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  :چکیده

باشد که از غناي ریاضی عظیمی برخوردار است، همراه با بسیاري از  تصویربرداري رادار موضوعی می
هنوز این . ها داراي ماهیت ریاضی هستند ها که همگی آن بسیاري از چالشهاي کاربردي جالب و  برنامه

خاطر این است که این رشته در  است و این به ي ریاضی ناشناخته طورکامل در جامعه موضوع تقریبا به
اگر . دانان مشکل است است، و ادبیات مهندسی براي نفوذ ریاضی شده ي مهندسی توسعه داده داخل جامعه

: ي طور کامال خالصه عملکرد یک سیستم تصویربرداري رادار را بنویسیم، شامل چهار مرحله به بخواهیم
سمت  بازتاب دادن مقداري انرژي به) 2(ي یک سیگنال الکترومغناطیس توسط آنتن فرستنده،  مخابره) 1(

و تولید پردازش سیگنال ) 4(دریافت سیگنال بازتابی توسط آنتن گیرنده، و ) 3(منبع توسط هدف، 
  .تصویر، خواهدبود

این فصل مشتمل بر مباحثی چون موارد استفاده . ایم درفصل اول، به معرفی این مبحث پرداخته  
هاي تصویربرداري ابتدایی و نماي کلی از سیستم رادار  ي مختصري از رادار، روش براي رادار، تاریخچه

شوند را  زه بیشتر دراین زمینه استفاده میهاي راداري را که امرو درفصل دوم سیستم. باشد معمولی می
. است ي انتشار و پراکندگی امواج الکترومغناطیسی اختصاص یافته فصل سوم به نحوه. ایم مطرح کرده

ي  درفصل پنجم به مطالعه. ایم ها پرداخته درفصل چهارم به تأثیر نویز و تأخیرهاي زمانی و مشکالت آن
هایی که درآن استفاده  ترکیبی معکوس و تقریب صل ششم رادار دهانهدرف. پردازیم تابع ابهام رادار می

است و نهایتا درفصل هشتم،  اختصاص یافته ترکیبی فصل هفتم به رادارهاي دهانه. ایم شود را شرح داده می
  .اند، داریم ي تصویربرداري رادار گسترش یافته هایی که در زمینه طورمختصر نگاهی به برخی از تکنیک به



٢ 
 

  
  
  

  1فصل 

  معرفی

رادار دراصل به عنوان یک تکنولوژي براي شناسایی . باشد می  2و محدوده مخفف شناسایی رادیویی 1رادار
عنوان عملکرد  ، و این به، گسترش داده شد3یابی ، با استفاده از پژواك مکانها اجسام و تعیین مواضع آن

هاي راداري درطول بیش از هفت  سیستمهرحال،  به. هاي راداري مدرن باقی مانده است سیستماصلی 
تکامل یافته است؛ که یکی از عملکردهاي آن تصویربرداري  ،به انجام انواع عملکردهاي بسیارپیچیده ،دهه
  .است

ي مهندسی توسعه یافته  طورعمده در درون جامعه باشد که به آوري می تصویربرداري رادار یک فن  
انتقال انرژي ) 1: (ي مهم عبارتنداز دهنده برخی از موارد تشکیل :دالیل خوبی براي این وجود دارد. است

هاي  تفسیر و استخراج اطالعات از سیگنال) 3(، و تشخیص انرژي مایکروویو) 2(مایکروویو در قدرت باال، 
افزار مناسب انجام پذیرد؛ اگرچه این مشکالت درحال حاضر  ي سخت دو مشکل اول باید با توسعه. دریافتی
. افزار کوچکتر و سبکتر وجود دارد یادي حل شده است، هرچند کار مداوم براي ساخت سختتا حدز

اي است که درآن بسیاري  هاي ریاضی است، و این همان محدوده اي از چالش اً مجموعهمشکل سوم اساس
  .هاي فعلی درحال وقوع است از تالش

ویژه شامل معادالت دیفرانسیل با  به .العاده است فوقتصویربرداري رادار موضوعی با غناي ریاضی   
، انتگرال هندسی، جبرخطی، 4هاي ریزمحلی وتحلیل ، تجزیه)پراکندگی(ي تفرق  مشتقات جزئی، نظریه

  .باشد ها، و آمار می ي گروه ي تقریب، نظریه ي الکترومغناطیس، تحلیل هارمونیک، نظریه نظریه

   

                                                             
١ Radar 
٢ RAdio Detection And Ranging 
٣ echo-location 
٤ microlocal 
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  رادار موارد استفاده 1,1

نوري، هاي  برخالف بسیاري از سیستم. مزایاي زیادي بااستفاده از رادار براي سنجش از راه دور وجود دارد
هاي بلند رادار از ابرها،  موج زیرا طول. تواند درطول روز یا شب مورد استفاده قرارگیرد هاي رادار می سیستم

. توان استفاده کرد وهوایی می هر آب هاي راداري را در سیستم. کند دود، شن و ماسه و غیره عبور می
  .وبرگ، ساختمان، خاك و مواد دیگر نفوذ کند تواند در شاخ هاي راداري می براین، برخی از سیستم عالوه

تواند نرخ تغییرات  دور فراهم کند و همچنین می هاي بسیار دقیقی از راه گیري تواند اندازه رادار می  
  .این محدوده را بسنجد

از اجسام و ویژگی هایی که در یک نظم مشابه با طول موج است، پراکنده  طورعمده ار بهامواج راد  
ها از  باشد که طول طیف مقیاس آن این بدان معنی است که رادار حساس به اجسامی می. شوند می

  .متر به متر است، و اجسام بسیاري عالقه دارند که در این طیف قرار گیرند سانتی

اي در  طور گسترده این به. اعم از نظامی و غیرنظامی، دارد کاربردي زیادي، هاي رادار برنامه  
. شود ونقل، براي ناوبري، براي اجتناب از برخورد، و براي پرواز در ارتفاع کم، استفاده می هواپیمایی و حمل

راي نظارت رادار همچنین ب. بسیاري از ما با رادار پلیس براي نظارت بر سرعت وسایل نقلیه آشنا هستیم
رادار تصویربرداري براي . شود هاي داپلر بارش و سرعت باد، استفاده می گیري وهوا، از جمله اندازه بر آب

. شود محیطی استفاده می نظارت بر زمین در دست استفاده، نظارت بر کشاورزي، و نظارت زیست
در . شود تغییر پوسته استفاده میگیري  برداري، توپوگرافی سطح و اندازه هاي راداري براي نقشه سیستم

 .باشد اسکن مایکروویو درحال توسعه می تی پزشکی نیز، براي سی

  

 

  1950سال  ي مختصري از رادار تا تاریخچه      2,1

هاي رادار مانند مربوط به تقریبا چهاردهه  ابداع شد، اما اولین دستگاه 1940در اواخر سال  "رادار"نام 
هاي اساسی کالسیک  ي آن پدیده البته اصول اساسی رادار، همه. اشندب تسمیه می قبل از این وجه



٤ 
 

نظر این مفهوم  برگردد، اما به 1طور رسمی به جیمز کالرك ماکسول تواند به باشد و می الکترومغناطیس می
 درعوض،. کند ترتیبی از تئوري به تجربه، واقعا به داستان رادار صدق نمیآل  ي ایده رساند که توسعه را می

ي آخر قرن نوزدهم آغاز کرد و  ماهه ي انعکاس رادیویی را در سه بود که ایده 2این احتماال هنریک هرتز
  .تواند از اجسام منعکس گردد طور تجربی نشان داد که امواج رادیویی می به

و در کلراد 1899اي او درسال  رادار را به سال افسانه" اختراع"گاهی اوقات  3هواداران نیکوال تسال  
رسد که تنها یک  تر این است بگوییم که سهم واقعی تسال به نظر می بینانه واقع. دهند نسبت می 4اسپرینگز

هاي رادار  ، تا بعد از اولین مجموعهتوصیف مفهومی بود که احتماال توسط دیگر محققان سنجش از راه دور
به یک " انعکاس الکترومغناطیسی- اولین دستگاه محل"طورکلی امتیاز  به. درحال تصحیح، ناشناخته است

. توسعه یافته بود 1904درسال  5یراضدبرخورد اعطا گردید که توسط کریستین هولسم کشتی سیستم
کرد و با موفقیت به نیروي دریایی آلمان و یک  مگاهرتز کار می700یر در فرکانس حدود ااختراع هولسم
ي محدود آن، هرگز به خدمت گرفته  خاطر دامنه بهحال  بااین. هلندي اثبات شده بودونقل  شرکت حمل

  .نشد

، 1922که براي نیروي دریایی ایاالت متحده درسال ( 7و یانگ 6که تیلور ي رادار بعد از این توسعه  
ها، درختان، و اجسام  هاي بازتاب از ساختمان پدیده) کردند ي انتشار رادیویی مطالعه می ، در زمینه1922

ي  هاي موج پیوسته گیري این نتایج براساس اندازه. صورت جدي آغاز شد دیگر را مشاهده کردند، به
انعکاس پالس رادیویی از ارتفاع یونوسفر نیز  هاي گیري مگاهرتز بود، اما درحدود همان زمان، اندازه60

ها و  اي از فرستنده ، با استفاده از شبکه8، یانگ و هایلند1930درسال . انجام شد) طور مستقل به(
این رویداد آغاز . شد، مشاهده کردند دلیل عبور هواپیما ایجاد می ها، تغییرات سیگنال را که به هگیرند

اولین تالش تحقیقاتی راداري مهم آمریکا بود که توسط آزمایشگاه تحقیقاتی نیروي دریایی نظارت 
  .شد می

رسد که  نظر می به .هاي راداري خود را آغاز کردند ، بریتانیا و آلمان نیز برنامه1930درسال   
عنوان روشی براي دفاع هوایی  به "ي مرگ اشعه"ي اصلی الکترومغناطیسی  ي بریتانیا، وقتی که ایده برنامه
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تالش آلمان، که درابتدا به آشکارسازي . عنوان تالشی مجدد آغاز گردید غیرقابل اجرا نشان داده شد، به
پیش از جنگ بریتانیا، . عنوان هدفی مهم گردید هآشکارساز هواپیما بسرعت شامل  کشتی اعمال شد، به

ي زودهنگام شد،  اي مشهور هشداردهنده هاي زنجیره تالش رادار آشکارساز هواپیما منجر به سیستم خانه
 50-22ي فرکانسی  در محدوده) معموال(اي گسترده از رادارهاي فرستنده و گیرنده بود که  که مجموعه

  .ها، معتبر گشت ي نازي اي با حفظ انگلستان از حمله هاي زنجیره خانه سیستم. کردند مگاهرتز عمل می

هایی  عنوان مثال، سیستم به(هاي راداري بریتانیا و آلمان، همچنین براي کنترل آتش  سیستم  
و ناوبري مورد استفاده قرارگرفت، و در اواخر دهه، بریتانیا موفق به ) گیري و انفجار مهمات براي هدف

ها تا صدها مگاهرتز عمل  هایی از ده هاي راداري در فرکانس این سیستم. رادار هوابرد شدي  توسعه
هاي کوچکتر را  ا افزایش دهد و امکان اندازهتوانست جهت آنتن ر هاي باالتر، که می فرکانس. کردند می

ي  لوله-ناشناخته استها  هاي کارآمد براي تولید آن داد، مورد استفاده قرار نگرفت، زیرا روش براي آنتن می
عنوان یک منبع مایکروویو توسعه داده شد، فاقد قدرت الزم براي  به 1930که در اواخر سال  1کلیسترون

با همنواگرهاي  ي بریتانیا از ماگنترون یابی به موفقیت بزرگ همراه با توسعه دست. کاربردهاي راداري بود
  .در پایان دهه آمد 2اي جعبه

نیا یک تالش تحقیقاتی مشترك را با ایاالت متحده آغاز کرد، و درهمین ، بریتا1940درسال   
عنوان ابزاري براي تولید امواج مایکروویو باقدرت  هاي ماگنترون به زمان محققان آمریکایی از وجود حفره

بال دن ایجاد شد، و به 3تی آي ي دانشگاه ام یک مرکز تحقیقاتی جدید در آزمایشگاه اشعه. باال مطلع شدند
آن درکمتر از شش ماه، یک رادار ردیابی مایکروویو قابل استفاده، که قادر بود در یک هواپیما نصب شود، 

هاي رادار مایکروویو براي کنترل آتش توپخانه، بهبود دقت بمباران و  سایر سیستم .ساخته شد
ي  اپیماهاي سقوط کردهاجزاي رادار مایکروویو تسخیرشده از هو. آشکارسازي زیردریایی توسعه داده شد

اخت رادارهاي مایکروویو خود هاي ماگنترون و شروع به س بریتانیا و آمریکا، آلمان را منجر به اتخاذ حفره
درپایان جنگ، . توجه در دوران جنگ آمد کرد؛ هرچند این رادارها خیلی دیر به یک تأثیر قابل

  .گیگاهرتز رایج بود10هاي رادار  فرکانس

نتایج . هاي زمان صلح بعداز آن مبدل شدند یافته درطول جنگ، به برنامه هرادارهاي توسع  
براین  هاي تجاري و هواپیماها و عالوه ناوبري براي کشتی هاي کمک توجه دراین میان، دستگاه قابل
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هاي تحقیقاتی رادار که بعداز جنگ  بسیاري از تالش .هاي داراي سیستم حمل بدون برخورد بود کشتی
هاي  گیري بهبود در حساسیت رادار و کاربرد اندازه. هاي پایین بود، تقویت شده بود در اندازه جهانی دوم

صورت واقعی درطول جنگ استفاده  که هرگز به-براي تعیین سرعت هدف) 1شیفت داپلر(شیفت فرکانسی 
با سرعت باال، رادارها را قادر ساخت تا احتیاجات مبرم بیشتري را براي اعمال به هواپیماهاي جت -نشد

شونده  هاي هدایت ي کافی کوچک شدند تا در درون موشک اندازه هاي رادار به عالوه، مجموعه به. ببینند
ي افزایش برد موثر و بهبود  ي توسعه سیگنال، اجازه هاي پردازش پیشرفت در الگوریتم. شوند قرار داده

گرایش به کنترل کامپیوتري رادارها و  صورت قابل توجهی به. هاي عدم پذیرش پارازیت را داد تکنیک
ي رادار مدرن تبدیل شده است  در تحقیقات و توسعه "زمینه"هاي رادار، به یک  پردازش کامپیوتري داده

  .و منجر به یک نیاز براي تحقیقات ریاضی در رادار شده است

  

  

  هاي ابتدایی تصویربرداري روش     3,1

  :شرح زیر بودند اري رادار در دسترس، بههاي تصویربرد ، روش1940درپایان سال 

  

  2شناسایی و محدوده     1,3,1

گیري  ي یک موج الکترومغناطیسی و اندازه هاي راداري فعال، انعکاس مکانی را توسط مخابره سیستم
  .رسانند انجام می ي رادار، به شده به عنوان یک ولتاژ متغیربازمان در گیرنده ي منعکس محدوده

اندازي شده را درنظر  آل راه ي اصلی این انعکاس مکانی، یک سیستم رادار ایده براي درك ایده  
푡در زمان . گیریم می =  푅ي  کند، از یک جسم درمحدوده حرکت می 푐کوتاه که باسرعت  ، یک پالس0

را  2,1شکل ( ردبتوان شناسایی ک 휏اگر پالس بازگشتی را در زمان . گردد شود، و به رادار برمی منعکس می
푐휏، پس چون )ببینید = 2푅 ) توانیم تعیین کنیم که  ، می)وبرگشت مسافت رفت= زمان × سرعت
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푅باید برابر با  푅ي  محدوده = 푐휏 این همان اصل اساسی است که بیشتر تئوري رادار براساس . باشد ⁄2
  .آن بنا نهاده شده است

  

  .فاصله تا یک هدفگیري  یک سیستم رادار درحال اندازه. 1,1شکل 
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  :گیري و پیشنهاد نتیجه

هایی از قبیل  آوري با درنظر گرفتن شرایط فعلی که در دنیاي امروز وجود دارد، لزوم دستیابی به فن
لذا ابتدا بایستی به اطالعات . شود تر، سنجش از راه دور، احساس می طور گسترده ساخت رادار، و به

باشیم، تا  ، دسترسی داشته... شناسی، مخابرات، هواشناسی و نظیر زمینهاي مختلف،  ترکیبی از رشته
بر  بنابراین با دسترسی به علوم جدید، عالوه. بتوانیم به یک تکنولوژي کوچک اما پیچیده دست پیدا کنیم

توانیم درجهت پیشرفت علمی کشور عزیزمان گام  باالبردن دید خود نسبت به مسائل علمی مختلف، می
  .برداریم

ي  همه باشد، مجال پرداختن به به تصویربرداري رادار بسیار گسترده می که مباحث مربوط این نظربه  
ها درفضاي اینترنت است و افراد  همچنین دراین زمینه، منابع محدود و اکثر آن. پذیر نبود ها امکان آن

  .متخصص دراین زمینه در دسترس نبودند
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