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مقدمه
گیرنده های سوپرهتروداین در کارکرد های راداری ،به دلیل حساس بودن کار رادار،
باید دارای دقت مناسب و عملکرد مطلوب باشند و به همین دلیل از اهمیت ویژه ای
برخوردارند .با توجه به این اهمیت ،باید اطمینان حاصل شود که قسمت گیرنده رادار
دارای مشخصات مطلوب از جمله میزان مناسب تقویت سیگنال ،نویز فاز مناسب و
غیره باشد .با توجه به این مهم ،تست های استانداردی در نظر گرفته شده است که
بتواند مشخصات عملکردی گیرنده های راداری را به صورت کمی به دست آورده و با
حالت مطلوب مقایسه کند .برای انجام این تست ها از تجهیزاتی مانند دستگاه
تحلیلگر طیف و دستگاه مولد سیگنال استفاده میشود.
در صورتی که این تست ها به صورت دستی و بدون کنترل دقیق انجام شوند ،دقت
نتایج به دست آمده پایین بوده و زمان زیادی برای انجام تست ها صرف خواهد شد.
برای افزایش دقت نتایج و کاهش زمان انجام تست های مذکور ،میتوان آنهارا با
کنترل مرکزی کامپیوتر و با کمک ادواتی مانند گذرگاه واسط همه منظوره و رابط
سریال انجام داد .در این روش ،کامپیوتر به تمامی دستگاه های موجود در تست،
دستور های الزم را داده و داده های دریافتی از آنها را پردازش میکند.

جدول  -1تست های استاندارد طراحی شده برای تست اتوماتیک طبقه ورودی گیرنده سوپرهتروداین
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طراحی رابط کاربر گرافیکی
پس از طراحی تست های استاندارد و به دست آوردن نتایج مطلوب توسط کد های
نرمافزاری تهیه شده ،رابط کاربر گرافیکی در محیط  App Designerنرم افزار
 MATLABتهیه شده است .این محیط کاربری در شکل  1مشاهده میشود.
از دالیل اصلی تهیه رابط کاربر گرافیکی سهولت و ایمنی انجام تست ها میباشد.

به طور کلی در انجام پروژه اهداف زیر پیگیری شده است:
•
•
•

ارتباط کامپیوتر با دستگاه های تحلیلگر طیف ،مولد سیگنال و تیونر به طور
همزمان و ارسال و دریافت داده با آنها
طراحی تست های استاندارد برای دستگاه تیونر با استفاده از کامپیوتر ،دستگاه
های تحلیلگر طیف و مولد سیگنال و اطمینان از درستی تست های طراحی
شده
طراحی رابط کاربر گرافیکی مناسب برای سهولت و ایمنی انجام تست ها

مراحل و روش انجام پروژه
در این پروژه با دستگاه تحلیلگر طیف ،دستگاه مولد سیگنال و دستگاه تیونر آشنا شده و
نحوه کار کردن با آنها فرا گرفته شد .همچنین با گذرگاه واسط همه منظوره و ارتباط
سریال آشنا شده و نحوه کنترل این گذرگاه ها از طریق کامپیوتر و استفاده از آنها فرا گرفته
شد.
در ادامهی این پروژه ،نحوه کنترل دستگاه های اندازه گیری از جمله دستگاه تحلیلگر طیف
و دستگاه مولد سیگنال از طریق کامپیوتر به وسیله گذرگاه واسط همه منظوره فرا گرفته
شد.
الزم به ذکر است که برای ارتباط کامپیوتر با دستگاه های اندازه گیری ،نیاز است که زبان
ارسال و دریافت اطالعات برای هر کدام از دستگاه های اندازه گیری به صورت مجزا یاد
گرفته شود .برای این کار به راهنمای استفاده از راه دور دستگاه ها مراجعه شده و نحوه کد
نویسی برای ارتباط کامپیوتر با این دستگاه ها یادگرفته شد.
در ادامه ،نحوه کنترل دستگاه تیونر به وسیله ارتباط سریال  RS232فراگرفته شد .دستگاه
تیونر دارای بسته های ارسال و دریافت داده مشخصی میباشد که باید با استفاده از آن
بسته های داده ،با دستگاه تیونر ارتباط برقرار کرد.
در ادامه ،دستگاه مولد سیگنال به ورودی دستگاه تیونر و دستگاه تحلیلگر طیف به خروجی
دستگاه تیونر متصل شده و ارتباط آنها با کامپیوتر برقرار شد .پس از تشکیل چرخه کاری
مشترک دستگاه ها و ارتباط آنها با کامپیوتر ،عملکرد چرخه مشترک مورد ارزیابی قرار
گرفته و مشکالت عملکردی چرخه و چالش های موجود در آن برطرف شد.
پس از برقرای چرخه عملکرد مشترک دستگاه ها و رفع اشکاالت آن ،به کمک نرم افزار
 MATLABکدهای مربوط به هر تست استاندارد به صورت جداگانه نوشته شده و از
عملکرد درست آن تست اطمینان حاصل شد.
در انجام این پروژه تالش شده است دالیل مختلفی که باعث بروز خطا در نتایج به دست
آمده میشود ،تا حد ممکن برطرف شود.
تست های استاندارد طراحی شده برای تست اتوماتیک دستگاه تیونر در جدول  1مشاهده
میشود.

شکل  -1رابط کاربر گرافیکی طراحی شده

جمع بندی
با توجه به اهمیت دستگاه تیونر در سامانه های راداری ،باید از عملکرد مطلوب این دستگاه
اطمینان حاصل کرد .برای این کار ،تست های استانداردی درنظر گرفته شده است که
مشخصات عملکردی این دستگاه را به صورت کمی به دست میآورد.
میتوان با انجام تست های استاندارد مربوط به دستگاه تیونر توسط کامپیوتر ،زمان انجام
تست ها را به طور قابل توجهی کاهش داده و میزان دقت آن را افزایش داد .در این روش
انجام تست ها ،دلیل کاهش زمان تست ها و افزایش دقت آن ،کنترل دستگاه ها با کامپیوتر و
پردازش داده ها توسط آن میباشد.
با طراحی رابط کاربر گرافیکی ،تمامی تست ها را میتوان در یک محیط واحد انجام داد.
همچنین با طراحی رابط کاربر گرافیکی انجام تست ها راحت تر شده و ایمنی این کار افزایش
یافته است.
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