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واستپالسیلیزریرادارهایدرمستقیمآشکارسازیروشوAPDآشکارسازبررسی
.دهیممیقراربررسیموردنویزمنابعمعرفیبارااشتباههشدارهایاحتمال
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فهرست مطالب
APDمعرفی آشکارساز 

آشکارسازهای نوری شمارش فوتونی•

عملکرد مود گایگر برای آشکارسازی مستقیم رادارهای لیزری•

احتمال اشکارسازی تک پالس و هشدار اشتباه

احتمال شلیک برای آشکارساز•

احتمال هشدار اشتباه•

احتمال آشکارسازی پالس های متعدد و هشدار اشتباه

معادالت برای الگوریتم آستانه•

مقایسه حالت تک پالس به پالس های متعدد•

جمع بندی
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•APDپیوندواقعدرPNمعکوسبایاسشکستش،نقطهنزدیککهاستی
اربسیالکتریکیمیدانتحت.استجریانبهرهدارایدیوداین.استشده
رکتشبرخوردییونیزاسیونفراینددرها،حفرهفوتووهافوتوالکترونقوی،

.شودمیحاملتعدادرفتنباالباعثامرهمینوکنندمی
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.شودمیبایاسشکستولتاژازباالترولتاژیدردیودمودایندر

باناسبمتالکتریکیسیگنالتولیدجایبهفوتونیشمارشنوریآشکارسازهای
.کنندمیآشکارراشدهدریافتهایفوتونورودلحظاتنوری،سیگنال

ردنوریدیودفوتونی،شمارشنوریآشکارسازعنوانبهAPDازاستفادهصورتدر
.گیردمیقرارگایگرمودنامبهخاصیمود
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نانوثانیه3/4هایزماندرترتیب،بهفوتون،وقوعدریافتدودرارسالیپالسسهازایبه

.استشدهثبتنانوثانیه4/7و

واحددرفوتونوقوعتعدادنمودار
زمان
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مزیت
العاده یک فوتوالکترون می تواند موجی ایجاد کند که دستگاه را فوق

.حساس کند

موج جاری دارای لبه تیز است و به زمانبندی با دقت باال و اندازه
.گیری محدوده هدف با دقت باال کمک می کند

عیب زمان بازنشانی  

عملکرد مود گایگر برای آشکارسازی مستقیم رادارهای لیزری
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مزیت



احتمال آشکارسازی و هشدار اشتباه 

اولیههایالکترونبرایپواسونتوزیع
زمینهپسفوتونهایجذبتوسطشدهتولیداولیههایالکترون•
(تاریکجریان)حرارتینویزورودتوسطشدهتولیداولیههایالکترون•
هدفازشدهمنعکسلیزریفوتونهایجذبتوسطشدهتولیداولیههایالکترون•
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:بیفتداتفاقپواسونفرآینددرt2وt1هایزمانبینرویدادmاینکهاحتمال

r(t)استاولیهالکترونهایتولیدمارخداداینجادرکهاستفرایندتابعنرخ.
M(t)استاحتمالتوزیعمیانگین.
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پالسهرایبر.استگیتدرشدهتولیدالکتروناولینبهپاسخدرآشکارسازشلیک
دکننمیشلیکاصالیاکندمیشلیکباریکفقطیاآشکارسازلیزری،

ردآشکارسازشلیکاحتمالبنابراین.استامbin،jدراولیهالکترونیکحداقل
bin،jام:
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سهم.گیریممینظردرbراگیتداخلهایbinتعداد،Nرانویزمتوسطنرخ

𝑛ها𝑀𝑖تمامدرنویز =
𝑁

𝑏
binداخلهدفازبازگشتیهایفوتونتعدادSو

.استهدف
:هدفbinشلیکاحتمال3معادلهاز

binدرشلیکاحتمال
رفاکتواینتوسطهدف

.یابدمیکاهش

fNهایالکتروننویزتعدادمتوسط
ازلقبگیتداخلدرشدهتولیداولیه

.استهدفازلیزرهایفوتونرسیدن
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4معادلهاز𝑃𝑇𝐺𝑇همانبخشایندرPDشدهشلیکهدفbinدرآشکارسازکهاحتمالی
.است

binداخلبهآشکارسازکهاستآناحتمالکه𝑃𝐹𝐴منفردپالسیکاشتباههشداراحتمال
.کندشلیکهدفغیر

𝑃𝐹𝐴 = 1 − 𝑝𝐷 − exp(−𝑠 − 𝑁)

ازآشکارسکهایناحتمال
نکندشلیک
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احتمال آشکارسازی پالس

احتمال هشدار اشتباه
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ر
fN

حرکت گیت

کم کردن سطح نویز به وسیله خنک  
کردن آشکارساز تا جریان تاریک کم  

شود

ر استفاده از فیلتر میان گذر باریک د
گیرنده قطار نوری 
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اشتباههشدارومتعددهایپالسآشکارسازیاحتمال

.ببخشدبهبودراعملکردتواندمیمعدودپالسچندرویپردازش•
هیتوجقابلطوربهمتعددهایپالساحتمالپالس،تکحالتبامقایسهدر•

میقرارثابتزمانیفاصلهدرگیتدرونزمانیهایbinتعدادتاثیرتحت
بیشتر،هایbinدروننویزازمعینمقدارشدنتقسیماینکهعلتبه.گیرد

میکاهشراخاصbinیکدرونمتعددهایشلیکشدنجمعاحتمال
.دهد

لیزریهایپالسهمهبرای،binهردرشلیکاحتمالکهشدخواهدفرض•
.استدیگرهایپالسازمستقلپالسهرنتیجهوماندمیثابت
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y در 𝑃𝑇𝐺𝑇مشابه 
حالت تک پالس

Z
احتمال عدم 

binشلیک در هر 

𝑥𝑗
ر احتمال تک پالس د

bin ،jام غیر هدف

:نیمکمیتعریفنوشتاریسادگیبرای
binهای قبل از binبرای 

:هدف

های بعد از binبرای 
binهدف:
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آستانهالگوریتمبرایمعادالت

:احتمال آشکارسازی و هشدار اشتباه به شرح زیر است
تعداد پالس های لیزریuآستانه تعداد شلیک ها باشد و Tاگر •

𝑇اگر  >
𝑢

2

مساوی یا فراتر از آستانه خواهد شد و احتمال آن binحداکثر یک 
:برابر است با
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𝑇اگر  =
𝑢

2

(uزوج) ممکن است دو ،bin به حد آستانه برسد و نتیجه
8و7ت بنابراین معادال. آن نه آشکاسازی و نه هشدار اشتباه باشد

:را به درستی بیان می کنیم

Tهدف و هم غیر هدف منفرد، binاحتمال اینکه هم 
شلیک را داراست
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𝑇 =
𝑢 − 1

2
و 𝑇 >

𝑢

3

(uفرد)،دواستممکنbin(بیشترنه)آستانهحدبه
رایبدرستجمله.داشتخواهیماضافیپالسیکاینجادر.برسد
PDوPFAبااستبرابر:

binاحتمال رسیدن به آستانه، هم در 
غیر هدفbinهدف و هم در 
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𝑇 =
𝑢 − 2

2
و 𝑇 > 𝑢/3

(uفرد)،دوبااستممکنbinبرسدآستانهحدبه.
:داشتخواهیماضافیپالسدواینجادر
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پالس1

2پالس،آستانه5

پالس، بیشینه3

2پالس، آستانه3

2پالس، آستانه5

هپالس،بیشین3

پالس1

2پالس،آستانه3

ی
از

رس
کا

آش
ل 

ما
حت

ا
متعددهایپالسبهپالستکPDاحتمالمقایسه

N=0.1 N=1
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پالس1
هپالس، بیشین3

پالس1

هپالس، بیشین3

2پالس، آستانه 3
2پالس، آستانه 3

2پالس، آستانه 5
2پالس، آستانه 5

اه
تب

ش
ر ا

دا
ش

 ه
ال

تم
اح

متعددهایپالسبهپالستکPFAاحتمالمقایسه
N=0.1 N=1
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پالستکحالتبا(3:2)دوآستانهباپالسسهالگوریتممقایسه•
.استسادهآندلیل.داردتریپایینPFAنویزسطحدوهربرای(3:2)الگوریتم•

ویزندوشلیکاحتمالکهاستکوچکخاصبینهردرنویزرویشلیکاحتمال
هایالگوریتمو(3:2)الگوریتمبرایهاPD.کندمیکمشدتبهرابینیکدر

.هستندنزدیکنسبتاًپالستک

ها با به تنهایی اجازه ی یک آشکارسازی و یک هشدار اشتباه تن( 3:بیشینه)الگوریتم •
یگنال  یک شلیک را می دهد و داشتن تنها یک شلیک محتمل است وقتی که هم س

.باشدو هم سطح نویز پایین 
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بندیجمع
مقدار متوسط  Kکاهش می یابد و exp(-K)احتمال آشکارسازی پالس منفرد با عامل 

شت از  الکترون های اولیه از جریان تاریک و نور پس زمینه که درون گیت و مقابل بازگ
.باشدهدف روی می دهد می 

Kآن،دنبالبه.باشدمیexp(-K)-1بابرابرحداقلمتقابلاشتباههشداراحتمال
یازهبکردنکمبا.باشدداشتهکمیتاثیرتاباشدبایدنویزبرای1ازکمتربسیار
کمبرایآشکارسازکردنخنکهدف،ازبازگشترسیدنزمانوگیتآغازبینزمانی
پسورنتاآشکارسازمقابلدرگذرمیانطیففیلترقراردادنیاتاریکجریانکردن
.شودکمزمینه

بارااشتباههشداراحتمالتواندمیپالس3حداقلباهادادهدرتطابقاتشناسایی
تواندمیخاصشرایطبرایاوقاتگاهیودهدکاهششانبزرگیمقداربهتوجه

.بخشدبهبودنیزراآشکارسازیاحتمال
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