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 چکیده:

الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد اما مهم ترین مزیت رادار یک سیستم 

رادار توانایی آن در محاسبه مسافت می باشد،رادار یکی از مظاهر شگفت انگیز قرن بیستم است.اصول 

رهای اولیه آشکارسازی رادار تقریبا قدمتی برابر قدمت بحث الکترومغناطیس دارد.گرچه امروزه توسط رادا

جدید و پیشرفته از هدف عالوه بر فاصله استخراج می گردد،ولی تعیین فاصله هدف از فرستنده هنوز یکی 

( NRLتیلور یانگ از آزمایش تحقیقات دریایی ) 2991از مهمترین وظایف این دستگاه است.در پاییز 

راآشکارنمود،بدین  (با فرستنده و گیرنده مجزاوجودیک کشتی چوبیCWبااستفاده از یک موج پیوسته)

ترتیب می توان گفت که اولین سیستم های راداری آزمایشی به صورت موج پیوسته کارمیکردندونوع 

آشکار سازی آنها بستگی به تداخل ایجاد شده بین عالئم مهم سیستم دریافت شده از فرستنده عالئم 

( با استفاده از CWپیوسته )در رادارهای موج انعکاسی ازهدف متحرک با متغیر فرکانس داپلر داشت.

تغییر فرکانس داپلردر یک هدف متحرک می توان سرعت نسبی این هدف را مشخص کرد. اما کاربرد 

دیگر شیفت فرکانسی داپلر تشخیص اهداف کوچک متحرک از اهداف بزرگ ساکن است.رادار پالسی داپلر 

خیص اهداف متحرک از پدیده شیفت ( هردو از جمله رادارهای پالسی هستند که برای تشMTIو رادار )

از قدیم در محیطهایی مانند دریا یا میدان نبرد، نیاز به تشخیص و فرکانسی داپلر استفاده میکنند.

شناسایی مواضع و تجهیزات شناور یا زمینی وجودداشته است.درسالهای اخیر و با جدی تر شدن بحث 

یص تهدیدها در سطح یاارتفاع خیلی پایین از دفاع ضد موشکی، لزوم وجودرادارهایی برای کشف و تشخ

 فواصل دور،جدیتر شده است.
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مسأله اصلی سامانه های راداری در کشف اهداف سطحی، انحنای زمین می باشد. مسیر حرکت امواج 

الکترو مغناطسیس رادار مستقیم است در حالی که زمین انحناء دارد و امواج در اغلب محدوده های 

دادن به مسیر مستقیم خود از سطح زمین فاصله می گیرند.به این منظوراز رادارهای فرکانسی با ادامه 

انتشار در الیه اتمسفر بسیار زیاد است و در بعضی فراافق نگر اسستفاده می شود. برداین رادارهابه دلیل 

د هواپیما و کیلومتر نیز می رسد. این رادار قادر به آشکار سازی اهداف هوایی بزرگ مانن 0444مواقع به 

موشک هاو همچنین اهداف دریایی باشد و به دلیل برد زیاد توان ارسالی باالیی حدود چند صد کیلو وات 

 نیز دارد.

یک سیستم رادار ردیاب با اندازه گیری مختصات هدف اطالعاتی را فراهم می آورد که به وسیله ی این 

انواع بسیارزیادی از رادارهای ردیاب کرد. اطالعات می توان مسیر و موقعیت بعدی هدف را پیش بینی

و ردیابی را به طور هم زمان انجام میدهندونوعی  (search)وجوددارندکه بعضی ازآنهاعمل جست و جو 

بوده و بر روی یک سکوی چرخنده قرار  (pencil beam)ازرادارهای ردیاب هستند که دارای بیم مدادی 

 .دارد و برای تعقیب هدف موتورهایی زاویه سمت و زاویه ارتفاع آن را تغییر می دهند
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 اصول رادار:

 مقدمه-1-1

رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد اما مهم ترین مزیت 

در این فصل با توجه به اهمیت رادار پالسی و کاربرد گسترده نایی آن در محاسبه مسافت می باشد،رادار توا

آن به بحث پیرامون این سیستم پرداخته می شود و شاخص های مهمی که در معادله برد رادار وجود 

 ه و تحلیل قرار می گیرد.دارد و در رادارهای دیگر نیز به گونه ای این شاخص ها اهمیت دارند مورد تجزی

رادار یکی از مظاهر شگفت انگیز قرن بیستم است اصول اولیه آشکارسازی تقریبا قدمتی برار با قدمت 

پی بردندن که جریان های متغیر  2601-2684بحث الکترو مغناطیسی دارد فارا و ماکسول در سال های 

زمان در فضای آزاد می شوند همچنین میدان  با زمان باعث ایجاد میدان های الکترومغناطیسی متغیر با

های متغیر با زمان جریان الکتریکی متغیر با زمان تولید می کند میدان الکترومغناطیسی به وجود آمده 

در فضای آزاد با سرعت نور یعنی 









s

m8103 .هرتز به طور تجربی  2668در سال حرکت می کند

لعه قرار داد و نشان داد که امواج الکترومغناطیسی در برخورد اجسام نظریه هیا ماکول را مورد مطا

منعکس و پراکنده می شوند که این مطالعه وی منجر بوجود آمدن ایده رادار شد جالب است بدانید 

سانتی متر انجام شد ولی کارهای بعدی تا سال  88آزمایش های هرتز در فرکانس های باال طول موج 

به .ی پائین ادامه یافت تا آن که بعدا اهمیت استفاده از فرکانس های باال روشن شددر فرکانس ها 2994
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 2911علت محدودیت در فناوری آن زمان در سال امواج آشکار سازی در فواصل بیش از یک مایل تا سال 

د که مارکونی ارتباط رادیویی بین قاره ها را طمرح نمود و عنوان کر 2911مطرح نبود تا اینکه در سال 

امکان بوجود آمدن دستگاهی است که امواج را در جهات مختلف ارسال کند و پس از برخورد پرتوها به 

یک جسم فلزی نظیر کشتی توسط یک گیرنده این پرتوها دریافت شود که در نتیجه می توان در هوای 

مله آشکار سازی ابری وجود کشتی را آشکار نمود اما وی در به دست آوردن بعضی از ایده هایش از ج

 جسم و انتشار امواج کوتاه در ورای خط دید ناموفق ماند.

با  (CW)با استفاده از یک موج پیوسته  (NRL)تیلور یانگ از آزمایشگاه تحقیقات دریایی  2911در پاییز 

فرستنده و گیرنده مجزا وجود یک کشتی چوبی را آشکار نمودند بدین ترتیب می توان گفت که اولین 

های راداری آزمایشی به صورت موج پیوسته کار می کردند و نوع آشکار سازی آنها بستگی به  سیستم

تداخل ایجاد شده بین عالئم مهم سیستم دریافت شده از فرستنده عالئم انعکاسی ازهدف متحرک با 

 .متغیر فرکانس داپلر داشت

ا از باالی گیرنده بویژه ایستگاه این اثر شبیه لرزش موزونی است که ممکن است در هنگام عبور هواپیم

های ضعیف رخ می دهد این نوع رادارها رادار اموا پیوسته تداخل موجی نیز می نامند البته این نوع 

رادارها فقط برای اشکار سازی وجود هدف مفید بودند و استخراج اطالعات موقعیت هدف از آنها مقدور 

 84و  91در همان سال ها در فرکانس  NRLآزمایشگاه  در CWنبود الزم به ذکر است نمونه های رادار 

 مگاهرتز ساخته شد.

 NRLبا توجه به محدودیت های استخراج اطالعات کافی موقعیت از رادارهای موج پیوسته پژوهشگران 

مگا هرتز به دست آوردند و با انجام آژمایش  8با رادار پالسی در فرکانس  2990اولین تجربه را به سال 

دد دریافتند که فرکانس های راداری باال برای این کار مطلوب می باشد و با ساخت المپ های های متع
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مگاهرتزی شدند.پیشرفت های اولیه رادار  144پرقدرت باعث تکامل طراحی رادار پالسی در فرکانس 

اما به خاطر  پالسی در رابطه با کاربردهای نظامی بود و در بریتانیا توسعه رادار بعد از آمریکا شروع شد

اینکه پیشرفت فناوری رادار مصادف با جنگ جهانی دوم بود و برتانیا نزدیک تر به جبهه جنگ بود این 

شروع  2991کشور کوشش های فراوان و بیشتری راصرف توسعه رادار نمود توجه برتانیا به رادار از سال 

نجام می شد. عالوه بر این دو رادار در آلمان، توسعه رادار در بریتانیا و آمریکا مستقال ا 2904شد وتا اوایل 

سال بعد مورد تحقیق و توسعه قرار گرفت  94فرانسه، روسیه و ایتالیا و ژاپن نیز به طور مستقل در حالل 

 لیکن حدود توسعه و کاربردهای نظامی آنها متفاوت بود.

 

 اصول رادار:-1-2

ناطیس عمل می نماید و با ارسال امواج و رادار سیستمی است که بر اساس خاصیت امواج الکترومغ

 مشخصات و مختصات هدف را ارائه می دهد.ریافت سیگنال منعکس شده از هدف ،د

 :ار سادهبلوک دیاگرام یک راد

 

 

 

بلوک دیاگرام یک رادار() - 1-1  

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری:

بندی رادارها از نظر کاربرد و انواع باندهای فرکانسی را بررسی در این پروژه ما ابتدا اصول رادار،تقسیم 

 کردیم.

( وانواع ان پرداختیم و سرعت کور را برای این رادارها مورد بررسی قرار MTIدر فصل دوم به رادارهای )

(را به طور اختصاصی بررسی کردیم و در آخر این فصل AMTI(با سکوی پرنده)MTIدادیم و سپس رادرار)

 های پالس داپلر را مورد بررسی قرار دادیم.رادار

(و انواع آن پرداختیم و انتشار امواج ماورای افق و روشهای OTHدر فصل سوم به رادارهای فرا افق نگر)

(را مورد بررسی قرار OTHارتباطات ماوراء افق را بررسی کردیم و مشخصات و کاربردهای اصلی رادارهای )

ی برآورد دقیقتر تلفات امواج رادیویی در ارتباطات تروپواسکاتر بلحاظ دادیم،سپس مناطق جهان را برا

 منطقه تقسیم کردیم و شرح دادیم. 9جغرافیایی و آب و هوایی به 

عملکرد آنهاو کاربردهای اساسی آنها را مورد بررسی قرار در فصل چهارم رادارهای ردیاب و چگونگی 

آخر نیز رادارهای ردیاب تک پالس و انواع آن را بررسی دادیم،سپس انواع اسکن را بررسی کردیم و در 

 کردیم.
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