رادارهای برد بلند و متوسط که به صورت فعال عمل می کنند اولين حساسه مجموعه پدافند هوايی هستند اما آنچه امروزه برای
کشورمان اولويت اصلی محسوب می شود ،شناسايی هواپيماهای با سطح مقطع راداری پايين ،موشکهای کروز و هواپيماهای برد
بلند استراتژيک دشمن است.
برنامه ساخت انواع اصلی رادارهای بومی با توجه به نيازهای نيروهای مسلح ،ظرفيت علمی و امکان تکميل فناوری های الزم ،تدوين
شده و متخصصان صنعت و دانشگاه در نقاط مختلف کشور در اين برنامه ها همکاری کرده اند.
اکثر سامانههايی که پيش از انقالب در اختيار ايران قرار گرفته بود سامانههای المپی بودند که اشعه بااليی را نيز در فضای اطراف
خود منتشر می کردند و يکی از بخش های رادارها که بيشتر دفعات بروز ايراد را داشت همين المپ ها بودند .با توجه به پيشرفت
فناوری در دنيا ،استفاده از اين المپ ها در سامانه ها منسوخ شده و به جای آن از فناوری ترانزيستور ،مدارهای مجتمع و فناوری
های حالت جامد استفاده می شود که هم اکنون اکثر سامانه های داخلی از فناوری المپی تهی و به جای آنها از فناوری های
جديدتر گفته شده استفاده شده است .در آينده نزديک نيز تمامی سامانه های داخلی با زيربخش های ساخته شده از فناوری های
نوين جايگزين می شوند.
همچنين با توجه به شرايط اقليمی و جغرافيايی مختلف اعم از کوهستانهای بلند و مرزهای آبی وسيع در ايران و اينکه پردازش
سامانههای راداری در کوهستان و دريا متفاوت است تغييرات الزم بر روی سامانههای موجود به انجام رسيده تا حذف نويزهای
دريايی و بازتاب های ناخواسته محيط های کوهستانی ممکن شده و اهداف مورد نظر تا برد مؤثری بسيار بيشتر از قبل مورد
شناسايی و ردگيری قرار گيرند که اين امر در راستای افزايش سامانه های موجود در راستای استفاده بهينه از آنها است.
طبيعتاً برای رفع تمامی نيازها راهی جز خريد سامانه های جديد ويا ساخت آنچه مورد نياز است وجود نداشته و نيروهای مسلح
کشورمان با ترکيبی از هر دو راه به سوی آينده حرکت نمودند .از جمله رادارهايی که ساخت آنها مد نظر بوده رادارهايی با عملکرد
در باند وی-اچ-اف از نوع باياستاتيک با برد متوسط در حدود  120کيلومتر ،رادار دوربرد و مولتی استاتيک با قابليت ردگيری در
حين جستجو و برد  500کيلومتر ،رادار جستجو و نظارت هوايی مونواستاتيک با برد نسبتاً باال و دو بعدی و همچنين با برد در
حدود  300کيلومتر و سه بعدی و نمونه ای با قابليت مقابله با جنگ الکترونيک تا  360کيلومتر و انواعی از رادارهای پسيو است.
فرکانس هايی که در دسته وی-اچ -اف قرار می گيرند از قابليت بااليی در کشف اهداف پنهان کار برخوردارند که در ادامه به آن
اشاره می شود.
گفتنی است رادارهايی که در آن فرستنده و گيرنده يکی هستند مونواستاتيک ،آنهايی که فرستنده و گيرنده در دو نقطه متفاوت و
فاصله دار هستند باياستاتيک و مجموعه هايی با چند گيرنده و چند فرستنده جدا از هم مولتی استاتيک گفته می شود.
گفتنی است يکی از روش های پنهان کاری رادار استفاده از سطوح زاويه دار يا منحنی در بدنه هواگرد به طوری است که بازتابش
امواج به محل فرستنده برنگردد  .با استفاده از رادارهايی با فرستنده و گيرنده فاصله دار که در محل های متفاوتی نصب شده اند،
بازتاب های حاصله از هواگرد رادار گريز توسط گيرنده ای ديگر دريافت شده و در نتيجه هدف کشف می شود.
در زمينه خريد رادارهای پيشرفته خارجی نيز دو مورد مطرح ،رادارهای «نبو» و «کاستا» هستند .کاستا يک رادار تاکتيکی هشدار
هوايی با توانايی ويژه ای برای کشف اهداف در پس زمينه و محيط های آلوده به اخالل الکترونيکی است که در باند UHFکار می

کند .بيشينه برد ک شف اين رادار که اهداف را به صورت سه بعدی رديابی می کند  150کيلومتر ،پوشش  360درجه در افق و 25
ئرجه در بلندا و تا سقف  6کيلومتر را داشته و دارای توانايی ردگيری همزمان  30يا  50هدف است.

رادار کاستا در اختيار قرارگاه پدافند هوايی خاتم النبياء ارتش
کاستا از توانمندی بااليی در آشکارسازی و رديابی اهداف با سطح مقطع راداری بسيار کم برخوردار است .اين رادار از نوع تمام
متحرک بوده و به همين دليل از قابليت جابجايی باال و توانايی حضور سريع در مکان های مورد نظر برای ايجاد پوشش راداری
برخوردار است .رادار آن سه تکه بوده که در حال حرکت به صورت جمع شده قرار دارند به طوريکه بخش ميانی در زير و دو بخش
ديگر در طرفين و باال استقرار يافته و برای شروع به کار اين سه قسمت به طور خودکار به هم متصل شده و پايه ای که آنتن روی
آن مستقر است.

در مجموع به ارتفاع حدود  14متر می رسد .بنابرا اعالم منابع خارجی اين رادار در زمان  20دقيقه آماده به کار شده يا از حالت
استقرار به حالت حرکت در جاد تغيير وضعيت می دهد.

کاستا با آنتن های جمع شده در رژه نيروهای مسلح
نبو نيز يک رادار کششی برد بلند و مخصوص هشدار زودهنگام هوايی است که در قسمت بعدی گزارش به آن خواهيم پرداخت.
متخصصان توانمند داخلی برای بهسازی اين رادارها با استفاده از علم بومی خود فعاليت هايی را آغاز نموده اند.
رادار ملی
اولين نمونه راداری که به صورت بومی طراحی و ساخته شد رادار ملی است .اين رادار در کنار گيرندههای ديجيتالی «ناظر  1و »2
که به سامانه های راداری موجود در آن زمان افزوده شدند ساخته شد.
در سال  1377مقدمات طراحی و توليد رادار ملی به وجود آمد .بر همين اساس از اين سال تالشهای فراوانی انجام گرفت که در
نهايت به طراحی و ساخت رادار ملی منجر شد.
نتيجه تحقيقات کارکنان مجرب رادار پيرامون فناوری های روز دنيا باعث شد تا رادار ملی با شرايط برد بسيار باال و تفکيکپذيری
فاصلهای و زاويهای بسيار خوب و از همه مهمتر برای قطع وابستگی از دنيا ساخته شود .در واقع با توجه به ساخت داخل بودن اين
رادار برد بلند امکان پوشش سطح گسترده ای از کشور که قبالً مقدور نبود با ساخت تعداد کافی از آن ممکن شد.

رادار ملی

مهمترين مزيت رادار ملی ،راحتی کار برای تيم فنی و فرآيند تعميراتی است زيرا اين رادار به دليل استفاده از فناوری های نوين به
سرعت عيبيابی و رفع عيب میشود .مزيت ديگر آن آسايش تيم عملياتی است زيرا اين رادار عالئم(اسکوپ) بسيار روشن و واضحی
دارد و کاربر آن ،اهداف مورد نظر را از بين اهداف ثابت به راحتی پيدا میکند .مزيت ديگر رادار ملی خودکار شدن بسياری از
عملکردهای آن است بطوريکه به راحتی به شبکه مکانيزه و يکپارچه پدافند هوايی کشور متصل میشود.
محدوديت رادار ملی بويژه در مورد محدوديتهای راهاندازی ،نسبت به رادارهای موجود کمتر است .درحال حاضر رادار ملی حداقل
در شرق ،شمال و غرب کشور وارد خدمت شده و به عنوان بخشی از زنجيره نظارت هوايی در فواصل طوالنی و هشدار زودهنگام به
کار می رود.

رادار ملی نشان داده است که شرايط جوی در کارکرد آن تأثير بسيار اندکی دارد و در تمام فصول سال و انواع محيط های مرطوب،
کوهستانی و حتی کويری ازمايش شده و کمترين ايراد و محدوديت را نسبت به رادارهای موجود نشان داده است .اين رادار هم
برای اخطار اوليه و هم برای رهگيری هوايی کاربرد دارد و داده های توليدی توسط آن به مراکز فرماندهی و آتشبارهای عملياتی
ارسال می شود تا سريع ترين واکنش نسبت به شرايط نشان داده شود.
80درصد طراحی رادار ملی توسط متخصصان پدافند هوايی و مابقی آن با کمک ساير مجموعه های علمی و صنعتی کشور به
انجام رسيده است.
برد رادار ملی در حدود  450کيلومتر است که آن را در رده رادارهای برد بلند هشدار زودهنگام قرار می دهد .آنتن رادار آن
ساختاری سه تکه و ميله ای-شبکه ای دارد .در نتيجه از جرم آنتن کم شده و مقاوت آن در مقابل باد نيز مناسب است .اين رادار از
نوع ثابت است که در مواضع مشخص راداری نصب شده و به نظر می رسد که نوع نيمه متحرک يدک شونده نيز داشته باشد.
کاشف1-

به گزارش مشرق ،کاشف 1-راداری تمام متحرک ،ميانبرد ،در باند Sبا برد بيشينه  150کيلومتر و سقف 14هزار متر بوده و عملکرد
آن دو بعدی است به اين معنی که دو مختصه مکانی هدف را نسبت به خود می سنجد که شامل فاصله مستقيم و زاويه بوده و پس
از پردازش ،مختصات  xو  yآن را نمايش می دهد که احتماالً مربوط به فاصله افقی و ارتفاع است.

کاشف1-

اين رادار که با نام  TM-ASR-1نيز معرفی شده است توان خروجی  800کيلووات داشته و با توجه به برد خود به عنوان رادار
هشدار ثانويه بکار می رود .با توجه به فرکانس مورد استفاده ،کاشف توانايی کشف اهداف با سطح مقطع راداری پائين مانند
پهپادهای کوچک و موشک های کروز را هم دارد .برای تضمين عملکرد باالی کاشف در فضای نبرد قابليت مقابله با جنگ
الکترونيک )(ECCMنيز برای آن ايجاد شده است.

کاشف 1-در زمينه تصوير؛ سامانه نصب شده روی خودروی جلويی نيز ظاهراً يک رادار است
پس از کشف هدف و رديابی آن ،رادار اطالعات را به مرکز فرماندهی و کنترل ويا آتشبارهای پدافند هوايی ارسال می کند .آنتن اين
رادار که از نوع سهموی )(Parabolicاست قابليت گردش  360درجه و با سرعت های دورانی  6 ،3يا  12دور بر دقيقه را به
تناسب موقعيت راهکنشی(تاکتيکی) و حضور تهديدات در منطقه مدنظر دارد .کاشف همچنين نقشه ای از کالتر(بازتاب های
عوارض سطحی) داده و می تواند مناطق حساس را به صورت تقويت شده در نمايشگرهای چندمنظوره خود نمايش دهد .کاشف
توانايی کشف اوليه بيش از  100هدف و رديابی در حين جستجوی  20هدف را دارد.
تمامی زيرسامانه های اين رادار شامل مولد برق ،اتاق خدمه و سامانه های پردازش و کنترل و ارتباطات و اجزای مکانيکی بازکردن
و حرکت دادن رادار در يک کاميون مستقر شده اند که يکی از عوامل تحرک باالی اين مجموعه است .قابليت اين رادار در آماده
شدن به کار و يا خروج از وضعيت کاری برای حرکت به منطقه ای ديگر بسيار باال بوده و در زمان کمتر از  30دقيقه آماده به کار
می شود .متوسط زمان بين دو ايراد در کاشف 1-بيش از  1000ساعت و متوسط زمان الزم برای تعمير ايراد در آن کمتر از 30
دقيقه است .در نتيجه عالوه بر افزايش اطمينان پذيری آن ،کارکردن و تعميرات الزم نيز در زمان کوتاهی انجام شده و رادار به

چرخه عملياتی باز می گردد .اين رادار در محيطی با سرعت باد  25متر بر ثانيه( 90کيلومتر بر ساعت) و رطوبت  %95توانايی
کارکرد دارد.
کاشف2-
نسل دوم از اين خانواده از رادارهای ايرانی ،کاشف 2-است که با بهسازی های مختلف بر روی کاشف 1-بوجود آمده است .برد
نهايی اين رادار تا  200کيلومتر بوده که حدود % 33افزايش نسبت به نسل قبلی را نشان می دهد .کاشف 2-توانايی ردگيری و
ثبت اطالعات تا 1000هدف را دارد که افزايش  900درصدی آن نسبت به نمونه پيش از خود بسيار قابل توجه است .همچنين
است.
کيلووات
30
آن
مصرفی
برق
فرستنده و گيرنده در اين رادار کامالً از زيرسامانه هايی با فناوری حالت جامد بهره مند شده اند که باعث افزايش قابليت های
عملياتی و همچنين افزايش اطمينان پذيری زيرسامانه های مربوطه می شود .از اينرو قطعاً فاصله بين دو بروز ايراد در کاشف2-
بيشتر از نسل قبلی شده است.

يک تفاوت مشهود ظاهری در دو نسل کاشف ،آنتن رادار آنها است که در نسل دوم به جای آنتنی با سطح يکپارچه از سطح مشبک
استفاده نموده اند .هر دو نوع آنتن ها از سه تکه متصل به هم تشکيل شده اند که در حال حرکت از هم باز شده و در طرفين و
باالی خودروی حامل قرار می گيرند.

آنتن کاشف 2-به دليل مشبک بودن ،جرم کمتری داشته و در نتيجه به توان الکتريکی کمتری برای چرخش نياز دارد و دوام
اجزای متحرک آن نيز بيشتر گرديده و مقاومت آن در برابر باد نيز تا حدودی بهبود می يابد.

در مجموع رادارکاشف 2-به عنوان نمونه ای ميانبرد ،پرتحرک ،سرعت آماده شدن باال ،ظرفيت عملياتی باال و قيمت مناسب که
ساخت تعداد کافی از آن را ممکن می سازد در حلقه های ميانی پدافندی قابليت استقرار در نواحی مختلف را داشته و با توجه به
اتصال از طريق خطوط امن انتقال داده به شبکه يکپارچه کنترل و فرماندهی هوشمند مرتبط بوده و پوشش کارآمدی را به وجود
آورد.
می
خانواده رادارهای کاشف عالوه بر کاربرد به فرم مونواستاتيک در رژه نيروهای مسلح به صورت گيرنده و فرستنده جدا از هم نيز
مشاهده شده اند که نشان دهنده استفاده از اين رادارها در شبکه پدافند هوايی کشور به حالت باياستاتيک ويا مولتی استاتيک
است .البته در قسمت های بعد گزارش نيز يک نوع رادار که عملکرد باياستاتيک دارد را با جزئيات معرفی خواهيم نمود .در مجموع
بايد گفت کاشف های ايرانی از اجزای مهم شبکه دفاع هوايی کشور برای ردگيری اهداف پنهانکار بوده و با تحرک باالی خود در
نواحی الزم مستقر می شوند.
منبع  :سايت مشرق نيوز

