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  چکیده

از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است . در مراحل اولیه مخابرات 

صدا صورت می گرفت . با افزایش مسافات الزم برای مخابرات ابزارهای  توسط امواج صوتی از طریق

 مختلفی مانند طبلها ، بوقها و غیره ارائه شدند .

برای مسافات طوالنیتر روشها و وسائل ارتباطات بصری مانند پرچمهای خبری و عالئم دودی در روز و 

 آتش در شب به کار برده شدند . 

. تنها در تاریخ الکترومغناطیسی استفاده میکنند وری از قسمت مرئی طیفالبته ابزارهای مخابراتی ن

اخیر بشر است که طیف الکترومغناطیسی خارج از ناحیه مرئی برای ارتباطات راه دور از طریق امواج 

 رادیوئی به کار برده شده است .

ئی یک ابزاری است که آنتن رادیوئی یک قطعه اساسی در هر سیستم رادیوئی می باشد . یک آنتن رادیو

 امکان تشعشع یا دریافت امواج رادیوئی را فراهم می سازد . 

به عبارت دیگر ، یک آنتن یک موج هدایت شده روی یک خط انتقال را به یک موج فضای آزاد در حالت 

ساختار ارسال و برعکس در حالت دریافت تبدیل می کند . بنابراین ، اطالعات می تواند بدون هیچ گونه 

 و وسیله واسطه ای بین نقاط و محلهای مختلف انتقال یابد .

فرکانسهای ممکن امواج الکترومغناطیسی حامل این اطالعات طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهد 

 . 

باند فرکانسهای رادیوئی در ضمیمه ارائه شده اند . یکی از بزرگترین منابع انسان طیف الکترومغناطیسی 

آنتنها در استفاده از این منبع طبیعی نقش اساسی را ایفاء کرده اند . یک تاریخ مختصر تکنولوژی است و 

 آنتنها بحثی از کاربردهای آنها ذیالً ارائه می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 


