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ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه:
 ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎز اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎ را در آﻧﺘﻦ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﻣﯽ راﻧﺪ
 اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎز را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺮژی از آﻧﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺳﺎﻃﻊ ﮔﺮدد.
 اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﯿﺮﻧﺪه:

در سﻤت گيرنده ميدانهاي مغﻨاطيسي و الكتريكي نوسانساز موج راديويي وارده موﺟﺐ ميشود الكترونهاي
آنتن گيرنده ﺟلو ﻋﻘﺐ بروند.
اين كار موﺟﺐ ايجاد ولتاژ نوسانساز كوچكي ميشود كه الﻤثﻨاي ضعيفي از ﺟريان در آنتن فرستﻨده است.

اين ولتاژ به گيرنده راديويي وارد ميشود و در نهايت سيگﻨال اطﻼﻋاتي استخراج ميگردد .گيرنده ابتدا يك
دستگاه فيلتريﻨﮓ فركانسهاي دريافتي مورد نﻈر را ﺟدا كرده و آن را تﻘويت ميكﻨد و در نهايت سيگﻨال
مدوﻻر شده ﺣامل اطﻼﻋات را به يك مدوﻻر گﺸا ارسال ميكﻨد.
سيگﻨال دريافتي به يك بلﻨدگو يا گوشي ارسال ميشود تا صدا توليد كﻨد يا به يك تلويزيون ارسال ميشود
تا تصوير توليد شود يا به يك دستگاههاي ديگر .يك سيگﻨال داده ديجيتال به يك رايانه يا پردازنده ارسال
ميشود تا براي كاربر رايانه اطﻼﻋات توليد كﻨد.
هر فرستﻨده با يك فركانس متفاوت امواج را نوسان ميدهد و در طرف گيرنده يك مدار تﻨﻈيمگر وﺟود
دارد كه گيرنده را براي امواج خاصي آماده ميكﻨد....

اﺛﺮات و ﺧﻮاص اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ:
امواج راديويي خاصيت ارتعاشي غير يونيزه دارند يعﻨي انرژي كافي ندارند تا الكترون را از اتﻤها
يا مولكولها ﺟدا كﻨﻨد و موﺟﺐ يونيزه شدن آنها شوند يا ساختار شيﻤيايي آنها را بﺸكﻨﻨد يا موﺟﺐ
فعل و انفعاﻻت شيﻤيايي شوند يا ساختار دي ان اي را تخريﺐ كﻨﻨد.
اثر اصلي امواج راديويي بر روي مواد گرمايش است .ميدان الكتريكي نوسانساز اين امواج موﺟﺐ
ميشود كه مولكولهاي قطبي به سﻤت ﻋﻘﺐ و ﺟلو ﺣركت كﻨﻨد و اين امر موﺟﺐ افزايش دما
ميشود .اين امواج از سطﺢ مواد گذر كرده و انرژي خود را به درون بافتهاي مواد و ﺟانداران
ميرسانﻨد .ولي كم كم از رسوخﺸان كاسته ميشود .مثﻼ امواج ماكروويو بين  ٢.٥تا  ٣.٨سانتيمتر
درون غذاها رسوخ ميكﻨد.

 -١ﺟﻨﮓ الكترونيكي )ﺟﻨگال(
ﺟﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )ﺟﻨﮕﺎل( :ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ در آن
اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ از ﺟﻨﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﮓ دو ﻃﺮف ﺟﻨﮓ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ رادارﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اداوات ﺟﻨﮕﯽ
دﺷﻤﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ رادار دﺷﻤﻦ
را از ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

 -١ﺟﻨﮓ الكترونيكي )ﺟﻨگال(
الف( رادارها
ابزار اصلي در ﺟﻨﮓ الكترونيكي رادار است.
رادارها ابزاري هستﻨد براي ارسال و دريافت امواج راديويي كه در طيف امواج الكترومغﻨاطيسي
قرار دارند.
رادار ابزاري براي رديابي اشيائي هﻤچون ماشين ،كﺸتي ،هواپيﻤا ،موشك است.
رادار با ارسال امواج راديويي به شيء مورد نﻈر و اندازهگيري نوع و زمان بازگﺸت اين امواج
ميتواند اطﻼﻋاتي را از شيء مورد نﻈر مثل ﺟﻨس ،موقعيت مكاني ،سﻤت ﺣركت و سرﻋت آن
كﺸف و مخابره كﻨد.

 -١ﺟﻨﮓ الكترونيكي )ﺟﻨگال(
الف( رادارها
هﻤانطور كه امواج دريا و امواج صوتي پس از رسيدن به مانعي مﻨعكس ميشوند ،امواج راديويي
هم وقتي به مانعي برخورد كردند ،برميگردند و ما را از وﺟود آن آگاه ميسازند.
به كﻤك امواج الكترومغﻨاطيسي نه تﻨها از وﺟود اﺟسام در فاصله دور باخبر ميشويم ،بلكه بطور
دقيق تعيين ميكﻨيم كه آيا ساكن هستﻨد يا در ﺣركتﻨد ،آيا از ما دور و يا به ما نزديك ميشوند.
ﺣتي سرﻋت ﺟسم نيز بخوبي قابل مﺤاسبه است .وقتي امواج مﻨتﺸر شده از رادار  ،به يك ﺟسم
دور برخورد ميكﻨﻨد ،به طرف نﻘطه ﺣركت بر ميگردند.

 -١ﺟﻨﮓ الكترونيكي )ﺟﻨگال(
 .امواج برگﺸتي توسﻂ دستگاههاي خاص در مبدا تﻘويت ميشوند و از روي مدت رفت و
برگﺸت اين امواج  ،فاصله بين ﺟسم و رادار اندازه گيري ميشود.
توضيﺢ :امواج راديويي با سرﻋتي معادل سرﻋت نور ﺣركت ميكﻨﻨد ،تﻘريباً در هر ثانيه ٣٠٠
هزار كيلومتر را در فﻀا طي ميكﻨﻨد؛ ﺣال اگر سيستم رادار مذكور داراي يك ساﻋت بسيار دقيق
و قوي باشد ،ميتواند با دقت بسيار باﻻيي موقعيت هواپيﻤا را مﺸخﺺ كﻨد ،آنتن رادار ،يك دسته
پالس امواج راديويي كوچك )اما قدرتﻤﻨد( را با يك فركانس مﺸخﺺ مﻨتﺸر ميسازد .هﻨگامي
كه امواج به يك ﺟسم برخورد ميكﻨﻨد مﻨعكس شده و در اثر پديده داپلر فﺸردهتر يا گسستهتر
ميشوند .هﻤان آنتن وظيفه دريافت امواج مﻨعكس شده را كه البته بسيار كﻤتر از امواج ارسالي
هستﻨد بر ﻋهده دارد .با استفاده از اين روشهاي خاص پردازش سيگﻨال براي تﺤليل پديده داپلر
بر روي موﺟهاي برگﺸتي ميتوان به دقت سرﻋت هواپيﻤا را مﺸخﺺ كرد.
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ﺷﯿﻮه ﮐﺎر رادار

ابتدا بوسيله فرستﻨده ،امواج راديويي با فركانس مورد نﻈر توليد ميشود و آن را از طريق آنتن
رادار ،كه در بيﺸتر موارد مﺤدب است ،به سﻤت مانﻊ ميفرستﻨد.
اين امواج پس از برخورد با مانﻊ يا شي مورد نﻈر ،بﻼفاصله انعكاس مييابد و به سوي رادار
برميگردند كه البته تﻨها قسﻤتي از آن از طريق آنتن رادار به گيرنده ميرسد زيرا دامﻨه امواج
در اين رفت و برگﺸت تﻀعيف ميشود ،لذا آن را با دستگاه تﻘويت كﻨﻨدهاي چﻨدين برابر
تﻘويت ميكﻨﻨد.
اين امواج در مرﺣله بعد به صفﺤه تصوير )نوساننﻤا( مﻨتﻘل و سﭙس به صورت لكههاي نوراني
بر روي صفﺤه نﻤايش داده ميشود.
از روي تصوير دريافتي ميتوان نوع مانﻊ را تﺸخيﺺ داد .هﻤچﻨين با اندازه گيري فاصله زماني
بين ارسال ودريافت سيگﻨال ها مي توان فاصله تا اهداف را مﺸخﺺ كرد .از مزاياي شاخﺺ
رادار ميتوان به ﻋﻤلكرد رادار در شﺐ يا روز و هﻤچﻨين قابليت تصويربرداري درشريﻂ آب و
هوايي مختلف اشاره كرد .
امواج ميكرويو قادر به نفوذ در ابر مه ,گردوغبار و باران ميباشﻨد.

ﭘﻨﺞ ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ رادار ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
 شﻨاسايي ﺣﻀور اﺟسام :رادار ميتواند ﺣﻀور يا ﻋدم ﺣﻀور يك ﺟسم را در فاصلهاي معين
مﺸخﺺ كﻨد .ﻋﻤدتاً آنچه كه شﻨاسايي ميشود مانﻨد هواپيﻤا متﺤرك است،
 شﻨاسايي ماهيت اﺟسام :رادر ميتواند ماهيت آنچه را كه مييابد مﺸخﺺ كﻨد ،مثﻼً نوع
هواپيﻤا را شﻨاسايي كﻨد.
 شﻨاسايي فاصله اشياء :رادارها ميتوانﻨد به كﻤك يك ابزار مﺤاسباتي فاصله اشياء را از
خودشان يا از اشياء ديگر تعيين كﻨﻨد.
 ﺣركت و سرﻋت اﺟسام متﺤرك :مثﻼً پليس براي كﻨترل سرﻋت خودروها در بزرگراهها از
رادار استفاده ميكﻨد.
 ﺟابهﺟايي و ردگيري اﺟسام :رادر ميتواند با توﺟه به سرﻋت يك ﺟسم و زمان رفت و
برگﺸت امواج مﺤل آيﻨده اﺟسام در ﺣال ﺣركت را نيز تعيين كﻨد.

