
 پیش گفتار

 می بکار ها هدف موقعیت تعیین و تشخیص برای که است الکترومغناطیسی سیستم یک رادار

 کننده توصیف که باشد می رادیویی ردیابی و سازی کارآش کلمات اختصار رادار کلمه .رود

 بر عالوه پیشرفته و جدید رادارهای توسط امروزه گرچه. باشد می سیستم این اولیه کاربردهای

 ترین مهم از یکی هنوز فرستنده از هدف فاصله تعیین ولی شود می استخراجهم  فاصله هدف

 ( باNRL) دریایی تحقیقات آزمایشگاه از یانگ تیلور 1922 پاییز در. است دستگاه این وظایف

 آشکار را چوبی کشتی یک وجود مجزا گیرنده و فرستنده ( باCW) پیوسته موج یک از استفاده

 پیوسته موج صورت به آزمایشی راداری های سیستم اولین که گفت توان می ترتیب بدین نمودند

 سیستم مهم عالئم بین شده ایجاد تداخل به بستگی ها آن سازی آشکار نوع و کردند می کار

 به .داشت داپلر فرکانس متغیر با متحرک هدف از انعکاسی عالئم فرستنده از شده دریافت

 فرستادن وسیله به دور های هدف یا اشیاء از اطالعات آوری جمع برای ای وسیله رادار طورکلی

 حاصله نتایج نهایت در و برگشتی سیگنال وتحلیل تجزیه و آنها سمت به الکترومغناطیس امواج

 است دستگاهی ناوبری، کمک عمده وسایل از یکی عنوان به رادار .کشیدن می باشد تصویر به را

 هر در تقریباً را دور فواصل در موجود های هدف یا اشیاء سازد می قادر را کننده استفاده که

 آن موقعیت و کشف آلود، مه هوای و شب تاریکی جوی، نامناسب وضعیت ازجمله شرایطی،

 هدفی یا جسم هر فاصله دقیق گیری اندازه برای است ای وسیله رادار همچنین. کند تعیین را ها

 مختلف کاربردهای که است الکترومغناطیسی سیستم یکی رادار .کندی م کشف و بیند می که

 توجه با .باشد می مسافت محاسبه در آن توانایی رادار مزیت مهم ترین اما باشد داشته تواند می

 حاضر کتاب گردید زمینه این در کتابی نگارش به اقدام سیستم راداری ، زمینه در منابع کمبود به

 طول و باندها دوم رادار و فصل اولیه مفاهیم اول به فصل که در است فصل شش بر مشتمل



 در نهایت در رادار می پردازیم. در فصل سوم انواع رادارها بحث می شود و مختلف های موج

 راداری سنجی تداخل ، SAR رادار سیستم به و پنجم و ششم به ترتیب در مورد   چهارم فصل

 راهگشای بتواند کتاب این است امید. شود می ژئودینامیک پرداخته در SAR رادار کاربرد و

 درک و آشنایی زمینه در علوم سایر و ژئوماتیک مهندسی رشته پژوهان دانش و دانشجویان

 نام که ایم گرفته کمک به را زیادی عزیزان کتاب این تکمیل برای .باشد ژئودزی علوم مقدماتی

 و صبر با که دارم را تشکر نهایت مادرم و پدر از کشد می درازا به جا این در آنان همه از بردن

 فعالیت سرآغاز کتاب این که امیدواریم پایان در بودند همراه کتاب تدوین تا من کنار بردباری

  .باشیم شهری توسعه زمینه در پربارتری و بیشتر های کتاب انتشار شاهد آینده در و باشد بیشتر
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