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مقدمه
امروزه اس تفاده از جتهزیات مدرن از قبیل هشداردهنده های لزیری به دلیل رسعت و دقت ابال در

ش ناسایی هدف و هشدارهایی از مجهل شنیداری و دیداری مورد اس تقبال زایدی قرار گرفته اند و می توانند
بر روی خمازن هواپامیها کش یت ها و ..نصب گردند

خبشهای تشکیل دهنده هشداردهنده لزیری
سیس مت نوری تشخییص
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مقدمه

هشداردهنده لزیری
روش ش ناسایی برای کشف هدایت کننده ای گس یل کننده س یگنال لزیری است که سطح خطر را ختمنی
می زند و هشدار می دهد.

کنرتل کردن موقعیت
بطور دقیق

تشخیص طول موج

مدوهل کردن طول موج،
فراکنس و توان لزیر

داشنت حداقل توان
الکرتیکی تشخییص
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تعیین زاویه جهت تهدید
تعینی ماکن دقیق سیس مت لزیری

هر گرینده ابتوجه به زاویه و فاصهل ای که اب نور

درایفیت دارد ،می تواند مقادیر نس یب را ختمنی بنند.

برای تعینی ماکن دقیق می توان از چند گریندهی هشداردهندهی لزیری اس تفاده منود.
بدین صورت که ابتدا نقطه ای فریض تعینی می شود و ابتوجه به آن نقطه سیس مت موقعیت ایب هجت زاویه و
ماکن را حماس به می کند.

6

رابطه موقعیت بین منبع لیزر تهدید و نقطه لیزری تابش شده
بر روی سطح
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رابطه موقعیت بین منبع لیزر تهدید و نقطه لیزری تابش شده
بر روی سطح

تشخیص الگوریمت مناسب
در سیس متهای قدمییتر ،از مقایسهی دامنهی س یگنال درایفیت اب سطوح ولتاژ مشخص ،اطالعایت مهچون تشخیص نوع اتبش (مس تقمی و پراکنده شده)
اس تخراج میگردید.
هبرت است که از شدت نور به منظور تشخیص فاصهل و ای هجت اتبش در گریندهی هشداردهندهی لزیری اس تفاده نشود ،اشاکل این روش در دور و
نندیک بودن فرستنده به سیس مت و مزیان توان ارسال آن خواهد بود.

در روش های نوین از حنوهی فعال شدن سنسورها شامل موقعیت زماین و موقعیت فضایی حتریک هر سنسور ،اطالعات مورد نیاز
اس تخراج میگردد.

یک پردازشگر س یگنال را از متام آرایهها درایفت میکند و هجت نور
ورودی را تشخیص میدهد.

 6آرایه مانند آرایهی اپتیکی معریف شده اب میدان دید  60درجه حول  6ضلعی

در گریندهی هشدارنده لزیری از یک آرایه ای اب حداقل دو دیتکدور مشابه اس تفاده میشود.
پروسسور براساس شدت نور درایفیت این سه دیتکدور و مجع آهنا ،هجت نور درایفیت را تشخیص می دهد.
میدان دید یک آرایه دیتکدور برابر اب میدان دید دیتکدور وسطی آن است.

میتوان اب اس تفاده از چیدمان  6آرایه اب میدان دید  60درجه میدان دید
 360درجه را پوشش داد.

منایش آرایه های سه بعدی دیتکدور نوری اب میدان دید  360درجه

ویژگیهای منحرص به فرد الگوریمت
• اب اس تفاده از زاویه نس یب هبمراه فاصهل می توان ماکن منبع نوری را نسبت به این گریندهها و فاصهل آن را ات یک نقطه
مشخص که موقعیت آن برای یکی از گریندهها بصورت پیش فرض مشخص است ،تعینی منود
• یک پروسسور نزی س یگنال را از مهه آرایه ها درایفت منوده و هجت نور درایفیت را تشخیص می دهد.

• آرایهها در این سیس مت شامل  3آشاکرساز مشابه هستند که در یک صفحه قرار گرفته اند ویل فیلرت نوری هر یک از
آهنا دارای شاکیف اب درجه متفاوت است.
• شش ضلعی دارای طول مشابه بوده و مهچننی میدان دید آشاکرسازها اب یکدیگر مهپوشاین ندارد بنابراین تشخیص هجت
نور ساده است.
• مهچننی می توان این آشاکرسازها را حول یک کره نزی طوری جایگذاری منود که مهه زواای را پوشش دهی کنند.

 18آرایه مانند آرایهی اپتیکی معریف شده اب میدان دید  20درجه حول  18ضلعی
درجهای را به  360بلوک در گیرنده فضای 18در این روش
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منایش آرایه های سه بعدی دیتکدور نوری اب میدان دید  360درجه

ویژگیهای منحرص به فرد الگوریمت
پردازشگر به طور مساوی از طرف چپ و راست بیتهای متناظر اب آشاکرسازهای فعال را حذف کرده و ابیقمانده را
جتنیه و حتلیل میکند .اگر ابیقمانده وجود داش ته ابشد ،زاویهی اصیل هامن زاویهی متناظر اب بیت ابیقمانده است و اگر
ابیقمانده نداش ته ابشد ،زاویهی اصیل ورود س یگنال متناظر اب زاویهی مابنی آخرین زوج بیت است.
 oاگر یک س یگنال لزیری توسط  3بلوک آشاکرساز جمااور مهدیگار ،درایفات شاده ابشاد ،پاردازشگار باه روش
منطق فرد زاویهی اصیل را پیدا میکند.
ورودی های پردازشگرهاL L H H H H H H H H H H H H H H H H :
زاویهی اصیل = 40º

 oاگر یک س یگنال لزیری توساط  2واحاد آشاکرسااز جمااور مهدیگار درایفات شاده ابشاد ،پاردازشگار باه روش
منطق زوج زاویهی اصیل را پیدا میکند.
ورودی پردازشگرهاL L H H H H H H H H H H H H H H H H :
زاویه های اصیل = 30º

 oاگر یک س یگنال لازیری توساط  4واحاد آشاکرسااز جمااور مهدیگار درایفات شاده ابشاد ،پاردازشگار باه روش
منطق زوج زاویهی اصیل را پیدا میکند.
ورودی پردازشگرهاH H H H H H H L L L L H H H H H H H :
زاویه های اصیل = 190º

سنسورهای HARLID
High Angular Resolution laser Irradiance Module

از موثرترین روشها به منظور تعینی  AoAاس تفاده از سنسورهای  HARLIDاست
 HARLIDیک ماژول آشاکرسازی است که از تکنیک ماسکینگ به منظور کدینگ  AoAیک
پرتوی نور بس یار موازی اس تفاده میکند.

ویژگیهای منحرص به فرد سنسورهای HARLID
• می تواند از س یلیکون ای هر مادهی نمیههادی دیگری ساخته شود.
• از یک آرایهی خطی از آشاکرسازهای نوری تشکیل شده است و زمانیکه در معرض پرتوی نور بس یار موازی
مانند لزیر قرار میگرید ،اب اس تفاده از یک ماسک سایه انداز ،تصاویر متناظر را روی آشاکرسازها اجیاد میمناید.

• ماسک از تعدادی از پنجرههای کوچک اب طولهای متفاوت تشکیل شده است زیرا هدف ما تولید کد ِگری
دجییتال می ابشد.
• دلیل اس تفاده از کد گری متایل این کد به حمدود کردن تغیریات زاویه به یک بیت در یک زمان برای هر تغیری
افنایشی در  AoAنور ورودی می ابشد.
• ابتوجه به قمیت نسبتا پاینی آن مورد اس تقبال می ابشد.

شامتیک لکی سنسورهای HARLID

جدول مشخصات لزیرها

اکرایی گریندهی هشداردهندهی لزیری
اکرایی گریندهی هشداردهندهی لزیری به صورت احامتل تشخیص س یگنال لزیری در دورترین فاصهلی ممکن اب
احامتل تشخیص حصیح ابالتر از  0.9تعریف میشود.

اکرایی گرینده میتواند بر اساس تشخیص اکهش فاصهلی منبع س یگنال ،ارزاییب شود.

منای هندیس هشداردهندهی لزیری سوار بمی

وابس تگی فاصهلی آشاکرسازی به حساسیت آس تانهی گرینده
Dependence of Distance on Threshold Sensivity of Detector
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منودار وابس تگی فاصهلی آشاکرسازی به حساسیت آس تانهی گرینده.
حتلیل نتاجی به دست آمده نشان میدهد که فاصهلی آشاکرسازی گریندههای هشداردهندهی لزیری به شدت به رشایط
جوی و حساست آس تانهی گرینده بس تگی دارد .زماینکه تضعیف توسط جوی افنایش میایبد ،فاصهلی آشاکرسازی
اکهش خواهد ایفت

حساسیت آس تانه
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وابس تگی توان آس تانه نسبت به حساسیت طیفی آشاکرساز.
حتلیل نتاجی نشان میدهند که مقدار توان آس تانه اب اکهش سطح نوین ،هبینهسازی هپنای ابند الکرتونیکی اکانل
گرینده و انتخاب آشاکرسازی اب ابالترین حساسیت نسبت به طول موج منبع ارسال پرتوی لزیری ،به شدت
اکهش پیدا خواهد کرد.

شعاع هشدار ،با افزایش فاصله انتشار اشعه لیزر ،کاهش می یابد.

شعاع هشدار ،با افزایش زاویه لیزر ،کاهش می یابد.

نتیجه گیری

شعاع هشدار ،با افزایش حساسیت آشکارساز ،افزایش می یابد.
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