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:راديويي امواج
الكترونيكي جنگ در استفاده





دهآنتن فرستن آنتن گيرنده

ارسال و دريافت امواج صوتي
به وسيله تبديل به امواج الكترومغناطيسي

مبدل



ارسال و دريافت امواج تصويري
به وسيله تبديل به امواج الكترومغناطيسي

دهآنتن فرستنآنتن گيرنده



ارسال و دريافت امواج ديتا
به وسيله تبديل به امواج الكترومغناطيسي

دهرايانه فرستنرايانه گيرنده
تالسيگنال ديجي

داده ديجيتالمبدلمبدل داده ديجيتال



:فرستنده
راند می عقب و جلو آنتن در را الکترونها ساز نوسان جریان 
موجب هک آورد می بوجود را ساز نوسان الکتریکی و مغناطیسی میدانهای کار این 

  .گردد ساطع رادیویی امواج صورت به آنتن از انرژی شود می
کنند می حمل گیرنده محل سمت به را اطالعات رادیویی امواج.  



:گیرنده

كترونهايال مي شود موجب وارده راديويي موج نوسان ساز الكتريكي و مغناطيسي ميدانهاي گيرنده سمت در 
  .بروند عقب  جلو گيرنده آنتن

است تندهفرس آنتن در جريان از ضعيفي المثناي كه مي شود كوچكي نوسان ساز ولتاژ ايجاد موجب كار اين.  

يك ابتدا رندهگي .مي گردد استخراج اطالعاتي سيگنال نهايت در و مي شود وارد راديويي گيرنده به ولتاژ اين 
 سيگنال تنهاي در و مي كند تقويت را آن و كرده جدا را نظر مورد دريافتي فركانس هاي فيلترينگ دستگاه
  .مي كند ارسال گشا مدوالر يك به را اطالعات حامل شده مدوالر

مي شود ارسال يزيونتلو يك به يا كند توليد صدا تا مي شود ارسال گوشي يا بلندگو يك به دريافتي سيگنال 
 الارس پردازنده يا رايانه يك به ديجيتال داده سيگنال يك .ديگر هاي دستگاه يك به يا شود توليد تصوير تا

  .كند توليد اطالعات رايانه كاربر براي تا مي شود

وجود رتنظيم گ مدار يك گيرنده طرف در و مي دهد نوسان را امواج متفاوت فركانس يك با فرستنده هر 
....مي كند آماده خاصي امواج براي را گيرنده كه دارد



  :رادیویی امواج خواص و  اثرات

اتمها از را نالكترو تا ندارند كافي انرژي يعني دارند يونيزه غير ارتعاشي خاصيت راديويي امواج 

 موجب يا نندبشك را آنها شيميايي ساختار يا شوند آنها شدن يونيزه موجب و كنند جدا مولكولها يا

  .كنند تخريب را اي ان دي ساختار يا شوند شيميايي انفعاالت و فعل

موجب اجامو اين نوسان ساز الكتريكي ميدان .است گرمايش مواد روي بر راديويي امواج اصلي اثر 

 ماد افزايش موجب امر اين و كنند حركت جلو و عقب سمت به قطبي مولكولهاي كه مي شود

 جانداران و مواد بافتهاي درون به را خود انرژي و كرده گذر مواد سطح از امواج اين .مي شود

 سانتي متر ٣.٨ تا ٢.٥ بين ماكروويو امواج مثال .مي شود كاسته رسوخشان از كم كم ولي .مي رسانند

.مي كند رسوخ غذاها درون



)جنگال( الكترونيكي جنگ -١

 گیجن به :)جنگال( الکترونیکی جنگ
 نآ در جنگی ابزارهای که می شود گفته

 یالکترومغناطیس جنس از رادیویی امواج
  .هستند

 سعی جنگ طرف دو جنگ نوع این در
 با هک را رادارها مثل ابزارهایی که می کنند

 تا رندگی بکار می کنند کار رادیویی امواج
 جنگی اداوات سرعت و موقعیت از

  .آورند بدست کافی اطالعات دشمن

 با که می کند سعی دشمن مقابل در
 مندش رادار مشابه ابزارهایی از استفاده

.بیاندازد کار از را



)جنگال( الكترونيكي جنگ -١

رادارها )الف

  .است رادار الكترونيكي جنگ در اصلي ابزار

 اطيسيالكترومغن امواج طيف در كه راديويي امواج دريافت و ارسال براي هستند ابزاري رادارها

  .دارند قرار

  .است موشك هواپيما، كشتي، ماشين، همچون اشيائي رديابي براي ابزاري رادار

 واجام اين بازگشت زمان و نوع اندازه گيري و نظر مورد شيء به راديويي امواج ارسال با رادار

 آن سرعت و حركت سمت مكاني، موقعيت جنس، مثل نظر مورد شيء از را اطالعاتي مي تواند

.كند مخابره و كشف



)جنگال( الكترونيكي جنگ -١

رادارها )الف

 يوييراد امواج مي شوند، منعكس مانعي به رسيدن از پس صوتي امواج و دريا امواج كه همانطور

  .مي سازند آگاه آن وجود از را ما و بر مي گردند كردند، برخورد مانعي به وقتي هم

 بطور بلكه ،مي شويم باخبر دور فاصله در اجسام وجود از تنها نه الكترومغناطيسي امواج كمك به

  .مي شوند كنزدي ما به يا و دور ما از آيا حركتند، در يا هستند ساكن آيا كه مي كنيم تعيين دقيق

 جسم يك هب ، رادار از شده منتشر امواج وقتي .است محاسبه قابل بخوبي نيز جسم سرعت حتي

.مي گردند بر حركت نقطه طرف به مي كنند، برخورد دور



)جنگال( الكترونيكي جنگ -١

 و رفت مدت روي از و مي شوند تقويت مبدا در خاص دستگاههاي توسط برگشتي امواج .

.مي شود گيري اندازه رادار و جسم بين فاصله ، امواج اين برگشت

 ٣٠٠ انيهث هر در تقريباً كنند، مي حركت نور سرعت معادل سرعتي با راديويي امواج :توضيح

 دقيق ياربس ساعت يك داراي مذكور رادار سيستم اگر حال كنند؛ مي طي فضا در را كيلومتر هزار

 دسته يك دار،را آنتن كند، مشخص را هواپيما موقعيت بااليي بسيار دقت با تواند مي باشد، قوي و

 نگاميه .مي سازد منتشر مشخص فركانس يك با را )قدرتمند اما( كوچك  راديويي امواج پالس

 تر گسسته اي فشرده تر  داپلر پديده اثر در و شده منعكس كنند مي برخورد جسم يك به امواج كه

 ارسالي اجامو از كمتر بسيار البته كه را شده منعكس امواج دريافت وظيفه آنتن همان .شوند مي

 داپلر ديدهپ تحليل براي سيگنال پردازش خاص روش هاي اين از استفاده با .دارد عهده بر هستند

.كرد مشخص را هواپيما سرعت دقت به توان مي برگشتي موجهاي روي بر
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  رادار کار شیوه

 آنتن طريق از ار آن و مي شود توليد نظر مورد فركانس با راديويي امواج فرستنده، بوسيله ابتدا
  .مي فرستند مانع سمت به است، محدب موارد بيشتر در كه رادار،

 رادار ويس به و مي يابد انعكاس بالفاصله نظر، مورد شي يا مانع با برخورد از پس امواج اين
 امواج دامنه رازي مي رسد گيرنده به رادار آنتن طريق از آن از قسمتي تنها البته كه برمي گردند

  برابر ينچند كننده اي تقويت دستگاه با را آن لذا مي شود، تضعيف برگشت و رفت اين در
  .مي كنند تقويت

 نوراني ه هايلك صورت به سپس و منتقل )نوسان نما( تصوير صفحه به بعد مرحله در امواج اين
 .مي شود داده نمايش صفحه روي بر

 زماني اصلهف گيري اندازه با همچنين .داد تشخيص را مانع نوع مي توان دريافتي تصوير روي از
 اخصش مزاياي از .كرد مشخص را اهداف تا فاصله توان مي ها سيگنال ودريافت ارسال بين

 و آب طدرشري تصويربرداري قابليت همچنين و روز يا شب در رادار عملكرد به مي توان رادار
  . كرد اشاره مختلف هوايي

.مي باشند باران و گردوغبار, مه ابر در نفوذ به قادر ميكرويو امواج



:از عبارتست رادار اصلی کارکرد پنج

 عينم فاصله اي در را جسم يك حضور عدم يا حضور مي تواند رادار :اجسام حضور شناسايي 

 است، متحرك هواپيما مانند شود مي شناسايي كه آنچه عمدتاً .كند مشخص

 نوع مثالً  كند، مشخص يابد مي كه را آنچه ماهيت مي تواند رادر :اجسام ماهيت شناسايي 

  .كند شناسايي را هواپيما

 از را ياءاش فاصله محاسباتي ابزار يك كمك به مي توانند رادارها :اشياء فاصله شناسايي 

.كنند تعيين ديگر اشياء از يا خودشان

 از اه هابزرگر در خودروها سرعت كنترل براي پليس مثالً :متحرك اجسام سرعت و حركت 

.كند مي استفاده رادار

 و رفت زمان و جسم يك سرعت به توجه با مي تواند رادر :اجسام ردگيري و جابه جايي 

.كند تعيين نيز را حركت حال در اجسام آينده محل امواج برگشت




