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Radar je elektromagnetický senzor pre detekciu a lokáciu objektov.

-> radar vysiela zo svojej antény elektromagnetické vlny, ktoré sa šıŕia priestorom v určitom smere.

-> niektoré z vysielaných vĺn sú zachytené objektami, ktoré tento signál pohlcujú a odrážajú,nazývame 
ich ciele radaru a väčšinou sú v určitej vzdialenosti od radaru.

-> čast’ tejto energie, je pohltená ciel’ovým objektom, zvyšok je odrazený naspät’ mnohými smermi.

-> niektoré vlny z tejto spätne vysielanej energie sa vrátia naspät’ k radaru a sú zachytené radarovým
prıj́mačom umiestnenom na anténe.

-> po zachytenı ́signálu, sú tieto dáta vhodne spracované a analyzované. Vo výsledku zistıḿe či sú 
zıśkané informácie naozaj požadované dáta zodrazeného ciel’ového objektu.

Ciel’om práce bolo vytvorit’ simulátor, ktorý je schopný,
vo virtuálnom prostredı ́simulovat’ celý priebeh zachytávania 
signálu vyslaného z radaru, cez jeho  zjednodušené odrazenie 
od objektu až po prijatie vracajucého sa signálu spat’ do radaru.

Problém bol riešený v prostredı ́Matlab a to simuláciou trojrozmerného

priestoru, ktorý obsahuje l’ubovolne rozmiestnené pohybujúce sa body,
tie reprezentujú radar a objekty ktoré sleduje. 

V rámci tohto prostredia sa počıt́ajú, zıśkavajú a spracuvávajú všetky potrebné

informácie ako vzdialenosť, uhly a výpočty frekvencie a výkonu vracajucého sa signálu. 

Výsledkom celej práce je plnohodnotne nasimulované prostredie, ktoré demonštruje 

celý proces zachytenia objektu radarom a následne jeho zobrazenie v sprektograme,

ktorý nesie informácie o objekte pred radarom.
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1zdroj: https://www.rfbeam.ch/files/products/18/downloads/Datasheet_K-MC4.pdf

Výstupom simulátoru je surový signál odpovedajúci

Dopplerovským posunom vznikajúcim v namodelovanom

prostredí.  

Príspevok pre vedu a výzkum je veľmi jasný. 

Výzkumné skupiny by túto technológiu mohli využivať 

pri svojej práci, čo by im ušetrilo energiu a snahu

 v manuálnom budovaní rozmiestnenia radarov

 a získavaní dát, ktoré by ďalej použivali na spracovanie 

sinálov. 

Simulátor má slúžiť k prvotnému vyhodniteniu konceptu.

Tzn. rôzne umiestnenie radaru, typ radaru a 

vhodné vlastnosti. 

Tým to sa vytvorí predvýber a pri reálnych testoch sa pojde na isotu. 


