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رفراکنس و توان لزی 



تعیین زاویه جهت تهدید 5/23

.  منی بنندختمقادیر نس یب را دارد، می تواند درایفیت نورکه اب ای فاصهل و زاویه به ابتوجه گرینده هر 

تعینی ماکن دقیق سیس مت لزیری 

.  وداس تفاده منی لزیری ی هشداردهندهگریندهچند برای تعینی ماکن دقیق می توان از 

قعیت ایب هجت زاویه و بدین صورت که ابتدا نقطه ای فریض تعینی می شود و ابتوجه به آ ن نقطه سیس مت مو 

.ماکن را حماس به می کند



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



(  مس تقمی و پراکنده شده)چون تشخیص نوع اتبشی س یگنال درایفیت اب سطوح ولتاژ مشخص، اطالعایت مهی دامنه، از مقایسهترقدمییهای در سیس مت

.گردیدمیاس تخراج 

این روش در دور و اکل اشی لزیری اس تفاده نشود، ی هشداردهندهاست که از شدت نور به منظور تشخیص فاصهل و ای هجت اتبش در گریندههبرت 

. نندیک بودن فرستنده به سیس مت و مزیان توان ارسال آ ن خواهد بود

ز ، اطالعات مورد نیاموقعیت زماین و موقعیت فضایی حتریک هر سنسورشامل فعال شدن سنسورها ی حنوههای نوین از در روش 

. گردداس تخراج می

کند و هجت نور ها درایفت میگر س یگنال را از متام آ رایهیک پردازش

.دهدورودی را تشخیص می

تشخیص الگوریمت مناسب



.این سه دیتکدور و مجع آ هنا، هجت نور درایفیت را تشخیص می دهدشدت نور درایفیت براساس پروسسور 

.دید یک آ رایه دیتکدور برابر اب میدان دید دیتکدور وسطی آ ن استمیدان 

دید میدان درجه 60آ رایه  اب میدان دید 6توان اب اس تفاده از چیدمان می

.داددرجه را پوشش 360

درجه360دید اب میدان آ رایه های سه بعدی دیتکدور نوری منایش 

.شوداده میی هشدارنده لزیری از یک آ رایه ای اب حداقل دو دیتکدور مشابه اس تفدر گرینده

ضلعی 6حول درجه 60ی اپتیکی معریف شده اب میدان دید آ رایه مانند آ رایه6



اصهل آ ن را ات یک نقطه ها و فاب اس تفاده از زاویه نس یب هبمراه فاصهل می توان ماکن منبع نوری را نسبت به این گرینده•

ها بصورت پیش فرض مشخص است، تعینی منودمشخص که موقعیت آ ن برای یکی از گرینده

.  هدیک پروسسور نزی س یگنال را از مهه آ رایه ها درایفت منوده و هجت نور درایفیت را تشخیص می د•

راین تشخیص هجت اب یکدیگر مهپوشاین ندارد بنابآ شاکرسازها شش ضلعی دارای طول مشابه بوده و مهچننی میدان دید •

.  نور ساده است

وری هر یک از مشابه هستند که در یک صفحه قرار گرفته اند ویل فیلرت نآ شاکرساز 3ها در این سیس مت شامل آ رایه•

.  آ هنا دارای شاکیف اب درجه متفاوت است

.دهی کنندحول یک کره نزی طوری جایگذاری منود که مهه زواای را پوششاین آ شاکرسازها  را مهچننی می توان •

متهای منحرص به فرد الگوریویژگی



درجه360منایش آ رایه های سه بعدی دیتکدور نوری اب میدان دید 

ضلعی 18حول درجه 20ی اپتیکی معریف شده اب میدان دید آ رایه مانند آ رایه18

260o13140o720o1280o14160o840o2300o15180o960o3320o16200o1080o4340o17220o11100o5360o18240o12120o6

بلوک در گیرنده فضای 18در این روش  360 ای را به درجه



های منحرص به فرد الگوریمتویژگی

o وش گار باه ر دیگار، درایفات شاده ابشاد، پاردازشبلوک آ شاکرساز جمااور مه3اگر یک س یگنال لزیری توسط

.کندی اصیل را پیدا میمنطق فرد زاویه

L   L: های پردازشگرهاورودی H   H H H H H H H H H H H H H H H

40º= ی اصیلزاویه

راماندهابیقوکردهحذفرافعالآ شاکرسازهایابمتناظرهایبیتراستوچپطرفازمساویطوربهگرپردازش

اگرواستماندهابیقتبیابمتناظریزاویههامناصیلیزاویهابشد،داش تهوجودماندهابیقاگر.کندمیحتلیلوجتنیه

.تاسبیتزوجآ خرینمابنییزاویهابمتناظرس یگنالوروداصیلیزاویهابشد،نداش تهماندهابیق



o گار باه روشدیگار درایفات شاده ابشاد، پاردازشواحاد آ شاکرسااز جمااور مه2یک س یگنال لزیری توساط اگر

.کندمیی اصیل را پیدا منطق زوج زاویه

L   L: ورودی پردازشگرها H   H H H H H H H H H H H H H H H

30º= زاویه های اصیل 

oگار باه روشدیگار درایفات شاده ابشاد، پاردازشواحاد آ شاکرسااز جمااور مه4یک س یگنال لازیری توساط گر ا

.کندمیی اصیل را پیدا منطق زوج زاویه

H   H: ورودی پردازشگرها H H H H H L   L L L H   H H H H H H

190º= زاویه های اصیل 



استHARLIDسنسورهایازاس تفادهAoAتعینیمنظوربههاروشموثرتریناز

HARLID ماسکینگ به منظور کدینگ تکنیک یک ماژول آ شاکرسازی است که ازAoA یک

.  کندپرتوی نور بس یار موازی اس تفاده می

HARLIDنسورهای س 

High Angular Resolution laser Irradiance Module 



.شودساختهدیگریهادینمیهیمادههرایس یلیکونازتواندمی•

موازییاربس  نورپرتویمعرضدرزمانیکهواستشدهتشکیلنوریآ شاکرسازهایازخطییآ رایهیکاز•

.منایدمیاجیادازهاآ شاکرسرویرامتناظرتصاویرانداز،سایهماسکیکازاس تفادهابگرید،میقرارلزیرمانند

ِگریکدتولیدماهدفزیرااستشدهتشکیلمتفاوتهایطولابکوچکهایپنجرهازتعدادیازماسک•

.ابشدمیدجییتال

تغیریهربرایمانز یکدربیتیکبهزاویهتغیریاتکردنحمدودبهکداینمتایلگریکدازاس تفادهدلیل•

.ابشدمیورودینورAoAدرافنایشی

.ابشدمیاس تقبالموردآ نپاینینسبتاقمیتبهابتوجه•

HARLIDسنسورهای های منحرص به فرد ویژگی



HARLIDسنسورهای شامتیک لکی 



جدول مشخصات لزیرها



ی لزیریی هشداردهندهاکرایی گرینده

ابممکنیفاصهلدورتریندرلزیریس یگنالتشخیصاحامتلصورتبهلزیرییهشداردهندهیگریندهاکرایی

.شودمیتعریف0.9ازابالترحصیحتشخیصاحامتل

.، ارزاییب شودنالی منبع س یگ تشخیص اکهش فاصهلتواند بر اساس اکرایی گرینده می

ی لزیری سوار بمی منای هندیس هشداردهنده
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Dependence of Distance on Threshold Sensivity of Detector

 

 

 = 0.2 Km
-1

 = 0.45 Km
-1

 = 0.7 Km
-1

.گریندهیی آ شاکرسازی به حساسیت آ س تانهفاصهلمنودار وابس تگی 

ندهگری ی ی آ شاکرسازی به حساسیت آ س تانهفاصهلوابس تگی 

رشایطبهشدتهبلزیرییهشداردهندههایگریندهآ شاکرسازییفاصهلکهدهدمینشانآ مدهدستبهنتاجیحتلیل

آ شاکرسازییهلفاصایبد،میافنایشجویتوسطتضعیفکهزماین.داردبس تگیگریندهیآ س تانهحساستوجوی

ایفتخواهداکهش
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f = 50 MHz

f = 100 MHz

f = 200 MHz

.ازوابس تگی توان آ س تانه نسبت به حساسیت طیفی آ شاکرس

حساسیت آ س تانه

اکانلالکرتونیکیندابهپنایسازیهبینهنوین،سطحاکهشابآ س تانهتوانمقدارکهدهندمینشاننتاجیحتلیل

شدتبهلزیری،پرتویارسالمنبعموجطولبهنسبتحساسیتابالترینابآ شاکرسازیانتخابوگرینده

.کردخواهدپیدااکهش



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

.می یابدلیزر، کاهش افزایش زاویه شعاع هشدار، با 

.می یابدافزایش افزایش حساسیت آشکارساز، شعاع هشدار، با 

نتیجه گیری
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