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 PTDو جرياانهاای معاادل باه صاااورت کااربردی و برای
ساااایتارهای پیییده توضااای داده شاااده و الگوريتمهای
مناساااب برای اعمال اين روشها بر ساااطوی پیییده ارائه
شدهاند.

 -1معدمه
محااساااباه ساااط مقطع راداری( ،)1RCSبه منظور انجام
مطالعات بر روی پنهانسااازی و يا شااناسااايي اهدای نظامي
اهمی ويژهای پیدا کرده اسا ] .[1از آنجايي که اندازگیری
د یق  RCSمستلزم هزينه باال از نظر زمان ،نیروی انساني و
تجهیزات ميباشاااد ،لذا طراحي يک نرمافزار برای انجام اين
کار ضروری به نظر ميرسد.
برای طراحي چنین نرمافزاری ميتوان از روشهاای م تل
عااددی اساااتفاااده نمود] .[2دساااتااهای از اين روشهااا
هماانناد [4] 3MoM ،[3] 2FDTDو ...روشهای د یق در
محاسبه سط مقطع راداری بوده اما حجم محاسبات بااليي
داشااته و به حافظه بااليي برای شاابیهسااازی نیاز دارند .در
مقاابال دساااتاهی ديگری از روشها همانند ،9PTD ،4PO
 7GTD ،9GOو ...روشهای تقريبي در محاسبه سط مقطع
راداری بوده] [9که در فرکانسهای باال ،جايي که ابعاد جسم
نساب به طول مو ییلي بزر تر بوده ،مناسب ميباشند.
اين روشها جواب ابل بولي را در مدت زمان کمتری ارائه
ميدهند .روشهای تقريبي را ميتوان به دو دسته روشهای
مبتني بر نور هندسي مانند  GOو  GTDو روشهای مبتني
بر نور فیزيکي مانند  POو  PTDتقسیم نمود].[9
در مرجع ] [7از روشهای عددی  POو  PTDبرای محاسبه
 RCSاهدای پیییده اساااتفاده شاااده اسااا که از محی
گرافیکي  GUIنرمافزار متلااب بهره ميبرد کاه البتااه نتااايج
روش یود را با نرمافزارهای تجاری مقايسه ننموده اس  .در
مرجع ][8صااارفاا برپااياه تعاري اولیه از کاربرد روشهای
عددی ،يک بساته نرمافزاری برای تمام باندهای فرکانسي از
فرکانس پايین تا فرکانس باال معرفي شاده اس که بسته به
بااناد فرکاانساااي از يکي از روشهاای عددی مالال از روش
 MoMبرای فرکاانسهاای پاايین اساااتفااده مينماايد .در
مرجع ] [6نیز از روشهاای عددی تقريبي مانند  POوSBR
برای محاسبه  RCSاجسام هادی کامل استفاده شده اس .
در اين مقااله ضااامن تعري اولیه از مفهوم  RCSدر ب ش
دوم ،در ب ش ساااوم روشهااای تقريبي فرکااانس باااال در
محاسااابه  RCSبه طور م تصااار معرفي شاااده و در ب ش
چهاارم باه عنوان يک کاربرد جديد ،روشهای نور فیزيکي،

 -2مفهوم س م مع

راداري

زماااني کااه جسااام در معرا تااابش اموا راديويي رار
ميگیرد] ،[9با توجه به جنس جسااام و شاااکل آن ،اموا
راديويي را در جه های م تل پراکنده ميسااازد .نسااب
توان پراکنده شاده از ساط جسم در يک راستای مش
به توان تابشي به سم جسم را سط مقطع راداری در آن
راستا ميگويند،که از معادله ( )1به دس ميآيد:
2

| |⃗E⃗s

2

σ = 4πR

()1
2
| |⃗⃗Ei
اس که توان پراکنده شده نسب به
از معادله ( )1مش
توان تابشاي و همینین نساب به فاصااله از جسم نرمالیزه
ميشاود ،بنابراين  RCSبه توان فرستنده و همینین فاصله
آنتن تا جساام بسااتگي ندارد ،بلکه به عواملي همانند :مکان
نسابي هدی با توجه به فرساتنده و گیرنده ،شاکل هندسي
هدی ،جنس مواد ساازنده آن ،راستای نسبي زاويهای هدی
با توجه به مکان فرستنده وگیرنده ،فرکانس کاری و طبش
فرستنده و گیرنده بستگي دارد.
 -3روشهاي تعریبی فركانس باال در محاسابه س م
مع

راداري

در اين سااام ا مروری بر چنااد روش تقريبي کااه در
فرکانسهای باال  RCSرا با د و ساارع یوبي محاساابه
ميکنند ،یواهیم داشااا و مزايا و معايب هر يک را يادآور
ميشويم .ما در اين پژوهش از ترکیب روشهای PTD ،PO
و جريانهای معادل برای محاسبه  RCSاستفاده نمودهايم.
 -1-3تئوري نور هندسی ()GO
شااايد تئوری نور هندسااي سااادهترين و ديميترين روش
برای محاساابه میدانهای پراکنده باشااد]9،13و .[11و تي
مو به يک سط صای بریورد ميکند ،ب شي از آن منتقل
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⃗⃗⃗⃗ راساااتااای طبش عمودی برای مو
عمودی و موازیa ⊥ ،
⃗⃗⃗ راسااتای طبش موازی برای مو تابشااي و ∥s
⃗⃗⃗
تابشاايa ∥ ،
راساتای طبش موازی برای مو بازگشتي از هر مش اس
که نحوه محاسبه آنها در ب ش  1-4توضی داده ميشود.
در اين روش با فاصله گرفتن از زاويه بازتاب نتايج تئوری نور
فیزيکي بدتر ميشوند چراکه اين روش تاثیر لبهها را در نظر
نميگیرد .برای حل اين مشااکل ميتوان از روش  PTDو يا
جريانهای معادل استفاده نمود].[12

و ب شااي از آن منعکس ميشااود .اين روش با اسااتفاده از
ضرايب فرنل و انون اسنل به ترتیب دامنه مو بازگشتي و
زاويه بازتاب و با استفاده از انون بقای انرژی ،میزان تضعی
انرژی در هنگام دور شاادن از نقطه بازتاب را تعیین ميکند.
از آنجاايي کاه در لباههاای جسااام پاديده تفرق اموا ر
ميدهد ،در هنگام اساااتفاده از اين روش نیاز اسااا نقطه
باازتاااب ،از لباههااا دور بااشاااد .همینین اين تئوری برای
ساطوحي که شاعاع انحنای آن بینهاي اسا مالل سطوی
صای به درستي جواب نميدهد.

 -3-3تئوري پراكندگی (تفرق) هندسی ()GTD
 -2-3تئوري نور فیزیكی ()PO

اين روش نوع بهبود يافته  GOميباشاااد]13و [18که تاثیر
لبهها را در محاسااابه  RCSدر نظر مي گیرد Keller .اثبات
کرد ،پرتو بریورد کننده به لبه در امتداد م روط  Kellerبه
صورت شکل ( )1پراکنده ميشود و تنها دريک راستا بازتاب
نميکند .وی با معرفي ضااارايب پراکندگي برای طبشهای
م تل  ،میاادانهااای پراکنااده از لبااه را محاااسااابااه نمود.
میدانهای پراکنده شده از لبه با استفاده از تئوری  GTDرا
ميتوان با معادله زير ياف ]13و:[18

تئوری نور فیزيکي را ميتوان ياک روش ،بینابین تئوری نور
هندسي و روشهای تمام مو (د یق) در نظر گرف که يکي
از کاربردهای گسااترده آن در محاساابه  RCSاجسااام بزر
الکتريکي ميباشاد و بسیاری از نرمافزارهای تجاری همانند
 CSTو  HFSSنیز از اين روش برای محاسبه  RCSاستفاده
مينمايند ].[12
در اين روش با محاسابه جريانهای الکتريکي بر سطحي از
جسام که در معرا تابش اموا راردارد(ناحیه روشن) و با
انتگرالگیری از آنها بر اين ساااط  ،ميتوان میدانهای راه
دور ،و در نتیجه  RCSجسام را به دسا آورد .برای اجسام
هاادی کاامل ،جريانهای الکتريکي ناشاااي از بریورد مو
الکترومغناطیس بر روی يک جساام هادی کامل به صااورت
زير محاسبه ميگردد ]:[13
()2

سط

روشن ⃗ stot
⃗ × ⃗H
n

سط تاريک

()9

̅ . A(s ′ , s)e−iβs
E d (s) = E i (Q d ). D

کاه در آن  Edمیادانهاای پراکناده(تفرق) از لبه Qd ،نقطه
تفرق D ،ضاريب تفرق A ،فاکتور گسترش e−iβs ،فاکتور فاز
و نرم به صورت
ميباشاد .ضريب  Dبرای طبشهای س
زير تعري ميشود:
iπ

()7

{=J

e− 4

)(X − Y

) √2πβ sin(βi

0

= Ds

iπ

()8

که ⃗ nبردار عمود و برونسااو بر سااط جساام و  ⃗H⃗ stotمیدان
مغناطیساااي مجموع (تابشاااي و بازتاب) بر ساااط جسااام
ميباشد و به صورت زير به دس ميآيد]: [17-12،14
()3

⃗⃗Js = n
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ × ⃗
Hstot

()4

inc
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ⃗Estot
⊥Esinc + R ⊥ . Es,
⊥a
⃗⃗⃗⃗
inc
∥+R ∥ Es,
∥s
⃗⃗⃗

()9

1
inc
⃗⃗⃗ × E
⃗⃗ stot = (k
⊥⃗ sinc + R ⊥ . Es,
H
∥s
⃗⃗⃗
ƞ i
inc
∥−R ∥ Es,
)⊥a
⃗⃗⃗⃗

)(X + Y

e− 4

) √2πβ sin(βi

= Dh

که ضرايب  Xو  Yبه صورت زير ميباشند:
π

) ( sin

()6

که در آن  E⃗stotمجموع میدانهای الکتريکي تابشي و بازتابي
بر سااط جساام R ⊥ ،و ∥  Rضاارايب بازتاب برای طبشهای

n

)

𝑖𝛿𝛿𝑠 −
n

1
n
π

(cos ( ) − cos
n

شكل ( )1پرتوهاي پراكنده از مخروط .[5] Keller

3

=X
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π

) ( sin
n

()13

)

𝑖𝛿𝛿𝑠 +
n

1
n
π

(cos ( ) − cos

بوسااایلاه  Kellerتوساااعه ياف  .هدی او بهبود تئوری نور
فیزيکي با در نظر گرفتن اين وا عی که تئوری نور فیزيکي
برای راسااتاهای ریر از راسااتای بازتاب به درسااتي جواب
نميدهد ،بوده اس ]9و.[11روش او با معرفي ضرايب جديد،
نقاط تکین ضرايب  Kellerدر نواحي مرزی بازتاب و تاريکي
حذی ميشاااوند .نتايج کار  Ufimtsevبه صاااورت زير بیان
ميشود:

=Y

n

بااياد گفا کاه روش  GTDپراکنش از لبههايي را در نظر
ميگیرد که راساااتای م روط  Kellerبرای آنها ،در جه
نقطااه مشااااهااده رار ميگیرد .همینین اين روش دارای
معايب زير نیز ميباشد:
اسا که ضرايب ،X
 -1از معادالت ( )6و ( )13مشا
Yبه ترتیب در مرز تاريکي و بازتاب ،تکین ميشوند.
 -2میدان ناشاي از (custicsحالتي که در آن راستای انتشار
مو عمود بر لبهای از جسم ،که مو به آن بریورد ميکند)
را بينهاي محاسبه مي کند.

𝜋

()11

) 𝐸0𝑧 𝑓𝑒 𝑖(𝑘𝑟+ 4
𝑟𝜋𝑘√2

=

𝑠𝑧𝐸

𝜋

()12

) 𝐻0𝑧 𝑔𝑒 𝑖(𝑘𝑟+ 4
𝑟𝜋𝑘√2

=

𝑠𝑧𝐻

که در آن ضرايب تفرق به صورت زيرند:

 -4-3تئوري پراكنش(تفرق) فیزیكی ()PTD
اين روش بوسایله  [16] Ufimtsevهمزمان با توسعه GTD

()13

) (𝑋 − 𝑌) − (𝑋1 − 𝑌1
𝜋 0 ≤ 𝛿𝑖 ≤ 𝛼 −
𝜋 ≤ 𝑖𝛿 ≤ 𝜋 𝑓 = {(𝑋 − 𝑌) − (𝑋1 − 𝑌1 ) − (𝑋2 − 𝑌2 ) 𝛼 −
) (𝑋 − 𝑌) − (𝑋2 − 𝑌2
𝛼 ≤ 𝑖𝛿 ≤ 𝜋

()14

) (𝑋 + 𝑌) − (𝑋1 + 𝑌1
𝜋 0 ≤ 𝛿𝑖 ≤ 𝛼 −
𝑋(
𝑋(
)
𝑋(
+
)𝑌
−
+
𝑌
−
+
𝜋 ≤ 𝑖𝛿 ≤ 𝜋 𝑌2 ) 𝛼 −
{=𝑔
1
1
2
) (𝑋 + 𝑌) − (𝑋2 + 𝑌2
𝛼 ≤ 𝑖𝛿 ≤ 𝜋

که در آن  αزاويه دایلي گوه در شااکل ( )2و برابر اساا
با𝜋)𝑛  𝛼 = (2 −و داريم:

()19

1
𝑖𝛿 𝛿𝑠 −
( 𝑛𝑎𝑡 𝑋1 = −
)
2
2
1
𝑖𝛿 𝛿𝑠 +
( 𝑛𝑎𝑡 𝑌1 = −
)
2
2
1
𝑖𝛿 𝛿𝑠 −
( 𝑛𝑎𝑡 = 𝑋2
)
2
2
1
𝑖𝛿 𝛿𝑠 +
𝑌2 = − 𝑡𝑎𝑛 (𝛼 −
)
2
2

شكل( )2زاویه تابش و بازتاب براي تعریف ضرایب [13] Keller

که  Xو  Yهمان ضارايب  Kellerهستند و محور  zمحوری
اس که لبه جسم بر آن رار گرفته اس .
عبارات فوق را در نواحي مرزی ميتوان به صاورت زير ساده
نمود:

اساا نقاط تکین از ضاارايب  Kellerحذی
کامال مشاا
ميشاااوناد .در اين روش نیز هماانند  GTDمیدان فق در
راستای م روط  Kellerبه درستي تعیین ميشود.

1
𝜋
) (cot
𝑛2
𝑛
1
𝜋
) ( 𝑌 − 𝑌2 → − cotيا 𝑌 − 𝑌1
𝑛2
𝑛

 𝑋 − 𝑋2 → −يا 𝑋 − 𝑋1

()19

Method of Equivalent Currents

 -5-3جریا هاي معادل ()1MEC
چنانیه در محاسبه  RCSمونواستاتیک(حالتي که فرستنده
وگیرنده در يک نقطه هسااتند) ،راسااتای نقطه مشاااهده بر
راساتای لبه جسام عمود باشد ،به آن حال  causticsگفته
1

4
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ميشااود]9و .[12در اين حال با توجه به راسااتای م روط
 ،Kellerمقدار میدان به درستي تعیین نميشود و مقدار آن
بينهاي محاسابه ميگردد .با استفاده از تعري جريانهای
معادل ميتوان اين مشکل را حل نمود .در اين روش با رار
دادن ،يک ساری جريانهای فرضي برای لبهها مطابق شکل
( ،)3عالوه بر حل مشااکل  ،causticsمیدانهای الکتريکي را
در راستايي ریر از م روط  Kellerنیز محاسبه ميکنند.
در اين ساااما نمونهای از جريانهای معادل الکتريکي و
مغناطیسي که بوسیله  Rayanو  Peterمعرفي شده و سپس
بوسااایلاه  Knottو  Seniorبهبود پیاادا کرده اسااا  ،برای
محاساابه  RCSاسااتفاده شااده اساا  .اين جريانها مطابق
معادالت ( )16-17ميباشااند و بر روی لبههای جساام رار
ميگیرند که با انتگرالگیری از آنها تاثیر لبهها در محاسبه
 RCSدر نظر گرفته ميشود.
()17

⃗⃗⃗ 𝑖2𝑓(𝑡.
) 𝑖𝐸
𝑡
2
)𝛽( 𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑍0

= 𝑒𝐼

()18

⃗⃗⃗⃗ 𝑖2𝑔(𝑡.
) 𝑖𝐻
𝑡
)𝛽( 𝑘𝑌0 𝑠𝑖𝑛2

= 𝑚𝐼

()16

با توجه به معادله( )23کامال واضاا اساا که اين جريانها
مجازی ميباشاند چراکه در کنار راساتای تابش ،به راستای
نقطه مشاهده نیز بستگي دارند.
 -4مراحل طراحی نرمافزار محاساابهگر س ا م مع
راداري
برای محاساابه سااط مقطع راداری يک سااایتار پیییده
همانند هواپیما يا موشک در ابتدا جسم را به مشهای بسیار
کوچاک ماللالي -باا ابعااد کوچاکتر از يکدهم طول مو -
تقسایم کرده ،سپس میدان الکتريکي ديده شده از هر مش
در فاصاله دور را محاسابه و در نهاي مقادير به دس آمده
را با هم جمع نموده و سااط مقطع راداری کل سااایتار را
با اساتفاده از تئوری نور فیزيکي به دس ميآوريم]2و.[23
همینین برای در نظر گرفتن تاثیر لبهها ،میدانهای ناشااي
از لبهها در فاصله دور ،با استفاده از روش  PTDو جريانهای
معاادل ( )MECمحاسااابه و با مقدار حاصااال از  POجمع
مينمايیم تا تاتیر لبهها در محاسبه  RCSنیز در نظر گرفته
شود .اين مراحل به صورت زير انجام ميگیرند:

) 𝑠𝛽(𝑛𝑖𝑠) 𝑖𝛽(𝑛𝑖𝑠 = )𝛽( 𝑠𝑖𝑛2

 -1-4محاسابه  RCSس م جسم با استفاده از تئوري
نور فیزیكی()PO

که در آن 𝑖𝛽 و 𝑠𝛽 به ترتیب راسااتای پرتو تابش و راسااتای
پرتو تفرق (نقطه مشاااهده) با لبه ميباشااند .برای محاساابه
 RCSمونواستاتیک داريم:
()23

مرحله اول :در مرحله اول بعد از آنکه جسم را با استفاده از
نرمافزار آبااکوس باه مشهاای ماللالي -باا ابعاد کوچکتر از
يکدهم طول مو  -تقسایم نموديم ،سایتار شکل هندسي
را در نرمافزار  ،MATLABبازسازی ميکنیم و با استفاده از
معااادالت ( )21تااا ( )24بردار عمود بر هر مش برای يااک
جسم محدب را مييابیم ]:[23

)𝑡 ⃗⃗⃗𝑖 .
𝑘( 𝑠𝑜𝑐𝑎 = 𝑠𝛽 = 𝑖𝛽

شكل()3جریا هاي معادل الكتریكی و مغناطیسی براي لبهها.

شكل()4زاویه میا راستاي موج تابش و لبه.
9

()21

⃗⃗⃗⃗⃗
OA
| ⃗⃗⃗⃗⃗
|OA

= ⃗⃗zl

()22

⃗⃗⃗⃗⃗
OB
⃗⃗⃗⃗⃗
||OB

= e1
⃗⃗⃗

()23

⃗⃗⃗ = ⃗⃗y⃗l
e1 × ⃗⃗zl

()24

⃗⃗x⃗l = ⃗⃗y⃗l × ⃗⃗zl
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پالريزههاايي و باه چه نسااابتي از هم ميبیند ،لذا برای هر
مش ،مو تابشاااي به آن را به طبشهای عمودی و موازی
تجزيه مينمايیم ]19و: [19

Z

A

C

O
B

M
Y

شكل( )5نحوهمشبندیویافتنبردارعمودبرهرمش.

که در آن ⃗⃗y⃗lبردار عمود بر هر مش ميباشاااد .معادالت فوق
باه تنهايي نميتوانند بردار عمود و برونساااو بر هر مش را
نشان دهند چراکه ( )23ممکن اس بردار عمود و درونسو
بر هرمش را نیز بدهد .بنابراين در صورت لزوم ،يک تصحی
برای جه بردار عمود بر هر مش ضااروری ميباشااد .برای
اين کاار ابتدا مرکز هر مش را به عنوان نماينده آن مش در
نظر گرفته (چراکه اندازه مشها بسیار کوچک اس ) و نقطه
 Mرا به عنوان مرکز کل حجم جسم در نظر ميگیريم:
()29

که  Ciمرکز هر مش و  Nتعداد مشهاس  ،به عبارت ديگر
Mمرکز کلي حجم جسام اسا  .با استفاده از شروط زير در
صورت لزوم جه بردار ⃗⃗y⃗lرا تصحی مينمايیم:
()29
()27

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ if
Ci M . ⃗⃗y⃗l > 0 → n
⃗ = −y
⃗⃗⃗l

()32

⃗⃗⃗ = ⊥ a
⃗⃗⃗⃗
ki × n
⃗

()33

⃗⃗⃗ = ∥ a
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗ × k i
⊥a

()34

⃗⃗⃗ = ∥s
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗ × k r
⊥a

()39

⃗⃗⃗
⃗⃗⃗i . n
⃗⃗⃗ = k r
k i − 2(k
⃗ )n
⃗

 -2-4تئوري پراكنش(تفرق) فیزیكی براي اجسااام
پیچیده
در اين ب ش ترکیبي از روشهای  PTDو جريانهای معادل
ارائه شااده توساا  Peterو  Rayanمطابق معادالت ( )17تا
( )16برای ساایتارهای پیییده اعمال شده اس  .اين روش
تااثیر لباههاا را در نظر ميگیرد کاه اگر با روش  POجمع
گردد میزان د در محاسبه  RCSافزايش مييابد .الگوريتم
اين کار به صورت زير ميباشد:
مرحله اول :در ابتدا لبههای جساام را با اسااتفاده از نرمافزار
آبااکوس مشبنادی مينماايیم و هماانند روش  ،POروش
 PTD/MECرا بر روی هر مش لبااهای اجرا ،و بااا مجموع
میادانهاای دياده شاااده از هر مش لبهای ،تاثیر لبهها در
محاساابه در نظر گرفته ميشااود .برای تجساام لبههای يک
جسم و مشبندی آن ،سط دایلي جسم را تویالي کرده و

که در آن بردار عمود و برونسو بر هر مش ماللالي ميباشد.
مرحله دوم :با توجه به معادله ( )2بايد ناحیه روشاان تعیین
شاااود مو الکترومغناطیس به کدام
گردد ،يعني مشااا
يک از مشهای جساام بریورد مينمايد .چنانیه شاارط زير
بر رار باشاد مو به مش مورد نظر از جسم بریورد ميکند
[:[21-22
()28

()31

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
⃗⃗⃗ Esinc .
∥a

inc
∥Es,

⃗⃗⃗راستای مو بازگشتي ميباشد.
که در آن k r
مرحله چهارم :در مرحله آیر میدان الکتريکي ديده شااده از
هر مش باا اساااتفااده از تئوری نور فیزيکي محاسااابه و با
مجموع اين مقادير و با اساتفاده از فرمول ( ،)1سط مقطع
راداری کل جسم ،به ازای هر زاويه محاسبه ميگردد.

=M

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
ifC
y⃗l < 0 → n
⃗ = ⃗⃗y⃗l
⃗⃗ i M .

()33

inc
⊥Es,
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
⃗⃗⃗⃗ Esinc
⊥a

همانطور که گفته شاااد ،در آن راساااتای طبش عمودی
⃗⃗⃗ راساااتای طبش موازی برای مو
برای مو تاابشااايa ∥ ،
تابشااي به ازای هر مش اس ا که به صااورت زير به دس ا
ميآيد:

X

∑N
i=1 Ci
N

()26

inc
inc
⊥⃗ sinc = Es,
E
∥a ⊥ + Es,
⃗⃗⃗⃗
∥a
⃗⃗⃗

⃗⃗⃗
ki. n
⃗ <0

که در آن ⃗⃗⃗k iراستای انتشار مو اس .
اس ا که نوع
مرحله سااوم :از معادالت ( )3تا ( )9مش ا
طبش در محاسابه سط مقطع راداری موثر اس  ،بنابراين
ضااروری اساا که بدانیم يک مش ،مو تابشاااي را با چه
9
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تنها به لبههای جسم ،ض ام ناچیز در حد  𝜆/100اعمال
مينمايیم به گونهای که تنها لبههای جسم با ي بماند .دلیل
اين امر آن اسا که نرمافزار آباکوس بر سط مشبندی را
اجرا مينمايد و با اين روش ما يک سااط برای اين نرمافزار
تداعي کرده که از طری ديگر با تقريب یوبي لبههای جسم
را نیز محقق ميساازد .اين کار برای يک مربع در شکل ()9
نشان داده شده اس .
مرحلاه دوم :باا توجاه به معادالت( )17تا ( )16برای تعیین
جرياانهاای معادل برای لبهها ،بردار مماس بر مسااایر لبه
يعني𝑡بايد تعیین گردد.اينکار ،بويژه برای لبههای به شااکل
منحني ميتواند کار س تي باشد .روشي که ما برای محاسبه
بردار مماساي 𝑡 ارائه کرديم به اين صورت اس که ،تفاضل
مراکز دو مش مجااور موجود در لباه به عنوان بردار مماس
بر لبه مطابق شااکل ( )7تعري ميگردد .برای اين کار بايد
مشهاای مجاور در لبهها را ياف  .الزم به يادآوری اسااا ،
نرمافزار آبااکوس تنها م تصاااات هر مش را ارائه ميدهد و
اطالعاتي از مجاورت و درکنار هم بودن اين مشها نميدهد.
بنابراين الزم اسااا الگوريتمي به صاااورت زير برای يافتن
مشهاای مجااور ارائه و مشهای مجاور را يافته و ساااپس
بردار مماس بر لبه را بیابیم:
 -1مجموعاه مراکز مشهاای یروجي از نرمافزار آباکوس را
مييابیم(مجموعه .)M
-2اولین مش یروجي از نرمافزار آباااکوس را در حااافظااه
ذییره مينمايیم(مش .)A
-3نزديااکترين مش ،بااه مش  Aرا مييااابیم(مش  .)Bاين
مش ،مش مجاور  Aميباشد.
-4بردار يکه تفاضااال مراکز دو مش  Aو  ،Bبه عنوان بردار
مماسي مش  Aتعري ميشود.
-9مش  Aرا از مجموعااه مشهااای  Mحااذی مينمااايیم و
مش  Bرا به عنوان مش  Aجديد رار ميدهیم و سااپس به
مرحله  3بر ميگرديم.
الزم باه يااد آوری اسااا برای آیرين مش باا يماانده از
مجموعه  ،Mبردار مماسي به صورت بردار يکه تفاضل مراکز
اولایان مش یروجي از نرمافزار آباااکوس از آیرين مش
با يمانده از مجموعه  Mتعري ميشود.

()37

) ⃗𝑢 δ = acos(−𝑑⃗ .

برای يافتن بردار عمود بر هر مش و به ساام دایل صفحه
يعني ⃗𝑢 از رابطه زير استفاده مينمايیم(شکل (:))6
()38

𝑢
𝑡 × ⃗𝑛 = ⃗

که  nبردار عمود بر هر مش لبهای اس که نحوه محاسبه
آن در ب ش 1-4مرحله اول بیان گرديد.

شكل ( )6ایجاد لبه براي یک صفحه مربعی.

شكل ( )7بردار مماس بر لبه در هرمش.

شكل ()8زاویهي میا راستاي انتشار موج ولبههاي جسم.

برای محاسبه ضرايب  Xو  Yبايد زاويهی  δنشان داده شده
در شکل ( )8محاسبه گردد.
()39

𝑡) 𝑡 𝑖⃗⃗⃗
⃗⃗⃗ = 𝑑
𝑘( 𝑘𝑖 −

شكل ( )9بردارهاي مورد استفاده در هر مش لبهاي.

7
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نرمافزار  ،CST-MSيک روش مبتني بر معادالت انتگرالي
بوده و از نوع روشهای د یق در محاسبه سط مقطع راداری
اس  .در شکل ( ،)12مقادير  ،RCSبرای طبش موازی و در

حال جريانهای معادل را از معادالت ( )17تا ( )16مييابیم
و با انتگرالگیری از آنها میدانهای راه دور و در نتیجه
 RCSرا مييابیم ]:[12

شکل ( ،)13مقادير  ،RCSبرای طبش عمودی ،به ازای= 𝜑
 90°و  0° < 𝜃 < 180°نشان شده اس .
اس الگوريتم ما با استفاده تئوری نور
همانطور که مش
فیزيکي ( )POبه نسب تئوری نور فیزيکي نرمافزار CST-
MSمطابق بیشتری به روش بسیار د یق معادالت انتگرالي
نرمافزار  CST-MSدارد .اين امر م صوصا برای زوايای
نزديک به صفر درجه بیشتر صدق ميکند .عالوه بر آن برای
زوايای  93تا  63درجه د راهکار ما ،نسب به تئوری نور
فیزيکي نرمافزار  CST-MSهمینان بهتر ميگردد .اين بهبود
عملکرد برای طبش موازی بهتر از طبش عمودی ميباشد.
در زاويه  133درجه نیز يک صفر وجود دارد که راهکار ما در
در طبش موازی آنرا بهتر از طبش عمودی برآورد کرده
اس .

′

()36

𝜇
𝐼𝑒 (𝑟)𝑒 −𝑗𝑘|𝑟−𝑟 | ′
∫
𝑙𝑑
𝐿 𝜋4
| |𝑟 − 𝑟 ′

= )𝑟(𝐴

′

()43

𝜀
𝐼𝑚 (𝑟)𝑒 −𝑗𝑘|𝑟−𝑟 | ′
= )𝑟(𝐹
∫
𝑙𝑑
𝐿 𝜋4
| |𝑟 − 𝑟 ′

()41

𝜑𝐹𝐸𝜃 = −𝑗𝜔𝐴𝜃 − 𝑗𝜔ƞ

()42

𝜃𝐹𝐸𝜑 = −𝑗𝜔𝐴𝜑 + 𝑗𝜔ƞ

که در آن  Lطول مسیر لبهای اس که بر آن انتگرالگیری
ميشود.
 -5نتایج شبیهسازي
در اين ب ش نتايج تئوری نور فیزيکي برای محاسبه
چند جسم و در طبشهای متفاوت بررسي شده اس  .در
کلیه شبیهسازیها طبشهای عمودی و موازی نسب به
صفحه  z-yتعري شدهاند يعني در طبش موازی میدان
الکتريکي موازی صفحه  ،)TEx( z-yو در طبش عمودی
میدان الکتريکي عمود بر صفحه  ،)TMx( z-yميباشد .ابعاد
هر مش ماللالي نیز يکدهم طول مو ميباشد و مقادير RCS
RCS

0.2m
Z

2m

 ،به ازای  𝜑 = 90°و 0° < 𝜃 < 180°محاسبه شده اس .
در شبیهسازی اول ،صرفا به بررسي تئوری نور فیزيکي ارائه
شده در اين مقاله پردایته شده اس  .در اين شبیهسازی
سط مقطع راداری مونواستاتیک ،برای يک شي هادی کامل،
شده در شکل ( ،)13در
شبیه به موشک با ابعاد مش
فرکانس 933مگاهرتز ،ارائه شده اس  .اين سایتار مطابق
شکل ( )11به وسیله نرمافزار آباکوس به  3142مش ماللالي
تقسیم شده اس و سط مقطع راداری برای طبشهای
موازی و عمودی در شکلهای ( )12و ( )13نشان داده شده
اس و نتايج شبیهسازی با روشهای م تل محاسبه سط
مقطع راداری به وسیله نرمافزار  CST-MS 2014مقايسه
شده اس .
روش  POنرمافزار  CST-MSاز نوع پیشرفتهتر تئوری نور
فیزيکي برای محاسبه سط مقطع راداری اجسام استفاده
مينمايد که البته تاثیر لبهها و بازتابهای چندگانه را در
محاسبه سط مقطع راداری در نظر ميگیرد .روش IE

Y
0.5m
X

شكل( )11ابعاد جسم در شبیهسازي اول.
2
1.8
1.6
1.4
1.2
Z

1
0.8
0.6
0.4
0.2

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

-0.05 0

-0.15 -0.1

X

-0.25 -0.2

-0.4

-0.2

0.2

0

0
0.4

Y

شكل( )11مشبندي شكل ( )11در فركانس  611مگاهرتز.
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شكل( RCS )12شكل ( )11در فركانس  611مگاهرتز براي

شكل( RCS )14شكل ( )11درفركانس 3گیگاهرتز براي ق بش

ق بش موازي.

موازي.

شكل( RCS (13شكل ( )11درفركانس  611مگاهرتز براي

شكل( RCS )15شكل ( )11درفركانس گیگاهرتزبراي ق بش

ق بش عمودي.

عمودي.

برای نشان دادن د تئوری نور فیزيکي در فرکانسهای
باال ،اينبار فرکانس را از  933مگاهرتز به  3گیگاهرتز رسانده
و سط مقطع راداری مونواستاتیک برای شکل ( )13را يکبار
ديگر محاسبه نموديم .نتايج برای طبشهای متفاوت در
شکلهای ( )14و ( )19نشان داده شده اس  .در فرکانس 3
گیگاهرتز ،شکل ( )13به وسیله نرمافزار آباکوس به 99864
مش ماللالي تقسیم شده اس .
مشاهده ميشود مطابق نتايج ما با نتايج نرمافزار CST-
 MSنسب به فرکانس  933مگاهرتز بهبود ابل توجهي
داشته اس به گونهای که برای هر دو طبش موازی و
عمودی در زوايای  3تا  19درجه و از زوايای  173تا 183
نتايج ما د یقا با روش معادالت انتگرالي مطابق دارد زيرا
تح اين زوايا تاثیر لبهها و ناحیه تاريک با توجه به فرکانس
کاری ناچیز اس  .با توجه به شکلهای ( )14و ( ،)19ميتوان
گف  ،برای طبش موازی به نتايج د یقتری دس پیدا
کردهايم چرا که به روش بسیار د یق معادالت انتگرالي
مطابق بیشتری دارد.

چنانیه در بریي از زوايا ،روش  POجواب مناسبي ارايه
ندهد ،دلیل اين عدم تطبیق را مي توان به تغییر در سایتار
مکانیکي ديده شده جسم توس اموا راديويي -برای مالال
به تاثیر لبه ها -نسب داد که اگر چنانیه فرکانس افزايش
يابد ،میزان د روش  POبیشتر و تاثیر عواملي همانند
لبهها کاهش مي يابد .بهطور کلي داليل عدم تطابق به
عواملي مانند تاثیر لبهها ،ناحیه تاريک و بازتابهای چندگانه
در محاسبه سط مقطع راداری ،نسب داد که ما تاثیر اين
عوامل رادر روش یودمان در نظر نگرفتیم .الزم به ذکر اس
روش  POارايه شده در اين پژوهش ،برای شبیه سازیهای
فوق در مقايسه با روش  IEبیش از 83درصد صرفهجويي
زماني داشته اس  .در شبیهسازی دوم روش PO/PTDMEC
برای محاسبه  RCSيک صفحه هادی کامل مربعي در
فرکانس  333مگاهرتز با ابعاد 𝜆 2𝜆 × 2استفاده شده اس .
اين سط مربعي مطابق شکل ( )19بر روی صفحه  z-xرار
گرفته اس و مو با طبش موازی به آن بریورد مينمايد.
نتايج شبیهسازی در شکل ( )17نشان داده شده اس .
6
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شكل( RCS )18یک صفحه مربعی به ضل  4λدر فركانس

شكل()16مشبندي صفحه مربعی.

311مگاهرتز.

باا توجه به افزايش ابعاد الکتريکي جسااام ،روش ما با د
بیشتری محاساابات را انجام ميدهد به گونهای که روش ما
مطاابقا کاامل با روش  SBRنرمافزار  CST-MSدارد .در
شاابیهسااازی آیر با اسااتفاده از روش  PO/PTDMECبه
محاسابه  RCSدو صافحه هادی کامل دايروی به شعاع 𝜆 و
𝜆 2ميپردازيم .فرکانس کاری 333مگاهرتز اساا و سااط
دايروی بر روی صافحه  z-xرار گرفته اسا (شکل( ))16و
مو باا طبش موازی به آن بریورد مينمايد .برای دايره به
شعاع 𝜆 نتايج شبیهسازی به صورت شکل ( )23ميباشد.

شكل( RCS)17یک صفحه مربعی به ضل  2λدر
فركانس311مگاهرتز.
1

در اين شبیهسازی ما نتايج یود را با روش  POو
نرمافزار  CST-MSمقايسه نموديم .اساس روش  SBRبر آن
اس که به صورت ترکیبي از نور هندسي و نور فیزيکي اس
و به نسب روش  ،POروش درتمندتری اس و تاثیر
بازتابهای چندگانه را در نظر ميگیرد .مشاهده ميشود
نتايج ما با روش  SBRمطابق بیشتری پیدا کرده اس و با
استفاده از مقادير اضافه شده توس روش PTDMEC
توانستیم تاثیر لبهها در محاسبه  RCSرا در نظر گرفته و به
نسب روش  ،POمقادير  RCSرا بهبود ب شیم .بیشترين
تفاوت نسب به روش  SBRدر زوايای  33و  193درجه اس
که روش ما يک صفر در اين زوايا ارائه کرده در صورتي که
در روش  SBRو  POنرمافزار  CST-MSچنین نیس  .دلیل
اين صفر را ميتوان اينگونه عنوان کرد که جسم از لحاظ
الکتريکي چندان بزر نميباشد و همینین امکان استفاده
از روش ديگری(به جز روش  )PTDMECبرای در نظرگرفتن
تاثیر لبهها توس نرمافزار  CST-MSوجود دارد که موجب
تفاوت نتايج شده اس  .حال ابعاد صفحه مربعي را از 𝜆 2به
𝜆 4ميرسانیم .نتايج شبیهسازی به صورت شکل ( )18تغییر
ميکند.
SBR

شكل( )19مشبندي صفحه دایروي.

شكل( )21یک صفحه دایروي به شعاع  λدر
فركانس311مگاهرتز.

Shooting and Bouncing Ray method

1
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 CST-MSرا ميتوان بااه تاااثیر لبااههااا ،ناااحیااه تاااريااک و
بازتابهای چندگانه در محاسبه سط مقطع راداری ،نسب
داد .همینین روش  PO/PTDMECارائه شده بوسیله ما ،در
فرکانس 333مگاهرتز برای صاافحات هادی مربعي و دايروی
با ابعاد م تل مورد بررسااي رار گرفته اسا  .نتايج نشااان
ميدهاد کاه روش ماا باه دلیال در نظر گرفتن تاثیر لبهها،
نسااب به روش  POنرمافزار  CST-MSارتقای چشاامگیری
داشاااته و از مطابق مناسااابي با روش  SBRاين نرمافزار
بریوردار اسااا و دلیال ایتالی روش ماا با روش  SBRرا
ميتوان به تاثیر بازتابهای چندگانه نسب داد.

شكل ( )21یک صفحه دایروي به شعاع  2λدر فركانس
311مگاهرتز.

اس تح زوايای 93
همانطور که از شاکل ( )23مش
تاا  123درجه روش ما با روش  SBRمطابق کامل دارد .و
در زاويای ديگر به نساااب روش  POنرمافزار  CST-MSبه
دلیل در نظر گرفتن اثر لبهها بهتر ميباشد .اين نتايج نشان
ميدهاد روش ما بهتر از روش  POنرمافزار  CST-MSتاثیر
لبهها را در نظر ميگیرد .حال شاعاع صاافحه دايروی را از 𝜆
اس تح زوايای 93
به 𝜆 2ميرساانیم .همینان مشا
تاا  123درجه ،روش ما با روش  SBRبیشترين مطابق را
دارد .دلیاال تفاااوت بااا روش  SBRرا ميتوان بااه تاااثیر
بازتاب های چندگانه نسب داد چراکه پرتو بریوردکننده به
ياک لباه ميتواند بازتاب مجددی به سااام لبههای ديگر
داشته باشد که در روش ما در نظر نگرفته شده اس .
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در اين مقاله از روش  POو  PO/PTDMECبرای محاسااابه
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and Fernando Las-Heras, F., “High Frequency
Techniques: the Physical Optics Approximation
and
the
Modified
Equivalent
Current
Approximation (MECA), Electromagnetic Waves
Propagation in Complex Matter”, Prof. Ahmed
Kishk (Ed.), InTech, 2011.
[17]Gomez-Sousa, H., Martinez-Lorenzo, J.A., and
RubinosLopez, O., “Three-Dimensional Wedge
Diffraction
Correction Deduced By The
Stationary Phase Method on The Modified
Equivalent Current Approximation (MECA)”,
Progress In Electromagnetics Research M,
Vol.23, pp.207-227, 2012.
[18]Daemit, Jalililand,M., “Diffraction Techniques
Prediction of an Airecraft Model ”, IET
International Conference on Radar Systems,
2007.
[19]Pyotr Ya. Ufimtsev, “Fundamentals of the
Physical Theory of Diffraction ”, John Wiley &
Sons, 2007.
[20]Altin, N., and Yazgan, E., “The Calculation of
Back Scattering Field of Unmanned Air Vehicle”,
PIERS Proceedings, Beijing, China, pp.23-27,
2009.
[21]Albayrak, N. A., “Rcs Computations with
PO/PTD For Conducting and impedance Objects
Modeled as Large Flat Platess”, M.Sc. Thesis,
Bilkent university, 2005
[22]Chatzigeorgiadis, F,. “Development of Code for
a Physical Optics Radar Cross Section Prediction
and Analysis Application”, M.Sc. Thesis, Naval
Poptgraduate School, 2004.

12

