره پرالس داراي
دوره تناوب تکرار باال باشد ،مقدار حافظه اشیالشده بسریار براال

میرود با توجره بره محردودیت تعرداد حافظرههراي بلروکی در
 FPGAها براي ذخیرهسازي سیگنالهاي راداري با دوره تنراوب
باال ،نیاز به افزودن یک حافظه جانبی است که با توجه بره کنرد
بودن خواندن و نوشتن در اینگونه حافظه فاصله برین سریگنال
دریافت و بازسازيشده در  DRFMزیاد گردیده و از کرارایی آن
کاسته میشود با توجه به ایرنکره برراي بازسرازي یرک پرالس
راداري فقط به اطالعرات درون پرالس نیراز اسرت و نیرازي بره
اطالعات بین دو پالس بهجز زمان بین آنها نیست ،در این طرح
فقط به ذخیرهسازي اطالعات درون پالس پرداخته شرده اسرت
الزمه آن آشکارسازي حضور پالس در مرحله اول است براي این
عمل الزم است با استااده از ساختار آشکار ساز با نرر هشردار
کاذب ثابت ) (CFARمیرزان سرطح نرویز حرارتری تخمرین زده
شود حداال حساسیت گیرنده برا در نظرر گررفتن پهنراي بانرد
 60 MHzو عدد نویز  6 dBبرابرر برا مقردار محاسربه شرده در
معادله زیر میشود:
() 7

که باید براي آشکار سازي سیگنال براي ذخیره کردن شروع
هر پالس در ابتداي حافظه دیجیتال ابتدا بایرد شرروع پرالس را
پیدا کرد براي این کار کافی است لبره باالرونرده پرالس آشرکار
شود؛ که بعد از آن ذخیره سازي اطالعرات پرالس درون حافظره
دیجیتال شروع میشود و در لبه پایینرونده پالس ،آدرس خانره
حافظه را صار کرده و در لبه باالرونده پرالس بعردي شرروع بره
ذخیرهسازي دوباره پالس از ابتدا حافظه دیجیتال میکند.
 -2-4روش RGPI/RGPO

با مشخه شدن ابتدا و انتهاي سیگنال ،روش به اینگونه اسرت
که ابتداي سیگنال در ابتداي  RAMارار داده میشرود و آدرس
انتهاي سیگنال بهعنوان انتهراي  )End_Adress( RAMذخیرره
میگردد حال میتوان اینگونه تهوّر کرد کره  RAMبرهانردازه
آدرس صررار تررا  End_Adressکودررکشررده و مرریترروان روش
 RGPOبا ایجاد تأخیر را روي آن پیادهسازي کرد این روش بره
ای رنگونرره اسررت کرره سرریگنال  writeاز صررار تررا End_Adress
شمارش میکند؛ سپس آدرس حافظه صار میشود و سریگنال
 readبهعنوان تابعی از سیگنال  writeداراي یک ترأخیر عرددي
دلخواه میشود و درنتیجه خروجی بهصورت تأخیري از سیگنال
خودش را نشان میدهد این عملیات براي پرالس هراي متروالی
بهصورت مشابه تکرار مری گرردد (شرکل ب )5-در روش RGPI
شکل ذخیرهسازيِ یک دوره زمانیِ سیگنال رادار ،هماننرد روش
 RGPOمیباشد یعنی ابتداي سیگنال بر ابتداي ( RAMآدرس
صررار) ارررار مرریگیرررد و انتهرراي  RAMبررر آدرسرری برراالتر
( )RAM_Endارار میگیرد شمارنده اي به انردازه RAM_End
ایجاد میگردد و مقدار سریگنال  writeرا مریشرمارد و پرس از

طراحی و پيادهسازی سنجشگر رادار مبتنی بر رادیونرمافزار؛ منوچهر پژوهی گيساوندانی و همكاران

رسیدن به  RAM_Endسرریز میگردد فرض بر این اسرت کره
سیگنال رادار ورودي ،تکرار شونده است؛ با این فررض سریگنالی
که ذخیره میشود همانند سیگنالی است که هنروز بره سراختار
گیرنده نرسیده (سیگنال نرسیده اابل پیش بینری اسرت) پرس
میتوان سیگنال  readرا به عنروان ترابعی از سریگنال  writeدر
نظر گرفت ولی تااوتی که در اینجرا برا روش  RGPOدارد ایرن
است که سیگنال  readباید نسبت به سیگنال  writeداراي تقدّم
عددي باشد (شکل پ)5-
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شكل ( :)7شبیهسازي سیگنال خروجی (الف)  VGPOو (ب)

VGPI

الگوریتمهاي پیادهسازي شده فوق بر روي رادار هراي دنرد
پالسه نیز امکان استااده رادار و بر روي یک رادار دو پالسه مورد
آزمایش و صحتسرنجی اررار گرفرت؛ کره نترایج عملری آن برا
استااده از اسیلوسکوپ در شکل هاي ( 1و  )3نشران داده شرده
است
شكل( :)6شبیهسازي سیگنال دربافتی از ر رادار(الف) ،سیگنال
خروجی ( RGPOب) سیگنال خروجی ( RGPIپ)
 -9-4روش VGPI/VGPO

براي جابجایی دروازهي سرعت رادار یا بره بیرانی دیگرر ،ایجراد
تیییر در سرعت اابل ابول توسط رادار ،از روشهراي  VGPOو
 VGPIاستااده میشود در روش  ،VGPOدروازهي سرعت رادار
در محور فرکانس به جلو کشیده مریشرود (افرزایش فرکرانس)؛

شكل ( :)1سیگنالهاي ورودي و

خروجی روشRGPO

ولی در روش  VGPIدروازه سرعت رادار در محرور فرکرانس بره
عقب کشیده میشرود (کراهش فرکرانس) ایرن تیییرر دروازهي
سرعت رادار ،بهصورت اثر داپلر و در نتیجه تیییر سررعت هردف
در رادار تلقّی میشود فرکانس داپلر برا سررعت شرعاعی هردف
نسبت مستقیم دارد؛ برهطروري کره برا افرزایش فرکرانس مروج
بازگشتی ،سرعت شرعاعی محاسربه شرده در رادار متناسرب برا
فرکانس داپلر تزریق شده ،افزایش مییابد و از دید رادار ،هردف
متحرز نزدیرک شرونده اسرت؛ فراینرد مرذکور  VGPOنامیرده
میشود (شکل  -7الف) ،و با کراهش فرکرانس مروج بازگشرتی،
سرعت شعاعی محاسبه شده در رادار متناسب با فرکانس داپلرر
تزریق شرده ،کراهش مرییابرد و از نظرر رادار ،هردف متحررز
دور شونده اسرت؛ ایرن فراینرد VGPI ،نرام دارد (شرکل  -7ب)
سیگنال فرکانس داپلرر توسرط هسرته  DDSتولیرد شرده و برا
اسررتااده از هسررته فررربکننررده مخررتلط ،در سرریگنال فرررب
میگردد بهدلیرل ایرنکره فرکرانس پرالس سراعت 60 ، DDS
مگاهرتز اسرت اابلیرت ایجراد اهردافی برا فرکرانس داپلرر ±26
مگاهرتز را دارد

شكل ( :)3سیگنالهاي ورودي و خروجی روش

RGPI

ویژگیهاي سنجشگر راداري پیادهسازي شده عبارتند از:
 سنجشگر راداري مبتنیبرر  SDRبرا توانرایی ایجراد دنردین
هدف
 محدوده فرکانس کاري بین  70مگاهرتز تا  5گیگاهرتز
مطابق پارامترهاي AD9361
 داراي پهناي باند لجظه اي  60مگاهرتز
 تاکیکپذیري زمانی  20نانوثانیه و مکانی  9متر

نشریه علمی”نوآوری اهی فناوری اطالعات و ارتباطات کاربدی “ ،سال اول ،شماره  ،2زمستان 1931
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 اابلیت ایجاد اهدافی تاخیر به میزان دلخواه (تا حداکثر زمان
)PRI
 اابلیت ایجاد اهدافی با فرکانس داپلر حداکثر  ±26مگاهرتز
با تاکیکپذیري فرکانسی  0/08هرتز
 صرفه جویی در منابع حافظره برا اسرتااده از روش تشرخیه
وجود پالس
 ذخیرهسازي پالس با حداکثر زمان  560میکرو ثانیه
 حداکثر توان

ذخیره کل  PRIنیست که این نوآوري موجرب صررفهجرویی در
حافظه شده است پس از آن با استااده از روشهاي توفیح داده
شده سریگنال هردف مجرازي برراي سرنجش رادار ایجراد و برا
اسررتااده از مبرردل دیجیتررال برره آنررالوگ و باالرونررده فرکررانس،
سیگنال آنالوگ متناظر آن تولید می شود
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Abstract
The main application of pulse Doppler radars is to process and calculate target speed and
distance.in recent decade’s Radar testers and simulators have been applied to evaluate the
efficiency and reliability of this type of radar and to reduce operating costs. The performance of
these emulators can include the effects of environmental disturbances, target Properties, and etc.
The best way to test the performance of radar systems is to inject signals into different parts of
radar.The radar system can be evaluated completely by injecting a coherent RF signal
from the antenna. The best way to generate a coherent signal is to use digital radio frequency
memory (DRFM) technology. A DRFM consists of five primary section: down converter,
analog-to-digital converter (ADC), memory, digital-to-analog converter (DAC), and up
converter. Digital memory can be implemented by using the digital equipment and in the others
analog parts, for more flexibility SDR (radio-defined software) can be used. At the beginning of
this paper, Hardware configuration of the AD9361 (SDR) on the FPGA will be done. Then by
using a DRFM feature, a tester will be designed that can test the radar by creation of virtual
targets with virtual distance (RGPO/RGPI) and virtual speed (VGPO/VGPI) relative to the
radar. This DRFM has 50MHz instantaneous bandwidth and 70 MHz up to 6 GHz working
frequency and can detect pulses with 100ns to 0.6ms width and maximum output power 10 dbm
finally, by implementing these methods on FPGA, the desired tester structure is obtained.
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