
 - 1 - 

 مختصری از امواج رادیویی و تقسیم بندی باند ها و فرکانس ها

گسترش  هاي فركانسي و امواج راديويي در حالامروزه و در عصر پيشرفت تكنولوژي، كاربرد و استفاده از طيف

ها هستند كه ها و كابليت اين فناوري كاهش حجم اتصاالت و وسايل رابط همچون سيممزترين روزافزون است. مهم

 شوند. گردند. به طوري كه روابط بدون سيم جايگزين مطمئن آنها ميها ميگير هزينهدر نتيجه موجب كاهش چشم

نظور مت. بدين وار اسارتباطات به وسيله امواج راديويي، برپايه قوانين فيزيك و انرژي امواج الكترومغناطيسي است

 گذرانيم.ز نظر ميبرخي مفاهيم اوليه مربوط به اين موضوع را به اجمال ا

ي ايم. فضاي اطراف ما آكنده از امواج راديويو ... را شنيده UHF, VHF, AM, FM* همه ما تاكنون عباراتي نظير 

 ومغناطيسيباشند. اصوال يك موج راديويي يك موج الكتراست كه در تمام جهات در حال انتشار و عبور و مرور مي

هاي مختلفي هستند، كه برحسب گردد. امواج راديويي داراي فركانسميباشد كه معموال توسط آنتن منتشر مي

ديريت و كميته ملي ارتباطات مسئوليت م FCCاند. در آمريكا بندي شدهكاربري مطابق با استانداردهايي تقسيم

 هاي فركانسي و صدور مجوز و يا تعيين استانداردها را برعهده دارد.گيري در مورد تخصيص طيفتصميم

ناوري فترين مزاياي اين يابند. اين امر يكي از مهممواج راديويي در هوا با سرعتي نزديك به سرعت نور انتقال ميا

 به عهده دارد. باشد كه نقش بسزايي در تسريع ارتباطمي

ت تر، جههاي بزرگست و براي فركانسا "سيكل بر ثانيه"يا  "هرتز" hertzگيري فركانس راديويي واحد اندازه 

تقسيم   شود. در جدولو ... استفاده مي "مگا هرتز" MHz، "كيلوهرتز" KHzخواندن و نوشتن از عباراتي مانند 

 ها برحسب واحد آمده است.بندي فركانس

توانيد، مي ها و باندهاي مختلفي هستنتد، به وسيله يك گيرنده مخصوص راديويي شماامواج راديويي داراي فركانس

يويي تگاه راديك ايس همان گيرنده را دريافت نماييد. براي مثال زماني كه شما مشغول گوش دادن بهامواج مربوط به 

تواند گستره فركانسي ا ميشما تنه FMكند. راديوي را اعالم مي FMو باند  MHz 91.5هستيد، گوينده فركانس 

 تخصيص يافته مربوط به خود را دريافت نمايد.

Wavelength سيگنال الكترومغناطيسي با فركانس يا بسامد آن رابطه معكوس دارد، بدين معني يك  موج يا طول

هاي بلند تر مسافت هاي با طول موج. در كل سيگنال باشدترين طول موج را دارا ميكه باالترين فركانس كوتاه 

اي طول موج كوتاه هاي دارپيمايند و از قابليت نفوذ بهتري در ميان اجسام در برابر سيگنالبيشتري را مي

 برخوردارند.
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 جدول باندهای فرکانسی

 

 

 

 

 

 

 نمادها تقسیمات گستره فرکانس مخفف باندها

b.mam ( 3-30) KHz هزارمتری ۱۰امواج  VLF 

b.km (30-300) KHz امواج کیلومتری LF 

b.hm (300-3000) KHz امواج هکتامتری FM 

b.dam (3-30) MHz امواج دکامتری HF 

b.m (30-300) MHz امواج متری VHF 

b.dm (300-3000) MHz امواج دسیمتری UHF 

b.cm (3-30) GHz امواج سانتیمتری SHF 

b.mm (30-300) GHz امواج میلیمتری EHF 

 3000GHz-300 امواج دسیمیلیمتر  
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 : است آمده آنها از خیبر زیر در دارد را خود خاص کاربردهای گروه هر شد ذکر قبال که امواجی بندی دردسته 

 متحرک هوانوردي-۱

 ناوبري راديويي-۲

 آماتور -۳

 آماتور ماهواره اي-۴

 پخش همگاني صدا-۵

 متحرک خشكي -۶

 متحرک دريايي-۷

 هواشناسي ماهواره اي -۸

 ديويي و ماهواره ايتعيين موقعيت را-۹

 تحقيقات فضايي-۱۰

 پخش تصاوير تلويزيوني-۱۱

 ه بندي هستند.و غيره... كه خود نيز داراي دست

مواج يدانيد ار كه ميك موج راديويي يك موج الكترومغناطيسي است كه ميتواند بوسيله يك آنتن انتشار يابدوهمانطو

 وز امواج ابرخي  سوالهاي ابتدايي شما ممكن است اين باشد كه چرا  يكي از  راديويي فركانسهاي متفاوتي دارند

اي گيرنده بوسيله راديوه چرا "F M"رک منتشر مي شوندمثال باند فركانسهايي كه حتي بر روي يك باند مشت

 خانگي قابل دريافت نمي باشند؟

 

پاسخ اين است كه گيرنده خانگي شما فقط ميتواند باندهاوفركانسهايي را كه كارخانه سازنده از پيش براي آن تعيين 

 مي باشد را دريافت نمايد. megahertz   108   تا megahertz   88  بين     FM  كرده و مثال براي موج
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 در زیر بخشی از کاربردهای این امواج با ذکر محدوده فرکانسی آمده است:

 1.7MHzكيلو هرتز تا  535از  AMراديوهاي 

 MHz 26.1تا  MHz 509راديوهاي موج كوتاه: 

  27.41MHzتا   26.96MHzراديوهاي باند شهري: 

 108MHzتا  88از  FMراديوهاي

 تر عبارتند از:و برخی تقسیمات جزئی

 40MHz م پاركينگ و ... : در حدودهاي دزدگير، دربازكن بدون سيسيستم

 MHz 50الي  MHz 40هاي بدون سيم متداول: در حدود تلفن

  72MHzهواپيماهاي مدل كنترلي: در حدود

 75MHzبازي راديو كنترلي: درحدود هاي اسبابماشين

 220MHzالي  215MHzديابي حيوانات: گردنبند ر

 849MHzالي  824MHzهاي سلولي )مانند موبايل(:تلفن

 900MHzهاي جديد بدون سيم: در حدود تلفن

 MHz 1.577الي  MHz 1.227اي: ياب ماهوارههاي موقعيتسيستم
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 تعداد دیگری از دسته بندیهای فرکانسی را مشاهده مینمایید:

AM radio: 535 kilohertz to 1.7 megahertz    

Short wave radio: bands from 5.9 megahertz to 26.1 megahertz  

Citizens Band (CB) radio: 26.96 megahertz to 27.41 megahertz  

Television stations: 54-88 megahertz for channels 2-6  

FM radio: 88 megahertz to 108 megahertz  

Television stations: 174-220 megahertz for channels 7-13  

Garage do Garage door openers, alarm systems, etc.: around 40 megahertz  

Standard cordless phones: Bands from 40 to 50 megahertz  

Baby monitors: 49 megahertz  

Radio controlled airplanes: around 72 megahertz, which is different from ... 

Radio controlled cars: around 75 megahertz  

Wildlife tracking collars: 215 to 220 megahertz  

MIR space station: 145 megahertz and 437 megahertz  

Cell phones: 824 to 849 megahertz  

New 900 MHz cordless phones: Obviously around 900 megahertz ! 

Air Traffic Control radar: 960 to 1,215 megahertz  

Global Positioning System: 1,227 and 1,575 megahertz  

Deep space radio communications: 2290 megahertz to 2300 megahertz 

Global Positioning System: 1,227 and 1,575 megahertz  

New 900 MHz cordless phones: Obviously around 900 megahertz ! 

Air Traffic Control radar: 960 to 1,215 megahertz  

Deep space radio communications: 2290 megahertz to 2300 megahertz 
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 تعریف مقدمه و

 ودن اكثرباهيت حامل دهند. به دليل مامواج راديويي، بخشي از طيف گسترده امواج الكترومغناطيسي را تشكيل مي

 .شوداز آنها ياد مي« موج حامل»اين امواج، در ادبيات علمي بيشتر با عنوان 

شود كه توسط يك فاز و دامنه مشخص اطالق مي موج حامل در اصطالح، به موجي الكترومغناطيسي با فركانس،

هاي مختلفي براي سوار كردن . روششوددستگاه فرستنده براي حمل يك سيگنال مشخص الكتريكي توليد مي

 سيگنال بر روي موج حامل وجود دارند. 

ين كميت اانيه. فركانس يا بسامد عبارت است از تعداد ارتعاشات يك موج الكترومغناطيسي )يا حامل( در واحد ث

واحد هستند. شود. كيلو، مگا و گيگا هرتز همگي ضرايبي براي بيان اين گيري ميفيزيكي با واحد هرتز اندازه

ضرب طول موج هاي ارتباطات فضايي عمدتاً در باندهاي مگا و گيگاهرتز هستند. مقدار اين كميت از حاصلفركانس

توان قع ميآيد. در وا)طول يك دوره تناوب موج، به واحد متر( در سرعت نور )به واحد متر بر ثانيه( به دست مي

 . هستندگفت طول موج و فركانس دو بيان از يك كميت 

از دور  به سنجش مربوط در ادبيات فناوري فضايي، در موارد مربوط به ارتباطات مخابراتي بيشتر از فركانس و در امور

 .شوديمها، از طول موج استفاده اهوارهمهاي غيرمخابراتي يا انواع محموله

ارج از خر مثالي دواهيم ار فراواني دارد. اگر بخدر اصطالحات و محاورات مربوط به مخابرات، واژه فركانس كاربرد بسي

توان گفت كه تعاريف دقيق و علمي فيزيك، يك بيان عاميانه براي درک مفهوم آن در مخابرات ارائه دهيم، مي

اه، سازد. امواج تلفن همراي از يك موج راديويي است كه آن را با ساير امواج راديويي متمايز ميفركانس، مشخصه

دارد.  اوت زياديسيم، تلويزيون و ...، همگي امواج مخابراتي هستند، اما فركانس موج حامل آنها با هم تفيراديو، ب

وده تر از محدهاي محدوده خود را دريافت كرده و فرابنابراين، هر كدام گيرنده خاص خود را دارند كه فقط فركانس

 كنند.تعريف شده را فيلتر مي

 بود. تر خواهد تر و حساسهرقدر فركانس يك موج بيشتر باشد، توليد و دريافت آن نيز به لحاظ فناوري پيچيده

 

 مخابراتی هایفرکانس 

هاي متفاوتي هستند. بنابراين و با گونه كه اشاره شد، امواج راديويي براي كاربردهاي گوناگون، داراي فركانسهمان

ات و ارتباطات راديويي، يك مرجع جهاني بايد وظيفه تنظيم و مديريت وضعيت توجه به گستره جهاني مخابر

هاي امواج را بر عهده داشته باشد تا از تداخل و اخالل جلوگيري به عمل آيد. امروزه، بخش مخابرات فركانس
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كه يك نهاد زيرنظر سازمان ملل متحد است، اين وظيفه  يوتيالمللي مخابرات راه دور يا آياتحاديه بين راديوييِ

 . جهاني را بر عهده دارد

 فرکانسی باندهای

يو، باندهاي فركانسي را تيالمللي آيها. اتحاديه بيناز يك محدوده مشخص از فركانسباند فركانسي عبارت است 

 :مطابق جدول استاندارد ذيل مشخص كرده است

  

. اما پذيرنداِف انجام مياِچاِف و ئياِچاِف و گاهي نيز در باندهاي يواِچدر باند فركانسي اِس اي معموالًارتباطات ماهواره

اي، هاي ماهوارهويژه در محدوده فركانسهاي فركانسي ديگري نيز، بهبر اساس استانداردهاي مختلف رايج، بازه

باندهاي فركانسي « ئي[تريپلآي»]رونيك و الكتريك[ يا سسه مهندسان الكت]مو شوند. به عنوان مثال،گذاري مينام

 كند:گذاري ميخود تعريف و نام 521استاندارد را در شماره  ذيل را بر اساس 

 گيگاهرتز 1تا  23/0(: از Pباند پي ) .1

 اي سيار گيگاهرتز، بيشتر كاربرد در خدمات ماهواره 2تا  1(: از Lباند اِل ) .2

 هاي سنجشيگيگاهرتز، بيشتر كاربرد در ماهواره 4تا  2(: از Sباند اِس ) .3

 هاي ارتباطات تجاريگيگاهرتز، بيشتر كاربرد در ماهواره 8تا  4(: از Cباند سي ) .4

اياالت  گيگاهرتز در 5/12تا  8هاي نظامي )از گيگاهرتز، بيشتر كاربرد در ماهواره 12تا  8(: از Xباند اِكس ) .5

 متحده(

http://www.isa.ir/enc/components6.php?rQV===AfABDQ6QnchR3cfZGfABkO0hXZUh2YyFWZz9lZ8BEQ6QWS05WZyFGcfZGfAVjMApDZJ1WZ0l2XmxHQwATMApDZJ52bpR3Yh9lZ
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 18تا  5/12ز هاي ارتباطات تجاري )اگيگاهرتز، بيشتر كاربرد در ماهواره 18 تا 12(: از Kuيو )باند كِي .6

 (مريكاگيگاهرتز در ا

 5/26تا  18هاي ارتباطات تجاري )از گيگاهرتز، بيشتر كاربرد در ماهواره 27تا  18(: از Kباند كِي ) .7

 گيگاهرتز در اياالت متحده(

 40تا  5/26ز هاي ارتباطات تجاري )اتر كاربرد در ماهوارهگيگاهرتز، بيش 40تا  27(: از Kaاِي )باند كِي .8

 (مريكاگيگاهرتز در ا

 گيگاهرتز 50تا  40(: از Oباند اُ ) .9

 زگيگاهرت 75تا  50(: از Vباند وي ) .10

 

يو، منطبق نيست. مثالً بر خالف استاندارد ارائه شده تيگذاري چندان بر استاندارد آيقابل ذكر است كه اين محدوده

كند. به هر حال، يك گيگاهرتز ذكر مي 1مگاهرتز تا  300اِف را از ئي محدوده باند يواِچتريپليو، آيتيطرف آياز 

 بندي وجود ندارد. در مراجع مختلف باندهاي فركانسي ذيل نيز تعريفشمول براي اين دستهاستاندارد مشخص جهان

 اند:شده

 ( باند آرR از :)گيگاهرتز 6/2تا  76/1 

 بان( د اِچH از :)گيگاهرتز 85/5تا  95/3 

 ( باند كيوQ از :)گيگاهرتز 50تا  33 

 ( باند يوU از :)گيگاهرتز 60تا  40 

 ( باند دابليوW از :)گيگاهرتز 110تا  75 

  گيگاهرتز 300تا  1باند مايكرووِيو: از 

كانسي هر محدوده مشخص فرهاي متفاوت است، اينكه اما بايد توجه داشت كه اگرچه تعريف و نامگذاري محدوده

برعهده  د، فقط)بدون در نظر گرفتن نام آن محدوده( براي چه منظوري و تحت چه ضوابطي مورد استفاده قرارگير

 يو است و همه كشورهاي جهان موظف به رعايت آن هستند. تيآي

 فرکانس تخصیص

 يوتيآي راي كاربردهاي مختلف.هاي مختلف فركانسي بعبارت است از مشخص كردن محدوده ]تخصيص فركانس[

 كند:كار جهان را به سه منطقه جداگانه تقسيم مييو براي اين تيوظيفه جهاني اين امر را بر عهده دارد. آي

  اروپا، آفريقا، شوروي سابق و مغولستان1منطقه : 

  لَندگرين: قاره آمريكا و 2منطقه 

  آسيا، استراليا و اقيانوس آرام3منطقه : 

http://www.isa.ir/enc/components6.php?rQV===AfABDQ6QnchR3cfZGfABkO0hXZUh2YyFWZz9lZ8BEQ6QWS05WZyFGcfZGfAVjMApDZJ1WZ0l2XmxHQwATMApDZJ52bpR3Yh9lZ
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وجه داشت كه اند. بايد تهاي گوناگون تعيين شدههاي فركانسي براي كاربريدر هر كدام از اين سه منطقه، محدوده

 ي است.اين فقط بيان صورت مساله است و تخصيص فركانس يك عمليات بسيار پيچيده و تخصصي در سطح جهان

يو در تييآيد كه بايد مدام مورد بررسي قرار گيرند. آوجود ميهزاران نكته خاص و استثنا در برخورد با اين مساله به

 زبيني قرارقوانين و مقررات تخصيص فركانس خود را مورد بررسي و باهاي ساليانه خود همواره ها و نشستكنفرانس

هاي اعضا در اين هاي فركانسي و همچنين شكايتيو وجود دارد كه به تداخلتي. همچنين بخشي در آيدهدمي

  كندزمينه رسيدگي مي

 فرکانسی تداخل

ر يك ديا چند سيگنال فركانس راديويي  ب دوپوشاني ناخواسته و غيرمطلوعبارتست از برهم ]تداخل فركانسي[

 كردن تداخل فركانسي وجود دارد:سه راهكار اصلي براي كم اي،. در يك سامانه مخابرات ماهوارهگيرنده

 تخصيص فركانسي 

 [هاي مخالفاستفاده از ]پوالريزاسيون 

 هاي ستگاهافيايي مناسب براي اير مدار و همچنين رعايت فواصل جغردها از يكديگر دور نگه داشتن ماهواره

 زميني

رد قرار گي ركانسيفهر گيرنده جديد فضايي )چه در فضا و چه بر روي زمين( بايد قبل از عملياتي شدن مورد تحليل 

 تا امكان روبرو شدن آن با اين پديده به حداقل برسد. 

 فرکانسی هماهنگی

 ن هرگونهزميني، بدو از عملكرد يك ماهواره و ايستگاه يابيعبارت است از فرايند اطمينان ]هماهنگي فركانسي[

يو است و تياتحاديه آي ه بخش مخابرات راديويي المللي اين مسالكننده و ناظر بينتداخل فركانسي. هماهنگ

يران( هاي ملي مقررات راديويي در هر كشور )مانند سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اسازمان

 ننده آن در كشورهاي مختلف هستند. كاِعمال

اي ايجاد شود، اطالعات فني مرتبط از قبيل: اي در نقطهكه قرار است تا يك ايستگاه گيرنده ماهوارهمثالً هنگامي

ن ها، موقعيت مداري ماهواره، محل جغرافيايي ايستگاه، دياگرام قطبي الگوي تشعشع آنتن، تواهاي كانالفركانس

م يك تحليلِ با انجا ارد تادده و ...، بايد به آژانس ملي مقررات راديويي ارائه شود. اين آژانس وظيفه فرستنده، نوع دا

 ن كار همعي هميتداخل فركانسي، مشخص كند كه ايستگاه جديد چقدر با منابع فركانسي موجود تداخل دارد. به نو

 . پذيردهاي ماهواره انجام ميبراي هماهنگي فركانسي براي تعيين فركانس
 


