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،  TEA-CO2های سامانه لیذار جذتی تفاضلی پزداسش دادهنه ساسی یهای مناسة پزداسش سیگنال تزای تهدر این پژوهص روش -چکیذه 

ته دلیل اثز . ه تودنطقه مسطح در مطهذ، صورت گزفتامانه، در یک م، تا استفاده اس این سمحیطیهای آسمایصقثال تزرسی ضذه است. 

های خام، کار گزفته ضذه است تا تتوان اثز تاستاب را در دادههای این سامانه، روش تاستزکیة گوسی تهغالة پذیذه حلقوی ، در داده

گذاری اس روش آستانهحذف نوفه  تزایهای لیذار، گنالته دلیل نوع خاظ سیجثزان کزده و انزژی سیگنال را ته مکان اصلی تاسیاتی کزد. 

 . ه استگیزی ضذثنای تثذیل موجک، تهزهتز م

 .های لیذار، تثذیل موجک، تاستزکیة، لیذار جذتی تفاضلی گاسکزتنیکسخت، اثز تاستاب در داده گذاری نزم وآستانه -کلیذ واژه
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Abstract- In this study, appropriate methods of signal processing for data TEA-CO2 Differential Absorption Lidar has been 
investigated. Environmental tests had been done, using this system, in a flat area in Mashhad. Due to the dominant effect of 
the Ringing phenomenon in the data in this system, Gaussian decomposition method, is used, for compensation of reflection 

effect in raw data, and restore energy of signal to primary point. Because of the particular type of lidar signals, noise removal 
method based on wavelet Thresholding is used. 
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 مقذمه -1

لیذاس  ػبهبًِ ،ّبی ػٌجؾ اص ساُ دٍسیکی اص ثْتشیي اثضاس

(LiDAR) ًِثب اسػبل ثبسیکِ لیضسی ثِ  اػت. ایي ػبهب

ّبی گبصی ػالٍُ ثش تؼییي هکبى اجؼبم ٍ تَدُاتوؼفش، 

ٍ ػبیش ّبی دهبیی تَاًذ غلظت گًَِ گبصی، پشٍفبیلهی

-بهبًِایي ػاتوؼفشی سا هـخق کٌذ. ّبی اپتیکی پبساهتش

 ّبی. دس ػبهبًِگبصی سا داسًذ ّب لبثلیت تؼییي ًَع تَدُ

، اػتفبدُ اص ّبی ثجت دادُ خبمػبهبًِ دیگش هبًٌذلیذاس، 

هتٌبػت ثب هـکالت ّوبى  پشداصؽ ػیگٌبلّبی سٍؽ

ی ّبػیگٌبلاص ًشفی ی اجتٌبة ًبپزیش اػت. اهشػبهبًِ، 

اص آًْب  ٍ ثشای حزف ًَفِلیذاس، داسای هبّیت گزسا ّؼتٌذ 

-ّبی دیجیتبلی کِ ثش هجٌبی تجذیل فَسیِ ػول هیفیلتش

 ، Butterworth  ٍRichardsonکٌٌذ، ّوچَى فیلتشّبی 

هٌبػت ثشای ّبی سٍؽ یکی اص [1] .تَاى اػتفبدُ کشدًوی

، 9تجذیل هَجکّبی گزسا ثش هجٌبی حزف ًَفِ ػیگٌبل

  [2] .ؿذُ اػت سائِا

 حذف نوفه ته روش تثذیل موجک گسسته -2

کبهال كبف اػت. ثشسػی اتوؼفش هَسد  ،دس ایي پظٍّؾ

-ًَفِ ػفیذ گَػی جوغایي ؿشایي، ًَع ًَفِ هَجَد دس 

 اػت، (AWGN) 8پزیش

(9)    tnt  s r(t) 

، r(t)ػیگٌبل خبلق ٍ  s(t)، َفًِ n(t) (،9کِ دس ساثٌِ )

گؼؼتِ، تجذیل هَجک  [3] .ػیگٌبل آغـتِ دس ًَفِ اػت

 دّذ کِاسائِ هیحزف ًَفِ گزاسی سا ثشای سٍؽ آػتبًِ

ثٌذی اًتخبة تبثغ همیبع (9) ؿبهل ػِ ثخؾ کلی اػت.

اجشای ( 8، )ِتجضی ِحلثشای اجشای هش، هٌبػت هَجک ٍ

ثِ دػت  گزاسی: هجوَػِ هشایت هَجکآػتبًِسٍؽ 

-، كفش هیثبؿذ کَچکتش اص آػتبًِ آهذُ دس هشحلِ لجل اگش

ؿَد گشدد ٍ هشایت ثضسگتش اص آػتبًِ، ثذٍى تغییش، سّب هی

گزاسی، گزاسی ػخت(. دس ًَع دیگش اص آػتبًِ)آػتبًِ

شایت گشدد اهب ههشایت هَجک کَچکتش اص آػتبًِ كفش هی

 (.گزاسی ًشم)آػتبًِؿَد هی ثضسگتش اص آػتبًِ، هٌمجن،

 .[3] هشحلِ تجضیِ اػتهشحلِ ثبصػبصی، کِ هؼکَع ( ۳)

                                                        
 

 
1 Wavelet translation 
2 Additive White Gaussian Noise 

 ساسی اثز تاستابجثزان -3

ّبی ساداس ٍ ػبهبًِ ّبی هخبثشاتی،گیشًذُدس اثش ثبصتبة 

یل هختلفی ٍجَد داسد کِ دالتَاًذ ایجبد ؿَد. هیلیذاس 

ثِ ٍ  (Ringing effect)حلمَی ثبػث ثِ ٍجَد آهذى اثش 

 ۳تٌبثكػذم ( 9) ؿَد:هیّبی لیذاس ؿکل خبف دس ػبهبًِ

ثِ لیذاس،  ثخؾ گیشًذُدس  ساثي ّبیکبثل اهپذاًغ

( 8) .کَاکؼیبل آؿکبسػبص ٍ دیجیتبیضس ساثيکبثل خلَف 

اجؼبم فلضی ٍ ّوچَى  ،دٌّذُؿذیذا ثبصتبة ؿیئ ٍجَد

 هحیي هَسد آصهبیؾدس دٌّذُ آصهبیـی ّبی ثبصتبةجؼجِ

 ئّبی لیضسی ثِ ؿیًَسیکِ ثب ثشخَسد فَتَى، ثِاتوؼفش دس

ثشخَسد  ئّبی ؿیّب هشتجب ثِ جذاسُدٌّذُ، فَتَىثبصتبة

. حتی ٍجَد کَُ دس کٌٌذهیّبی پی دس پی کشدُ ٍ ثبصتبة

ّبی پی دس پی اًشاف هحل هَسد آصهبیؾ ثبػث ثبصتبة

ایشادات ٍ ػیَة ( ۳) ؿَد.هی حلمَیٍ پیذایؾ اثش فَتَى 

ٍ دس  ػبخت دیجیتبیضس ٌّگبمدس  راتی یک دیجیتبیضس،

 ؿَد.هی 4توبهیت ػیگٌبلکِ ثبػث کبّؾ  ،ثخؾ هذاسی

ّبی یک هذاس ػینهٌبػت دس ثِ دلیل ػذم سػبیت فَاكل 

یتبیضس دیجّبی المبیی هتٌبٍثی دس هذاس دیجیتبیضس، جشیبى

ّبی لیذاس ، اثش ثبصتبة، دس دادُ(9ؿکل ) .گیشدؿکل هی

 دّذ.جزثی تفبهلی ّویي پظٍّؾ سا ًـبى هی

 
 .ایي پظٍّؾ لیذاس هـبّذُ ؿذُ دس دادُ حلمَی: اثش 9ؿکل 

 هَسد اٍل،، تَدُ پشاکٌٌذُ اػت. دس  SF6( گبص 9ؿکل )دس 

یگٌبل لیذاس اص ثؼذ اص خشٍج ػاص دالیل رکش ؿذُ، 

کبثل کَاکؼیبل، دس ٌّگبم ٍسٍد ػیگٌبل ثِ بسػبص ثِ آؿک

دیجیتبیضس،  ثِ دلیل ػذم تٌبثك اهپذاًغ، ثخـی اص 

لؼوتی اص اص دیجیتبیضس ثبصتبة یبفتِ ٍ ػیگٌبل لیذاس، 

 ؿَد. ثخؾ ثبصتبة یبفتِدیجیتبیضس ٍاسد هیثِ  ػیگٌبل

ٍ ثِ کٌذ اص ثشخَسد ثِ آؿکبسػبص، ثبصگـت هی ػیگٌبل ثؼذ

                                                        
 

 
3 mismatching 

4Signal Integrity 
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اص ثبصتبة ٍ ػجَس ػیگٌبل سًٍذ . سػذدیجیتبیضس هیپبیبًِ 

ؿَد تب ایٌکِ اًشطی دس هشتجب تکشاس هیپبیبًِ دیجیتبیضس، 

اصای تؼذاد  سٍ ثِگشدد. اص ایيحبل ثبصتبة ػیگٌبل هیشا هی

، ثؼذ اص ّبی هتٌبٍثی دس ػیگٌبلّبی اًجبم ؿذُ، للِثبصتبة

ّب، اًشطی للِ دس ّوِ للِ آیذ کٍِجَد هیثِ پشاکٌٌذُ ئؿی

ّبی ثبصتبة یبفتِ اًتمبل هی یبثذ. ایي للِثِ اكلی ػیگٌبل 

رکش ّش یک اص دالیل  هؼشٍف اػت.حلمَی اثش پذیذُ ثِ 

ّبی خبم ّبیی کِ ؿبهل ثخؾ ثجت دادُدس ػبهبًِؿذُ 

 .ؿَدهی حلمَیاثش ؾ افضایثِ ٍجَد آهذى ٍ  ػثثباػت 

گبص ی ّبهـخق اػت، ًؼخِ( 9)ؿکل  دسّوبًٌَس کِ 

SF6ُ2ّبی هتٌبٍة ، دس ثبصT اگش . ثبصتبة یبفتِ اػتT 

، هذت صهبى سفت ػیگٌبل دس ًی کبثل کَاکؼیبل ثبؿذ

. ثل اػتػیگٌبل دس کبیک ثبس سفت ٍ ثشگـت  2T ثبصُ

ثؼتگی  ّبحلمٍِجَد آهذى ثِ هٌـب ثِّب حلمِتؼذاد ایي 

 ثب تغییش ًَل هَج لیضس، تغییش اًذاصُ کبثل،. گشددثش هی

-هیضاى تفبٍت اهپذاًغ ٍ تفبٍت دس جٌغ هَاد تـکیل

 تغییش خَاّذ کشد. Tدٌّذُ کبثل، اًذاصُ 

 هاروش آسمایص -4

تفبهلی گبص -یک ػبهبًِ لیذاس جزثیثب ایي پظٍّؾ 

لی فشػتٌذُ، گیشًذُ ٍ تحلیلگش ػِ ثخؾ کثب یک، کشثٌ

،  TEA CO2. ثخؾ فشػتٌذُ اص یک جفت لیضس اًجبم ؿذ

،  μm 10.8 – 9.2 ی دس ثبصُهَجَلًثب تَاًبیی تغییش 

 آهبدُ اػت. (8دس ؿکل )آى  ًشح  تـکیل ؿذُ اػت کِ 

MCT 

Amplifier- 

A/D

TEA CO2 

Laser

TEA CO2 

Laser

P0 

Ps 

Computer

 . ًوبیی اص لیذاس ایي پظٍّؾ 2:ؿکل 

ی ّبفَتَىٍػیلِ تلؼکَح کبػگشیي، ثِگیشًذُ،  دس ثخؾ

آؿکبسػبص هتوشکض ؿذُ ٍ ثِ ٍػیلِ  ثبصگـتی اص اتوؼفش،

 ثب. ایي آؿکبسػبص ؿًَذآؿکبسػبصی هی،  MCTفَتَّبدی

 ثبػث،  (k 77)ػٌح همٌغ کَچک ٍ دهبی ًیتشٍطى هبیغ 

 ،ثؼذ اص تمَیت ػیگٌبل. ؿَدهی فِ اتوؼفشیاثش ًَکبّؾ 

 ؿَد.هی آهبدُ پشداصؽػیگٌبل ، A/Dاص یک هجذل ػجَس ثب 

ٍػیلِ یک ػیلٌذس، ثِ داخل ػلَل پشتَدّی ، ثِ SF6گبص 

 کِ داسای دٍ ٍجِ ثبص سٍثشٍی لیذاس ،m 2×2×6ثب اثؼبد 

هتشی اص  722دس فبكلِ ، ػلَلایي ؿَد. تضسیك هی، اػت

ػلَل، ػبهبًِ  پغ اص تضسیك گبص ثِ. ػبهبًِ لیذاس لشاس داسد

ٍ  λonؿشٍع ثِ فشػتبدى ثبسیکِ لیضسی دس دٍ خي هؼیي 

λoff  200ثب فبكلِ صهبًی هؼیي µs ّبی ایي دادُ کٌذ.هی

هـْذ هٌْشی  ی هشکض َّاؿٌبػی ؿْیذّوکبسثب پظٍّؾ 

ػی ثب اثؼبد هشکض َّاؿٌباًشاف هؼٌح  ٍ دس هحًَِ کبهال

-آٍسی ؿذُجوغَّای ػشد پبیذاس ٍ، دس ؿشایي آةپٌْبٍس

 اػت.

 نتایج   -5

ّب، ثِ دلیل ، دس هشحلِ اػتفبدُ اص دادٍُجَد اثش ثبصتبة

ل، ثبػث ثشٍص اؿتجبُ دس هحبػجبت پخؾ اًشطی ػیگٌب

ّبی ثبیؼت اص سٍؽؿَد. ثٌبثشایي هیلیذاس هی هشثَى ثِ

جشاى اثشات ثبصتبة اػتفبدُ کشد. سٍؽ هٌبػجی ثشای ج

ّبی لیذاس ، کِ دس پشداصؽ ػیگٌبل[4]ثبصتشکیت گَػی

جزثی لیذاس ّبی داسد، ثش دادُ ثشدکبستَپَگشافیک ًیض 

 ّبیفلَچبست کلی تکٌیک. ثِ کبس سفتِ اػتتفبهلی 

 اػت.(، ًـبى دادُ ؿذ۳ُل )پشداصؽ ػیگٌبل دس ؿک

Gaussian 
Decomposition

 Denoising 

Raw 

Lidar 

data

Noise 

Floor

Lidar 

Signal 

Processed

 
 .پشداصؽ ػیگٌبل لیذاسّبی فلَچبست سٍؽ: ۳ؿکل 

( ثب اػتفبدُ اص 4)ؿکل ًجك فلَچبست دس هشحلِ اٍل، 

ٍ اًشطی ، ججشاى ؿذُ  حلمَیسٍؽ ثبصتشکیت گَػی، اثش 

تَدُ پشاکٌٌذُ گبص اكلی، ػیگٌبل ثِ هکبى پخؾ ؿذُ 

SF6 دس ایي پظٍّؾ اص . ؿَدداًذُ هی، ثبصگشλoff  ،ثب لیضس

هیکشٍهتش ثشای پشداصؽ ػیگٌبل  92.847هَج ًَل

سٍؽ ثبصتشکیت گَػی ، دس ایي پظٍّؾ اػتفبدُ ؿذُ اػت.

 .اػوبل ؿذ( 4فلَچبست ؿکل ) هٌبثك

دادُ خبم 
لیذاس

ک  -هحبػجِ ػیگٌبل
َیض ً

ّش  FWHMهحبػجِ 
 ِ لل

َیض ک  ً

َیض ثب  ک  -ػیگٌبل(جوغ ک ً 
َیض ً(

ػیگٌبل پشداصؽ 
ؿذُ

تمبل  ّش لِل ِث  FWHMًا
SF6هکبى تضسیك 

 

 : فَچبستی اص ثبصتشکیت گَػی ثِ کبس سفتِ دس ایي پظٍّؾ.4کل ؿ



 فَتًَیک ایشاى ٍ فٌبٍسی کٌفشاًغ هٌْذػی ّـتویي ٍکٌفشاًغ اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى  دٍهیيٍ ثیؼت 
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اختالف ػٌح ک  ًَفِ ٍ ػیگٌبل خبم لیذاس، پبساهتش 

دس هشحلِ چْبسم فلَچبست، فشآیٌذ  هْوی اػت. ثِ ًَسیکِ

یبثذ کِ ػیگٌبل دس ک  ًَفِ تب جبیی اداهِ هی ،ثبصتشکیت

( 5ایي هؼئلِ، دس ؿکل ) ػبهبًِ لیذاس فشٍ ًشفتِ ثبؿذ.

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت.

 
 ُ دس سٍؽ ثبصتشکیت گَػی.ؿذّبی ؿشکت دادُ: تؼذاد لل5ِؿکل 

دٍم ػیگٌبل لیذاس دس ک  ًَفِ  حلمِدس ایي ؿکل، ثؼذ اص 

 (، تٌْب ث4ِهٌبثك فلَچبست ؿکل )ثٌبثشایي فشٍ سفتِ اػت 

ؿشکت دادُ دس فشآیٌذ ثبصتشکیت گَػی  حلمِتؼذاد دٍ 

 .ؿَدهی

 ُ ٍاػتفبدُ ؿذ Symlet4ّبی دس ثخؾ حزف ًَفِ، اص پبیِ

چْبس هشحلِ تجضیِ  ثبی ًشم ٍ ػخت، دٍ آػتبًِ گزاس اثشات

 .( ًـبى دادُ ؿذُ اػت7دس ؿکل )

 
 .ثش آى گزاسی ًشم ٍػختّبی خبم ٍ تبثیش آػتبًِ: داد7ُؿکل 

 اًمجبم ثِ دلیل اػوبل گزاسی ًشم،اػتفبدُ اص آػتبًِ

دّذ ًتبیج ثْتشی سا ًـبى هی آػتبًِ، ثبالیهشایت هَجک 

ًتیجِ  اػت. ؿذُػٌَاى آػتبًِ هٌبػت اًتخبة  ٍ ثِ

 (،۳( ٍ )4ّبی ؿکل )حبكل اص پشداصؽ ػیگٌبل فلَچبست

 . اػتًـبى دادُ ؿذُ ( 8ؿکل )دس 
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 .ػیگٌبل پشداصؽ ؿذُ لیذاس: 8 ؿکل

ػیگٌبل خبم ( 4ؿکل ) ثِ هٌظَس تَهیح ػولکشد فلَچبست

. پخؾ اًشطی کِ دس فبكلِ [5] (، آهذُ اػت 9دس ؿکل )

هتشی اص لیذاس اتفبق افتبدُ ثَد ٍ ثِ دالیل رکش ؿذُ،  722

 حلمِثِ هیضاى لبثل تَجْی دس دسٍى اًشطی ثش اثش ثبصتبة، 

ثب اجشای سٍؽ ( ، 9ّب پخؾ ؿذُ ثَد، دس ؿکل )

هکبى اكلی دس  ٍ اًشطی ثِججشاى ؿذ  ثبصتشکیت گَػی،

 .ـت دادُ ؿذػیگٌبل ثبصگ

Before Signal Processing methods
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 ّبی پشداصؽ ػیگٌبل. اص سٍؽػیگٌبل خبم لیذاس لجل  :9 کلؿ

اػت کِ هؼئلِ ، حبکی اص ایي ًتبیج سٍؽ ثبصتشکیت گَػی

 Watt×m2 2.8۳، حلمَیداهٌِ للِ اكلی ػیگٌبل دس حوَس اثش 

ش تغیی ،پشداصؽ ػیگٌبلاػوبل  ثؼذ اص  Watt×m2  9.5همذاس  ثِ

ٍ  حلمَیججشاى ػبصی اثش کشدُ اػت کِ ایي هؼئلِ ثِ دلیل 

ػٌح ػیگٌبل دس هکبى  حلمَی،. ثِ دلیل اثش حزف ًَفِ اػت

ثشاثش ًؼجت ثِ حبلت ٍالؼی،  6.5ثِ هیضاى اكلی  هبکضیون

، SF6کبّؾ ػیگٌبل دس ًمٌِ تضسیك گبص کبّؾ یبفتِ اػت. 

پبساهتش ػبهبًِ لیذاس دس اػالم لذست ػجت کبّؾ لبثل تَجِ 

ًِ ، (8ؿکل )ثب اػتفبدُ اص ػیگٌبل  ؿَد.هی SF6غلظت گبص 

پشٍفبیل هشایت اپتیکی تفبدُ اص حل هؼبدلِ کلی لیذاس، تٌْب ثب اػ

پشاکٌذگی اتوؼفشی، دس ّش ًمٌِ اص اتوؼفش ثِ خبهَؿی ٍ پغ

ؿَد ثلکِ ثِ کوک حل هؼبدلِ لیذاس جزثی دسػتی هحبػجِ هی

  ؿَد.ؼییي هیتًیض  SF6تفبهلی، غلظت گبص 
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