




 يكي از نيازهاي اوليه انسانهاي نخستين ، ايجاد ارتباط به منظور مطلع ساختن
.يكديگر از خطرها بوده است 

 براي { دود}و يا { صوت}ازنخستين ابزار دست ساز بشر اوليه ، ابزار ايجاد
.بوده است( آگاه كننده ) و يا ( هشدار دهنده ) مخابره پيام هاي 

سرخسپوستان آمريكاي هنوز هم بر فراز قلل مرتفع با روشن كردن آتش دود زا و
ايجاد لكه هاي متناوب دود و با قرار دادن مانعي مقابل آن ، مطابق قراردادهاي از پيش 

.تعيين شده يكديگر را از اوضاع و اخبار آگاه مي سازختند 

تم و نوعي طبل با صداي رسا و رعد آسا در قبايل آفريقايي استفاده مي شود كه هر ري
.  هر آهنگي از آن معناي خاص خود را دارد 





 پيشرفت مخابرات و ارتباطات را مي توان همزمان با تمايل انسان به دومين مرحله
دريانوردي و استفاده از سفرهاي دريايي به منظور كشف مناطق بهتر براي زندگي ،

.دانست ... يافتن منابع غذايي براي ادامه ي حيات ، جنگ و دفاع در برابر دشمنان و 
قواعد استفاده از پرچم و عالئم آن با همه ي سادگي ، اساس سيستم هاي كدگذاري

.امروزي مي باشد ( كدينگ ) 



 به عنوان يك ( نامه ) در شكل گيري روشهاي ارتباطي ، استفاده از سومين مرحله
هت به بيان ديگر با پيدايش خط و نوشتار ، روش ديگري در ج. پيام نوشتاري است 

.ايجاد ارتباط بر راه بشر قرار گرفت 

ان ايردر ( نامه ) شايد بتوان ادعا كرد منظم ترين سيستم هاي ارسال دست نوشته 
وجود داشته است باستان 

وار زماني كه چاپارخانه ها با تربيت افراد زبده و ورزيده اي به نام چاپار پياده و يا س
.بر اسب وظيفه مهم انتقال پيامها و مراسالت را بر عهده داشتند



اما مخابراتي كه امروز ميشناسيم از زمان كشف الكتريسيته پا به عرصه ظهور نهاد.
 خالصه سير تكاملي علوم مخابرات به شرح زير مي باشد:
تالش جدي براي مهار و استفاده از الكتريسيته از اوايل قرن هجدهم توسط گيلبرت دانشمند .

انگليسي
1786كشف امكان گردش مداوم جريان برق توسط لويچي گالواني در سال . 
تكميل اقدامات لوييچي توسط دانشمنداني چون فاراده و آمپر. 
ابداع دستگاه تلگراف و قانون مورس توسط ساموئل مورس. 
(انقالب بزرگ مخابرات ) اختراع ميكروفن و دستگاه تلفن توسط الكساندر گراهامبل . 



م با اين توصيف تاريخچه پيشرفت و تكامل ارتباطات را در چهار مرحله خالصه مي كني:

مرحله اول . ..(دود ، آتش ، طبل و ) دوره ارتباطات سمعي و بصري : 1

مرحله دوم . (عالئم پرچم در دريانوردي ) دوره عالئم و  قرار دادها : 2

(نامه و نامه نگاري ) دوره پيام رساني : مرحله سوم 3.

مخابرات با مفهموم امروزي كه متاثر از شاخه هاي مختلف علوم فيزيك : مرحله چهارم 4.
:كه خود شامل چهار دوره است ... ( الكتريسيته ، مغناطيس و ) 

(متاثر از جريان الكتريسيته ) دوره تلگراف با سيم •
(جريان الكتريسيته ، ميكروفون)دوره تلفن با سيم •
(امواج الكترو مغناطيس ، الكترونيك ) دوره راديو •
...(تلكس ، فاكس ، ماهواره ، ارتباطات ليزري ، اپتيكي ، كامپيوتري و ) دوره نوين •



از محلي به محل ديگر كه ( خبر ،گزارش ،اطالعات : شامل ) علم انتقال پيام :مخابرات
.از وسايل و امكانات مختلف استفاده مي شود ( مخابره پيام ) براي ايجاد اين ارتباط 

.تانتقال و گيرنده اس، محيط فرستنده : سه قسمت اصلي شامل به معناي ارسال پيام و مخابره

 ي نوعي انتقال انرژي است بدون انتقال ماده كه در اثر حركت ارتعاشي ماده توليد م:موج
.شود 

اده به عبارت ديگر موج انرژي حاصل از منبع ارتعاشي را با خود منتقل مي كند ، بدون آنكه م
:منتقل شود ، مانند 

، موج آب كه در اثر ارتعاش به وجود آمده در مولكول هاي آب توسط يك منبع انرژي مانند باد
.به وجود امده است ... پرتاب سنگ و 



(  همدت زمان يك ثاني)انجام شده در واحد زمان كامل( نوسانات ) تعداد ارتعاشات :  فركانس

طي مي كند و عالمت اختصاصي آنكامل( نوسان ) مسافتي كه يك  ارتعاش :   طول موج
λ(الندا ) و واحد اندازه گيري آن متر (m ) مي باشد  .

 هميشه رابطه ي زير برقرار است:  فركانس و طول موجرابطه بين

λ =
C

ƒ

λ =طول موج بر حسب متر
= Cسرعت انتشار نور در خالء
= ƒفركانس بر حسب هرتز



امواج راديويي خود از نوع الكترومغناطيس هستند  و از فركانس : امواج راديويي
102

.مي نامند باند امواج راديويي هرتز را 1011تا 

كه امواج راديويي بر حسب محدوده فركانسي خود به باند هاي مختلفي تقسيم بندي مي شوند
:از ميان آنها امواج مورد استفاده در سيستمهاي راديويي عبارتند از 

H.F   )            ــV.H.F ــU.H.F  )



 مشخصات امواج راديويي:

عالمت 
فركانسمحدوده فارسينامنام التيناختصاري

( MHZ )
مورد استفادهλطول موج   

H.FHigh Frequency
فركانس

متر100تا 310–30باال

ل  ارتباط بين نقاط با فواص.1
دور يا متوسط

انتشار صوتي.2
سيستمهاي اعالم خطر.3

V.H.F

Very
High Frequency فركانس

متر10تا 301–300باالبسيار

ل  ارتباط بين نقاط با فواص.1
نزديك

يصوتي و تصويرانتشار.2

U.H.FUltra
High Frequency

فركانس 
300-3000فرا باال

100تا10

سانتي متر

ارتباط هوا به هوا. 1
هوا به زمينارتباط.2



 شامل ارتباط يك طرفه و دو طرفه مي باشد : انواع ارتباط.

همواره در يك سوي محيط  انتقال ، فرستنده و در طرف ديگر ، : ارتباط يك طرفه (الف
.گيرنده قرار دارد ، مانند ارتباط راديويي و تلويزيوني 

فرستنده
محيط
انتقال
پيام

گيرنده



 انواع ارتباط:

همواره در هر دو سوي محيط  انتقال ،  هم فرستنده و هم گيرنده  : ارتباط دوطرفه (ب
.قرار دارد ، مانند ارتباط  تلفني و بي سيم 

فرستنده
محيط
انتقال
پيام

گيرنده



 م كشي روشي براي ايجاد ارتباط كه در آن نيازي به سي: ( راديو تلفني ) ارتباط بي سيم
.ود مبادله مي ش( راديويي ) بين نقاط نيست ، بلكه پيام ها توسط امواج الكترومغناطيس 

مزايا و معايب ارتباطات بي سيم 
:مزايا ( الف 

عدم آسيب پذيري نسبي.1

امكان برقراري ارتباط در حال حركت. 2
امكان ارتباط مستقيم بين هوا ، زمين ، دريا. 3
برد نسبتا  زياد. 4
دارا بودن پوشش منطقه اي. 5
قابليت انعطاف در ارتباطات. 6



 ( راديو تلفني ) ارتباط بي سيم:

مزايا و معايب ارتباطات بي سيم 
:معايب ( الف 

(امكان شنود ) منيت كم ا.1
(طبيعي يا ساخته ي بشر ) تاثير پذيري در مقابل پخش پارازيت . 2
امكان تداخل امداج. 3
احتياج به پرسنل فني جهت بهره برداري و نگه داري. 4
هم در خصوص تهيه دستگاه ها و هم در خصوص استقرار ) هزينه نسبتا باال . 5

... (ايستگاهاي ثابت و تكرار كننده در نقاط مرتفع و صعب العبور و 





 نقاط كور راديويي:

نقطه يا مجموعه نقاطي كه در آنها هيچگونه امواج راديويي در باند  
فركانسي مورد نظر به دستگاه گيرنده نمي رسد



 دبه طور كلي امواج راديويي از نظر انتشار به دو گروه تقسيم مي شون:امواج راديويي
( Ground Waves) امواج زميني . 1
(Sky Waves) امواج آسماني .2

ار اين امواج پس از انتشار از آنتن فرستنده  در سطح زمين و موازي با آن انتش:امواج زميني 
.پيدا مي كنند 



 دبه طور كلي امواج راديويي از نظر انتشار به دو گروه تقسيم مي شون:امواج راديويي
( Ground Waves) امواج زميني . 1
(Sky Waves) امواج آسماني .2

ته و اين امواج پس از انتشار از آنتن فرستنده به سمت اليه هاي اتمسفر باال رف:امواج آسماني 
ت مي توسط اليه اي تروپوسفر و يونسفر منعكس شده و در محل گيرنده ي زميني قابل درياف

.باشند 



 انتشار امواج در باندH.F:

متر و 100تا 10مگاهرتز و داراي طول موج  30تا 3در محدوده فركانسي  H.Fامواج باند 
.  به دو صورت امواج زميني و آسماني منتشر مي شوند 

فاصله ي خيلي كمي را بر روي سطح زمين طي مي كند  و حتي H.Fامواج زميني در باند 
د اگر توان فرستنده را تا چند وات افزايش دهيم ، حداكثر فاصله اي كه اين امواج طي مي كن

.كيلومتر مي رسد12تا 10به 
(مگاهرتز صادق است60تا 30متر يعني فركانس هاي 50تا 10اين مطلب براي طول موجهاي ) 



 خصوصيات امواجH.F:
داراي انتشار دو مرحله اي مي باشند بدين معنا كه موج دو بار توسط  H.Fامواج باند . 1

در و اين خاصيت امواج( همانند شكل زير ) يونوسفر و يك بار توسط زمين منعكس مي شود 
.باعث افزايش فاصله مسير ارسال در اين نوع انتشار مي شود  H.Fباند 



 خصوصيات امواجH.F:
كيلومتر مي باشد كه اين فاصله در 4000حدود H.Fماكزيمم فاصله پرش براي امواج باند . 1

رابر حالتي است كه جهت انتشار امواج مماس بر سطح زمين يعني زاويه انتشار با سطح زمين ب
(θ=0. )صفر باشد 



 استفاده ي عملي از امواج باندH.Fدر ساعات مختلف شبانه روز:

براي برقراري ارتباط بين نقاط دور درست در ساعات روز كوتاهترين طول موج . 1

.متر باشد 25تا 10بايد بين  H.Fاستفاده شده در باند 

براي مقابله با تضعيف اليه هاي يونوسفر به خصوص در ساعات مياني روز . ظهر و ) 2
.ميزان توان فرستنده را باال مي برد ( بعدازظهر 

متر براي برقراري 35تا 25هنگام طلوع و غروب خورشيد استفاده از طول موج هاي 3.
.ارتباط مناسب مي باشد 





 اين منطقه بين مناطق دريافت امواج زميني و آسماني است :منطقه سكوت.
امال در اين حالت موج زميني نمي تواند به منطقه سكوت برسد زيرا در فاصله ي معيني از فرستنده ك

.توسط زمين جذب مي شود 
عي شعاع منطقه سكوت بستگي به توان تشعش. از سوي ديگر موج آسماني به اين منطقه نمي رسد 

.كيلومتر مي باشد 100فرستنده داشته و حداكثر اين شعاع 



 انتشار امواج در باندU.H.F / V.H.F:
متر  10تا 1مگاهرتز و داراي طول موج  300تا 30در محدوده فركانسي  V.H.Fامواج باند 
0.1تا 1مگاهرتز و داراي طول موج  3000تا 300در محدوده فركانسي  U.H.Fامواج باند 

.متر مي باشند 

انتشار امواج در هر دو باند ذكر شده از طريق انتشار امواج زميني است  و امواج زميني 
ل جذب به دلي) منتشر شده در اين دو باند نسبت به افزايش فاصله سريعا كاهش پيدا مي كنند 

(.امواج توسط زمين 

داراي فركانس بااليي مي باشند ، از آنها U.H.F / V.H.Fاما به اين دليل كه امواج باندهاي 
.مي توان در برقراري ارتباط بين نقاط با فواصل متوسط بهره مي برد 



 خصوصيت امواج  باندU.H.F / V.H.F:

مورد استفادهتاثير نويزميزان انعكاسكور راديوييميزان نقاطنوع باند

V.H.F(موانع كم ) مناسب براي نقاط روستايي زيادزيادكم

U.H.Fشهريمناسب براي نقاطكمكمزياد

در  V.H.Fمناسب تر از باند  U.H.Fبا بررسي جدول فوق به اين نتيجه مي رسيم كه استفاده از فركانس هاي باند 
.مي باشدV.H.Fبر روي آن كمتر از باند ( نويز ساخت بشر ) شهرها مي باشد، زيرا اثر نويز خارجي 

.است  V.H.Fاز طرف ديگر ميزان انعكاس در اين باند بيشتر از باند 
.به آنتن گيرنده مي رسد و ارتباط بهتر استV.H.Fدر نتيجه امواج با شدت بيشتري از باند 



مقدمه:
و راحت ارتباطات راديويي ويژگي هايي دارد كه استفاده كنندگان را ملزم به رعايت قوانيني به منظور بهره برداري بهتر

.تر مي نمايد 
م مقررات مي باشد كه توسط سازمان تنظي( قوانين راديو تلفني  يا قوانين ارتباطات راديويي )  اين قوانين موسوم به 

.ارتباطات راديويي تنظيم و تدوين و اجرا مي شود 
«ازدممكن مي سسريعتر و دقيق تر ، راحت تر ، مطمئن تر به طور كلي به اقداماتي گفته مي شود كه عمل انتقال پيام  را »

قانون مند كردن قوانين ارتباطات راديويي همواره بر سه اصل استوار است

امنيت
دقت 

سرعت



 باعث مي شود كه اشخاص غيرمجاز به اطالعاتي كه از طريق مركز ( امنيت ) رعايت اصل
.ارتباطات مبادله مي شود ، دسترسي پيدا نكنند

.وقتي حاصل مي شود كه پيام ها از طريق رمز مبادله شود ( امنيت) حداكثر 

 ي در مكالمه پيام يكي از موارد حساس و مهم است ، چون امكان دارد با يك اشتباه جزئ( دقت ) اصل
.و كوچك ، معني و مفهوم پيام به كلي تغيير نموده و خسارات جبران ناپذيري به وجود آيد 

 در مكالمات باعث جلوگيري از اتالف وقت در مبادله پيام ها مي گردد ، ( سرعت) رعايت اصل
ممكن است جنبه ( مثال عمليات نجات ) چرا كه ارسال برخي از پيام ها در يك مقطع زماني خاص 

.  حياتي داشته باشد 





 در تلفن هاي شهري ، وقتي يك مشترك پيامي براي مشترك ديگر دارد ، با گرفتن شماره
.اصطالحا به  وي زنگ  مي زند

.گوشي را بر مي داردو صداي زنگ به مخاطب مي فهماند كه كسي با او كار دارد 

در ارتباط راديو تلفني به دليل ماهيت ساختاري آن چنين امري ممكن نيست.
.يعني براي خبر كردن طرف مقابل بايستي تدبيري ديگر انديشيده شود 

(در ارتباطات از اهميت ويژه اي برخوردار استجواب دادن و صدا كردن از اين رو است كه روش ) 

 وصدا كردن تمامي فعاليت هاي ارتباطي مخابرات در اولين اقدام در جهت برقراري ارتباط يعني
شكل مي گيرد وبراي هر اقدامي اعم از ارسال پيام ، حضور و غياب ، دستور تعويض جواب دادن 

بل متقاجواب دادن و صدا كردن در ابتداي كار از شيوۀ ... كانال ، دستور اعالم سكوت راديويي و 
.استفاده نمود 



 كلمه يا عبارتي كه نشانگر واحد ارتباطي باشد را گويند: اسم معرف.

 ، واحدهاي عامل براي انتخاب افراد غير مسئول و همچنين رعايت قانون سرعت در ارتباطات
اسامي غير حقيقي از سوي مركز مخابرات انتخاب و به هر يك از واحدها مرتبط با يكديگر 

.واگذار مي شود تا در صورت مخابره پيامي ، همديگر را با اين اسامي صدا كنند 

هت اسم معرف مي تواند كلمه ، حرف و يا تركيبي از آنها باشد كه بنا بر ضرورت و ج
.رعايت اصل امنيت هر چند وقت يك بار تعويض مي گردد 

كه در يك( اعم از ثابت يا متحرك ) به مجموعۀ چند واحد راديويي : شبكه راديويي
)  ز فركانس و در محدوده ي برد يكديگر و تابع و تحت كنترل يك ايستگاه مرك

.باشند( موسوم به ايستگاه راهنماي شبكه 



صدا كردن در شبكه هاي ارتباطي روشهاي مختلف دارد

 (  مهران ) در اين نوع صدا كردن اگر اسم معرف  واحد صدا كننده را :صدا كردن معمولي( الف
:فرض كنيم ، روش كار به اين صورت مي باشد ( مالك ) و اسم معرف واحد جواب دهنده را 

(صدا ) مالك          بهمهران      از:   مهران 
(جواب )گوشم       بهمالك    اينجا :   مالك 



صدا كردن در شبكه هاي ارتباطي روشهاي مختلف دارد

 در اين نوع صدا كردن كه به منظور تسريع در برقراري ارتباط ، در: صدا كردن مختصر( ب
اكثر موارد از آن استفاده مي شود ، واحد صدا كننده ابتدا اسم معرف طرف مقابل را صدا كرده و 

سپس با ذكر اسم معرفش ، خودش را معرفي مي كند و در پاسخ ، واحد جواب دهنده فقط نام معرف 
.را اعالم مي كند(به گوشم ) خود و وا ژه 

 روش كار به اين صورت مي باشد  :

{يا مالك ، مهرا ن } مالك از مهران( : مهران) واحد صدا كننده 

مالك به گوشم( : مالك) واحد جواب دهنده 



صدا كردن در شبكه هاي ارتباطي روشهاي مختلف دارد

 در اين روش الزم است عالوه بر اسامي براي واحدهاي مختلف شبكه و: صدا كردن شبكه اي ( الف
.ديك اسم معرف براي شبكه نيز در نظر گرفته شو( ايستگاه راهنماي شبكه ) همچنين مركز 

واحد تحت كنترل يك مركز وجود داشته باشند ، مطابق چارت زير اسامي 4مثال اگر در يك شبكه ، 
و همچنين اسم ( مهران) و اسم معرف مركز را مركز  ( 4تا نجات 1نجات ) واحد  را 4معرف براي 

به قرار دهيم ، آنگاه اگر مركز پيامي را براي كليه واحدها داشته ياشد( فرماندهي) معرف شبكه را 
:طريق  زير عمل مي كند 

فرماندهي ، مهرانيا     فرماندهي از مهران    
:سپس تك تك واحدها به ترتيب آمادگي ، خود را براي دريافت پيام اعالم مي كنند 

به گوشم  4نجات ... گوشم  به 3نجات ... گوشم  به 2نجات ... به گوشم  1نجات 



مهران

4نجات  3نجات  2نجات 1نجات 



 يط براي مدت معين و يا به دليل شرا( خاموش كردن دستگاه بي سيم ) در اصطالح به قطع ارتباط
.خاص با قرارداد قبلي اطالق مي شود

(بامداد روز بعد به صورت هر روز 5تا 24مثال اعالم سكوت راديويي از ساعت ) 

*مهم تذكر * 
(مركز ) صدور دستور سكوت راديويي فقط در صالحيت ايستگاه راهنماي شبكه 

.مي با شد كه به منظور اهداف مخابراتي ، عملياتي يا امنيتي صورت مي گيرد 

شكستن سكوت راديويي به جزء در موارد خاص و اضطراري ممنوع مي باشد



 به عملي گفته مي شود كه طي آن ، واحد يا واحدهايي ملزم به عدم ارسال پيام در مدت معين و يا
است فقط ( به گوش ) در اين حالت اصطالحا واحدي كه . رسيدن به شرايط خاصي مي باشد 

.پيامهاي ارسالي در شبكه را دريافت مي كند و هيچ پيامي را ارسال نمي نمايد
 ( به گوش ) راديويي در اين است كه در حالت ( به گوش ) و ( سكوت ) تفاوت دو دستور ،

ز اپراتور موظف به گوش دادن به پيام هاي رد و بدل شده در شبكه مي باشد و به محض اين كه مرك
.واحد مذبور را صدا كند ، مجاز است اعالمآمادگي كرده و از حالت به گوش در آيد

*تذكر مهم * 
ابالغ اين دستور نيز تنها در صالحيت ايستگاه راهنماي شبكه مي باشد و جزء در موارد خاص و 

.اضطراري ، ارسال پيام به هنگام اين وضعيت مجاز نيست 



 دن و اختالفات جوي يا ضعيف ش( پارازيت ) در كار با دستگاهاي مخابراتي ، گاهي آثار اغتشاش
:ند ، زيرا گيرندگي و فرستندگي دستگاه يا موانع جغرافيايي ، دريافت پيام را بسيار مشكل مي ك

.تبيشترين نوع استفاده وخواندن پيام ها به طريق حرفي ، كلمه اي يا عددي به صورت رمز اس: الف 
.بعضي از حروف الفبا يا اعداد از نظر بيان كردن هم آهنگ و مشابه است : ب   
.پيام ها بايد در كوهتاترين زمان ممكن ارسال  و دريافت گردد : ج   

هاي بنابر اين براي جلوگيري از اتالف وقت و باال بردن كيفيت بهره برداري از دستگاها و شبكه
.استفاده مي شود هجي كردن    مخابراتي در شرايط خاص از روشي به نام   

:مثال براي تفهيم كلمه بالگرد به ترتيب اين كلنه را هجي مي كنيم 

دارو درويا ، رگربه ، گالله ،لاحمد ، ابنفشه ، ب



 با توجه به ضابطه هاي موجود در قوانين ارتباطات راديويي ، اجراي اين مقررات در شبكه از
.اهميت بااليي برخوردار است 

بنابر اين الزم است ضمن رعايت موارد قوانين ارتباطات راديويي از اجراي موارد زير اكيدا 
:خودداري كنيم 

شكستن سكوت راديويي قبل از صدور دستور. 
(بر خالف رمز ) مخابره ي نام و محل واحدها به كشف . 
تنظيم و آزمايش بيش از حد دستگاه. 
استفاده از كد رمز غير مصوب. 
مخابره ي غير رسمي و خصوصي بين اپراتورها و غيره. 
هراديويي بدون كسب مجوز از ايستگاه راهنماي شبك( فركانس ) تعويض كانال . 



 است كه ... معموال پيام هاي مركز مخابرات شامل دستورها و فرامين مخابراتي ، امدادي ، نظامي و
ول توسط باالترين مقام مسئ... فرامين مخابراتي توسط اپراتور مركز و فرامين امدادي ، نظامي و 

.و يا نماينده مجاز او صادر مي شود 
ايستگاه راهنماي شبكه به منظور اجراي قوانين و بهبودي ارتباط ، وظايفي به عهده دارد:
راه اندازي و اداره شبكه ارتباطي. 
حفظ انضباط شبكه. 
تعيين جانشين هنگام ترك شبكه با مجوز مسئول مستقيم خود. 
تغيير فركانس كار شبكه در مواقع الزم.
حضور و غياب ايستگاهاي موجود.
اعالم سكوت و به گوش راديويي و دستور لغو آن.
(رسيد گرفتن ) اطمينان از دريافت پيام هاي ارسالي از مركز .
پيشگيري و مقابله با سوء استفاده افراد غير مجاز از شبكه.




