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Abstract 
      This paper presents an exploitation of the existing two dimensional radars 
(2D) which have two identical antennas for reception to be upgraded to a three 
dimensional radar (3D) in order to measure the height as well as the slant range 
and azimuth direction. The height measurement is important for preliminary 
information for reducing the time required for acquisition. Software Defined 
Radio (SDR) is chosen for the implementation of height finder processor is given 
in this paper. Design parameters are selected for the proposed height finder 
processor in order to accommodate SDR requirement. This work is also concerned 
with the analysis of the parameters which affect the accuracy of height finding. 
These parameters include the refraction index, smooth surface reflection, 
divergence and rough surface reflection. The results of the analysis show the 
feasibility of this proposal to upgrade the 2D to 3D radars. 
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  تطویر رادار الكشف ثنائي األبعاد إلى رادار كشف ثالثي األبعاد باستخدام
     )SDR (  

  الخالصة
التي تستخدم هوائيين متمـاثلين  2D). (لثنائية األبعاديتضمن هذا البحث استثمار الرادارات ا     

لالستالم بتطويرها لتكون ثالثية األبعاد لغرض قياس ارتفاع األهداف إضافة إلى قيـاس مـدى   
قياس االرتفاع مهم لتامين المعلومات األولية لغرض تقليل  .االتجاه األفقيةالهدف المائل وزاوية 

تم اختيارها لبناء وحدة ) SDR(ة البرامجيات المعرفة راديويا تقني .الزمن ألالزم لمتابعة الهدف
المخطط الكتلي لوحدة معالج إيجاد االرتفاع المقترحة تم تضمينه في هذا  .معالج إيجاد االرتفاع

 .)SDR(القيم التصميمية لوحدة إيجاد االرتفاع تم اختيارها بما يتالءم مع متطلبات تقنية .البحث
هـذه العوامـل تتضـمن     .ث تحليل للعوامل المؤثرة في إيجاد االرتفاعكذلك يتضمن هذا البح

االنكسار ومعامل االنعكاس من السطوح الملساء واالنفراج ومعامل االنعكاس مـن السـطوح   
 . نتائج التحليل بينت معقولية تطوير الرادارات الثنائية إلى رادارات ثالثية .الخشنة
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