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 المدخل لھوایة الالسلكي

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي
مصطلح الھــــــــــــاوي

الي یدل على شخص یمارس نشاطا ما بدون تلقي أي عائد م
م و ،بھدف الكسب  بل انھا رغبة في زیادة المعرفة والعل

 .و المتعة تحسین المھارات و الرضى الشخصي    

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

الھوایات الشخصیة   ھـي ھـوایة بشكل عام كغیرھا من 
زة، المختلفة   وھي ھوایة التخاطب بین الھواة باستخدام أجھ

ى  ، الرادیو الالسلكیة  وھي ھوایة منتشرة بشكل ملحوظ عل
ین مستوى العالم ، ویبلغ عدد    ممارسیھا أكثر من ثالثة مالیـ

ات و  شخص ، ونظمت ممارسة الھوایة بتشكیل جمعی
ةاتحادات  ، فلھا قوانینھا و موجاتھا      و ھیئات اقلیمیة و عالمی
 .الخاصة 

ھـــوایة الــالسلـــكــي
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

تنظیم ھوایة الالسلكي 

دولي  لإلتصاالت االتحاد ال ITU

لكي   واة الالس IARUاالتحاد الدولي لھ

Region 1 المنطقة األولى

Region 2 المنطقة الثانیة

Region 3 المنطقة الثالثة

  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي
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  قوانین ھوایة  الالسلكي
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

م  •  بشأن  1959 لسنة  8بعد اإلطالع على المرسوم األمیري رق
رارات    ى الق تنظیم استعمال أجھزة االتصاالت الالسلكیة وعل

ي عام    .1964الوزاریة المنبثقة عن ھذا المرسوم والصادر ف

  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

م   ة 1964 لسنة  292وعلى القرار الوزاري رق  والقرارات الوزاری
االت 1966الصادرة عام    بشأن تنظیم استعمال أجھزة االتص

ى   واة ، وعل الالسلكیة في التجارب الفنیة والعملیة وللتعلیم والھ
م   ة 251/92القرار الوزاري رق  بشأن اللوائح التنظیمیة لممارس

ھواة الالسلكي المتفق علیھا بین كل من وزارة المواصالت 
ة ة وزارة الداخلی .والجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي وبموافق
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

رخیص • االشتراطات الواجب توافرھا في المتقدم لطلب ت
:ھاوي السلكي 

ة 21أن ال یقل عمره عن   • . سنة میالدی
ي • أن یكون حسن السیر والسلوك ولم یسبق الحكم علیھ ف

ة .جریمة من جرائم أمن الدول
أن یجتاز االختبار النظري والعملي الخاص باستعمال   •

واء  األجھزة الالسلكیة وأسلوب المحادثة عند الخروج على الھ
لكي  واة الالس .والذي یتم بمعرفة الجمعیة الكویتیة لھ

  
  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

أن تكون األجھزة المستعملة من قبل الھواة خاضعة •
ن  للمواصفات الفنیة المحددة من قبل وزارة المواصالت م

زة .حیث قوة اإلرسال والترددات العاملة علیھا األجھ

زة • ة لألجھ أن یكون للوزارة صالحیة التفتیش والمراقب
المستعملة من قبل الھواة والحق في اتخاذ اإلجراء المناسب 

.حال المخالفة 
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

تي  • یكون للجمعیة دور اإلشراف والمراقبة على االتصاالت ال
ل   یجریھا الھواة وإبالغ الوزارة عن أي مخالفة ترتكب من قب

.مستعملي ھذه األجھزة  

دورات    • د ال ة بمواعی یتم تزوید الوزارة دوریًا من قبل الجمعی
ذا     ق بھ ا یتعل واالختبارات النظریة والعملیة ونتائجھا وكل م

.الخصوص

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي
 والخاصة بخدمة الھواةبھاالقوانین المحلیة والدولیة والواجب التقید 

وائح • یجب على المرخص لھ أن یتبع كافة النصوص ل
االتفاقیة الدولیة لالتصاالت السلكیة والالسلكیة والمالحق   
د   د تج الخاصة بھذه االتفاقیة بما فیھا من التعدیالت التي ق

ترخیص  .اثناء مدة ال
ة • یجب على األخص أن تكون الذبذبة الصادرة موزون

ذه بھ  وصافیة بقدر ما تسمح    طاقة المحطة الفنیة لمثل ھ
.المحطات 
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

یجب على المرخص لھ استعمال لغة واضحة في اإلرسال •
وحصر االتصال بالنواحي الفنیة المتعلقة بالتجارب 

والمالحظات ذات الصفة الشخصیة التي ال مبرر إلرسالھا 
بواسطة الخدمات الالسلكیة العامة لعدم اھمیتھا كما تمنع 

محطات الھواة منعًا باتًا من إرسال مكالمات دولیة لصالح 
.طرف ثالث 

یجب على المرخص لھ أال یلتقط رسالة السلكیة غیر •
فال یجوز لھ مصرح بالتقاطھا وإذا التقطت عن غیر عمد

افشاؤھا ألي خص آخر خالف الموظفین المسئولین لدولة 
.الكویت

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

ال • یجب على المرخص لھ عدم ارسال أو محاولة إرس
للة .بواسطة المحطة إشارات أو عالمات خطر كاذبة مض

ھ • یجب على المرخص لھ إرسال عالمة النداء المخصصة ل
وم    تي یق  بھا في فترات قصیرة متقطعة في الفترة ال

.باإلرسال  
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

یر  • د تغی یجب على المرخص لھ إخطار ھذه الوزارة عن
ھ   بھا مكان المحطة وعدم التصرف باألجھزة المرخص ل

.إال بعد الرجوع لھذه الوزارة    

ى  • ر عل یجب أن یكون استعمال األجھزة بطریقة ال تؤث
.الخدمات الالسلكیة األخرى  

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

ھ   • ازل عن .الترخیص شخصي وال یجوز التن

ن • ال یجوز استعمال األجھزة في غیر األغراض الصادر م
ا    أجلھا الترخیص ، وال یجوز نقل تلك األجھزة أو إعارتھ
ى    أو تأجیرھا أو التصرف فیھا بأي وجھ قبل الحصول عل

.التصریح الالزم من وزارة المواصالت

  
  
  



  یة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویت
  VHF – UHF         

10 

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

یري • مخلفة التعلیمات المذكورة أو احكام المرسوم األم
تخدام 1959 لسنة  8رقم   أو أي قانون أو قرار یتعلق باس

اء  أجھزة االتصاالت الالسلكیة  یعطي الوزارة الحق في إلغ
ى اتخاذ أي    الترخیص فورًا وبدون سابق إنذار أو حاجة إل
وانین   ك الق إجراء قضائي مع اتخاذ أي إجراء تنص علیھ تل

.والقرارات واللوائح 

  
  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

یحظر على ھاوي الالسلكي استخدام المحطة في الحاالت 
:التالیة

عدم التطرق أو الخوض باألمور السیاسیة أو االقتصادیة •
.للكویت أو أي دولة أخرى 

عدم تمریر أي معلومات تخص الكویت أو معلومات شخصیة •
.یمكن استغاللھا من قبل الغیر

عدم التطرق لالنتقادات الشخصیة أو المؤسسات العامة أو •
.الخاصة سواء بالكویت أو خارجھا

.
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

التحدث بلغة واضحة ومباشرة غیر مبھمة وحافظ على سمعة •
.بلدك 

ابتعد عن العنصریة وعدم التحیز لشعب ما أو دولة ما •
.وتجنب الشتم 

.االتصال بمحطات غیر مرخصة في حالة علمھ بذلك•
استخدام المحطة إال من قبل المرخص شخصیًا وعلیة اتخاذ •

كافة االحتیاطات الالزمة لمنع استخدامھا من قبل أشخاص 
.غیر مصرح لھم باستخدامھا

  
  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

.بھااالتصال بمحطات موجودة في دول محظور االتصال •
استخدام اشارات االستغاثة الدولیة إال في حاالت الكوارث أو •

.الطوارئ 
 لخدمة السلكي الھواة بھاتجاوز النطاقات الترددیة المسموح •

والموضحة لھ في الترخیص أو التداخل بأي شكل كان مع أیة 
ترددات مخصصة للغیر أو التسبب في إحداث تداخالت 

.ضارة
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

ن • یكون صاحب الترخیص مسئول عن أیة مخالفات تصدر م
المحطة التابعة لھ سواء تمت بفعلھ أو بفعل غیره 

  
  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

تشویش
لـــغـة

مجھولة

إذاعــة

موسیـقى

تشـفـــیــر
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  األبجدیة المنطوقة
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

• A -ALPHA لفاأ

• B -BRAVO برافو
 

• C –CHARLIE شارلى
 

• D –DELTA دلتا
 

• E –ECHO كویـا
 

• F –FOXTROT  تروت فوكس  
 

• G –GOLF قولف
 

• H –HOTEL تیلـوه

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

• I –INDIA اندیا
 

• J –JULIET تيجولي
 

• K –KILO                كیلو
 

• L –LIMA لیما

• M –MIKE مایك
 

• N –NOVEMBER   نوفمبر
 

• O –OSCAR        أوسكار
 

• P –PAPA بابا
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

• Q –QUEBEC كویبیك
 

• R -ROMEO رومیو
 

• S -SIERRA سییرا
 

• T -TANGO تانقو

• U –UNIFORM    یونى فورم 
 

• V -VICTOR فكتور
 

• W-WHISKY  وسكي  
 

• X -X RAY اكس رى 
 

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

Y –YANKEE            یانكى
 
Z -ZULU زولو
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  عالمة النداء
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

تي • ام ال تعرف عالمة النداء بأنھا مجموعة من األحرف واألرق
تدمج معًا لتمییز موقع المحطة المنادیة وتعطي أیضًا دالالت  

ث  :عن ھویة المحطة المرسلة من حی
)الدولة  ( المكان •
)أي مكان داخل الدولة بالتحدید     (اإلقلیم  •
ة ( الھاوي •  )بھ  یمكنك معرفة الھاوي من عالمة النداء الخاص

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

Suffix       Prefix
    العجز                     الصدر  

9K7 AAA
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي
:مثال  

 
  

المنطقة        الھاوي                                              
)دولة الكویت )                                    (فیصل العجمي (

نوع الترخیص 
جنسیة الھاوي 

منطقة داخل الدولة    

9K 7 AAA
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  Qرمز 
 

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 ؟Qما ھو رمز

مجموعة من ثالثة أحرف یستخدمھا ھواة الالسلكي للداللة   •
. على رسالة معینة 

 .Q تبدأ جمیع ھذه المجموعات بحرف   •

 استخدمت ھذه الرموز في مجال االتصاالت التجاریة وفیما     •
بعد تم استخدامھا في مجال االتصاالت اإلذاعیة وخصوصًا في    

. مجال ھواة الالسلكي   

 
 

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

QRM
تشویش بسبب االنسان 

QRN
تشویش بسبب الطبیعة 

QRO
إرسال باستخدام طاقة عالیة 

QRP
إرسال باستخدام طاقة منخفضة
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

QRT
توقف نھائي عن االرسال

QRX
توقف مؤقت عن االرسال

QRZ
من المنادي ؟

QTH
موقع المحطة

 
 
 

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي

QSL
تأكید االتصال

بطاقة تأكید االتصال

QSO
محادثة بین ھواة الالسلكي 

QSY
تغییر التردد أو النطاق
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  مبادئ االلكترونیات
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
التیار الكھربائي

Electric Current
التیار عبارة عن تدفق أو جریان اإللكترونات في دائرة كھربائیة، ویقاس : التیار الكھربائي   

.(Ampere)بوحدة تسمى األمبیر 

 وتیار متردد ویرمز لھ (DC)و ینقسم التیار الكھربائي إلى تیار مستمر ویرمز لھ بالرمز 
.(AC) بالرمز 

   
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
التیار المستمر 

Direct Current

د(DC)التیار المستمر ویرمز لھ بالرمز   اه واح  وفیھ تتدفق اإللكترونات أو التیار في إتج
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

 وفیھ تتعاقب اإللكترونیات أو التیار في (AC)التیار المتردد ویرمز لھ بالرمز 
.االتجاه من السالب إلى الموجب ثم من الموجب إلى السالب

التیار المتردد
Alternating Current

  
  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
التیار المستمر والتیار المتردد

DC and AC

      مستمر  تیار    تیار متردد          
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
التیار المتردد والتیار المستمر

Alternating & Direct Current

time

V+

V-

0V

AC

DC

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
التیار المستمر والتیار المتردد

عبارة عن تدفق أو جریان اإللكترونات في دائرة  : (Current)التیار •
.(Ampere)كھربائیة ووحدة قیاس التیار تسمى األمبیر 

.تدفق اإللكترونات أو التیار في اتجاه واحد : (DC)التیار المستمر •

تعاقب اإللكترونات أو التیار في االتجاه من السالب  : (AC)التیار المتردد •
.إلى الموجب ثم من الموجب إلى السالب 

عدد التناوبات في االتجاه في الثانیة الواحدة  : (Frequency)التردد •
.(Hertz)ووحدة قیاس التردد تسمى الھرتز 
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
الدوائر القصیرة والمفتوحة 

Open & Short Circuits

+ -

+ الدائرة المفتوحة -
Open Circuit

+ الدائرة القصیرة -
Short Circuit

الدائرة الطبیعیة 
Normal Circuit

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

giga G 109 1,000,000,000

mega M 106 1,000,000

kilo K 103 1,000

basic unit 100 1

milli m 10-3 0.001

micro u 10-6 0.000001

pico p 10-12 0.000000000001

نظام الوحدات المترى
System of metric units
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

عندما یتم التحویل من وحدة كبیرة إلى وحدة أصغر سوف تتحرك الفاصلة •
.العشریة إلى جھة الیمین للرقم وھو ما یعادل الفارق في الوحدة

عندما یتم التحویل من وحدة صغیرة إلى وحدة أكبر سوف تتحرك الفاصلة •
. العشریة إلى جھة الیسار للرقم وھو ما یعادل الفارق في الوحدة

التحویالت في الوحدات المتریة

UkMG m μ n p

109 106 103 100 10-3 10-6 10-9 10-12

  
  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
دوائر التوالي والتوازي

Series and Parallel Circuits

+
R1

R2

R3

R1 R3E

+

R2

Parallel Circuit

 Total resistance is sum of 
resistors in series.

 Current I flows through all series 
resistors

 Voltage drop across resistors is 
proportional to resistance 
values.

 Total resistance is less than 
smallest resistor value.

 Voltage E is same across each 
resistor

 Current flow I  is proportional to 
each resistor value..

Series Circuit
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
دوائر التوالي والتوازي

Series and Parallel Resistance
Series
Resistors:

Parallel
Resistors

Two
Parallel 
Resistors

n321Total RRRRR  

n21

Total

R
1

R
1

R
1

R
1

1R

3




21

21
Total

RR
RRR






R1 R2 Rn

R1 R2

R1 R2 Rn

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

:أوم والتیار والمقاومة في دائرة مزودة بقانون الفولتیةالعالقة بین •

• E = I x R
– where:
– E = voltage in volts
– I = current in amperes
– R = resistance in ohms

أومقانون 
Ohm’s Law

RE

+

I

(Ohms) R
(Volts) E(Amps) I 

E

I R
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
أوم قانون مسائل

Ohm’s Law Problems

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
أومقانون 

Ohms Law
) الفولت(القوة الكھربائیة الدافعة 

                                    

E
I R

Electromotive Force, VOLTS 

)أوم(مقاومة تدفق التیار 
Resistance
to current flow
OHMS

)األمبیر(تدفق اإللكترونات 
The flow of electrons        

AMPERES
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
أوم قانون –تمارین 

Ohms Law Exercise

200 volts 100 ohms

What is the current through the 
resistor?

I = E / R = 200 / 100 = 2 amperes
EE

I R

+

_ A

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
مأو قانون –تمارین 

Ohms Law Exercise

AA

?? volts 50 ohms

What is the voltage across the 
resistor?

E = I x R = 2 x 50 = 100 volts

2 amperes

EE
I R

+

_
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
أوم قانون –تمارین 

Ohms Law Exercise

AA

90 volts ?? ohms

What is the value of the 
resistance in the circuit?

R = E / I = 90 / 3 = 30 ohms

3 amperes

EE
I R

+

_

  
  
  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
مكونات الدائرة  

Circuit Components

 :مكونات الدائرة اإللكترونیة على سبیل المثال ال الحصر

 (Resistor)   المقاومة•
(Capacitor)المكثف •
 (IC)الدائرة التكاملیة •
 (Transistor)الترانزستور •
 (Fuse) المصھر•
 (Switches)المفاتیح  •
 (Diode)الصمام الثنائیة •
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
Circuit Schematic Symbols

Symbol

1 Fixed capacitor

2 Variable resistor

3 Fixed resistor

4 NPN transistor

5 Variable capacitor

6 Fixed, iron core inductor

7 Antenna

8 Earth Ground

9 Fixed resistor

10 PNP transistor

11 Single pole switch

12 Fuse

13 Single cell battery

14 Chassis Ground

NPN transistor – “not pointing in”

PNP transistor – “pointing in proudly”

  
  
  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
عناصر الدائرة

Circuit Components
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

المقاومة تقاوم تدفق اإللكترونات•
     في المادة

امكانیة المقاومة من الحد•
 من التیار المتدفق خالل الدائرة

 وحدة القیاس األساسیةاألوم•
    للمقاومة

المقاومة  
Resistance

Fixed-value 
resistor

Variable resistor 
or 
potentiometer

  
  
  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
المقاومة  

Resistor
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
المكثفات  

Capacitors

ة          مكثفات ذات قیمة ثابت

یرة مكثف ذو قیمة متغ

  
  
  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
المكثف

Capacitors

 واإللكترونیةالدوائرالكھربائیةالمكثف أحد مكونات 
.التى تقوم بتخزین الطاقة على شكل مجال كھربائي
یتكون من لوحین موصلین یحمل كل منھما شحنة 

 اإلتجاهكھربائیة متساویة في المقدار ومتعاكسة في 
 والمیكاویفصل اللوحین مادة عازلة كالھواء والبالستك 

والسیرامیك والمحلول الكیماوى، ویتحدد نوع المكثف 
، ویقاس بوحدة فیةحسب نوع المادة العازلة المستخدمة 

.الفارادتسمى 

 والسماح  (DC)المكثفات تمیل إلى منع التیار المستمر
 (AC)فقط بمرور التیار المتردد 
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
المكثف

Capacitor

WARNING!WARNINGWARNING!
CAPACITORSCAPACITORS CAN HOLDCAN HOLD

A CHARGEA CHARGE
FOR QUITE SOME TIMEFOR QUITE SOME TIME

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
الدائرة التكاملیة 

Integrated Circuit

دائرة بكاملھا                    الدائرة التكاملیة أو المتكاملة عبارة عن 
، تحتوى علىالسیلیسیوم                                  موجودة في قطعة صغیرة من 

الترنزستوراتاإللكترونیة مثل                                   عدد كبیر من العناصر 
والمكثفات والتى                                   والصمامات الثنائیة والمقاومات 

.IC                                 أصبحت تعرف حالیا بالـ 
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
الترانسستور
Transistor

 الجالیومیصنع الترانزستور من أشباه الموصالت مثل 
 والكوارتز، ویتكون الترانزستور من والجرمانیوم

(Emitter) وباعث B ویرمز لھا بالرمز (Base)قاعدة 
 ویرمز لھ(Collector) والمجمع Eویرمز لھ بالرمز 

 ولھ قدرة كبیرة على تكبیر اإلشاراتCبالرمز 
.اإللكترونیة

یستخدم الترانزستور أیضا كمفتاح أو مكبر 
.للجھد أو التیار أو كالھما

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
المصھر
Fuse

 على سلكحتوىي جھاز  عبارة عنالفیوز
معدني یقوم بفصل التیار الكھربائى في حالة

 أو (Short Circuit)حدوث دائرة قصر 
حمولة زائدة، حیث یقوم بدور الحمایة في 

.الدوائر الكھربائیة واإللكترونیة

Fuse
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
المفاتیح

Switches

Double Pole Single 
Throw (DPST)

Double Pole Double 
Throw (DPDT)

Single Pole Double 
Throw (SPDT)

Single Pole Single 
Throw (SPST)

  
  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
الصمام الثنائي

Diode

 یعرف أقطاب الصمام الثنائي(Diode) والكاثود) القطب الموجب  ( باآلنود 
).القطب السالب( 

في الصمام الثنائي (Diode) تتدفق اإللكترونات من القطب السالب 
(Cathode) إلى القطب الموجب (Anode).
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
الصمام الثنائي 

Diode

V-

V+

0
Resistor

ط(Diode)إضافة الصمام الثنائي    د فق  یسمح للتیار الكھربائى بالتدفق في اتجاه واح

V-

V+

0

Diode

Resistor

مى   (Diode)  يیغیر الصمام الثنائ   دائرة تس ذه ال  التیار المتردد إلى تیار مباشر متغیر، ھ
    . (Rectifier)دائرة المقوم  

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
أجھزة الفحص
Multimeter

:جھاز متعدد األغراض لقیاس 
(Voltmeter)فرق الجھد •
(Ameter)شدة التیار •
 (Ohmmeter)المقاومة •
   (Wattmeter)القدرة •
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  الطیف الترددي
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي
المنطقة 

International Telecommunication Union  ITU لالتصاالتالدوليِ   تحاد اإل    
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي
  Frequencyالتردد 

Frequency = cycles per second
ھو وحدة قیاس الدورة في الثانیة الواحدة:  Hertz (Hz) الھرتز

 ھرتز وتنتقل ترددات الرادیو 20,000تبدأ من  : الرادیویةالترددات •
.بسرعة الضوء 

 ھرتز20,000 ھرتز ولغایة 20الترددات السمعیة تبدأ من •
الموجي المسافة التي ینتقل فیھا تردد الرادیو في دورة واحدة ھي الطول •

.، كلما زاد التردد قل الطول الموجي للتردد
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي
طول الموجة خالل دورة واحدة

طول الموجة الواحدة  طول الموجة الواحدة  

الوقتالوقت

VV++

VV--

0V0V

دورة واحدة دورة واحدة 

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
عدة أنواع من الموجات

HF

VHF

UHF
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
  Wave lengthطول الموجة 

• To convert from frequency to wavelength:

طوِل الموجة للَتحویل ِمْن التردِد إلى       •

 متر في الثانیة  299,792,458سرعة الضوء الدقیقة ھي   •

 سرعة الضوء 300* 

طول الموجة  300 * 
التردد   (MHz)

y

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
  Wavelengthطول الموجة 

• To convert from frequency to wavelength:

طوِل الموجة للَتحویل ِمْن التردِد إلى       •

300 * 
145 (MHz)

متر  2.068 =
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

center frequency

144 146

145MHZ

147

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
1الترددات في اإلقلیم 

• 6         meters 50.0 - 54.0 MHz
• 2         meters 144.0 - 146.0 MHz
• 1.25   meters  222.0 - 225.0 MHz
• 70      cm  430-440 MHz
• 33      cm  902.0 - 928.0 MHz
• 23      cm  1240.0 - 1300.0 MHz
• 13      cm     2300 - 2310, 2390 -

2450 MHz
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
االتحاد الدولي لالتصاالت+ الكویت 

 یبدأ من VHFVHF نطاق التردد في

 نطاق التردد في  UHFUHF    یبدأ من

30 144  ~ 146                               300    MHz30 144  ~ 146                               300    MHz

300 430.000 ~ 440.000 3000   MHz300 430.000 ~ 440.000 3000   MHz

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
1التردد في اإلقلیم 

طــــــــول المـوجـــــــة 

144.000   
146.000

MHZ

144.000   
146.000

MHZ

430.000
440.000 

MHZ

2 m2 m 70 CM70 CM

لتـرد د ا
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

____

VVariable 
FFrequency 
OOscillator

Tuning  Knob
Shift Control Adjust Offset Shift Control Adjust Offset 

Between TX  RX FREQBetween TX  RX FREQ  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
   Modulationالتضمین 
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
أنواع التضمین

DIGITALDIGITALDIGITAL
AMFM LSB

USB

Analog

RTTY
PSK
FSK

CW

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
طیف تردد الرادیو
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 أنواع االتصال

Simplex                          المباشــــر         

Semi Duplex                      نصف مزدوج 
                              

SimplexSimplex                                                   المباشــــر         المباشــــر         

Semi DuplexSemi Duplex                      نصف مزدوج  نصف مزدوج 
                                                            

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
     Simplexمباشر 

االرسال  واالستقبال من جھاز 
نفس التردد  آلخر على    

438.180 MHZ438.180 MHZ

438.180 MHZ 438.180 MHZ 
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

   Semi Duplexنصف مزدوج 

TX=433.000
RX=438.000

TX=438.000
RX=433.000

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
نصف مزدوج 

Comm. Tower

RepeaterRepeater

Input Frequency
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
نصف مزدوج 

Output 
Frequency 

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 

TX=438.000

RX=433.000

CTCSSCTCSS
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 

تردد   ال االستعمال 

144.000 ~ 144.035  MHz E.M.E. (SSB & Telegraphy)

144.035 ~ 144.150  MHz Telegraphy calling

144.150 ~ 144.400  MHz SSB

144.400 ~ 144.440  MHz Beacons

144.490 ~144.500  MHz SSTV Calling

144.500 ~ 144.800  MHz ALL Digital MODE

144.800 ~144. 990  MHz DIGITAL COMMUNICATIONS

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 

تردد   ال االستعمال 

144.994 ~ 145.193.5 MHz REPEATER INPUT, 12.5 kHz 
spacing, 

145.194 ~ 145.593.5 MHz Mobile  calling RTTY  local

145.594 ~ 145.7935 MHz REPEATER

145.800 ~ 146.000  MHz AMATEUR  SATELLITE  SERVICE
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 

تردد   ال االستعمال 
430.025~ 430.375 NBFM repeater output - channnel

freqs 25 kHz spacing, 1.6 MHz shift
430.025 ~430.375 Digital communication link channels

430.600 ~430.925 Digital communications repeater 
channels

430.925 ~431.025 Multi mode channels
431.050 ~431.825 Repeater input channel freqs 25 kHz 

spacing, 7.6 MHz shift
431.625 ~431.975 Repeater input channel freqs 25 

kHz spacing, 1.6 MHz shift

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 

تردد   ال االستعمال 

432.000~ 432.025 E ME

432.050 Telegraphy centre of activity

432.200 SSB centre of activity

432.350 Microwave talkback centre of activity

432.500 Narrow-band SSTV

432.600 RTTY (FSK/PSK)

432.700 FAX (FSK)

432.800~ 432.990 BEACONS
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 

تردد   ال االستعمال 

433.400 SSTV (FM/AFSK)

433.500 (Mobile) NBFM calling

433.600 RTTY (AFSK/FM

433.625 ~ 433.775 Digital communications channels

433.700 FAX channel (FM/AFSK)

434.000 Centre frequency of digital 
experiments as defined on note

434.450 ~ 434.475 Digital communications channels (by 
exception !! )

438.025 ~ 438.175 Digital communications channel freqs

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 

تردد   ال االستعمال 

433.400 SSTV (FM/AFSK)

433.500 (Mobile) NBFM calling

433.600 RTTY (AFSK/FM

433.625 ~ 433.775 Digital communications channels

433.700 FAX channel (FM/AFSK)

434.000 Centre frequency of digital 
experiments as defined on note

434.450 ~ 434.475 Digital communications channels (by 
exception !! )

438.025 ~ 438.175 Digital communications channel freqs
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 أنواع االتصاالت

• Phone
– AM (Amplitude Modulation)
– FM (Frequency Modulation)
– SSB (Single-sideband Modulation)

• Digital
– PSK31
– RTTY
– Other telemetry,   or computer communications

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 

Offset
+ 600 kHz

Input Freq
145.000 MHz

Output Freq
145.600 MHz

2-meter band

VHF OFFSET   
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 

Offset
+ 5.0 MHz

Input Freq
433.275 MHZ

Output Freq
438.275 MHz

UHF OFFSET

70-centimeter band

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
وتي )HZ 77.3(تردد      غیر مسموع یصاحب  التردد الص

ارة  مما.         للمتحدث   یسمح لمحطة التقویة باستقبال االش
.من الجھاز وإعادة           البث مرة اخرى لباقي االجھزة

TT

ToneTone
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الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 
 

CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) 

 ھرتز  تصاحب التردد الصوتي للمرسل  مما 254 الى 67ترددات غیر مسموعة تبدأ من 
 الیحتوي االشارة وسماعھا وحجب اي تردد أللتقاط   CTCSSیتیح المجال لنفس مستخدم ال 

 االلكتروني للسكوالش وھو مشابھة   CTCSSنفس التردد الصوتي 

  
  

الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي الجمعیة الكویتیة لھواة الالسلكي 

 The following is a table of standard and non-standard CTCSS
tones 

67.0 Hz     69.3 Hz      71.9 Hz     74.4 Hz   77.0 Hz 
79.7 Hz     82.5 Hz      85.4 Hz     88.5 Hz    91.5 Hz 

94.8 Hz     97.4 Hz      100.0 Hz   103.5 Hz  107.2 Hz 
110.9 Hz   114.8 Hz   118.8 Hz   123.0 Hz  127.3 Hz 
131.8 Hz   136.5 Hz   141.3 Hz   146.2 Hz  151.4 Hz 
156.7 Hz   159.8 Hz   162.2 Hz   165.5 Hz  167.9 Hz 
171.3 Hz   173.8 Hz   177.3 Hz   179.9 Hz  183.5 Hz 
186.2 Hz   189.9 Hz   192.8 Hz   196.6 Hz  199.5 Hz 
203.5 Hz   206.5 Hz   210.7 Hz   218.1 Hz  225.7 Hz 
229.1 Hz   233.6 Hz   241.8 Hz   250.3 Hz  254.1 Hz 
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  الھوائیات
  

 
 



  یة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویت
  VHF – UHF         

52 
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  تركیب الھوائي
  

تخدمة  اختیار الھوائي المناسب الذي سوف تس

ھوائي موجة  ھوائي عمودي 

  
  

اختیار المكان المناسب للھوائي   
سطح عمارة او سطح المنزل 
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اعطي من وقتك
 دقائق لدلیل التركیب5

  

تجمیع الھوائي بعد قراءة دلیل التركیب 
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 متطلبات السالمھ مھمة قبل التركیب

  
  

تركیب الھوائي مع متطلبات السالمة    
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بعض انواع الھوائیات  

  
  

طریقھ تركیب وصلھ الھوائي بالخطوات 

1 2 3

4 5 6
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  انتشار الموجات الكھرومغناطیسیة
  

  : المقدمة 
  

  
  

  :خصائص الموجة الكھرومغناطیسیة
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  انتقال الموجات الكھرومغناطیسیة 
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  األعطال المحتملة
  

If all the world were a ham,If all the world were a ham,
what a wonderful place this would be.what a wonderful place this would be.

األعطال المحتملةاألعطال المحتملة

  
  

لتجنب االعطاللتجنب االعطال

 . . قبل االستعمال قبل االستعمال Manual Manualقراءة  قراءة  
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اختیار مكان جید ومناسب للھوائي بحیث یكون   اختیار مكان جید ومناسب للھوائي بحیث یكون   
بعید عن االسطح الحدیدیھ وبعیدا عن االشخاصبعید عن االسطح الحدیدیھ وبعیدا عن االشخاص

  
  
  

تیجب وضع الجھاز بعیدا عن حرارة الشمس والت كد من عمل كد من عمل أأیجب وضع الجھاز بعیدا عن حرارة الشمس وال
ا  ھ لھ ا المراوح بصورة طبیعیة وعدم وضع مراوح مخالف ھ لھ المراوح بصورة طبیعیة وعدم وضع مراوح مخالف
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كد من جمیع المفاتیح الموجودة في الجھاز في     كد من جمیع المفاتیح الموجودة في الجھاز في     أأالت  الت  
وضعھا الصحیح قبل االستخدام وضعھا الصحیح قبل االستخدام 

••   شخاص غیر مرخصین باستخدام المحطة  شخاص غیر مرخصین باستخدام المحطة  ألألعدم السماح  عدم السماح  

  
  

 فـتحات التھویة في جمیع االجھزه  فـتحات التھویة في جمیع االجھزه اغالق اغالق عدم عدم 

اغالق الفتحاتاغالق الفتحات
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حافظ على جھازك الالسلكي نظیفا   حافظ على جھازك الالسلكي نظیفا   

•• قم بتغطیة جمیع المعدات ببالستك ضد الغبار اثناء عدم     قم بتغطیة جمیع المعدات ببالستك ضد الغبار اثناء عدم     
استخدامھا  استخدامھا  

  
  

تجمع الغبار على المراوح یقلل من سرعة دورانھاتجمع الغبار على المراوح یقلل من سرعة دورانھا
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عدم استخدام كیبل ممزع ولیس علیھ غطاء عدم استخدام كیبل ممزع ولیس علیھ غطاء 

  
  

عدم وضع سوائل بالقرب من الجھاز عدم وضع سوائل بالقرب من الجھاز 
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و  و یجب التأكد من قوه التیار الكھربائي ھل ھ      فولت فولت240240یجب التأكد من قوه التیار الكھربائي ھل ھ
 . . لكي یتم وضع محول   لكي یتم وضع محول   فولت فولت13.813.8 او  او 110110او او 

•• عدم اخذ نقطھ كھرباء من المحول عدم اخذ نقطھ كھرباء من المحول 
المخصص بالجھاز اال اذا كان المحول  المخصص بالجھاز اال اذا كان المحول  
 . .مصنع  اومخصص ألكثر من جھازمصنع  اومخصص ألكثر من جھاز

+ + _        _        

  
  

 وقوة تحملھ ومكان  وقوة تحملھ ومكان FuseFuseیجب التأكد من وجود یجب التأكد من وجود 
. . وجوده وعدم وضع أي موصل آخروجوده وعدم وضع أي موصل آخر

قوة تحمل الفیوزقوة تحمل الفیوز
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FuseFuse

یجب اخذ الكھرباء من    یجب اخذ الكھرباء من    
بطاریة السیارة مع  بطاریة السیارة مع  
وضع فیوز وضع فیوز 

  
  

تابعتابع
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مصدر كھربائي  مصدر كھربائي  

عدم استخدام مصادر عدم استخدام مصادر 
كھربائیة ال تتحمل تشغیل كھربائیة ال تتحمل تشغیل 

جھاز الالسلكيجھاز الالسلكي

  
  

اختیار مكان جدید وامن لتمدید االسالك الكھربائیة   اختیار مكان جدید وامن لتمدید االسالك الكھربائیة   

االماكن المعرضة للقطعاالماكن المعرضة للقطع
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سلك كھرباء  سلك كھرباء  

  سماكة السلك  سماكة السلك

 مكان وجود الفیوز  مكان وجود الفیوز 

  
  

EARTH IN EARTH IN RADIO RADIO ROOMROOM
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EARTHEARTH

  
  

فصل الھوائي عن الجھاز عند حدوث عواصف    فصل الھوائي عن الجھاز عند حدوث عواصف    
      .   . رعدیةرعدیة
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EARTHEARTH

  
  

التداخالت في االیرثالتداخالت في االیرث
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earthearthیجب وضع یجب وضع  الخط  الخط     في المحطة على ان یكون   في المحطة على ان یكون  
من من  Antenna Antenna        الى المحطة ثم الى االرض داخل        الى المحطة ثم الى االرض داخل 

 من نحاس وعدم وضع  من نحاس وعدم وضع pipepipe متر متصل  متر متصل 33
earthearth .. اخر بالقرب منھ    اخر بالقرب منھ   

  
  

EARTHEARTH
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EARTHEARTH

  
  

EARTHEARTH
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EARTHEARTH

  
  

EARTHEARTH
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EARTHEARTH

  
  

EARTHEARTH
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STATIC ELECTRICITYSTATIC ELECTRICITY

    ةةالكھرباء الساكنة اإلستاتیكي  الكھرباء الساكنة اإلستاتیكي  

  
  

الكھرباء الساكنة اإلستاتیكیة الكھرباء الساكنة اإلستاتیكیة 

وھي عبارة عن شحنات كھربائیة یصل بعضھا إلى جھود  وھي عبارة عن شحنات كھربائیة یصل بعضھا إلى جھود  ••
 بین مادتین مختلفتین  بین مادتین مختلفتین لإلحتكاكلإلحتكاكمرتفعة جدًا وتتولد نتیجة مرتفعة جدًا وتتولد نتیجة 

 بعض اإللكترونیات من إحداھما إلى     بعض اإللكترونیات من إحداھما إلى    إنتقالإنتقالمما یسبب  مما یسبب  
تي   تي  األخرى فالمادة التي أخذت الكترونیات تصبح سالبة وال األخرى فالمادة التي أخذت الكترونیات تصبح سالبة وال

فقدت اإللكترونیات تصبح موجبة وتصبح ھاتین المادتین في   فقدت اإللكترونیات تصبح موجبة وتصبح ھاتین المادتین في   
حالة غیر مستقرة إلى أن تعود كل منھا إلى وضعھا حالة غیر مستقرة إلى أن تعود كل منھا إلى وضعھا 

وتنتج الكھرباء الساكنة عن عدة عوامل منھا ما    وتنتج الكھرباء الساكنة عن عدة عوامل منھا ما    . . الطبیعي  الطبیعي  
::یلي یلي 
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  اإلستاتیكیةاإلستاتیكیةالكھرباء الساكنة الكھرباء الساكنة تابع تابع 

احتكاك الریاح واألتربة في األسالك النحاسیة العاریة غیر  احتكاك الریاح واألتربة في األسالك النحاسیة العاریة غیر  ••
المعزولة  المعزولة  

ث •• ث الشحنات الكھرومغناطیسیة الناتجة من محطات الب الشحنات الكھرومغناطیسیة الناتجة من محطات الب
الالسلكي الالسلكي و و االذاعي  االذاعي  

 ولكنھا تؤدي إلى   ولكنھا تؤدي إلى  ةة ضعیف ضعیفههشحنات صغیرة تسبب شرار   شحنات صغیرة تسبب شرار   ••
اقالت   اقالت  حرائق كبیرة مثل الشحنات الناشئة أثناء تفریغ ن حرائق كبیرة مثل الشحنات الناشئة أثناء تفریغ ن

البترول بمحطات الوقود أو أثناء سیرھا على الطرق  البترول بمحطات الوقود أو أثناء سیرھا على الطرق  
السریعة  السریعة  

  
  

تفریغ الشحنة من الجسمتفریغ الشحنة من الجسم

المكان المخصص لتفریغ المكان المخصص لتفریغ 
الكھرباء الساكنة في الجسمالكھرباء الساكنة في الجسم
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زاء  زاء الصعق الكھربائي حین مالمسة الجلد أو أحد أج الصعق الكھربائي حین مالمسة الجلد أو أحد أج
الجسم للتیار الكھربائي    الجسم للتیار الكھربائي    

  
  

التأكد من وضع السلك االحمر واألسود في   التأكد من وضع السلك االحمر واألسود في   
. . اماكنھم الصحیحةاماكنھم الصحیحة

++                  --
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یجب تركیب جمیع االسالك فى المحطة بحیث تكون یجب تركیب جمیع االسالك فى المحطة بحیث تكون 
ى ى أأببتسبب تسبب تتمتناسقة االطوال وحسب المطلوب حتى ال متناسقة االطوال وحسب المطلوب حتى ال 

 . .تداخلتداخل

  
  

خطوط الضغط العالي الكھربائیةخطوط الضغط العالي الكھربائیة
المجاالت المجاالت إن مصدر الخطر في خطوط الضغط العالي الكھربائیة یكمن في زیادة إن مصدر الخطر في خطوط الضغط العالي الكھربائیة یكمن في زیادة ••

كھربائي على كھربائي على الكھرومغناطیسیة حیث تصدر المجاالت الكھربائیة لمجرد وجود جھد الكھرومغناطیسیة حیث تصدر المجاالت الكھربائیة لمجرد وجود جھد 
األسالك ویزداد األسالك ویزداد األسالك أما المجاالت المغناطیسیة، فھي تصاحب مرور التیار في األسالك أما المجاالت المغناطیسیة، فھي تصاحب مرور التیار في 
بزیارة التیار بزیارة التیار المجال الكھربائي بزیادة الجھد أما المجال المغناطیسي فیزداد المجال الكھربائي بزیادة الجھد أما المجال المغناطیسي فیزداد 
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LINELINEAAR AMPLIFIERR AMPLIFIER

  في مكانھ    في مكانھ   Linear Linearالتأكد من وجود  التأكد من وجود  ••
  .   . الصحیحالصحیح

 على   على   Linear Linearكد من قوه   كد من قوه   أأالتالتیجب یجب ••
AntennaAntenna

  
  

Power Supply TRANSCEIVER LINELINEAARR SWR

Antenna 

یجب تركیب المحطة كما ھو مبین یجب تركیب المحطة كما ھو مبین 

ان وجد ان وجد 
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SWR METERSWR METER
كد من وجوده في مكانھ الصحیحكد من وجوده في مكانھ الصحیحأأالتالت••

  
  

SWR METERSWR METER

یقوم ھذا الجھاز بقیاس قوة یقوم ھذا الجھاز بقیاس قوة 
االرسال والقوة المنعكسةاالرسال والقوة المنعكسة
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SWR METERSWR METER

  
  

STABILIZERSTABILIZER

•• یقوم ھذا الجھاز بتنظیم عملیھ ارتفاع وانخفاض الكھرباءیقوم ھذا الجھاز بتنظیم عملیھ ارتفاع وانخفاض الكھرباء

  
  
  
  



  یة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویت
  VHF – UHF         

101 

ANTENA SELECTORANTENA SELECTOR

 الذى  الذى  Band Bandیجب وضعھ في یجب وضعھ في ••
..سوف یستخدمسوف یستخدم

وضع ملصق مبین فیھ وضع وضع ملصق مبین فیھ وضع ••
 . .االختیار ونوع الھوائياالختیار ونوع الھوائي

 یعمل  یعمل االوتوماتیكاالوتوماتیككد من كد من أأالتالت••
 . .بصوره صحیحةبصوره صحیحة

  
  

ANTENA SELECTORANTENA SELECTOR
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MICROPHONEMICROPHONE
كد من صالحیة كد من صالحیة أأالتالتیجب یجب ••

البطاریة الموجودة داخل البطاریة الموجودة داخل 
المایكروفونالمایكروفون

حافظ على معدل منتظم في الكالم حافظ على معدل منتظم في الكالم 
 كلمة في الدقیقة كلمة في الدقیقة100100لیس اكثر من لیس اكثر من 

  
  

التأكد من تركیبھا بالشكل الصحیح التأكد من تركیبھا بالشكل الصحیح 
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ANTENNA CABLEANTENNA CABLE

 . .الكیبلالكیبلاختیار نوع جید من اختیار نوع جید من ••
••RG 214RG 214
••RG 213RG 213
••RG   58RG   58

  
  

 یسیر بنفس   یسیر بنفس  AntennaAntennaكد من ان     كد من ان     أأالتالتیجب یجب 
ControllerControllerاتجاه اتجاه 
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 قبل التركیب  قبل التركیب  Controller Controller و و Rotor Rotorكد من  كد من  أأالتالت
))یجرب قبل تركیبھ على البرج یجرب قبل تركیبھ على البرج (  (  

 یسیر بنفس اتجاه   یسیر بنفس اتجاه   Antenna Antennaكد من ان   كد من ان   أأالت  الت  یجب  یجب  ••
ControllerController    وبنفس الدرجھ  وبنفس الدرجھ

   Rotor Rotor في مكانھ الصحیح في  في مكانھ الصحیح في WireWireوضع كل وضع كل ••
 . . الترقیم الترقیمناحیھناحیھ من  من  Controller Controllerوو

 . .خرىخرىأأوو  بین فتره   بین فتره RotorRotorیجب تحریك  یجب تحریك  ••

  
  

SPLITSPLIT

 داخل   داخل  SplitSplitن االرسال في استخدام نظام   ن االرسال في استخدام نظام   أأكد من كد من أأالت  الت  ••
 مع  مكان  مع  مكان  Antenna Antenna وعلى اتفاق  وعلى اتفاق BandBandالحدود لكل  الحدود لكل  

وحیز االرسالوحیز االرسال
علیك ان تتأكد من خلو التردد من أي مستخدم قبل عمل    علیك ان تتأكد من خلو التردد من أي مستخدم قبل عمل    ••

SplitSplit

  
  
  
  



  یة لھواة الالسلكيالجمعیة الكویت
  VHF – UHF         

105 

VHF + VHF + UHFUHF
TRANSCEIVERTRANSCEIVER  

 كلمة  كلمة 100100حافظ على معدل منتظم في الكالم لیس اكثر من حافظ على معدل منتظم في الكالم لیس اكثر من ••
في الدقیقةفي الدقیقة

  
  

VHF/UHFVHF/UHF
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DUPLEXER VHF UHFDUPLEXER VHF UHF

VHFVHF) )  في مكانھ الصحیح   في مكانھ الصحیح  وایر وایر  ( (كیبلكیبلیجب وضع كل  یجب وضع كل  ••
UHFUHF  

  
  

    اثناء دخولكاثناء دخولك    جھاز الالسلكيجھاز الالسلكيیجب أال یتم استخدام  یجب أال یتم استخدام  
    محطات الوقودمحطات الوقود

   أن یتسبب باشتعال الوقود واألبخرة المنبعثة أن یتسبب باشتعال الوقود واألبخرة المنبعثةالالسلكيالالسلكيبإمكان جھاز بإمكان جھاز ••
داخل محطات الوقود یجب عدم استخدام الالسلكي اثناء التزود داخل محطات الوقود یجب عدم استخدام الالسلكي اثناء التزود 

بالوقود بتاتابالوقود بتاتا

  
  
  

  


