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 .هاآنتن مشخصه گيريها و فنون اندازهبا روش ییآشنا: هدف

 

، ها يرگي اندازه در ها فاصله آنتن ريتاث) ها مشخصات آنتن يرگي اندازه هاي دانيبا م ییآشنا: سرفصل مطالب درس

حذف انعکاس زمين، اثر انعکاس  -باز، ميدانهاي شيب دار يفضا يها دانيم، آنتن شیآزما هاي دانمي و ها اطاق یمعرف

بدون انعکاس، ميدان فشرده،  یو هرم یلياطاق مستط ده،يسر پوش يها دانيم، ميدان رسيده به آنتن گيرنده يزمين رو

از تشعشعات  یخطرات ناش، کینزد دانيدور با استفاده از م دانيم نييتع هاي اطاق، جاذبهاي الکترومغناطيسی

دهنده  رييگرداننده و دستگاه تغ ،يپرتو بردار يها ستميو س يپرتو بردار) یپرتو تشعشع يرگي اندازه(، یسيالکترومغناط

در  اسيمق رييمدل و تغ يآنتن ها، يرگي فرستنده و اثر آن در اندازه يآنتن ها، ( positionerآنتن ) تيوضع

 هاي روش (،کنند یم جادیانعکاس ا يرگي اندازه يها دانيکه در م یدستگاه ها و اثر اجسام ونيبراسيکال، يرگياندازه

روش استفاده از دستگاه ، روش استفاده از آشکار ساز فاز، ها آن در آنتن نييتع تيمرکز فاز و اهم) مرکز فاز نييتع

روش استفاده از ثبات  ته،یويرکتیدا يرگي اندازه هاي ستميس، یته و بهره آنتندایرکتيو گيري اندازه(، شبکه گر ليتحل

و  روش  یبهره آنتن با دو آنتن، روش سه آنتن نييتع، روش استفاده از انتگراتور ،یو روش استفاده از ثبات قطب یليمستط

روش استفاده از منابع ، نیيفرکانس پا ایبا لوب پهن  ها بهره آنتن يرياندازه گ، انتقال بهره ای اي سهیروش مقا، يریتصو

 پالریزاسيون گيري اندازه(، آنتن زیدرجه حرارت نو نييتع، اثر عدم تطابق قطبش ،یکیاثر عدم تطابق الکتر، یهانيک

روش ها و ، مختلف يقطبش ها نيروابط ب گر،ید يقطبش به قطبش ها کی هیتجز، انواع قطبش و مشخصات آنها)

روش اندازه گيري (، جهت چرخش قطبش نييمتعامد، تع یقطبش با دو آنتن قطبش خط نييقطبش، تع نييتع يها ستميس

محاسبه سطح  يروش نظر، استاتيک بی يمقطع رادارمونواستاتيک و سطح  يسطح مقطع رادار) يسطح مقطع رادار

تفرق و پخش از صفحات صاف، تفرق از ، کره يسطح مقطع رادار ،يرویاستوانه با سطح مقطع دا کی يمقطع رادار

موج ساکن، روش موج ممتد، روش رادار  بیروش استفاده از ضر، اي و سه گوشه اي دار دو گوشه هیرفلکتور زاو

FM/CW یپالس، روش رادار.) 
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