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RADAROWY DETEKTOR PRZESZKÓD BLiSKiEGO ZASiĘGU

JaN DzIupIńSkI

Instytut Lotnictwa

Streszczenie

W opracowaniu opisano Radarowy Detektor Przeszkód (RDP) bliskiego zasięgu. Urządzenie to

jest ważnym elementem budowanego systemu antykolizyjnego na Bezpilotowy Statek Latający

(BSL). RDP ma obracającą się głowicę wyposażoną w dwa mikrofalowe moduły nadawczo-odbior-

cze skanujące na zmianę, co półobrotu, przednią półsferę. Skanowana przestrzeń podzielona jest

na sektory. W każdym sektorze realizowany jest pełny cykl pomiarowy. RDP pracuje z falą ciągłą.

W zastosowanej metodzie pomiaru odległość i prędkość wykrytych obiektów jest wyznaczana

w jednym cyklu pomiarowym co gwarantuje krótki czas pozyskiwania informacji o wykrytych

przeszkodach. Informacja ta jest cyklicznie przesyłana do urządzenia zewnętrznego nazwanego

Modułem unikania kolizji.

WStęp

W opracowaniu opisano Radarowy Detektor przeszkód (RDp) bliskiego zasięgu, który może
być wykorzystany przy budowie układu antykolizyjnego na taktyczny Bezpilotowy Statek
Latający (BSL) jako ważny jego element składowy. zastosowanie RDp do tego celu predys-
ponuje specyfika zadań taktycznych BSL polegająca na wykonywaniu lotów zwykle na małych
wysokościach i z niewielkimi prędkościami. Do zadań RDp należałoby wykrywanie obiektów
znajdujących się w niedużej odległości od BSL (do kilkuset metrów). Mała odległość i w związku
z tym krótki okres czasu pozostający na reakcję i wykonanie manewru ominięcia przeszkody,
wymaga zastosowania takiej metody modulacji, nadawanej przez RDp fali, która umożliwia
krótki czas pomiaru oraz szybki i efektywny algorytm przetwarzania sygnału i detekcji
przeszkody. RDp wykrywa obiekty znajdujące się w przedniej półsferze podzielonej
w płaszczyźnie poziomej na piętnaście stref. Wykonanie pomiaru w każdej strefie umożliwia
obracająca się głowica RDp. przetwarzanie danych z przetwornika analogowo-cyfrowego
oparte na FFt, filtracja uzyskanych widm, obliczenia odległości i prędkości realizowane są
w modułach znajdujących się w nieruchomym korpusie radarowego detektora przeszkód.

1. BuDoWa I zaSaDa DzIałaNIa RDp

uproszczony schemat RDp przedstawiony jest na rys. 1. pokazano na nim elementy i układy
zainstalowane w głowicy RDp, która obraca się podczas pracy, jak również te zainstalowane
w nieruchomej części RDp. połączenie elektryczne układów głowicy z częścią nieruchomą



wykonane jest przy pomocy specjalnego łącza obrotowego z pierścieniami ślizgowymi. pracą
RDp zarządza mikrokontroler aRM. Generuje on sygnały sterujące i synchronizujące działanie
poszczególnych układów głowicy RDp oraz wykonuje obliczenia odległości i prędkości wykry-
tych przeszkód. uzyskane wyniki obliczeń przesyła interfejsem RS-232 do modułu unikania
kolizji, który wchodzi w skład systemu antykolizyjnego. układ FpGa odczytuje próbki
z przetwornika a/C oraz realizuje cyfrowe przetwarzanie sygnału i filtruje uzyskane widma.
układy mikrokontrolera i FpGa tworzą moduł obliczeniowy, który umieszczony jest w nieru-
chomym korpusie RDp. W części nieruchomej znajduje się również układ napędowy głowicy
obrotowej i zasilacz zapewniający wymagane przez układy głowicy napięcia zasilające. obroty
głowicy są stabilizowane.

Rys. 1. Schemat blokowy RDp

1.1. Głowica obrotowa RDP

Głowicę obrotową RDp stanowi obracająca się część radarowego detektora przeszkód wy-
posażona w dwa mikrofalowe moduły nadawczo-odbiorcze MoDuł1 i MoDuł2 oraz w płytki
z układami elektronicznymi modulatora i przetwornika analogowo-cyfrowego. MoDuł1
i MoDuł2 są przesunięte względem siebie w pionie o kąt 25° i 180° w poziomie. połączenie
elektryczne przetwornika a/C z modułem obliczeniowym znajdującym się na płytce
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aRM+FpGa oraz zasilaczem dostarczającym wymaganych napięć zasilających zapewnia wie-
lotorowe złącze obrotowe. 

obracająca się ze stałą prędkością głowica obrotowa RDp generuje co pół obrotu impulsy
StaRt1 i StaRt2 które określają moment uruchomienia pracy mikrofalowego modułu
MoDuL1 lub MoDuL2. Impulsy StaRt1 i StaRt2 doprowadzone są do wejść przerzutnika RS
na którego wyjściu jest generowany sygnał aNt synchronizujący pracę układu modulatora
i modułu obliczeniowego. Na rys. 2 przedstawiony jest algorytm pracy modulatora. zasadniczą
funkcją modulatora jest przestrajanie wielkiej częstotliwości emitowanej fali w sposób odpo-
wiedni dla zastosowanej metody LFM-FSk.

Rys. 2. algorytm pracy modulatora

Sygnał analogowy uzyskany z modułów MoDuL1 lub MoDuL2 jest próbkowany na płytce
z przetwornikiem a/C. po zakończeniu przetwarzania przetwornika a/C uzyskana wartość
jest przesyłana interfejsem SpI do modułu obliczeniowego na płytce aRM+FpGa. Sygnały syn-
chronizujące pracę modulatora i proces próbkowania pokazane są na rys.3.

Rys. 3. Sygnały synchronizujące układy modulatora i przetwornika a/C
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1.2. Metoda detekcji obiektów

zasada działania RDp wymaga modulacji sygnału radarowego, która jest kombinacją modu-
lacji liniowej LFM (Linear Frequency Modulation) i techniki kluczowania FSk (Frequency Shift
keying). przebieg sygnału modulującego pokazany jest na rys.4. odcinki sygnału modulują-
cego oznaczone indeksami parzystymi odpowiadają częstotliwości odniesienia dla odcinków
o indeksach nieparzystych przesuniętych w częstotliwości o fs. Częstotliwość przesunięcia
określona jest zależnością fs=dF/2N. Nachylenie przebiegu modulującego wyznacza częstotli-
wość fi=dF/N dwukrotnie większą od fs. oznaczenie dF dotyczy częstotliwości dewiacji sygnału
wielkiej częstotliwości 24GHz. zmodulowany sygnał zostaje wypromieniowany w przestrzeń
i po odbiciu od napotkanej przeszkody odbierany jest przez antenę odbiorczą.

Rys. 4. Sposób modulacji sygnału radarowego

odebrany sygnał jest opóźniony w stosunku do sygnału nadawanego o czas odpowiadający
przebytej drodze. po przetworzeniu obu sygnałów w mieszaczu, uzyskany sygnał małej częs-
totliwości jest wzmacniany w przedwzmacniaczu o wzmocnieniu 30dB i paśmie przepusto-
wym 50 Hz÷100 kHz. Następnie poddany jest próbkowaniu z częstotliwością fp=1/t, na końcu
każdego odcinka przebiegu modulującego. okres cyklu modulacji wynosi t=2Nt. uzyskane pró-
bki są dzielone na dwa zbiory a i B. Jeden zbiór zawiera próbki o indeksach parzystych, drugi
– o indeksach nieparzystych. próbki zbioru a i zbioru B poddaje się oddzielnie przetwarzaniu
wykonując dwie transformaty FFt. Następnie przeprowadzana jest analiza obu uzyskanych
widm w celu detekcji prążków odpowiadających wykrytym obiektom.

Rys. 5. Moduły wyjściowe FFt przetworzonych sygnałów a i B dla przypadku dwóch obiektów
w polu widzenia wiązki radaru
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Wyboru prążków (modułów wyjściowych FFt)w obu widmach dokonuje się z użyciem pro-
cedury CFaR (z ang. Constant False alarm Rate). Jej działanie polega na tworzeniu dwóch okien
o szerokości M po lewej i prawej stronie badanego piku. Dla okien tych liczone są średnie war-
tości modułów wyjściowych. Warunek wyboru umożliwia wybranie prążka gdy jego moduł
(a[k]) jest większy od większej obliczonej średniej modułów dla okna lewego (Sa1) lub pra-
wego (Sa2) pomnożonej przez współczynnik skalujący t tzn. jeżeli Sa1>Sa2 to musi być speł-
nione, że a[k]>Sa1*t w przeciwnym razie a[k]>Sa2*t. aby proces detekcji umożliwiał
wykrycie wszystkich obiektów, w opisany sposób bada się całe widma sygnałów a i B. Jeśli
wśród wybranych pików z widma a i widma B są piki opisane takim samym indeksem w wid-
mie to dotyczą one wykrytego obiektu. 
przykładowe widma sygnału po przetworzeniu FFt zostały przedstawione na rys. 5.

2. oBLICzaNIe oDLeGłośCI I pRęDkośCI WykRytyCH oBIektóW

Wykryty obiekt charakteryzuje odległość i prędkość względna które obliczane są z zależności:

(1)

(2)

gdzie:
L – odległość od obiektu
ΔL – rozdzielczość odległości
υ – prędkość radialna obiektu
Δυ– rozdzielczość prędkości radialnej
Δφ – wyznaczona różnica faz
i – indeks piku odpowiadającego wykrytemu obiektowi, w widmie częstotliwościowym 

każdy wykryty obiekt ma przyporządkowane dwa piki określone indeksem i, których war-
tości wyjściowe FFt są liczbami zespolonymi:

XA(i) = XAr(i) + jXAi(i) oraz XB(i) = XBr(i) + jXBi(i).

umożliwia to wyznaczenie różnicy faz 

Δφ=arctg(XAi[i] XBr[i]-XBi[i] XAr[i], XAr[i] XB r[i] + XAi[i] XBi[i]) (3)

3 SyMuLaCJa DetekCJI oBIektu pRzy zaStoSoWaNIu MoDuLaCJI LFM-FSk

Dla potrzeb eksperymentu założono następujące parametry opisywanego RDp: Lmax =380 m,
Vmax = 80 m/s, t = 11 ms, f0 = 24 GHz. Następnie obliczono częstotliwość odpowiadającą za-
kresowi modulacji fmax = 51 MHz oraz rozdzielczość Δv = 0,63 m/s i ΔL = 3 m.

przebiegi sygnałów a i B próbkowane z częstotliwością fp opisane zostały następującymi za-
leżnościami:

a = sin( + - );

B = sin( + - );
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każdy z sygnałów został oddzielnie przetworzony przy użyciu szybkiej transformaty Fou-
riera FFt i procedury detekcji obiektu CFaR. przetwarzanie i detekcję zrealizowano dla dwóch
obiektów znajdujących się jednocześnie w zasięgu wiązki. założono, że obiekt 1 znajdował się
w odległości 55,4 m i poruszał się z prędkością względną 35,7 m/s, zaś obiekt 2 był w odległości
120,9 m i poruszał się z prędkością 30 m/s. Symulacja zakończyła się wykryciem dwóch obiek-
tów opisanych zmierzonymi wartościami odległości i prędkości: obiekt 1 – L = 55,4 m, 
V = 35,9 m/s, obiekt 2 – L = 120,7 m, V = 30,1 m/s.

poDSuMoWaNIe

Metoda modulacji powstała na bazie metod LFM i FSk jest dobrym rozwiązaniem dla sys-
temu radarowego układu antykolizyjnego BSL-a. umożliwia ona poprawne wykrycie
poszczególnych obiektów znajdujących się jednocześnie w świetle wiązki radaru. Informację
o obiektach (przeszkodach) uzyskuje się na podstawie jednego cyklu pomiarowego
i przetwarzania sygnału co zapewnia krótki czas opóźnienia przy uzyskiwaniu nowej infor-
macji o pojawiających się przeszkodach (obiektach). obracająca się głowica umożliwia wykry-
wanie przeszkód w sektorach. podział na sektory umożliwia uzyskać pełniejszą wiedzę
o przestrzeni w której porusza się BSL.

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

wojowy Nr OR00011711
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SHORT RANGE RADAR DETECTOR OF OBSTACLES

Abstract

A framing and principles of operation for Short Range Radar Detector of Obstacles is described

in this paper. This appliance is very important part in constructed anti-collision system of

Unmanned Aerial Vehicle. The Radar Detector of Obstacles possesses a rotating head, which is

equipped with two microwave transceiver modules, which scan by turns every half-turn front

semisphere. The scanned space is divided into sectors. In each sectors is realized: digital

intertwined linear frequency modulation; sampling the received signal down converted into base

band; data processing with FFT; detection of the obstacles and calculation of a range and a

velocity in relation to the obstacle. Information of the number of detected obstacles, their range

and velocity from scanned sectors is cyclically sent to appliance called Avoiding Collision Module.
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