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در تمامی دوران ها یکی از بزرگترین چالش های بشر برقراری  

ارتباط بوده. شاید نتونیم بگیم که شروع این ماجرا چی بوده ولی 

االن به عهده ی میتونیم بگیم قسمت عظیمی از این چالش 

 .مخابراته

شاید شما هیچوقت به این فکر نکردید ک چه اتفاقاتی میوفته وقتی 

ک شما یک کلمه رو توی تلفنتون میگید و این صدای شما تبدیل 

میشه به یک سیگنال الکتریکی و بعد این سیگنال کلی اتفاق های 

عجیب و غریب روش میوفته تا بتونه به صورت یه موج 

طیسی در بیاد و اینکه چطوری این موج داخل فضا الکترومغنا

منتشر میشه و تلفن دوستتون این موج رو دریافت میکنه و اونو 

تبدیل به سیگنال الکتریکی میکنه تا در اخر دوستتون این صدا رو 

 ...بشنوه

این ها چیزهایی که در گرایش مخابرات نه فقط برای یک تلفن 

الکترونیکی بررسی و طراحی کردن ساده بلکه برای هر ارتباط 

 !میشه

کسایی که در این گرایش فعالیت میکنن به دو دسته ی کلی 

تقسیم میشن: کسایی که اطالعات رو تبدیل به امواج 

 الکترومغناطیس میکنن . یعنی یه جورایی اطالعات رو کد میکنن

و دسته ی دوم کسایی هستن که انتشار این امواج و رسوندن 

 !ی به جای دیگه بررسی میکنناطالعات از یه جا
 

  

 مخابرات



 

 :الکترومغناطیس

های الکتریکی و مغناطیسی گیرید که چگونه میداندر این درس یاد می

گیرید که این ها و ... را محاسبه نمایید. همچنین یاد میلولهحاصل از سیم

ها چگونه تغییر های مختلف و همچنین رساناها در محیط عایقمیدان

 .کنیدهای زیادی در ریاضیات کسب مین درس مهارتکنند. در ایمی

مفاهیم مطرح شده در این درس در مخابرات میدان و قدرت کاربرد 

 .دارد

 :۱مخابرات 

 AM اید که تفاوت رادیوآیا تا به حال به این موضوع فکر کرده

کند؟ وقتی در چیست؟ رادیوی ماشین شما چطور کار می FM و

مگاهرتز است یعنی چه؟ چرا  ۸۸جوان گویند فرکانس رادیو می

ها سواالتی ی اینکند؟ همهخش میها رادیو خشبعضی وقت

شود. در داده میهست که در درس مخابرات یک به آن پاسخ 

گیریم که چه کارهایی انجام دهیم تا اثر نویز این درس یاد می

 .خش( کمتر شود)خش

 :سیگنال

کنید صداها با سرعت باال پخش میتاحاال دقت کردید که وقتی صدا را 

تر کنید صداها بمتر( و وقتی با سرعت کم پخش میزیرتر )جیغ جیغی

 دانید؟علتش را می شوند؟می

ها )مثل همین سیگنال صوت( فقط کنید که سیگنالاحتماال االن فکر می

ی زمان قابل بررسی هستند. یعنی هر سیگنال در هر زمانی یک در حوزه

شنوید(. اما در درس دارد )در هر لحظه صدایی خاص را می ایاندازه

ها، که ما برای راحتی فقط به آن ها و سیستمتجزیه و تحلیل سیگنال

های توان سیگنال را در حوزهگیرید که میگوییم، یاد میسیگنال می

گیرید ی فرکانس بررسی کرد. در این درس یاد میمختلفی مثل حوزه

ی زمان( بر یک سیگنال اعمال ک حوزه )مثال حوزهاگر تغییراتی در ی

کند. های دیگر )مثال فرکانس( سیگنال چطور تغییر میکنید، در حوزه

برای نمونه در مثالی که اول گفته شد با فشرده کردن سیگنال در زمان 

گردد ) )تندتر پخش کردن صدا(، سیگنال در فرکانس منبسط می

گردد( و بر که باعث زیر شدن صدا می شوندهای باال ایجاد میفرکانس

های مفاهیم مطرح شده در این درس کاربرد وسیعی در گرایش.عکس

 .مخابرات سیستم و کنترل دارد
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