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 Microwave and Radarاألشؼة الذقيقة والرادار 
 وتطبيقات والتحميل التصوير بتقنية تيتم التي بعد عن االستشعار تكنولوجيا إن•

 عن االستشعار وتطبيقات بمفاىيم مقارنة صعوبة أكثر تعتبر الدقيقة، واألشعة الرادار
 ؟ لماذا السالبة بعد

 :بالتعقيد تتسم الرادار مجسات صناعة تكنولوجيا أن إلى ذلك يرجع•
  المجس إلى تضاف التي األجيزة كثرة–
 الرادار مرئية تسجميا التي البيانات وجمع التصوير طرق تعدد–
 . التصوير أثناء تحدث التي التشوىات وتصحيح ، التحميل طرق اختالف–

 أجيزة بواسطة الكيرومغناطيسية الطاقة بتوليد النشطة بعد عن االستشعار نظم تقوم•
 من المنبعث أو المنعكس الكيرومغناطيسي اإلشعاع عمى تعتمد وال الطاقة، توليد

 .السالبة بعد عن االستشعار نظم مثل األرض، سطح عمى األجسام
  الدقيقة بالموجات تعمل التي المجسات بيا تزودىا التي البيانات تنقسم•

(Microwave ) رئيسين نوعين إلى :   
 .األرض سطح لمظاىر فضائية مرئيات ىيئة عمى البيانات استخراج:األول النوع1)
 تتعمق بيانية ورسوم رقمية ومعمومات جداول ىيئة عمى البيانات استخراج :الثاني النوع2)

 2 . دراستيا يتم التي بالظاىرة



 :وتتميز األشعة الدقيقة عن األشعة المرئية وتحت الحمراء بميزتين هما 
 الجوي الغالف في السائدة الجوية الظروف اختراق عمى الدقيقة األشعة قدرة1)

 . والسحب الخفيفة واألمطار والدخان والسديم الضباب مثل
 مثيالتيا عن األرض سطح من المنبعثة أو المرتدة سواءً  الدقيقة األشعة تختمف2)

 خشونة درجة تبين أنيا في األخرى، الكيرومغناطيسية األشعة أنواع من
 وتفسير تحميل عن يساعد مما مختمف بشكل األرض سطح عمى األىداف
 . أعمق بشكل الظاىرة

 

    ( RADAR()Radio Detection and Ranging) الرادار مصطمح
  "المدى بعيدة األىداف ورصد لكشف الالسمكي البث" جياز يعني•
 (1mm) تتراوح التي (الدقيقة الموجة) المايكرويف أشعة ضمن الرادار يعمل•

 . (100mm) إلى
 نحو (signals) إشارات شكل على الكهرومغناطٌسٌة الطاقة الرادار ٌبث•

 وحجم نطاق ضمن األهداف هذه من القادمة الترددات وٌستقبل األهداف،

 3 .التغطٌة



 أشعة ضمن تعمل التي النظم من العديد عمى المفيوم ىذا تطبيق يمكن•
 من بدالً  الصوتية الموجات تستخدم التي النظم مثل ، المايكرويف
 بعض في أو (sonar) النظم ىذه وتسمى الكيرومغناطيسية الموجات
 . (ultrasound) الصوتية فوق الموجات تسمى التطبيقات

 

 األجسام إلى كيرومغناطيسية موجات بإرسال الرادار عمل ويتمخص•
 الموجات، ىذه تتشتت باألجسام اصطداميا وعند األرض، سطح عمى
 ىيئة عمى يسجميا الذي المجس إلى أخرى مرة يرتد منيا كبير وجزء
 .الرادار مريئة تشكل رقمية بيانات

 

 ثالثة إلى الصناعية األقمار مركبات عمى المحمولة الرادار نظم ُتصنف•
 : ىي رئيسية أنواع

  األرض رصد رادارات –
   السماوية واألجرام الشمسية المجموعة كواكب دراسة رادارات –
  الدفاع رادارات–

 قياسات تنتج فيي فضائية مرئيات تنتج ال التي النشطة المجسات أما •
 . واحد بعد ذات خطية
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 Radar Compositionsمكىنات الرادار  
 عملها وطرٌقة تركٌبها فً معقدة أنظمة هً الرادار أنظمة إن•

 مرئٌات تسجٌل ترافق التً لؤلخطار الهندسٌة والتصحٌحات

 (8.1) شكل الرادار
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 Radar Compositionsمكىنات الرادار  
 wave generatorجهاز تولٌد الذبذبات 1)
 المناسبة الموجة شكل تولٌد هً الذبذبات، تولٌد جهاز وظٌفٌة إن•

 كبٌرة أو صغٌرة الموجة هذه تكون فقد المستخدم، الرادار بحسب

 تلك من بكثٌر أفضل متوسطة موجات تستخدم التً الرادارت وتعتبر •
 كبٌرة أو صغٌرة موجات تستخدم التً

 استخدام ٌمكن بحٌث الموجة قصٌرة ذبذبات الرادارات معظم تستخدم•
 . الذبذبات واستقبال إرسال وقت تقدٌر بغرض واحد هوائً

 

  Duplexerجهاز إرسال واستقبال الطاقة ( 2
 هً واحد، هوائً تستخدم التً الرادارات فً الجهاز هذا وظٌفة•

   االستخدام مدة بسبب االستهبلك من االستقبال جهاز حماٌة

 بدالا  االستقبال جهاز على الهدف من المرتدة الذبابات بتسجٌل تقوم•
 اإلرسال جهاز من

 إلى تصل حتى الضعٌفة الذبابات بتضخٌم اإلرسال جهاز وٌقوم •
 6 . تسجٌلها خبلله من ٌمكن الذي المستوى



 Radar Compositionsمكىنات الرادار  
 Antennaالهوائً ( 3

 باتجاه الكهرومغناطٌسٌة الطاقة إرسال خبلله من ٌتم الذي الجهاز هو
 على الهدف من المرتدة الذبذبات تسجٌل ثم الفضاء فً واالنتقال الهدف
 . االستقبال جهاز

 

 وحدة التحكم فً الذبذبات والتوقٌت ( 4
Timing and Frequency control module 

 فً التصوٌر نظم قلب بمثابة والذبذبات الوقت فً التحكم وحدة تعتبر
 . الرادار

 
 Demodulatorجهاز االستخالص ( 5

 ناقل من التردد منحنٌات بفضل المستخلص أو االستخبلص جهاز ٌقوم
 . بٌانات إلى وتحوٌلها الترددات
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 مراحل تطور الرادار
 :الرادار تطوٌر فً اكتشافان ساهم•

   م 1873 عام فً الكهرومغناطٌسٌة للطاقة ماكسوٌل معادالت تطوٌر هو األول 1)

 1886  عام فً المعروفة الرادٌو موجات تولٌد طرٌقة اكتشاف كان الثان2ً)

 للتشتت خاضعة الموجات هذ بأن أوضح كما ماكسوٌل معادالت على هرتز اعتماد3)

  .واالنعكاس

  األلمانً العالم ٌد على م1903 عام أوائل فً األولى الرادار أنظمة تطوٌر بدأ•

(Christian Hulsmeyer) تجنب بغٌة السفن لتوجٌهه الرادار استخدام حٌث 

 االصطدام

 بتطوٌر األمرٌكٌة البحرٌة بحوث مختبر فً (Tylor) قام م1920 عام فً•

  النابض األراضً الرادار

 أرضً رادار أول األمرٌكٌة البحرٌة مختبر فرٌق استخدم م1930 عام فً•

 .  والطائرات السفن وتتبع لرصد

 لكشف رادار أول بتطوٌر (Sr Watson-Watt) قام الثانٌة العالمٌة الحرب قبل•

 8   المتحدة المملكة فً الطائرات وتتبع



 بناء في ساعد ميماً  بريطانياً  اختراعاً   المجوفة الرادار صمامات تعتبر•
 وتقاس عالية ارسال قوة ذات القصيرة التردادت ذات الصغيرة الرادارات
 .بالسنتيمتر الموجية أطواليا

 الحرب قبل المبكرة التطورات تمك إلى الحالية الرادار أشكال كل ترجع•
 .الثانية العالمية

 وأظيرت الطائرات بواسطة رادار مرئية أول التقاط تم 1938 عام في•
   .التصوير منطقة في تبحر كانت التي السفن من عدد

 ومستقل سري بشكل الرادار أنظمة بتطوير الخاصة األبحاث أجريت•
 وايطاليا والمانيا وفرنسا بريطانيا في الثانية العالمية الحرب فترة خالل

 واليابان
 التطبيقات خالل كبيراً  زخماً  أحرزت الرادار تقنية أن من بالرغم•

 الرادار تطبيقات فإن العشرين القرن من األربعينات فترة في العسكرية
 وأكثر متسارع وبشكل وجيزة بفترة ذلك بعد ظيرت قد والعممية المدينة
 .  تنوع
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 فً المثبت الرادار تصوٌر نظم ظهور العشرٌن القرن من الخمسٌنات فترة شهدت•
 بهدف (RAR) الحقٌقٌة الفتحة رادار بواسطة (SLAR) التصوٌر طائرة جانبً إحدى

 . العسكرٌة التطبٌقات تخدم واضحة رادارٌة مرئٌات على الحصول

 فً (Azimuth Resolution) السمت دقة تحسٌن ٌمكن أنه (Carl Wiley) الحظ•
 من المرتدة الذبذبات كشف فً (Doppler) تقنٌة استخدام طرٌق عن (SLAR) نظم

  عام فً(SAR) الصناعٌة الفتحة رادار وظهور تطوٌر فً على ساعد مما ، األجسام
   م1952

   العشرٌن القرن من الستٌنات بداٌة فً بدأ (SLAR) لمرئٌات تجاري استخدام أول•

  النفاث الدفع معمل بواسطة الفضاء إلى الرادار إلرسال األولى االختبارات بدأت•
(JPL) ًم1962 عام ف   

  الناجحة 17 أبوللو رحلة فً للقمر مرئٌات بالتقاط (SAR) الرادار نظم استخدمت•
 1973 منذ Skylab الصناعً القمر بواسطة األرض سطح وقٌاسات 1972
 1975 عام فً GEOS-3 الصناعً والقمر

 وروسٌة أمرٌكٌة صناعٌة بأقمار وزحل الزهرة لكوكبً رادارٌة صور التقاط تم•
 (2Km) الصور لتلك المكانٌة الدقة وبلغت

 بواسطة مدنٌة دراسات بإجراء االهتمام بدأ العشرٌن القرن من السبعٌنٌات فترة فً•
(SAR) الصناعً القمر اطبلق تم حٌث Seasat ًالمدنٌة للتطبٌقات 1978 عام ف. 

 الصناعً القمر إطبلق طرٌق عن الرادار تطوٌر فً السوفٌٌتً االتحاد ساهم وقد•
  عام منذ و م1971 ابرٌل فً (Kosmos-402) الصناعً القمر إطبلق شهد فقد

 10 (SAR) رادار بنظم تعمل صناعً قمر 28 إرسال تم 2011 حتى 1971



 صناعً قمر أول (ESA) األوروبٌة الفضاء وكالة أطلقت م1991 عام فً•
 التقاط على قادر (ERS_1) القمر هو (SAR) مجس ٌحمل رادار ٌحمل

 (26m) تبلغ بدقة مرئٌات

  رادار ٌحمل1991 فً (ALMAZ) الصناعً القمر السوفٌتً االتحاد أطلق•
SAR تبلغ مرئٌات التقاط على قادر (15X15m). 

 قادر (SAR) رادار ٌحمل صناعً قمر أول الٌابان أطلقت 1992 عام فً•
 (15m×15) تبلغ بدقة مرئٌات التقاط على

 أطلقت مختلفة تطبٌقات تخدم مرئٌات إرسال فً ((ERS_1 رادار نجاح وٌعد•
  بمجس رادار ٌحمل صناعً قمر ثانً (ESA) األوروبٌة الفضاء وكالة

(SAR) القمر هو ERS_2)) ًالسابق القمر مدار نفس إلى م1995 عام ف . 

 هو SAR بمجس رادار ٌحمل صناعً قمر أول كندا أطلقت 1995 عام فً•
 مرئٌات بالتقاط ٌتمٌز الذي (RADARSAT-2) ثم (RADARSAT-1) القمر

 . متنوعة تغطٌة وبمساحات مختلفة سقوط بزواٌا
 متكاملة مجسات عشرة ٌحمل الذي  Envisat الصناعً القمر إطبلق تم كما•

 ولؤلرض الجوي الغبلف ومراقبة المناخ وتغٌر البٌئة لدراسة مخصصة
 . السطحٌة والمٌاه

  تحمل التً األقمار أحدث من ٌعتبران Envisat , radarsat-2 القمران•
 . استخداماا  واألكثر والمتطورة الحدٌثة SAR مجسات
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   Radar Antennaهىائي الرادار  
 المجسات بعكس الهوائً على الرادار بٌانات جمع عملٌة تعتمد•

 وظٌفة مفهوم تطوٌر تم وقد التصوٌر عدسات على تعتمد التً السالبة

 على م1897 عام فً الكهرومغناطٌسٌة الموجات إرسال فً الهوائً

 . ماركونً اإلٌطالً العالم ٌد

 الموجات ٌستقبل أو ٌرسل بحٌث مزدوجة كوظٌفة الهوائً ٌعمل•

 الطاقة بتحوٌل الهوائً ٌقوم اإلرسال وضع ففً الكهرومغناطٌسٌة

 فً الهوائً ٌكون االستقبال وضع وفً مشعة موجة إلى الكهربائٌة

   الكهرومغناطٌسٌة للطاقة المتلقً وضع

 االتجاه على اعتماداا  معٌن اتجاه له شعاع فً المشعة الطاقة تتركز•
 . المحدد الهدف نحو ٌشٌر بحٌث للهوائً الهندسً

 هندسة فً المستخدمة المصطلحات بعض على نتعرف أن المهم من•
 . الرادار فً المستخدمة الهوائٌات أنواع شرح قبل الهوائً
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 Antenna radiation patternالهىائي نمط اإلشؼاع في 
 ومسافة بزاوٌة ٌشع لحقل النسبٌة القوة على اإلشعاع نمط ٌحتوي•

 ثبلثً لشكل عرضً كمقطع اإلشعاع نمط رسم ٌتم وعادة ثابتتٌن

  (8.2) شكل مستوي سطح على األبعاد

 (dB 0) عند اإلشعاع ألنماط القصوى القيمة تصل الرادار نظم في•
 عن االستشعار نظم في لميوائيات التطبيقية القياسات إجراء أثناء•

 الذي لميوائي الرئيس اإلشعاع نمط يوضح رسم عمى نحصل بعد
 . ثانوية إشعاع أنماط إلى إضافة الطاقة معظم تركز يوضح

  : رئيسيين قسمين إلى اإلشعاع أنماط تنقسم•
  الشكل قطبي اإلشعاع نمط :األول•
  الشكل مستطيل اإلشعاع نمط :الثاني•
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 هىائي المقطغ المكافئ
  فً خاصة ، استخداماا  الهوائٌات أكثر من المكافئ القطع هوائً ٌعتبر•

 مقوس سطح له عاكس من وٌتكون الدقٌقة الموجة مجسات

 ٌقع ، البوق شكل على ٌكون عادة ملقم بواسطة اإلشعاع إرسال ٌتم•
 وٌستخدم (8.3) شكل العاكس على محورٌة نقطة فً مناسب بشكل

 .الملقم من المنبعث أو القادم الكهرومغناطٌسٌة اإلشعاع لتسجٌل العاكس
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 Horn Antennaالقرني الهوائي 

 الموجة إشارات واستقبال لنقل الشكل قرنً الهوائً ٌستخدم•

 الخارج نحو تدرٌجٌاا  ٌتسع الذي شكله على اسمه وٌدل الدقٌقة

 مخروطً أو مستطٌل أو مربع ٌكون وقد البوق أو القمع مثل

 للحصول اإلستخدام من الهدف مع شكله ٌتوافق بحٌث الشكل

 . (8.4) شكل إشعاع أقصى على

 متناسب حجمه ٌكون أن ٌجب ، صحٌح بشكل الهوائً ٌعمل لكً•

  . والوارد الصادر الكهرومغناطٌسً لئلشعاع الموجً الطول مع

 فإن ، جداا  كبٌر الموجً والطول جداا  صغٌر الهوائً كان إذا•

 .عالٌة بكفاءة ٌعمل ولن جداا  منخفضاا  سٌكون التردد

 تصوٌب بهدف العاكسات مع القمعٌة الهوائٌات تدمج ما غالباا •
 .القمع مع صحٌح بشكل الكهرومغناطٌسٌة الموجات
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 هوائي الصفوف الجانبية 
 هوائً من أكثر من خلٌط تمثل ، الهوائٌات من مجموعة عن عبارة•

   مصفوفة بشكل مرتبة واحد

 البلسلكٌة للترددات األمامٌة والواجهة الهوائٌات بٌن التصمٌم هذا ٌجمع•

 .فردي هوائً كل بٌن التداخل تعزٌز على ٌعمل لكً

 إلنتاج ومتجانس دقٌق بشكل ٌشع عنصر كل أن اإلرسال وضع فً نجد•

 .قوٌة إشعاع حزمة على تحتوي موجة

 بحٌث عنصر كل بواسطة الطاقة تسجٌل ٌتم االستقبال وضع وفً •

   اإلرسال عناصر كل من الهدف بواسطة المشتتة الطاقة إجمالً تمثل

   : طرٌق عن بدقة إشعاع نمط أي ٌتحقق أن ٌمكن•

 هوائً كل نوع ، الهوائً بٌن التباعد مثل العناصر هذه بعض اختٌار–

   هوائٌات من ٌجاوره بما ٌتعلق فٌما هوائً كل ووضعٌة عدد ، فردي

 (8.5) شكل      اإلشارة استقبال أو إرسال بدء وقت–
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 Radar Equationمؼادلة الرادار 
 الذبذبات وهندسة الرادار لنظام كامبلا  تفسٌراا  الرادار معادلة تقدم•

 .المرتدة الذبذبات قوة تحدد أنهنا كما الهدف وخصائص

 الطاقة إجمالً ٌركز فهو الكهرومغناطٌسٌة الطاقة الرادار ٌبث فعندما•
   تصوٌرها المطلوب األهداف نحو (PT) المرسلة

 هوائً ٌسجله ما مجموعة أنها على الطاقة فً الزٌادة هذه إلى ٌشار•
    (GT) اإلرسال

 =  الهدف على الطاقة كثافة تحدد (8.1) المعادلة•
 

 الهدف نحو الرادار من المرسلة الكهرومغناطٌسٌة الطاقة تصل عندما•

  ،نفسه الهدف هو االعتبار فً أخذه ٌجب الذي الهام العنصر فإن

 الهدف بواسطة اعتراضها ٌتم التً الكلٌة الطاقة مجمل أن حٌث
 . الكهرومغناطٌسٌة للطاقة المستقبلة (As) الهدف منطقة مع تتناسب
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 (Eabs) اليدف يستقبميا التي الطاقة إجمالي من جزء امتصاص ويتم•
  (Eabs - 1) الرادار نحو وترتد تتشت الطاقة وباقي

   اليندسي وشكمو اليدف حجم بحسب المرتدة الطاقة تختمف•
 يسجميا والتي اليدف من الطاقة انعكاس نمط توضح (8.2) المعادلة•

 (σC) ورمزه لمرادار العرضي المقطع وتسمى الرادار

 
 

 تتناسب الرادار نظم في اليوائي إلى اليدف من المرتدة الطاقة إن•
   : اآلتي مع مباشرة

   (الخمية مساحة) المكانية والدقة المرسمة الطاقة1.

 . اليدف من المرتدة لألشعة التشتت معامل2.
 8.3 بالمعادلة الرادار يسجميا التي الذبذبات عن التعبير يمكن لذلك•
. 
. 
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 Polarizationاالستقطاب 
 في ىام جزء وىو الكيرومغناطيسي اإلشعاع حقل اتجاه إلى االستقطاب يشير•

 الذي ىو بالرادار التصوير نظم في الكيربائي الحقل اتجاه أن حيث الرادار نظم
 .الرادار من المرسمة األشعة انتشار اتجاه يحدد

شكل وموقع انحراف الحقل الكيربائي في الرادار سواًء عمى  االستقطابيصف •
 .منصة فضائية أو طائرة ويكون متعامدًا باتجاه انتشار األشعة

 سواءً  الرادار موجة اتجاه عمى اعتماداً  الرادارات معظم في اليوائي تصميم تم لقد•
 الموجة ويستقبل يرسل فالرادار الرادار، يستقبميا التي أو يرسميا التي الموجات

 .(V) راسي استقطاب أو (H)أفقي باستقطاب إما الكيرومغناطيسية
 

 أو المرسمة الرادار موجات في باالستقطاب يتعمق فيما مجموعات أربع ىناك•
   : التالي النحو عمى وذلك المنبعثة

1 )HH  2أفقي      إرسال أفقي واستقبال )VV  إرسال عمودي واستقبال عمودي 
3 )HV   4أفقي واستقبال عمودي    إرسال )VH   أفقيعمودي واستقبال إرسال 
يشار إلى المجموعتين األولى والثانية بأنيما متماثمتين، الن االستقطاب في •

 .اإلرسال مشابو لالستقطاب في االستقبال
ويشار إلى المجموعتين األخيرتين بـنيما مختمفتين ألن االستقطاب في اإلرسال •

 (8.7)عمس االستقطاب في االستقبال شكل 
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 أو المرسمة األشعة إن•
 تختمف األهداف من المرتدة

 تبعا   األجسام مع تفاعمها في
  : االستقطاب لنوع

 الطول من كالً  فاختالف–
 في يؤثر واالستقطاب الموجي

 تسجيميا يتم التي البيانات نوع
  الرادار مرئيات عمى

 عمى الحصول يمكن لذلك–
 ومتكاممة مختمفة معمومات
 عدة من السطح عمى لميدف
 . رادارات

  مرئيات استخدام يجب لذلك–
 نوعية مع تتناسب رادارية

 . تطبيقو يراد الذي المشروع
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 Wavelength and Frequencyوالتردد الطىل المىجي 
 الطول من بدالا  التردد مع الرادار وفنًٌ مهندسً معظم ٌتعامل•

 .السالبة بعد عن االستشعار نظم فً شائع بشكل المستخدم الموجً

  الطاقة عن للتعبٌر بالرادار التصوٌر نظم فً التردد إلى ٌشار•

 .الرادار بواسطة واستقبالها إرسالها ٌتم التً الكهرومغناطٌسٌة

 الطول استخدام إلى ٌمٌلون الرادار مرئٌات مستخدمً معظم لكن•

 .معها التعامل لسهولة نظراا  دراساتهم فً الموجً

 فً المستخدم والتردد الموجً الطول على (8.1) جدول ٌحتوي •

 . الرادار دراسات

 التقاطها تم (SAR) لرادار مرئٌات ثبلث (8.8) شكل ٌوضح•

 ابراز فً تردد كل واختبلف مختلفة وترددات موجٌة بأطوال
 .اآلخر البعض عن الظواهر بعض
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 Radar(SAR) Backscatterاالرتدادي التشتت 
 نمط شرح خالل من تتضح االرتدادي الرادار تشتت آلية فيم إن•

 الرادار نظم في التشتت إلية نفس وتعتبر (SAR) رادار في التشتت
 . عام بشكل

رسال بتوليد يقوم (SAR) الرادار•  نحو الكيرومغناطيسية الطاقة وا 
  االتجاىات كل في وتتشتت السطح مع الطاقة ىذه وتتفاعل األرض

 (8.9 شكل)
 فارق ويسجل األجسام من المرتدة الطاقة كمية يسجل الرادار أن غير•

 .الرادار مرئية تمثل رقمية بيانات إلى ويحوليا الطاقة في الوقت
 ودرجة واالستقطاب  الموجي الطول عمى االرتدادي التشتت قوة تعتمد•

 . السطح خشونة
 وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط (σcº) االرتدادي التشتت معامل بأن العمم مع•

 . السقوط بزاوية
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 :لمرادار الموجي الطول عمى األرض سطح خشونة تعتمد•
 مع تتفاعل الساقطة الرادار أشعة فإن قميمة، األرض سطح خشونة كانت فإذا–

 األمام نحو التشتت ويتجو السطح
 لذلك متكافئًا، يصبح التشتت توزيع فإن األرض سطح خشونة زادت إذا أما–

  .θ السقوط وزاوية  ƛ الموجي الطول عمى يعتمد الخشونة معيار
 

  
 

 األرض لسطح الرادار أشعة اختراق درجة عمى التشتت مقدار يعتمد•
  المحاصيل مثل السطوح داخل يتفاعل أو الجافة التربة في كما

 .النباتية
 ونسبة السقوط وزاوية الموجي الطول عمى التشتت مقدار يعتمد•

 عمق فيزداد الرادار، أشعة اختراق عمق تحدد وىذه ، الرطوبة
 زاوية قيمة وتناقص الرادار ألشعة الموجي الطول زيادة مع االختراق
 29  . السقوط



 Dielectric Constantثابث الؼسل الكهربائي  
  مادة كل قدرة لقٌاس كمً مقٌاس هو الكهربائً العزل ثابت هو•

 .معٌن كهربائً مجال فً الكهربائٌة الطاقة لتخزٌن

  والتوصٌل (Permittivity) السماحٌة :هما عنصرٌن من ٌتكون•

(Conductivity)الرادار فً الموجً الطول وظٌفة من جزء وٌمثالن 

 كبٌر بشكل الرطوبة محتوي على الكهربائً العزل ثابت ٌعتمد•

 إشعاع تعكس كهربائٌا   العازلة أو الموصلة غٌر المواد أو فاألهداف

 .الطاقة من جدا   قلٌل جزء امتصاص مع الرادار،

 الرادار أشعة باختراق وعالقتها النموذجٌة الكهربائً العزل ثابت قٌم•

   : كالتالً األرض سطح لمظاهر

. 

. 

. 

. 

 

 نوع الهدف  وقدرة اختراق األشعة  ثابت العزل 
 (اختراق عدة أمتار )لألرض الجافة والجميد  5
 (اختراق عدة سنتيمترات ) لمتربة الرطبة  15
 30 (  عمميا  ليس هناك  اختراق) لممياه  80



 (Rader Engineering)هندسة الرادار 
 نظم في المستخدمة النظم عن الرادار نظام في التصوير ىندسة تختمف•

 أو المسح نظم تستخدم التي السالبة، البصرية بعد عن االستشعار
  الكامل االطار

 في يحدث كما الطيران، خط باتجاه مداراتيا في الرادار منصات تتحرك•
 .السالبة بعد عن االستشعار نظم

  وذلك اليدف، نحو مائل بشكل الكيرومغناطيسية االشعة الرادار يرسل•
 إحدى من االشعة ترسل مجسات تحمل الرادار ىوائيات ان الى يرجع
 (8.10) شكب .اليدف باتجاه الصناعي القمر جانبي

 
 : الرادارالعناصر المشكمة لهندسة •
 ىوائي ارتفاع بين المحصورة الزاوية ىي :(look angle) الرؤية زاوية•

   .θ السقوط زاوية باتحاه  المرسمة واألشعة االرض عن الرادار
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 θ (Angle Incident)زاوية السقوط 
 عمى المتعامد والخط الرادار هوائي من المرسمة األشعة بين الواقعة الزاوية هي•

   (المحمية االرتفاع نقطة) االرض سطح
 عمى األىداف وظيور الكيرومغناطيسية، لمطاقة االرتدادي التشتت عمى تؤثر•

 .السقوط زاوية قيمة ازدياد مع تتناقص المرتدة الطاقة كمية فان المرئية،
 الرادار ألشعة االرتدادي التشتت نوعية في يؤثر السقوط زاوية قيمة اختالف ان•

 .التضاريس انحدار درجة عمى اعتماداً 
  ويتناقص الرادار نحو االنحدار تجاها يكون عندما يزداد االرتدادي فالتشتت•

   (8.11)شكل الرادار نظر اتجاه عن بعيداً  االنحدار يكون عندما
 السقوط زاوية وبين الرادار يسجميا التي السقوط زاوية بين التفريق الميم من•

 وشكل المنطقة انحدار لدرجة تبعا تختمف المحمية السقوط ،فزاوية المحمية
 .األرضية التضاريس

 وارتفاع الرادار أشعة بين الواقعة الزاوية أنيا :المحمية السقوط زاوية وتعرف•
 زاوية منو تقاس الذي األرض انحدار اتجاه حسب الطبيعية االرض سطح

 (8.12)شكل المحمية السقوط
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 (Depeession angle)زاوية االنخفاض 
 المرسلة واالشعة للهوائً االفقً المستوى بٌن المحصورة الزاوٌة هً•

 "المائل المدى" ٌسمى ما أو االرض، على الهدف باتجاه الهوائً من
 زادت فكلما الرؤٌة، وزاوٌة االنخفاض زاوٌة بٌن عكسٌة والعبلقة

   االنخفاض زاوٌة تناقصت الرؤٌة زاوٌة
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 swath  التغطٌة مساحة•

 االشعة تغطٌها التً االرض سطح على الواقعة المنطقة بانها تعرف 

 من كصفوف الفضائٌة المرئٌة حدود وتمثل الرادار، من المرسلة الكهرومغناطٌسٌة

 .البعٌد المدى وحتى القرٌب المدى من بدءاا  المرئٌة، حدود جانبً على الخبلٌا
 

  السقوط زاوٌة بٌن الواقعة الزاوٌة هً : Grazing angle  التماس زاوٌة•

 األرضً والمدى
 

 الرادار طٌران محور ٌقطع الذي الخط هو :Range Direction المدى اتجاه•

  عامودي بشكل

  الرادار طٌران لمحور الموازي الخط هو :Azimuth Direction  السمت اتجاه•

 ٌقع التغطٌة مساحة من جزء اقرب عن عبارة : Near Range القرٌب المدى•

  الرادار مسار من قرٌبا

 .الرادار مسار من بعٌداا  ٌقع التغطٌة مساحة من جزء أبعد عن عبارة : البعٌد المدى

 المرسل الكهرومغناطٌسً اإلشعاع ٌقطعها التً المسافة ٌمثل خط هو : المائل المدى

 38 . المرئٌة مساخة حدود ضمن ٌقع األرض سطح على هدف كل إلى الرادار هوائً من



 التصوير اتجاه يؤثر
 سواء الرادار نظم في
 أو تصاعدياً  كان

 شكل عمى تنازلياً 
 تظير التي األىداف

 ويمكن المرئية، عمى
 المرئيات استخدام

 من التقاطيا يتم التي
 في مختمفتين زاويتين
 بيانات انتاج

 الرقمية االرتفاعات
  األبعاد ثالثية
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 Radars  Imaging Systemsنظم التصىير في الرادار  

 التشغيل طريقة حيث من SLR الجانبية الرؤية الرادار نظم تصنف
 : رئيسين نوعين الى
 عمى المحمولة الرادار نظم ويمثل :(RAR) الحقيقة الفتحة رادار1)

   الصناعية االقمار منصات أو طائرات
 المحمولة الرادار نظم ويمثل: (SAR) الصناعية الفتحة رادار2)

   .الصناعية األقمار او التصوير طائرات عمى
 طرٌق عن الدقٌقة الموجات وتستقبل ترسل SLAR الرادار نظم ان•

 ٌرسل بحٌث الفضائٌة المركبة أو الطائرة جانب على مثبت هوائً

 االرض نحو الكهرومغناطٌسٌة الطاقة الرادار

 مسار التجاه ومواز ممتد شرٌطك التصوٌر اثناء المنطقة تظهر•
 40 (8.16)شكل   الرادار
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 (  RAR)الحقيقة رادار الفتحة 
 الرادار مرئٌات إلنتاج استخدامه تم فعال محس اول ٌعتبر•

  ،وٌرسل الطائرة جوانب أحد على مثبت رادار هوائً عن عبارة هو•

 نطاق ذات مروحة شكل على الموجة قصٌرة كهرومغناطٌسٌة ذبذبات

 . المدى فً االشعة نطاق ٌتسع بٌنما  السمت اتجاه فً ضٌق

 على الحسم وخشونة وشكل حجم على لبلستدالل الرادار تقنٌة ٌستعمل•

   األرض سطح

 الرادار بٌن المسافة لتحدٌد الموجات واستقبال ارسال فترة حساب طرٌق عن–

   والهدف

 الذبذبات تشتت كثافة تحدٌد–

 مرات عدة الذبذبات واستقبال ارسال ٌتم ان بعد–

   RAR لرادار مرئٌة هٌئة على الذبذبات تسجٌل ٌتم–

 (8.17) الشكل فً كما  المجاورة المنطقة بتصوٌر الرادار ٌستمر ثم–
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 (SAR)رادار الفتحة الصناػية 
 تطورات حدثت حٌث الماضً، القرن من الخمسٌنٌات بداٌة فً اكتشف•

 التكنولوجً التقدم وساهم الرادار، مجسات من النوع لهذا سرٌعة
  العسكرٌة التطبٌقات فً SAR انظمة اعتماد الى االشارات ومعالجة
 .والمدنٌة

 والبشرٌة الطبٌعة الظواهر عن الكشف فً رائدة  SAR مجسات ان•
   .السطح خشونة فً الصغٌرة التغٌرات رصد فً حساسة باعتبارها

 على اعتماداا  الصور معالجة من المستخدم تمكن ممٌزاتها من واٌضا•
 مختلف من المرتدة اإلشارات وتسجٌل الدقٌقة الموجٌة األطوال رصد

 .االرض سطح على األهداف

 بشكل تستخدم SAR مجسات فان العسكرٌة التطبٌقات سٌاق فً اما•
 على المحمولة المجسات بواسطة العالمً االستطبلع مثل واسع

 تحسٌن تم وقد المعركة ساحة لمراقبة والطائرات الفضائٌة المنصات
 .المرئٌات فً الصغٌرة االهداف على التعرف ٌمكن بحٌث الدقة
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   SARفي الرادار نظم التصىير 
 ذات مرئٌات التقاط على قدرتها عدمRAR مجسات عٌوب من ان•

  رادار تثبٌت عند مهم غٌر األمر وهذا البعٌد، المدى فً عالٌة دقة
RAR على تثبٌته عند المشكلة تبرز ولكن التصوٌر طائرات على 

 . الصناعٌة االقمار

 أو بؤرة تصنٌع ـو تولٌف فً (Doppler) ظاهرة من االستفادة•
 ذو الرادار مرئٌات دقة لزٌادة الرادار هوائً فً أطول فتحة

 .الجانبٌة الرؤٌة

  حٌث االشارات معالجة فً الهوائً تأثٌر على SARرادار ٌعتمد•
 على الهدف نحو  الكهرومغناطٌسٌة الطاقة بتحوٌل الهوائً ٌقوم

 هذه من المرتدة الطاقة صدى وتسجٌل واستقبال االرض سطح
 المستغرق الزمن بٌن العبلقة اجمالً وحفظ وتخزٌنها االهداف
  التكرار شكل فٌها تغٌر التً المرجعٌة والنقطة الذبذبات لتسجٌل
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  Dopplerظاهرة دوبمر
 من الصادرة (الضوئٌة أو الصوتٌة) الموجات تردد فً تغٌر هً•

 بالنسبة متحرك مراقب قبل من رصدها ٌتم والتً المصدر

 . الموجً للمصدر

  لآلخر بالنسبة أحدهما أو المراقب أو المصدر تحرك حسب تتغٌر•

 . والمراقب المصدر بٌن النسبٌة الحركة عن ناتجة هً•

   م1842 دوبلر كرٌستٌان للعالم نسبة تسمى•

 : فٌزٌائٌة ظاهرة تعتبر•

 التردد من أعلى المقاس التردد ٌكون المراقب من المصدر ٌقترب عندما–

   األعلى الترددات نحو إزاحته ٌتم ، األصلً

 األقل الترددات ناحٌة مزاح أي المقاس التردد من أقل التردد ٌكون بٌنما–

 . المراقب من المصدر ٌبتعد عندما
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 SARٌوضح طبٌعة نظام التصوٌر فً الرادار (  8.18)ان شكل •
محمول على منصة فضائٌة تدور بسرعة ( SAR)بافتراض أن هوائً 

وأن الهوائً ٌبث الذبذبات من الجهة الٌمنى لمحور طٌران ( v)ثابتة 
 الرادار 

فإن شعاع الرادار ٌغطً الهدف ( A)عندما ٌكون الهوائً فً الموقع •
(P ) وٌستمر شعاع الرادار بتغطٌة الهدف على طول المسافة(Ls  )

الذي ٌعتبر آخر موقع للرادار ( C)وحتى الموقع ( A)ابتداءا من الموقع 
 .قبل أن ٌنتهً نت تغطٌة الهدف

 طول على الرادار بأشعة تغطٌته تم قد الهدف أن سبق مما ٌتضح•
  معادلة) األرض غطت التً األشعة عرض إجمالً وتمثل (Ls) المسافة

8.7) 
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 الذقة المكانية لمرئيات الرادار 
 : رئٌسٌن قسمٌن الى الرادار لمرئٌات المكانٌة الدقة وتنقسم•

 العامودي االتجاه على تعتمد :Range Resolution المدى دقة1.

   الرادار طٌران محور على

 السمت اتجاه على تعتمد   : Azimuth Eesolution  السمت دقة2.

   الرادار طٌران لمحور الموازي

 

  اتجاه على الرادار دقة فً تتحكم التً العوامل فان ذلك على وبناء•

 نجد ،ولكن المدى اتجاه مع ٌزداد الرادار دقة عرض ألن الرادار،

 كبل فً الرادار التصوٌر نظم نوعٌة حسب تختلف السمت دقة ان

 RAR  SAR  من
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 Rrدقة المذي ( 1
  الخمية حجم في التحكم ويتم الرادار، نظر اتجاه في الظاىرة الدقة بانيا تعرف•

  نبضة وطول (Ƀ)االنخفاض زاوية بواسطة الرادار دقة تظير التي البكسل
 (Ʈ) الرادار

 ثانية، بالمايكرو وتقاس المرسمة النبضة فترة انيا :الرادار نبضة طول وتعرف•
   .المرئية في افضل المكانية الدقة كانت كمما فصيراً  النبضة طول كان كمما

 من قريبين لكنيما االرض سطح عمى منفصمين ىدفين تصوير يتم لكي •
 الرؤية رادار استخدام طريق عن المدى، اتجاه في ويقعان البعض بعضيما
 الى اليدفين كال من المرتدة اإلشارات استقبال يتم ان الضروري فمن الجانبية
 ىذا فان االشارتين بين تدخل أي حدث واذا منفصل بشكل الرادار ىوائي

 .المرئية عمى اليدفين ظيور في تشوىا سيسبب
 األىداف فان الرادار جانبي احدى من تتم الرادار في التصوير نظم ان وبما•

 عمى اسقاطيا ويتم ، األرضي المدى ضمن تقع األرض سطح عمى الموجودة
 حيث ، األىداف في تشوىات حدوث االسقاط ىذا عن وينتج المائل المدى
 في يقع الذي اليدف من أصغر القريب المجال في يقع الذي اليدف يظير
 (8.19)الشكل ،المساحة في متساويان انيما رغم ،البعيد المجال
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  : السابق المثال خالل من

 الواقعان (A , B) الهدفٌن بٌن المطلوبة المدى دقة على الحصول ٌتم لم أنه نجد

 دقة على الحصول تم بٌنما ، االنخفاض زاوٌة زٌادة بسبب القرٌب المدى فً
 .البعٌد المدى فً الواقعان (D , C) الهدفٌن بٌن المدى
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  Azimuth Resolutionدقة السمث 
 ، الرادار طٌران محور اتجاه فً الدقة أو (Ra) السمت دقة تحدٌد ٌتم•

  علٌها الرادار اشعة تسقط التً األرض سطح منطقة عرض طرٌق عن
 كبل الرادار التصوٌر نظم نوعٌة حسب تختلف السمت دقة ان كما ،

  SAR و RAR  من

 شكل ٌشبه RAR  الرادار اشعة شكل ان : (RAR) فً السمت دقة•
 كلما وتتسع القرٌب المدى من بالقرب ضٌقة فهً ، القمع او المروحة

 RAR الرادار فً السمت دقة تكون وعادة ، البعٌد المدى نجو تجهنا
  ألن ، القرٌب المدى من بالقرب واقعة األهداف تكون عندما كبٌرة

 الرادار موجة طول مع طردٌا تتناسب الرادار اشعة زاوٌة عرض
   .الهدف نحو المرسلة

 هدفٌن أي بٌن المسافة تكون ان ٌجب صحٌحة السمت مدة تكون ولكً•
 ، علٌها الساقطة الرادار اشعة عرض من اكبر السمت اتجاه فً ٌقعان
 للطاقة الموجً الطول كان كلما كبٌرة تكون السمت دقة فان ولذلك

 فانه قصٌر للطاقة الموجً الطول ٌكون عندما ولكن قصٌر المرسلة
 ان نجد ذلك ومع ،السائدة الطقس ظروف اختراق على القدرة ٌفقد

 55   الرادار هوائً طول مع عكسٌا تتناسب الرادار اشعة زاوٌة عرض
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