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Streszczenie

W niniejszej pracy opisano algorytm detekcji obiektów dla modułu Radarowego Detektora

Przeszkód (RDP). Został opisany sposób akwizycji oraz analizy sygnału z anteny. Algorytm de-

tekcji został zaimplementowany na platformę systemową mikroprocesora sygnałowego

TMS32F28335. 

WproWadzENIE

projektowane obecnie systemy radarowe składają się z wielu modułów, spełniających
określone funkcje. W niniejszej pracy zostanie przedstawiony element odpowiedzialny za
przetwarzanie i analizę odebranego sygnału z modułu nadawczo-odbiorczego. Ma to na celu
uzyskanie odpowiedniej informacji na temat pojawienia się obiektu, bądź o jego braku,
w zasięgu radaru. poszczególne procedury będą pokrótce omawiane w niniejszej pracy. 

Na wstępie należy dodać, że jedną z podstawowych zasad działania radaru jest modulacja
częstotliwościowa sygnału nadawanego. Ta elementarna operacja jest kluczowa do dalszej
analizy, ponieważ umożliwia na określenie podstawowych cech obiektów celu. zastosowany
rodzaj modulacji sygnału lFM-FSk (ang. linear Frequency Modulation Frequency-Shift keying)
[6] w radarowym detektorze przeszkód pozwala na wyznaczenie odległości i prędkości
przeszkód. Jest to jednak finalny produkt procesu detekcji. W poprzedzających krokach
spróbkowany sygnał poddaje się matematycznemu przekształceniu Fouriera, w rezultacie
uzyskując widmo fazowe i amplitudowe radarowego sygnału. W kolejnym etapie następuje
analiza wyników za pomocą wybranego algorytmu detekcji prążków w widmie amplitudowym.
Spośród istniejących metod w niniejszej pracy została omówiona popularna procedura wykry-
wania CFar (constant false alarm rate), która odnosi się do wspólnej postaci adaptacyjnego
algorytmu wykorzystywanego w systemach radarowych do wykrywania echa obiektu na tle
hałasu, bałaganu czy zakłóceń. 

1. przEdSTaWIENIE problEMu

Techniki CFar (ang. Constant False alarm rate) pozwalają na detekcje celu w otoczeniu
różnych zakłóceń. W rzeczywistych aplikacjach radiolokacyjnych mogą pojawić się przeróżne



szumy i echo stałe. W praktyce sygnał celu zawsze pojawia się przed sygnałem tła, który jest
dodatkowo wyposażony w różne zakłócenia. dodatkowa lokalizacja echa stałego zależy od
czasu, pozycji i natężenia. Ten nieład w rzeczywistych aplikacjach jest skomplikowany cza-
sowo i przestrzennie wariantem procesu stochastycznego. 

W rzeczywistych aplikacjach cel zawsze pojawia się przed tłem wypełnionym echem stałym.
Często lokalizacja tego tła echa stałego jest dodatkowo obciążona zmianą czasu i położenia.
Fakt ten wymaga techniki adaptacyjnego przetwarzania sygnału działających ze zmiennym
progiem detekcji aby być określonym zgodnie z lokalną sytuacją echa stałego. W celu uzyska-
nia potrzebnych informacji o lokalnym echu stałym , musi być przeanalizowane pewne
środowisko zdefiniowane przez okna wokół komórki testowej. przeważnie odblaskowe tło,
niepożądane z punktu widzenia wykrywania i śledzenia, są oznaczone terminem „clutter’u”-
echo stałe. W projektowaniu układów przetwarzania sygnałów jest zakładane, że jest
równomiernie rozłożone w całym środowisku. przetwarzanie sygnału jest tak skonstruowane,
że gdy tylko jest to możliwe, odbierane raporty docelowe dotyczą użytecznych celów a nie
odbić tła [4].

Na potrzeby aplikacji została wybrana metoda oparta na uporządkowanej statystyce (or-
dered- statistic - oS ). W większości procedur CFar wykorzystywana jest technika prze-
suwnych okien, na której opiera się podejmowana decyzja o pojawieniu się obiektu w zasięgu
radaru. 

rys. 1. Schemat techniki CFar

dane dostępne w oknie odniesienia wchodzą w skład algorytmu obliczania progu de-
cyzyjnego. rysunek przedstawia okno referencyjne i strukturę przetwarzania sygnału dla
wykrywania celu.

pierwszym krokiem jest pomiar poziomu średniej mocy tła z. Szereguje się kolejno elementy
pod względem wartości w oknach referencyjnych, a następnie z każdego z nich wybiera się po
jednych elemencie. dla tablicy o długości M, wybiera się element z pozycji 3/4M. W ten sposób
otrzymane zostaną 2 wartości z okien referencyjnych, na których podstawie (w zależności od
wybranej techniki) zostanie oszacowana wartość średniego poziomu mocy tła z.

W omawianym algorytmie użyta technika GoSCa CFar (ang. ordered cell averaging of CFar)
opiera się na wyliczeniu średniej arytmetycznej z wartości wybranych elementów. oszacow-
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ana wartość z jest pomnażana przez współczynnik skalowania T. powstały produkt S = Tz jest
bezpośrednio wykorzystywany jako wartość progowa. Jeżeli badana wartość prążka widma
amplitudowego przewyższa próg detekcji podejmowana jest decyzja o zaistnieniu obiektu
w zasięgu radaru, a następnie wdrażane są następne kroki. 

2. opIS ModElu

algorytm detekcji obiektów został zaimplementowany na płytce uruchomieniowej ezdSp
Starter kit z procesorem dSp TMS320F28335 firmy Texas Instrument. do implementacji al-
gorytmu na płytkę mikrokontrolera posłużyło oprogramowanie Code Composer Studio v3.3
firmy Texas instrument. zadania stawiane mikrokontrolerowi:
• Generować sygnały prostokątne : CNVST o częstotliwości równej częstotliwości próbkowa-

nia fCNVST = 102.6kHz oraz sygnał prostokątny o częstotliwości fref =1.2kHz
• dokonywać próbkowania sygnału analogowego pochodzącego z wyjścia modulatora mo-

dułu rdp (radarowego detektora przeszkód)
• Wykonywać transformatę FFT zebranych próbek sygnału celem otrzymania widma częs-

totliwościowego sygnału.
• za pomoc¡ odpowiedniego algorytmu do detekcji obiektów zostanie przeprowadzona analiza

wynikowego widma
• obliczone wartości: ilość obiektów oraz ich odległości i prędkości, będą przekazywane wy-

branym interfejsem do dalszej analizy.

rys. 2. Interfejsy zewnętrzne modułu

4. alGoryTM akWIzyCJI I aNalIzy daNyCH

Cały system modułu rdp opiera się na wielu procedurach. Głowica radaru obraca się
skanując jedną półsferę, która jest podzielona na 15 sektorów. Na rysunku zaprezentowano
schemat algorytmu opracowany na platformę obliczeniową działającą z rdp.

rys. 3. 15 skanowanych sektorów półsfery
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po otrzymaniu sygnału resetu nadawane są startowe wartości parametrów, inicjalizowane
jest działanie niezbędnych peryferii takich jak epWM, adC, dMa, SCI, pamięć flash i przerwań.
przed uruchomieniem próbkowania ustawiamy jest numer sektora na zerowy (NS=0) oraz
zmienną stan na 0. urządzenie czeka na zewnętrzne przerwanie XINT4, które zareaguje na
zmianę zbocza sygnału ANT. pozwoli to na wystartowanie algorytmu wraz z początkiem pier-
wszej półsfery.
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rys. 4. Schemat algorytmu
podczas wywoływania tej funkcji są odpowiednio ustawiane poszczególne parametry:
• przełączana jest wartość zmiennej stan pomiędzy logicznym zerem a jedynką, informując

o pracy konkretnego modułu nadawczo-odbiorczego (czy jest półsfera 1 lub 2),
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• zerowany jest parametr informujący o nr sektora (NS),
• ustawiana jest flaga flagXINT4, sygnalizująca wystąpienie przerwania,
• resetowanie modułu adC (patrz tabela \ref{tab:tbl4.2d2}), powoduje przerwanie aktualnej

konwersji próbki oraz przywrócenie początkowego trybu pracy,
• uruchomienie modułu dMa, wstrzymanego po 13 sektorze 
• uruchomienie modułu epWM2.

proces inicjalizowania próbkowania następuje wraz z pierwszym pojawieniem sie sygnału
SoC (patrz oraz ). Narastające zbocze sygnału CNVST generowane przez epWM2, powoduje
zmianę wartości napięcia sygnału modulującego na płytce modulatora. Czas pomiędzy zboczem
narastającym a pierwszym sygnałem SoC jest na tyle duży, że pozwala na ustawienie się tej
wartości sygnału i poprawne jego spróbkowanie. 

rys. 5. Sekwencyjny tryb próbkowania

Tabela 1. Wyjaśnienie oznaczeń do powyższego rysunku

akwizycja danych jest realizowana przez moduły adC i dMa. układ procesorowy serii
F28335 zaopatrzony jest w 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy adC o napięciu po-
dawanym na wejście w przedziale 0-3V. Natomiast moduł dMa (direct Memory access) za-
pewnia hardware’wą metodę przesyłania danych między peryferiami a pamięcią bez
interwencji ze strony Cpu.
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rys. 6. Generowany przebieg epWM2 z częstotliwością fCNVST = 102,66 kHz

Informacja o przetworzeniu próbki przez adC dociera przez przerwanie, inicjalizowanie
przez ten moduł , do dMa. po wpłynięciu ustalonej z góry ilości próbek (AdC_bUF_LEN = 1024
+ p), która zarazem określa wielkość transferu, przesyłane są bezpośrednio do bufora pamięci.
Następnie generowane jest przerwanie przez dMa (dINTCH1), w którym już są przetwarzane
zebrane dane. Wykorzystywana do transferu danych jest metoda ping-pong. W skrócie polega
na tym, że jeden transfer jest przesyłany do obszaru pamięci „ping” zaś następny transfer do
obszaru „pong”. dzięki temu przetwarzanie danych będzie się odbywać na poprzednim zapi-
sanym transferze, równoległe do bieżącego zapisywania do pamięci. Nie zakłóca to działania
programu i nie koliduje z aktualnym zapisywaniem próbek. 

rys. 7. bufor pamięci zawierający tablicę adcbufraw
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W momencie kiedy moduł dMa generuje przerwanie po zapisaniu dostatecznej ilości próbek
ustawiana jest flaga flagINTDMA. pomijamy pierwsze 100 próbek. kolejne umieszczamy na
przemian o parzystych i nieparzystych indeksach w tablicach InBuffer i InBuffer2. Są to bufory
wejściowe potrzebne do realizacji szybkiej transformaty Fouriera FFT [2]. Widmo fazowe w tej
aplikacji nie jest obliczane przy udziale dołączonej biblioteki. Wynika to z potrzeby oszczęd-
ności czasu wykonywania obliczeń przez procesor. 

Na jeden sektor, który trwa około 9.8 ms. W tym przedziale czasu należy obliczyć transfor-
matę Fouriera, widmo amplitudowe, przebadać te widmo algorytmem detekcji CFar oraz uzys-
kane wyniki przesłać przez port szeregowy. ponieważ we wzorach na prędkość i odległość
będzie potrzebna wartość różnic faz, nie jest obliczane całe widmo fazowe tylko już poszcze-
gólne wartości dla znalezionych prążków ze wzoru:

gdzie outbuffer[FFT_SIzE] to tablica z wynikami transformaty FFT.
pozwala to zaoszczędzić czas obliczeniowy procesora. zebrane wartości spróbkowanego

sygnału podczas przepisywania są równolegle poddawane operacjom matematycznym:
• od wartości próbki jest odejmowana wartość poprzedniej wymnożona przez współczynnik

a,
• odejmowana jest składowa stała (2048 dla 1.5 V),
• wartości próbek sygnału są wymnażane przez okno Hanninga:

po wyjściu z przerwań program przechodzi do pętli głównej. Tam w nieskończonej pętli re-
alizowana jest funkcja runALL(). W niej na początku jest sprawdzane czy nastąpiło przerwanie
z dMa , zostaje wyczyszczona flaga flagINTDMA().Sprawdzany jest następnie nr sektora NS.

ponieważ przy pierwszym uruchomieniu jest to sektor nr 0, nie przetwarzamy danych ,w
którym jedynie zwiększamy jego wartość. Wiemy, że została zapisana do pamięci odpowied-
nia liczba próbek, która jest już ustawiana przy konfiguracji odpowiednich rejestrów dMa oraz
która określa czas trwania każdego sektora z wyjątkiem ostatniego NS=14.

W sektorach NS=1 aż do NS=13, trwających po 1124 próbki, wykonywany jest szereg oper-
acji. korzystając z biblioteki udostępnionej przez Texas Instruments [2] liczymy FFT i widmo
amplitudowe dla obu grup wcześniej podzielonych danych.

przy pomocy opracowanego algorytmu CFar znajdowane są prążki podejrzewane o zawar-
cie informacji o obiekcie. Sprawdzane jest czy z obu przebiegów zostały wybrane prążki o tych
samych indeksach. Jeśli tak to obliczamy odległość i prędkość obiektu ze wzorów [6]:
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Gdzie: N - liczba próbek, k - numer prążka, ∆φ - różnica faz dla k-tej próbki
Na końcu każdego sektora przesyłane są dane do dalszej obróbki. Służy temu port szere-

gowy ( SCI, serial communications interface). Ten cyfrowy moduł posłużył do komunikacji
pomiędzy procesorem TMS a zewnętrznym komputerem. Wyposażony jest w specjalny moduł
do kolejkowania danych, 16-poziomowy FIFo. Transmisja danych jest znacznie wolniejsza
w porównianiu z pracą procesora. użycie modułu FIFo pozwala na przyśpieszenie przesyłania
informacji i nie zakłóca pracy procesora.

używany jest najpopularniejszy standard do szeregowej wymiany danych cyfrowych
pomiędzy urządzeniami - rS232. dane są przesyłane w postaci ramki, przedstawionej na ry-
sunku

rys. 8. przykład ramki danych

W ostatnim sektorze NS=14 stopujemy generowanie sygnału epWM2 i czekamy na ze-
wnętrzne przerwanie XINT4 informujące o wejściu w nową półsferę. odpowiednie parametry
są zerowane i inicjalizowane peryferia.

3. WyNIkI poMIaróW

W pierwszym eksperymencie, było dodanie przeszkody pomiędzy radarem a budynkiem
w postaci rożka odbijającego. Na zdjęciu (rys. 9) widoczne jest otoczenie detektora.

rys. 9. otoczenie detektora

Cele znajdywały się w odległości nie większej niż 20m. W docelowej aplikacji zostanie wpro-
wadzone ograniczenie mierzenia odległości od 20m. przyczyną są dosyć silne listki boczne pro-
mieniowania anteny. powoduje to znajdowanie bliskich obiektów, które nie powinny być
widoczne w danym sektorze. kolejnym argumentem jest to, że w odległości 20m przeszkody
są już za blisko, aby podjąć jakiekolwiek działania antykolizyjne.

W tabeli 2 zestawiono wyniki eksperymentu. Na lewym rysunku pokazano przebieg sprób-
kowanego sygnału z dowolnego, pojedynczego sektora. po prawej stronie przedstawiono prze-

17alGoryTM dETEkCJI obIEkTóW dla radaroWEGo dETEkTora przESzkód



bieg widma amplitudowego danego sygnału. Widać dwa charakterystyczne maksima. Są to
prążki o indeksach 2 oraz 6.zostały poprawnie wybrane przez algorytm. Na ich podstawie uzys-
kano informacje o odległościach i prędkościach wykrytych przeszkód. poniżej w tabeli podano
rezultaty tych pomiarów.

zgadzają się one z rzeczywistymi wynikami pomiarów.

Tabela 2 analiza sygnału

W kolejnym doświadczeniu znajdowały się 3 przeszkody w wiązce antenowej. były to: rożek
odbijający, budynek i kontener. 

rys. 10. Widok z perspektywy urządzenia

18 EWElINa SzpakoWSka-pEaS



W tabeli 3 zestawiono wyniki eksperymentu. Na obrazku w tabeli przedstawiono zrzut
ekranu programu CCS. Widnieją na nim dwa wykresy. powyżej przed stawia przebieg sygnału
z modułu nadawczo odbiorczego w dwóch kolejnych sektorach. poniżej są wykreślone widma
amplitudowe jednego z nich. z prawej strony widoku programu CCS pokazano wyniki działania
całego programu. W wierszach poniżej, omawianej tabeli, zebrano rezultaty pomiarów.
uzyskane odległości do przeszkód są zbliżone do rzeczywistych wartości. Jedynie prędkość
drugiego obiektu znacznie różniła się od zera. Jednak nie powoduje to dużego błędu.

rys. 11. zrzut ekranu CCStudio

Tabela 3 analiza sygnału

podSuMoWaNIE

W ramach pracy powstał algorytm do wyszukiwania informacji o przeszkodach
w powracającym sygnale z modułu nadawczo-odbiorczego w radarowym detektorze
przeszkód (rdp). Weryfikacja poprawnego działania została przeprowadzona za pomocą sz-
eregu symulacji komputerowych jak i badać w warunkach rzeczywistych. zostały przeprowad-
zone badania działania rdp. zarówno eksperymenty laboratoryjne jak i w warunkach
rzeczywistych pozwoliły stwierdzić poprawność działania systemu detekcji przeszkód.

dalsze prace powinny skupić się na analizie wyników dostarczanych z detektora. powinny
być przefiltrowane pod względem powtarzalności. Należałoby zdefiniować i odrzucić
pojawiające się obiekty widmo.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach od 2010 do 2012 jako projekt roz-

wojowy Nr OR00011711.
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ALgORiThm FOR TARgET dETECTiON 
FOR RAdAR TARgET dETECTOR

Abstract

In this thesis an algorithm for target detection for Radar Target Detector  has been presented.

Acquisition method and antennas signal analysis has been described. Algorithm for target

detection has been implemented in system  of digital signal processor TMS32F28335.
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