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 :چکیده
قسمت زیادي از سیگنال در محیط انتشار هدر می رود و مقدار کم و ضـعیفی از آن             در مسایل راداري همواره     

پس باید سیگنال دریافتی ناخواسـته را حـذف کـرد و      . دي سیگنال ناخواسته دریافت می شود     به همراه مقدار زیا   
 اختالف اساسی اي که بین گیرنده هاي مختلف وجود دارد         نظر را تقویت و دمدوالسیون نمود،      بعد سیگنال مورد  

 کـه در زمانهـاي    از میـان انـواع مختلـف گیرنـده هـاي رادیـویی      .بعلت نحوه دمدوالسیون سیگنال دریافتی است  
عبارتنـد از  مختلف عرضه شده فقط دو نوع آن از نظر عملی و تجاري داراي اهمیت اسـت، ایـن دو نـوع گیرنـده               

 که در ادامه به بررسی ومقایسه     سوپر هترودین هاي  و گیرنده   ) TRF(فرکانس رادیویی تطبیق شده     هاي  گیرنده  
 .آنها خواهیم پرداخت

ول رادار و مدارهاي فرستنده وگیرنده در رادار به طورکلی مورد بررسی قـرار  در این مقاله سعی بر آن است اص       
 :گیرد که در این راستا به بررسی عناوین زیر خواهیم پرداخت

 اصول رادار
 ي راداريفرستنده ها

 گیرنده هاي راداري
 

 رادار، فرستنده، مگنترون، گیرنده، سوپرهترودین :واژگان کلیدي
 
 :مقدمه -1

 اي است براي جمع آوري اطالعات از اشیا یا هدف هاي محیط به ویژه در فواصل دورکـه در آن از  رادار وسیله 
تجزیه و تحلیل امواج الکترومغناطیس برگشتی، فاصله، ابعاد، سرعت و بسیاري از خواص هدف مـوردنظر تعیـین                  

رستنده قادر است که توان ف. بطور کلی رادار شامل یک فرستنده و یک گیرنده و یک یا چند آنتن است        . می شود 
زیادي را توسط آنتن ارسال دارد و گیرنده تا حد امکان انرژي برگشتی از هـدف را جمـع مـی کنـد، از آنجـا کـه             
بیشتر رادارها انرژي فرستنده را به صورت پالس ارسال می کنند، بنابراین استفاده از یک آنتن هم براي فرستنده               

از موارد مهم در طراحی رادار نوع آنـتن  . خواهد بودننده زمان امکان پذیر     و هم براي گیرنده توسط یک تقسیم ک       
آنتن هاي رادار را معموال براي مرور نواحی بخصوص از فضا طراحی می کنند کـه             . و پترن تشعشعی آن می باشد     

 ي شـیپور  در بیشتر رادارها منعکس کننده هاي سهموي بـا تغذیـه   هامسیر مرور بستگی به کاربرد آن دارد، آنتن    
 .البته در برخی موارد ناچار به استفاده از رادارهایی با آنتن آرایه فازي می باشیم. دنیا دو قطبی می باش

، رادارهـاي  CW ،MTIرادارهـاي  . براي تامین برد راداري مطلوب باید فرستنده از توان کافی برخوردار باشد          
از مبـاحثی کـه   . تنده و روش عملکرد آن اثر می گـذارد هر یک ویژگیهاي خاصی دارند که بر فرس ... وي فازآرایه  
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حفاظـت   ، وزن، انـدازه، ، ثابت یا متحرك بودن باید در طراحی رادار و انتخاب فرستنده مورد توجه قرار گیرد، برد           
 .یون و حتی مسئله خنک کردن آن است، شرایط مدوالسو ولتاژ باال xدر برابر اشعه 

 )کالتـر (ناخواسـته  ، تداخل یـا اکوهـاي   مهاي اکوي مورد نظر در حضور نویز  اکار گیرنده رادار، آشکار سازي پی     
گیرنده باید پیامهاي مطلوب را از نامطلوب جدا نموده و پیامهاي مطلوب را تا حدي که اطالعات هـدف   . می باشد 

ار گیرنده رادار نـه  ساخت.  داده پرداز خودکار قابل استفاده باشد، تقویت نماید        ربراي کاربر قابل نمایش بوده و یا د       
 تـداخل و نـویز کـه بـا پیامهـاي اکـو       شونده بستگی دارد، بلکه به ماهیت اکوهاي کالتر، تنها به شکل موج آشکار    

نویز ممکن است از طریق پایانه آنتن، به همراه پیام مـورد نظـر، وارد گیرنـده            . مخلوط می شوند هم بستگی دارد     
ـ  S/N براي به حداکثر رساندن نسـبت .یجاد گرددشود و یا ممکن است در داخل خود گیرنده ا         ده  خروجـی، گیرن

بدیهی اسـت کـه گیرنـده بایـد طـوري       .دباشو یا معادل آن ) Matched Filter(باید داراي یک فیلتر انطباقی 
طراحی شود که کمترین نویز داخلی را بخصوص در طبقات ورودي که پیام هاي مطلوب در ضعیف تـرین حالـت            

 .دد نمایخود هستند، ایجا
ین، بدلیل حساسیت خوب، بهره زیاد، قابلیت گزینش راداري از گیرنده هاي سوپر هتروددر سیستم هاي 

 و هیچ نوع گیرنده اي قابل رقابت با این نوع رکانس و ضریب اطمینان خوب تقریبا همیشه استفاده می شودف
 .ندگیرنده ها نیست

 
 :اصول رادار -2

همـه مـا بارهـا    .  شـده اسـت  ناشـی ده فیزیکی و بسیار طبیعی به نام انعکـاس  در واقع اختراع رادار از یک پدی 
امواج رادیویی و الکترومغناطیس نیز قابلیت انعکـاس  . یم  هاي عظیم تجربه کرده ا      بازگشت صدا را در مقابل صخره     

تنها از وجود به کمک امواج الکترومغناطیسی نه    .و بازتاب دارند و رادار بر اساس همین خاصیت ساده بوجود آمد           
 ساکن هستند یا از ما دور و یـا بـه مـا    کرد  بلکه بطور دقیق می توان تعیینشویم،  اجسام در فاصله دور باخبر می     

 امواج برگشتی توسط دسـتگاههاي خـاص در   .حتی سرعت جسم نیز بخوبی قابل محاسبه است       . شوند  نزدیک می 
 .شود واج، فاصله بین جسم و رادار اندازه گیري میرفت و برگشت این امزمان  و از روي مدت شدهمبدا تقویت 

براي تشخیص و تعیین موقعیت هـدفها بکـار مـی    که رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است      می توان گفت    
. کار می کنـد  و بررسی شکل موج برگشتیل یک شکل موج خاص به طرف هدف        این دستگاه بر اساس ارسا     .رود

غبـار و    بـرف، ،مـه   مثل تاریکی، بـاران، ،ا که براي چشم غیر قابل نفوذ است دیدتوان درون محیطی ر با رادار می 
 . هدف می باشدحتی ماهیت موقعیت وتوانائی آن در تعیین فاصله یا  اما مهمترین مزیت رادار، غیره،

فقـط  در ابتـدا ایـن وسـیله    . ترین رادارها در حقیقت از یک فرستنده و یک گیرنده رادیویی بوجود آمدند   ساده
یـک  . و ویژه گی هاي دیگر آن را نداشتقادر بود وجود شیء را اعالن کند و به هیچ وجه توانایی تشخیص اندازه             

 . مـی باشـد  برگشتی بصـورت قابـل شناسـایی   گیرنده و عنصر آشکار ساز انرژي  فرستنده، رادار ساده شامل آنتن،   
معمـولی تـرین   . ارسال مـی دارد گر را دریافت و آنتن فرستنده پرتوهاي الکترومغناطیسی تولید شده توسط نوسان   

 . شکل موج در رادارها یک قطار از پالسهاي باریک مستطیلی است که موج حامل سینوسی را مدوله می کند
رادارهـاي زمینـی بیشـتر بـراي آشـکار      ، ندده اشدر هوا، دریا و فضا بکار گرفته    رادارها در روي زمین و    اکنون  

رادارهـاي دریـایی    .اهداف هوایی مورد استفاده قرار مـی گیرنـد     سایر  یا   و دیابی هواپیما تعیین موقعیت و ر    سازي،
خطوط ساحل و دیگـر    بعنوان یک وسیله کمکی به کشتیرانی و وسیله اي مطمئن براي تعیین موقعیت شناورها،             

 یلکشـتی و وسـا   ،امـ رادارهاي هوایی براي آشکار سازي هواپی     . بکار می روند   هاکشتیها و همچنین دیدن هواپیما    
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اجتناب از طوفان جلوگیري از برخورد با زمین و یا ناوبري می تواننـد مـورد    نقلیه زمینی و یا نقشه برداري زمین،  
در فضا ،رادار به هدایت اجسام پرنده کمک می کند و براي ارتبـاط راه دور بـا زمـین و دریـا                 .استفاده قرار گیرند  

 .بکار می رود
تر از رادارهاي هوایی است، هنگامی کـه یـک رادار پلـیس بـه ارسـال       ه خیلی پیچیده  در رادارهاي زمینی قضی   

هـا و سـاختمانها    هـا، پلهـا، تپـه     پردازد بخاطر وجود اجسام بسیار در سر راهش مانند نرده پالس موج رادیویی می 
، ثابـت هسـتند   د نظـر  موربه جزء خودروي اجسام د، اما از آنجایی که تمام این     کن هاي بسیاري را دریافت می    اکو

کند کـه در آنهـا پدیـده        از میان امواج منعکس شده، فقط آنهایی را انتخاب          باید  سیستم رادار خودروهاي پلیس،     
اي که جسم متحرك اضافه سرعت داشته باشـد در ضـمن آنـتن ایـن       ، آن هم به اندازه  باشدداپلر قابل شناسایی    

 در البتـه امـروزه پلـیس   . شـوند   بر روي یک خودرو تنظیم مـی  ه فقط ، چرا ک  داشته باشد دهانه تنگی   باید  رادارها  
برخی کشورها از جمله کشور خودمان از تکنولوژي لیـزر بـراي تعیـین سـرعت خودروهـا در بزرگراههـا اسـتفاده               

شـده   اسـتفاده  ر در این مدل بجـاي امـواج رادیـویی از لیـز     شود و   شناخته می  این تکنولوژي به نام لیدار    . کند می
 .است
 
 :فرستنده هاي راداري -3

، از المپ خال معمـولی داراي  وم با موفقیت آماده بهره برداري شدنداولین رادارهایی که قبل از جنگ جهانی د   
 مگنترون، که باعث پیـدایش و توسـعه   نوسان ساز . استفاده می کردند،VHFشبکه کنترل و مناسب کار در باند     

کـاربردي تـرین فرسـتنده هـاي     و م شد، یکی از پـر مصـرف تـرین      رادارهاي مایکروویو در زمان جنگ جهانی دو      
 ي پیچیـده تـر از رشـته پالسـهاي       کلیسترون امکان کار با شکل موج هـا       تقویت کننده هاي      همچنین راداري بود 

 .راهم کردمعمولی را ف
سـاخته  د  داری انواع گوناگونواز خانواده مگنترون بود که ) CFA(تقاطع م میدان  تقویت کننده  1960در دهه 

بیه مگنترون اسـت  تر ش ویژگیهاي عمومی آنها باند وسیع، بهره نسبتاً کم و کوچکی ابعاد آن می باشد و بیش           .شد
ابزارهاي نیمه هادي از قبیل ترانزیستورها و دیودهاي بهمنی نیز به عنوان نوعی فرسـتنده  تا کلیسترون همچنین    

 .روند اما توان هر یک به تنهایی کم است به کار می
سایر شـرایط الزم  در عین حال ا  براي تامین برد راداري مطلوب باید فرستنده از توان کافی برخوردار باشد، ام            

هر یک ویژگیهاي خاصی دارند که بـر         ... و يفازآرایه  ، رادارهاي   CW  ،MTIرادارهاي  . آورده نماید را هم باید بر   
ید در طراحی رادار و انتخـاب فرسـتنده مـورد توجـه     از مباحثی که با. فرستنده و روش عملکرد آن اثر می گذارد       

یون و ، شـرایط مدوالسـ  و ولتـاژ بـاال    xحفاظت در برابر اشعه      ، وزن، اندازه،  ، ثابت یا متحرك بودن    قرار گیرد، برد  
البته از آنجا که فرستنده بخش بزرگی از رادار می باشد چگونگی انتخـاب آن             . حتی مسئله خنک کردن آن است     

 . همیت استبسیار حائز ا
 
 
 

 باید توان ارسالی رادار را موجود برسیمبرد  برابر   2به  با توجه به معادله کالسیک رادار دیدیم که اگر بخواهیم           
ک المـپ  فرستنده هـا بسـیار پیچیـده تـر از یـ     . استبسیار پر هزینه این روش با  برابر کنیم ولی افزایش برد     16

، منبع تغذیه براي تولید جریـان و ولتـاژ    توان باال  تقویت کننده هاي   ،راه انداز  هستند و شامل تقویت کننده هاي     
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مورد نیاز المپ، مدوالتور، خنک کننده المپ، مبدل دما، وسایل ایمنی براي تخلیه جرقه ها، کلید هـاي ایمنـی،              
ا تعریف  بیشتر المپهراندمانی که براي.  می باشدx در برابر اشعه     یظفامح  و وسایل نشان دهنده وضعیت سیستم    

 ورودي کـه بـراي   DC خروجی المپ بـه تـوان    RF می باشد که عبارتست از توان        RF، راندمان تبدیل  می شود 
البته مهندسین سیستم بیشتر، راندمان کلی فرستنده را مورد توجه قرار می            . برقراري جریان الکترونها الزم است    

 خـود تحریـک از جـنس مگنتـرون و      توان باالي زنوسان سا رادارها وجود دارد یکی     دو ساختار اصلی براي      .دهند
 خروجـی آن پـس از   اسـت و  یک نوسان ساز پایدار و کم توان  خود شامل  که   توان باال، دیگري یک تقویت کننده     

فرستنده هایی که از تقویت کننده هاي توان بهـره  . ودشمی یک یا چند مرحله تقویت به میزان مورد نیاز تقویت         
 در عین حال داراي پایداري بیشتري نیز می باشـند   ، توان بیشتري بوده و نیز حجیم ترند       می گیرند عموماً داراي   
 .یر رادارهاي داپلر حایز اهمیت است  و ساMTI که این امر براي رادار

مگنتـرون  . که بیش از هـر المـپ دیگـري در سیسـتم هـاي راداري کـاربرد دارد          نوسان سازي است   مگنترون
ولتاژ کاري آن به قـدري کـم اسـت کـه     . زه مناسب، قیمت کم و بازدهی زیاد می باشد   کالسیک داراي وزن و اندا    

و پایـداري  ) دوام( آن نیز قابلیـت اعتمـاد، طـول عمـر    ) coaxial( نوع هم محور   و  نمی شود  xباعث تولید اشعه    
 پایـداري و   تـوان بـاال، بهـره زیـاد،    دارد و اما تقویت کننده هـاي کلیسـترون        آن  بیشتري نسبت به نوع کالسیک      

  بـاال  رادارهاي توانر و تراکم پالس را در اختیار طراح قرار می دهد و د  MTIبازدهی خوب و الزم براي رادارهاي       
و  مشابه تقویت هاي کلیسترون است بـا ایـن تفـاوت کـه وسـعت کـاري        TWTالمپ   .مورد توجه قرار می گیرد    

 هم از خانواده CFA تقویت کننده میدان متقاطع یا .دبهره کمتري دار می باشد و    بسیار وسیع تر    پهناي باند آن    
 از پهناي باند وسیعی برخوردار است اما بهره آن نسبتاً کمتر است، بنابراین در یک        TWT مانند   ومگنترون بوده   
 .، بیش از یک مرحله تقویت الزم داردزنجیره تقویت
 : مگنتروننوسان ساز

راع شد و بیش از هر وسیله دیگري در پیدایش و توسعه رادارهاي    اخت 1939 در سال     باال توان نوسان ساز این  
مایکروویو در زمان جنگ جهانی دوم نقش داشت و از آنجا که میدان الکتریکـی آن بـر یـک میـدان مغناطیسـی               

این کاربرد  حفره هاي تشدید کننـده       . ساکن عمود است، یکی از انواع ابزارهاي میدان متقاطع محسوب می شود           
بـازدهی زیـاد را فـراهم       مایکروویوي کارآمد و با تـوان و       ساز نوسانر مگنترون بود که امکان تولید یک        در ساختا 

 .کرد
 مانند  مـدارهاي تشـدید عمـل مـی کننـد و کـاري           ست که شیارها حفره ها و  مگنترون داراي مجموعه اي از      

، معادل سـیم پـیچ هـاي        فره ها ح.  دهند انجام می ) مورد استفاده در فرکانس کمتر     (LCمشابه مدارهاي تشدید    
 و Lهـر یـک از   )  نامیده می شودπکه حالت( در حالت کاري مطلوب . القاگر، و شیار ها معادل خازن می باشند     

C       کاتد بایـد از  . نس مگنترون تقریبا برابر فرکانس هر یک از تشدیدکننده ها است     ا ها با هم موازي هستند و فرک
) بمبـاران معکـوس الکترونـی   (اشد تا بتواند در مقابل گرما و تجزیه ناشی از برخوردهاي الکترونی           جنس سختی ب  

بمباران معکوس الکترونی موجب افزایش دماي کاتد شده و گسیل الکترونهاي ثانویـه را بـه دنبـال                 . مقاومت کند 
تقـاطع میـدانهاي   . مـی شـود  سان، برق سیم گرمساز کم و یا قطـع      ودارد به همین دلیل است که پس از شروع ن         

الکتریکی و مغناطیسی باعث می شود که الکترونها تقریبا به محض گسیل شـدن از کاتـد بـه طـور کامـل دسـته        
 180 بـین حفـره هـاي مجـاور     RFبهترین حالت کاري مگنترون حالتی است که در آن فاز میـدان   . بندي شوند 

 . گویندπدرجه اختالف فاز داشته باشند که به آن حالت
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 هستند، یعنی مـی تواننـد بـا دو فرکـانس     )degenerate(  چند فرکانسی از نوعπتمام حالتها به جز حالت  
 در یک مگنتـرون  بنابراین. نوسان کنند مختلف متناسب با چرخش نمودار ایستا و عوض شدن جاي گره و شکم،            

ود دارد که مگنترون می تواند در هر یک از این حالتها نوسـان کنـد و ایـن مسـئله      فرکانس وج ) n-1 ( حفره nبا  
 πریشه مشکل پایداري است ولی مگنترون باید فقط براي یک حالت کاري غالب طراحی شود که معموال حالت              

 . را ترجیح می دهند زیرا به آسانی از سایر حالتها جدا می شود
ماننـد  ( در حفره مرکزي ذخیره می شود می توان با وارد کـردن یـک محـور متحـرك     RF انرژي چون بیشتر 

در حفره به طوریکه تماسی با جدار آن نداشته باشد، مگنترون را با اطمینان در یک باند وسیع تنظـیم                    ) پیستون
مدار تشـدید را  ) دوکتانسان(فرکانس مگنترون معمولی با وارد کردن این عنصر تنظیمی که میزان القاگري         .نمود

کسري از اینچ بـراي  الزم نیست که حرکت عناصر تنظیم زیاد باشد بلکه حرکت          . تغییر می دهد قابل تغییر است     
 در مگنترونهاي معمولی، تغییر فرکانس از طریق تغییـر ظرفیـت        . است کافیدرصدي فرکانس کار     10 تا   5تغییر  

 تغییر سریع فرکانس، فرکانس مگنترون ممکن است پالس به پالس و          در رادارهاي با  . خازنی نیز امکان پذیر است    
 تسـهیل در کشـف   بـراي چنین رادارهـایی ممکـن اسـت    . به گونه اي تغییر کند که تمام باند تنظیمی را بپوشاند 

یم سریع در یک باند باریـک بـه    این تنظ. کاهش اثر لرزش هدف به کار روند       و هاي داراي سطح مقطع متغیر    فهد
 .ایجاد تغییرات فوري فرکانس را گاهی تنظیم موتوري یا تنظیم دید می نامندمنظور 

 :کلیسترون تقویت کننده
کلیسترون نمونه اي از المپهاي داراي پرتو خطی می باشد، مشخصه بارز المپهاي داراي پرتو خطی آن اسـت                  

 آیند که قبل از رسـیدن بـه ناحیـه    که الکترونهاي صادر شده از کاتد، به صورت یک پرتو استوانه اي و بلند درمی  
المپهـاي کـم قـدرت ممکـن اسـت بـراي       . ، تمام انرژي پتانسیل میدان الکتریکی را دریافت می کند      RFواکنش  

 دهانه ورودي خود داراي یک شبکه باشند در حالیکه در المپهاي پر قدرت معمـوال در   درجفت کردن پیام با پرتو 
در مورد پهناي باند باید گفـت  . را شبکه نمی تواند قدرت زیاد را تحمل کنددهانه ورودي شبکه اي وجود ندارد زی 

 به وسیله حفره هاي تشدید آن تعیین می شود که اگـر تمـام حفـره هـا بـراي یـک               نوسان ساز فرکانس این نوع    
نگ مـی   تنظیم هماه،به این روش. فرکانس تنظیم شده باشند، بهره المپ زیاد، اما پهناي باند آن کم خواهد بود      

نـد  چ IFافزایش پهناي باند کلیسترونهاي چند حفره اي به گونه اي مشابه افزایش پهناي باند نوسان ساز    . گویند
مرحله اي است یعنی با تنظیم هر یک از حفره ها به یک فرکانس متفـاوت بدسـت مـی آیـد کـه بـه آن تنظـیم            

 .بدین ترتیب پهناي باند گسترش خواهد یافت. ردیفی گویند
TWTا المپ موج سیار ی: 
TWT    هم یکی دیگر از انواع المپهاي با پرتو خطی می باشد و از این لحاظ که واکنش بین پرتـو الکترونـی و 

 کـه  TWTویژگـی خـاص   .  با کلیسـترون تفـاوت دارد    رخ می دهد   TWT در سرتاسر فضاي انتشار      RFمیدان  
 در کاربري هایی که به تفکیـک فاصـله اي   ، زیرامورد توجه مهندسین قرار دارد، پهناي باند نسبتا وسیع آن است          

اسـتفاده از   خوب نیاز باشد و یا اجتناب از اختاللهاي عمومی و یا تداخل بین رادارهاي مجاور مورد توجـه باشـد،          
تـر   مشابه کلیسترون است، اما معموال مقادیر آنها اندکی کم   TWT توان    و  بهره، بازدهی  .باند وسیع ضرورت دارد   

غناطیسی محوري هم وجـود دارد کـه     مدر این تقویت کننده ها یک میدان        .  با همان ابعاد می باشد     از کلیسترون 
 RF خود را به میدان  DC پس از اینکه الکترونها انرژي       ،مانند کلیسترون، تمرکز پرتو الکترونی را حفظ می کند        

 .جمع آوري می شوند، به وسیله الکترودها تحویل دادند
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ر گستره نسبتا وسیعی از ولتاژ پرتو کار کند بدون اینکـه تغییـر عمـده اي در بهـره آن                  کلیسترون می تواند د   
هاي پرقدرت در صورتیکه ولتاژ پرتـو آنهـا کـاهش یابـد دچـار نوسـان مـی شـوند              TWTایجاد شود در حالیکه     

. بیشتر خواهد بـود تغییرات ولتاژ هم در برابر پرتو آن بنابراین هر چه پهناي باند المپ بیشتر باشد، قدرت تحمل      
عـالوه  ها  TWT.  هم مشابه نیازهاي کلیسترون است اما مشکلتر از آن می باشد       TWTنیازهاي حفاظتی المپ    

تـوان   در سیستم هاي راداري پرقدرت مورد استفاده قرار می گیرد، در سطوح           توان باال بر اینکه بعنوان یک المپ      
آرایه ، و در رادارهاي )از قبیل تقویت کننده هاي میدان متقاطع    (پایین تر نیز بعنوان راه انداز المپ هاي پرقدرت        

 . هم به کار می روند  که براي افزایش قدرت از تعداد زیادي المپ استفاده می کنند،فازي
 :CFAتقویت کننده هاي میدان متقاطع یا 

ناطیسی عمـود بـر   ، وجود میدانهاي الکتریکی و مغ هم مانند مگنترون   CFAمشخصه بارز تقویت کننده هاي      
 درصد دارند، ولتاژ نسبتاً کـم، انـدازه کوچـک و وزن    60 تا 40اینگونه المپ ها، بازدهی زیاد حدود . هم می باشد 

این تقویت کننده ها، طیف وسیع، تـوان اوج بـاال و   . هستندکم دارند و براي استفاده در سیستم هاي سیار، مفید  
چندان باال نمی باشد البته بـراي دسـتیابی بـه قـدرت بیشـتر مـی تـوان             خوبی دارند اما بهره آنها       يپایداري فاز 

 به عنوان تقویـت کننـده بعـد از مگنتـرون     داین المپها می توان.  را به طور موازي در مدار قرار داد       CFAتعدادي  
و  بعنوان بخـش راه انـداز   TWT و CFA یا به همراه سایر المپهاي       نوسان ساز   توان بعنوان بخش تقویت کننده   

تقویت کننـده میـدان متقـاطع      . دن گیر ي پرتوان مورد استفاده قرار    فازآرایه  یا بعنوان فرستنده مجزا در رادارهاي       
)CFA (        سـت و   همان ویژگی هـاي مگنتـرون را دارا    از اصول واکنش الکترونی مگنترون بهره می گیرند، بنابراین

 TWTاز جوانبی نیز مشـابه   CFA .ن هستند، از نظر ظاهري هم مشابه مگنتروCFAحتی بسیاري از المپهاي     
اجزاي تشکیل دهنـده   .صورت می گیرد  ) سیار(ش موج متحرك    هستند زیرا تقابل الکترونی در هردوي آنها به رو        

ساختار کاهنـده سـرعت مـوج، کاتـد، آنـد و دریچـه هـاي ورودي و            : انواع این تقویت کننده ها عموماً عبارتند از       
 . الکترونخروجی

 :ي نیمه هاديفرستنده ها
دو گروه نیمه هادي وجود دارند که در سیستم هاي راداري بعنوان منابع بـالقوه انـرژي مـایکروویو تلقـی مـی         

 و یـا   نوسان سـاز  که بعنوان   ،  دیگري دیودهاي مایکروویو یک قطبی    شوند یکی تقویت کننده هاي ترانزیستوري و        
ترانزیسـتورهاي دو قطبـی سیلیسـی در فرکانسـهاي     در گذشـته  . تقویت کننده با مقاومت منفی، عمل می کننـد  

مورد استفاده قرار می گرفتنـد و دیودهـا در فرکانسـهاي بـاالتر بـه کـار مـی        )  و پایین ترLباند(پایین مایکروویو  
 از ویژگیهـاي  استفاده می شدند، آرسنید نیز در فرکانسهاي باالتر – از جنس گالیوم  FETترانزیستورهاي  . رفتند

) قـدرتی (مولد امواج مایکروویو ترانزیستوري و دیودي، قدرت کم آنها در مقایسه بـا المپهـاي پرتـوان          این دو نوع    
به دلیل قدرت کم و سایر ویژگیهاي ابزار نیمه هادي، کاربرد آنها در سیستم هـاي راداري بـا              . ذکر شده می باشد   

  حاصل شـده يدي، پیشرفتهاي چشمگیر نیمه هاهاي گرچه در زمینه ابزار .کاربرد المپهاي پرقدرت متفاوت است    
 و آنها از ویژگیهایی متفاوت با سایر منابع مایکروویو برخوردارند، اما میـزان کـاربري آنهـا در سیسـتمهاي راداري                

 . محدود استهمچنان
 :ترانزیستورهاي  مایکروویو

کن است بـه دههـا وات    از یک ترانزیستور مایکروویو بدست می آید، مم        Lمقدار انرژي پیوسته اي که در باند        
سهاي باریک می توانند ایجاد کنند فقط در حدود لبرسد، برخالف المپهاي خال، توان اوجی که ترانزیستورها، با پا       

دو برابر توان پیوسته آنها می باشد و این امر باعث می شود که ترانزیستورها، بـا پالسـهاي پهـن و ضـریب کـاري        
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ی هوابرد ممکن است پهناي پالس به دهها میکرو ثانیه یا بیشتر هم برسد    س در رادارهاي تجس    ولی زیاد، کار کنند  
 ضریب کاري زیاد، این. مواجه شویم که خیلی بیشتر از ضریب کار المپهاي مایکروویو است        1/0ضریب کاري   با  و  

 المپـی  طراحان سیستم راداري را متقاعد نمود که فرستنده هاي نیمه هادي نمی توانند جایگزین فرستنده هـاي  
 . را بطور کلی تغییر دادگردند و براي استفاده از نیمه هادي ها باید مبانی طراحی سیستم 

جدا از قیمـت نیـز وجـود      زیادي    ها در سیستم هاي راداري، مشکالت      به هر حال براي استفاده از نیمه هادي       
بخـش  . ه هـاي المپـی دارنـد    همانطور که اشاره شد فرستنده هاي نیمه هادي تفاوت چشمگیري با فرستند       ،دارد

زیـادي  تقویـت کننـده   اصلی مولد انرژي نسبتاً کوچک است، بنابراین براي کسب انرژي مورد نیاز رادار بخشـهاي   
باید با هم ترکیب شوند، هر چه فرکانس باالتر باشد انرژي حاصل از عناصر نیمـه هـادي کمتـر و ترکیـب انـرژي        

 زیـاد   PRFرادارهاي ترانزیستوري بایـد پالسـهاي بلنـد و یـا            . اهد بود بعلت افزایش عناصر مورد نیاز دشوارتر خو      
ند که عموماً هیچکدام براي رادار مطلوب نمی باشد به همین دلیل کـاربرد آنهـا محـدود و خـاص بـه                     شداشته با 

 مـی شـود، در رادارهـاي نظـامی پـالس پهـن یـک ایـراد         CWمواردي از قبیل رادارهاي پالس داپلر یا رادارهاي      
د فرکـانس کـاري رادار را     نـ ب می شود زیرا با شروع پالس پهن سیستم هاي ایجاد نویز و اختالل مـی توان                محسو

مشخص نموده و در خالل دوره پالس، بسرعت سیستم ایجاد نویز و اختالل را بـر روي فرکـانس صـحیح تنظـیم                     
 .ند و ضمنا شناسایی و ردیابی رادار نیز آسان تر می باشدنک

 :مدوالتورها
مدوالتورها روشن و خاموش کردن المپ فرستنده به منظور تولید شکل موج مـورد نظـر مـی باشـد، اگـر          کار  

، ویژگیهاي خاص خود توان باالهر المپ  . موج ارسالی به صورت پالس باشد، مدوالتور را پالس ساز هم می گویند            
مگنترون باید طـوري طراحـی شـود کـه     مثال مدوالتور . را دارد که تعیین کننده نوع مدوالتور مورد نیاز می باشد      

 و TWTتمام انرژي المپهـاي  خواهیم دید که  از سوي دیگر یا  وقدرت تحمل تمامی انرژي پالس را داشته باشد     
قطـع و   کلیسترون را می توان به وسیله مدوالتورها که فقط بخش کوچکی از کل انرژي پرتو را تحمل مـی کنـد                    

 غالبا از نوع کلید کاتدي مـی باشـند        CFAالمپهاي  لید آندي هستند ولی     ها داراي ک  نوسان ساز این  . وصل نمود 
داراي عملکرد مسـتقیم هسـتند یعنـی مـی     نیز   CFA برخی از المپهاي      البته که به مدوالتور پرقدرت نیاز دارند     

ش  یا همـان خـامو   روشن شده و با اعمال یک پالس باریک و کم انرژي به الکترود قطع RFتوانند با شروع پالس     
، روشـن و خـاموش مـی شـوند و بـه        RF با شروع و خاتمه پالس       CFA برخی دیگر از المپهاي      شوند، همچنین 

 .مدوالتور نیازي ندارند
 
 
 
 
 
 

، در یک عنصر ذخیـره سـاز انـرژي    )زمان بین دو پالس (دوره بین پالسی    در   انرژي ،انرژي حاصل از یک منبع    
در یـک زمـان   . ویل انرژي به عنصر ذخیره سـاز را محـدود مـی کنـد    امپدانس شارژ، سرعت تح  . ذخیره می گردد  

یـده و شـکل پـالس را      بسرعت تخلیـه گرد    RFمعین، کلید بسته شده و انرژي ذخیره شده از طریق بار یا المپ              

 عناصر پایه اي یکی
 از انواع مدوالتور پالس

عنصر ذخیره  امپدانس شارژ
 انرژي

 o          بار منبع انرژي

o 
 کلید

 شارژدمسیر  مسیر شارژ
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در طول دوره تخلیه بار، امپدانس شارژ از هدر رفتن انرژي موجود در عنصر ذخیره گـر جلـوگیري     . ایجاد می کند  
  .می کند

 
 :راداريگیرنده هاي  -4

گیرنده بایـد  . ، تداخل یا کالتر می باشد   مهاي اکوي مورد نظر در حضور نویز      کار گیرنده رادار، آشکار سازي پیا     
پیامهاي مطلوب را از نامطلوب جدا نموده و پیامهاي مطلوب را تا حـدي کـه اطالعـات هـدف بـراي کـاربر قابـل              

ساختار گیرنده رادار نـه تنهـا بـه شـکل     . ابل استفاده باشد، تقویت نماید    داده پرداز خودکار ق    رنمایش بوده و یا د    
مخلوط می شـوند   تداخل و نویز که با پیامهاي اکو     شونده بستگی دارد، بلکه به ماهیت اکوهاي کالتر،        موج آشکار 

 و یـا ممکـن   نویز ممکن است از طریق پایانه آنتن، به همراه پیام مورد نظـر، وارد گیرنـده شـود         . هم بستگی دارد  
هاي مایکروویو که معمـوال در رادار بـه کـار مـی رونـد،              در فرکانس البته  است در داخل خود گیرنده ایجاد گردد        

نویزهاي خارجی که از طریق آنتن وارد گیرنده می شوند به قدري ناچیز است که معموال حساسیت گیرنده را بـر          
خوب بـودن گیرنـده   . داخلی گیرنده را عدد نویز می نامند مقدار نویز ،حسب نویز داخلی گیرنده تنظیم می کنند      

بـراي بـه حـداکثر رسـاندن     . خروجی آن تعیین می شود) S/N(بر مبناي بیشترین مقدار نسبت سیگنال به نویز   
 .دباشو یا معادل آن ) Matched Filter( انطباقی فیلترده باید داراي یک خروجی، گیرنسیگنال به نویز  نسبت

 . گیرنده راداري را مشخص می کندIF بخش ی تابع پاسخ فرکانسMatched Filterقسمت 
بدیهی است که گیرنده باید طوري طراحی شود که کمترین نویز داخلـی را بخصـوص در طبقـات ورودي کـه            

رادار، همچنـین  گیرنـده  در طراحی و سـاخت  . دپیام هاي مطلوب در ضعیف ترین حالت خود هستند، ایجاد نمای    
، تنظیمات، اسـتحکام و دوام و نیـز سـادگی    )پویا(ی به بهره کافی، پایداري فاز و دامنه، برد دینامیک          باید دستیاب 

 و سـوختگی هـاي ناشـی از تـداخل     )Over load(  بـار اضـافی   ابزار ایمن سازي در برابـر ،مورد توجه قرار گیرد
 بـراي اسـتخراج صـحیح اطالعـات     همچنین زمانبندي و پیام مبنا هم     . فرستنده هاي مجاور هم باید فراهم گردد      

، رادارهاي ردگیر یا رادارهایی که بـراي بـه حـداقل     MTIرادارهاي خاصی از قبیل رادارهاي      . هدف ضروري است  
گیرنـده هـایی کـه بـا     . رساندن کالتر طراحی شده اند هم هر یک شرایط خاصی را براي گیرنده ایجاب می کنند         

. نیـاز دارنـد  ) AFC(فرکـانس  کنتـرل   نـوعی سیسـتم خودکـار    فرستنده هاي چند فرکانسی کار مـی کننـد بـه       
مواجـه مـی شـوند، بـه گیرنـده هـایی            ) ناشی از جنگ الکترونیک   (رادارهایی که با تداخلهاي الکترونیکی مهاجم       

با توجه به مطالب اخیر طراحان سیستم هـاي   . که بتوانند اثرات این گونه تداخلها را به حداقل برسانند  مندندنیاز
ایل و ضـرورتهاي خاصـی روبـرو     براي تامین شرایط یک سیستم راداري پیشرفته و با کیفیت خوب با مسـ   گیرنده
 .هستند

TRF : 
 یک گیرنده ساده منطقی می باشد حسن این نوع گیرنده کـه امـروزه تنهـا بـه عنـوان گیرنـده           TRFگیرنده  

کـه ایـن خـود نسـبت بـه         . می باشـد  فرکانس ثابت مورد استفاده قرار می گیرد، در سادگی و حساسیت زیاد آن              
 ... وregenation گیرنـده هـاي کریسـتالی       ماننـد   زمان مورد اسـتفاده قـرار مـی گرفـت          گیرنده هایی که تا آن    

 .پیشرفت بزرگی بود
 بـراي انتخـاب و   )تطبیق یافته انـد  ( که با هم هماهنگ شده اند   RF تقویت کننده    3 تا   2در این نوع گیرنده     

سیگنال گزینش شـده بعـد   . رندیگمی  سپس حذف سایر فرکانس ها مورد استفاده قرار          تقویت فرکانس ورودي و   
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 بـراي این چنین گیرنـده هـایی بـه سـادگی     . می شود) آشکار(دوله ماز اینکه به حد قابل قبولی برسد تقویت و د         
جـه   ولی در فرکـانس هـاي بـاالتر بـا مشـکالتی موا         تنظیم می شوند   KHz 1640 تا   535ورودي فرکانس هاي    

بودند، که این بیشتر به دلیل خطر ناپایداري ناشی از تقویت زیاد یک فرکانس توسـط یـک تقویـت کننـده چنـد        
 . طبقه می باشد

 
  

 
 

، تغییر عرض باند در طول فاصله تنظیم گیرنده اسـت بعـالوه بـه علـت اسـتفاده                   TRFعیوب گیرنده   یکی از   
فر کانس هاي مختلف به اندازه انتخاب امکان  فرکانس هاي باال  در نسیهاي تطبیق شده تک فرکا    اجباري از مدار  

. همـراه اسـت   ت زیـادي تطبیق بین بلوکهاي مختلف تقویت کننده نیز با مشـکال  در عین حال   ،کافی وجود ندارد  
فرکـانس هـاي مجـاور و تغییـرات        ) نـامطلوب (ناپایداري، حذف غیرکـافی     این ضعف ها به همراه مشکالتی چون        

 .                       با استفاده از گیرنده سوپر هترودین برطرف شد وجود داشتTRF که در گیرنده هاي  باندپهناي
 :گیرنده سوپر هترودین

با ولتاژ نوسان ساز محلی جمع شـده و معمـوال بـه یـک         ورودي  در این نوع جدید از گیرنده ها ولتاژ سیگنال          
همان نوع مدوالسیون حامـل  ) IF( در این فرکانس میانی سیگنالی که، سیگنال با فرکانس ثابت تبدیل می شوند   

اصلی را دارد، در اینجا تقویت و آشکار می شود تا اطالعـات اولیـه را تولیـد نمایـد بنـابراین یـک گیرنـده سـوپر                 
 محلی و تقویت کننـده  نوسان سازمیکسر وکه داراي    می باشد مضافاً   TRFهترودین داراي همان اجزاي اساسی      

بـا ایـن   . ر استفاده مـی شـود  م ترانسفور3 یا 2 معموال از  IFدر تقویت کننده هاي     . نیز است ) IF(رکانس میانی   ف
ایـن تقویـت    شـده کـار مـی کننـد،      تعیـین تعداد زیاد مدارهاي تطبیق شده مضاعف که در یک فرکـانس ثابـت              

را تـامین   باند الزم براي گیرنـده  تا حد زیادي تقویت مورد نیاز و در نتیجه حساسیت و پهناي          است که    IFکننده
 .می نمایند

 
 شماي کلی گیرنده سوپرهترودین                            

 
 
 
 
 
 
 
 

               LO 
                               fLO = fc ± fIF 

 
 
 
 

 تقویت کننده آشکارساز   دومین        
 صدا

 تقویت کنند ه
 توان

Demodulator 

̃

 

RF IF 

 آنتن

BT < BRF < 2fIF 

 امواج برگشتی

BIF سیگنال هاي ناخواسته     ≈   BT  

اولین تقویت کننده 
RF 
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روي آن تنظیم شده است، انتخـاب گـري    مستقل از فرکانسی است که گیرنده IFاز آنجایی که تقویت کننده     
 کـه   پهنـاي بانـد  تغییرمشکل و و حساسیت گیرنده سوپر هترودین معموال در تمام باند آن نسبتاً یکنواخت بوده            

 اکثـراً بـراي انتخـاب فرکـانس        RFدر این گیرنده ها از مدارهاي        . وجود داشت بوجود نمی آید     TRFدر گیرنده   
مزایاي گیرنـده سـوپر هتـرودین    . هش عدد نویز گیرنده کمک می گیرندد فرکانس هاي تداخلی و کا   ر موردنظر و 

ـ ی بـا ب ی، گیرنده هـا   FM و   AM مانند مخابرات    ،باعث شده تا در مواردي که گیرنده رادیویی مورد نیاز است            دان
بـا  ب تـرین نـوع گیرنـده    مناسـ بـه  آن اجزاي جزیی در غییرات   فقط با ت   ،يجانبی تکی و حتی گیرنده هاي رادار      

 .دست یافتهمان اصول اولیه هترودین 
 ):Mixers(میکسرها 

اگـر چـه   . اولین طبقه آنها را تشـکیل مـی دهنـد   میکسرها بسیاري از گیرنده هاي راداري سوپر هترودین،        در  
براي بسیاري دارد به کمی گیرنده هاي دیگر نیست اما    وجود  میکسر  آنها  عدد نویز گیرنده هایی که در طبقه اول         

کـار میکسـرها آن   . از کاربردهاي رادار که عوامل دیگري بجز نویز کم در آنها اهمیت دارند، قابل قبول می باشـند        
دیودهاي شـاتکی و  .  تبدیل کندIF را با کمترین تلفات و بدون پاسخ هاي نادرست به انرژي          RFاست که انرژي    

 به فلز در آنها داراي مقاومت غیرخطـی مـی باشـد بعنـوان          سیلیکان داراي تماس نقطه اي که اتصال نیمه هادي        
 GaAsالبته در فرکانسهاي مایکروویوي یا باالتر در خانواده دیـود شـاتکی،          . یکسر مورد استفاده قرار می گیرند     م
داراي تمـاس   (دیودهاي شاتکی نسبت بـه دیودهـاي معمـولی           .نسبت به سیلیکان برتري دارد    )  آرسنیک -گالیم(

یکـی دیگـر از اجـزاي     .اما دیودهاي تماس نقطه اي سیلیکان کمتر می سـوزند        ي دارند   دد نویز کمتر  ع) نقطه اي 
 نیـز از اهمیـت خاصـی    IFاست همچنین در طراحی میکسرها تقویت کننده  ) LO( محلی   نوسان ساز میکسرها،  

 . داردتاثیر بسزاییعدد نویز کلی بهبود برخودار است زیرا در 
اگر بخـواهیم کـه   .  هم ظاهر می شودIF، در فرکانس  LOسرها، نویز همراه با پیام      بدلیل رفتار غیرخطی میک   

نویز، این یکی از راههاي حذف .  حذف گرددLOگیرنده از بیشترین حساسیت برخوردار باشد، باید نویز همراه با           
 فیلتـر زي ایـن  فرکـانس مرکـ  .  محلی و میکسر می باشدنوسان ساز ، در بین    RF باند باریک    فیلترقرار دادن یک    

 و فرکانسـهاي تصـویر، در   LO، و پهناي طیف آن باید باریک باشد تا نویز موجود در پیام    LOباید برابر فرکانس    
هـاي بانـد باریـک،     فیلترشکالت مربوط بـه     م، بدون   LOحذف نویز   هاي   روش   ی دیگر از  یک. میکسر ظاهر نگردد  

 .استفاده از میکسرهاي متوازن است
 اسـتفاده نمـی   RF تقویت کننده هاي ي مدار خود ازاي سوپر هترودین مایکروویو در ابتدادر اوایل، گیرنده ه   

تقویـت کننـد هـاي      .  که عـدد نـویز مناسـبی دارنـد         ساخته شده اند   RFاکنون تعدادي تقویت کننده     اما  کردند  
ترانزیسـتور هـاي    را می توان در بخش وسیعی از طیف فرکانس راداري مورد اسـتفاده قـرار داد، در                يترانزیستور

FET    نویز گرمایی بیشتر از نویز شاتکی می باشد، بنابراین با خنک کردن می تـوان نـویز                 آرسنید – نوع گالیوم ،
 .آنها را کاهش داد

ین، بدلیل حساسیت خـوب، بهـره زیـاد، قابلیـت گـزینش      راداري از گیرنده هاي سوپر هترود    در سیستم هاي    
 و هیچ نوع گیرنده اي قابل رقابـت بـا ایـن نـوع     همیشه استفاده می شود  رکانس و ضریب اطمینان خوب تقریبا       ف

 ، عوامل بسیاري دخالت دارند، اما در اینجـا فقـط عـدد نـویز    ت گیرنده راداردر طراحی و ساخ . ندگیرنده ها نیست  
 .د مورد بحث قرار می گیردعیین کننده حساسیت گیرنده می باشبدلیل اینکه ت
 :عدد نویز

http://www.knowclub.com


 عدد نویز  است ور نویز ایجاد شده توسط یک گیرنده واقعی، نسبت به نویز یک گیرنده ایده آل        مقداعدد نویز،   
 :یک شبکه خطی را می توان به صورت زیر تعریف کرد

nF = 
outout

inin

NS
NS = 

GBK
N

n

out

oΤ
 

آنها برابـر، امـا عـدد نـویز و     ) nB(پهناي باند نویز در جایی که چند شبکه متوالی داشته باشیم در صورتی که  
 :نها متفاوت باشد نیز خواهیم داشتبهره مفید آ
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ف دیگـر مـی تـوان نـویز     از طر.  می باشد امi طبقه )گین(، بهره iG ام و نیز     i ، عدد نویز شبکه      iFکه در آن  
نیز بیان کرد که عبارتسـت از مقـدار دمـاي موجـود در ورودي      ) eT(حاصل از یک شبکه را به صورت دماي نویز    

 : در خروجی می گردد بنابراین∆Nشبکه که باعث ایجاد نویز 
GN eΒΚΤ=∆  

...
21

3

1

2
1 +++=

GG
T

G
TTTe  دماي نویز یک گیرنده چند طبقه                              

بنـابراین در  .  می یابد و باعث کاهش قابلیتهاي آن مـی گـردد       افزایشعدد نویز یک گیرنده در حین کار رادار         
ـ یک رادار عملیاتی باید وسیله اي براي نشان دادن عدد نویز فراهم گردد تا در          دتر صورتی که حساسیت گیرنده ب

 خودکار انجام شود و نشان دادن عدد نویز ممکن است به صورت      . ، بتوان آن را تشخیص داده و تصحیح نمود        شود
ازي و شدت آن معلوم باشد، از قبیل المـپ گـ  که به کمک یک منبع نویز طیف پهن    . یا توسط کاربر صورت گیرد    
 . گیري نمود، می توان عدد نویز گیرنده را اندازهیا یک منبع نویز نیمه هادي

، هزینه، سوختن عناصر . عالوه بر عدد نویز، عوامل دیگري هم در انتخاب اولین طبقه یک گیرنده موثر هستند              
 پهناي باند لحظه اي، مقدار قابلیت تنظیم، پایداري فاز و دامنه و نحوه خنک کردن، نیز بر انتخاب    برد دینامیکی، 

 .دارندبسزایی طبقه اول گیرنده تاثیر 
 :)Duplexer (رداپلکس

وسیله است که به یک رادار امکان می دهد کـه هـم بعنـوان گیرنـده و هـم بعنـوان فرسـتنده مـورد         داپلکسر  
 دریافـت  مدر هنگام ارسال باید گیرنده را در برابر سوختن و یا خرابی محافظت کند و در هنگا  . استفاده قرار گیرد  

جهت (، از نوعی وسیله گازي   کسرها بخصوص در رادارهاي پرقدرت    داپل. باید مسیر را براي عبور پیام اکو باز نماید        
در مـوارد عـادي ممکـن اسـت     . دکننـ از قطعات نیمه هادي استفاده می  و همچنین   )خودخازن  خالی کردن بار    

 بهترین توانی که گیرنده می تواند با ایمنی تحمل    و این در حالیست که     توان اوج فرستنده به چند مگاوات برسد      
 جـدایی ایجـاد   dB60اید کمتر از چند وات باشد بنابراین داپلکسر باید بین فرستنده و گیرنـده بـیش از      بکند ش 

بـین پالسـها و یـا زمانیکـه رادار     کند و در عین حال پیامهاي مورد نظر را تضعیف نکند، عالوه بر ایـن در فاصـله               
ه ممکن است با قـدرتی کمتـر از میـزان    خاموش است، گیرنده باید در مقابل تابشهاي پرقدرت رادارهاي مجاور ک   

الزم براي فعال کردن داپلکسر، اما بیش از میزان قابل تحمـل بـراي گیرنـده، وارد آنـتن رادار گردنـد، محافظـت              
روش قـدیمی کـه بوسـیله داپلکسـر     در  ،  براي این کاربرد دوگانه آنتن هاي رادار دو روش اصلی وجود دارد           . گردد

 –ارسال ( TR و براي انجام عملیات قطع و وصل خود از المپهاي گازي           انجام می شد  انشعابی و داپلکسر متوازن     
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فریـت  ) مـوجگردان (سرکوالتور ، براي جداسازي فرستنده و گیرنده از روش دوم در   و   نددرکاستفاده می    )دریافت
 .ندندیود محدود کننده استفاده می ک و TRشامل المپ گازي و یک محافظ گیرنده 

 ):Branch Type Duplexer(ابی داپلکسر انشع
 و TRو شامل یـک کلیـد   است که مورد استفاده قرار گرفته   از قدیمی ترین اشکال داپلکسر      این نوع داپلکسر    

هـر گـاه فرسـتنده روشـن     . است که هر دوي آنها از نوع گـازي هسـتند       )  دریافت –ضد ارسال    (ATRیک کلید   
 در هنگـام دریافـت   .)شـروع بکـار مـی کننـد    (ن می شـوند   یونیزه می شوند و روش    ATRو  TRباشد، گاز درون    

4 که بـه فاصـله   ATRمدار باز  . فعال نیستندATR و TRفرستنده خاموش است و هیچکدام از المپهاي      
λ  از

اه خط انتقال اصلی فاصله دارد در مسیر خط انتقال مانند یک اتصال کوتاه ظاهر می شود و چون این اتصال کوتـ             
4به اندازه 

λ           پیـام  طور موثري از خط جدا شده و انـرژي         با خط انتقالی انشعابی گیرنده فاصله دارد، فرستنده به
 .اکو مستقیما بسوي گیرنده هدایت می شود

 ):Balanced Duplexer(داپلکسر متوازن 
هم قرار گرفته و از یکی از دایواره هـا بهـم    کنار ، طولیصورتبه که  این داپلکسر شامل دو قطعه موجبر است        

 انتقال انرژي بـین دو  امکانایجاد شده که شکاف چسبیده اند و در محل اتصال دیواره باریک و مشترك آنها یک            
، انرژي به طور یکسـان در هـر دو مـوجبر    سال از طریق اولین اتصال شکافداردر حالت ار. شاخه را فراهم می کند   

 در حالـت   و به سـمت شـاخه آنـتن هـدایت مـی کننـد      راو انرژي   فعال شده    TR دو المپ     هر  و توزیع می شود  
توان قابل تحمـل  .  غیر فعال هستند و پیام اکو از داپلکسر عبور نموده و به گیرنده می رسدTR المپهاي  ،دریافت

 .می باشدداپلکسر از داپلکسرهاي انشعابی بیشتر است و پهناي باند آن هم وسیع تر این 
 :)TR Tube(مپهاي ارسال و دریافت ال

 و بـا جـذب   شـده ، یـونیزه و فعـال    پرقدرتRF که به محض ورود انرژي     ندستهاین المپها یک وسیله گازي      
 داپلکسرهایی که از ابزارهاي محافظ غیرفعال استفاده می    . دن می گرد  طور ناگهانی و به سرعت غیر فعال      انرژي به   

 لتیامـ  با بکـارگیري اصـول    وین کسري از میکروثانیه تا ده ها میکروثانیه دارندب) زمان گذرا(کنند، مدت بازیابی    
 . نانوثانیه هم رساند5 توان به زیر ، زمان بازیابی را می)انتخاب سریع انرژي هاي مایکروویو توان باال(پلکس 

 ثانویـه زیـادي   ، الکترونهـاي ارد که در اثر برخورد یک الکتـرون  پلکس یک المپ خال است و صفحاتی د     مالتی
، الکترونها را وادار به برخوردهاي پیاپی می کند تا با پرتاب الکترونهاي ثانویه، یـک ابـر           RFانرژي  .  می کنند  آزاد

 ورودي حرکـت    RFالکترونی وسیع ایجاد نماید، این ابر الکترونی به صورت همفاز با نوسـانات میـدان الکتریکـی                
لتی پلکسر آن است که پیچیـده بـوده و در صـورت          اایراد م . ی کند  را جذب م   RF و بخشی از انرژي میدان       کرده

 .کند را تامین نمیه خاموش بودن دستگاه ایمنی گیرند
 :آنتن هاي راداري

نقش آنتن آن است که در حین ارسال، انرژي تابشی را به شکل یک پرتو معین که به جهتـی خـاص در فضـا               
 و به گیرنـده تحویـل   انرژي موجود در پیام اکو را جمع آوري نمودهاشاره دارد متمرکز نماید و در هنگام دریافت،         

این دو نقش عبارتند از بهره ارسـال و سـطح   . ، آنتن رادار دو نقش متضاد اما هم ربط را ایفا می کند   دهد بنابراین 
 می  سطح مفید وسیعی که براي کشف هدفهاي دور الزم است، باعث باریک شدن پهناي پرتو        .زیاددریافتی  مفید  
اندازه زاویه بطور دقیق انجـام شـود و یـا    تعیین اهمیت پرتوهاي باریک آنجا آشکار می شود که بخواهیم    و   گردد

 .هدفهاي نزدیک بهم از یکدیگر تمیز داده شوند
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، مـی  یکـی کوچـک   سطوح به ابعـاد فیز هاي راداري آن است که براي مزیت فرکانسهاي مایکروویو در سیستم      
 از ویژگیهاي بارز آنتنهاي راداري، پرتوهاي جهت دار آنها مـی باشـد          و هاي باریک ایجاد نمود   توان به راحتی پرتو   

مـورد بررسـی قـرار    رخند، با این دو پارامتر می توان محیط را حتی به صورت نقطه اي             چکه معموال بسرعت می     
 .داد

 
 
 

توانـایی  م بـراي آنـتن وجـود دارد،    در اینجا در مورد هدایت جهت دار پرتو دو تعریف متفاوت اما نزدیک به ه          
کـه بـا   ) بهره انرژي( بهره توان  گویند و)DG(  را ضریب هدایتآنتن در متمرکز کردن انرژي در یک جهت معین     

 از ناشـی  تلفات هدر دهنده آنتن را هم در نظر می گیرد امـا تلفـات سیسـتمی             که ، نشان داده می شود    Gحرف  
 .ت را شامل نمی شودپدانس یا قطبیعدم انطباق ام

 

G = 2
4
λ
π eA  = 2

4
λ

π α AP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رد نظرومجهت دار شدت تابش آنتن 
 

 و با همان انرژي )همه جهته(وپ رشدت تابش آنتن ایزت
G = 

 حداکثر شدت تابش
  DG =Directive Gain میانگین شدت تابش
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 :مراجع  -5
 کارلسون ترجمه محمد خیام روحانی.ب.سیستمهاي مخابراتی، ا )1

 
2) INTRODUCTION TO RADAR SYSTEMS 

Third Edition - by Merrill I.Skolnic 
 

3) ANTENE THEORY AND DESIGN 
L.Stutzman – Virginia Polytechnic Institute 
 

4) http://www.ewa.ir/ 
 

5) http://www.irandoc.ac.ir/ 
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