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 الحمد هلل رب العالمين

 كالصالة كالسالـ على نبينا رسوؿ رب العالمين
 المؤمنين كعلى آلو الطيبين الطاىرين كصحبو

 أما بعـد
فهذا اإلصدار قد وضعت فيو ما يهم اؽبواة، ىواة الراديو و االلكًتونيات، وكان يف ذىٍت 
بادئ األمر أن أقدم ىذه اؼبواضيع مع اؼبواضيع ذات االذباه الصناعي؛ لكن بدا يل إن فصلها  

ناعي أو اغبرفية يف كان أوىل لكثرهتا أواًل، ورب من ال يرغب هبا من لديو ميل كبو االذباه الص
 االلكًتونيات ثانياً.

ىواية الراديو من أقدم اؽبوايات، ولعل جوىرىا ىي الرغبة يف االتصال عرب اؼبسافات، إىل 
حيث ال تتيسر الرؤية أو إىل حيث ال يصل الصوت اؼبسموع. وقرأنا يف القصص إن بعض 

اكن بعيدة من خبلل إدراك ما وراء الناس يف أفريقيا كان لو اؼبقدرة لبلتصال بأناس آخرين يف أم
اؼبادة. يذىب إليو من يروم أن ينقل خرب إىل قريب لو يف قرية نائية، فيخطو ىذا بضع خطوات 

مبتعداً ويتمتم فتصل رسالتو إىل شخص آخر يف القرية النائية وىو غالبا ديتلك مثل قدرات 
تخدمهم بعض قادة اعبيوش اليت األول يف االتصال عرب العامل اػبفي. ويقال إن ىؤالء كان يس

 غزت أفريقيا يف القرن الثامن عشر وردبا القرن التاسع عشر.
نقرأ فيما دوِّن عن قصة اخًتاع الراديو، إنَّ الرغبة يف االتصال عرب اؼبسافات قد اجتاحت 

الربيطانيُت، و الربيطانيُت على وجو اػبصوص دون سواىم، طول الفًتة الزمنية اليت سبقت 
 ع الراديو.اخًتا 

 ومل الربيطانيُت بالذات دون غَتىم ؟
ألهنم يعتمدون يف األساس على اؼبوارد واألسواق وكليهما خارج بلدىم احملاط باؼباء، ومن 

شاء أن يسافر أو يتاجر عليو أن يركب البحر؛ والرغبة ملحة ؼبن ىم على األرض يف معرفة حال 
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رث والنوازل، ومعرفة مصَت أمواؽبم. ناىيك عن من يركب البحر وتقدمي يد العون لو عند الكوا
اغبمبلت العسكرية اليت تذىب الحتبلل أراض جديدة أو لبلستكشاف والرغبة يف معرفة ما 

 آلت إليو ىذه اغبمبلت.
ىذه األمور صبيعاً دفعت بالربيطانيُت إىل احتضان ىاوي الراديو الشاب االيطايل اؼبخًتع 

كثر من أي دولة أخرى يف العامل وحىت أكثر من الواليات جيلومو ماركوين وتبٍت مشروعو أ
اؼبتحدة األمريكية اليت مل تلق لو باال، إذ كان التلغراف السلكي قد قطع الفيايف رابطاً شرق 

 الواليات اؼبتحدة بغرهبا فبتداً مع حركة السكك اغبديد.
اآلخر، لذا وسيجد من يبحث عن ىذا التاريخ أن كل كاتب ينظر من زاوية زبتلف عن 

ستجد العديد من قصص اخًتاع الراديو، وصبيعها تشكل الصورة العامة أو ترسم األجواء العامة 
 لتلك الفًتة، وكيف مت االتصال األول عرب احمليط األطلسي.

ال زلت أرى إن من أصبل وأجل مواضيع االلكًتونيات ىي مواضيع اؽبواة اؼببتدئُت؛ وكل 
ُت أو بسيط أو للهواة يكون أوىل بالقراءة من اؼبوضوع اؼبوسوم موضوع يوصف على إنو للمبتدئ

على إنو للمتقدمُت. ىذا ألن من يكتب للمبتدئُت يقدم ؽبم األساسيات النظرية واألوليات 
وغَتىا يف حُت ال يتعُت عليو ذلك مع اؼبتقدمُت، وعند اغبديث عن األساسيات يكون من 

هم، ليحيطوا دبا قد يكون فاهتم، أو إّن زاوية النظر ىذه األوىل قراءهتا حىت من اؼبتقدمُت أنفس
 زضبة اغبياة عن االلتفات إليها وتأملها. واألفكار، قد شغلتهم

أما كاتب اؼبقال فيقدم موضوعو للمبتدئُت وىو دبنجاة من اللوم ويضع فيو كل تفصيل دون 
أن نقدم فيو كل تفصيل أن ديتلك أحد حق االعًتاض. إذ إن اؼبوضوع أساساً للمبتدئُت وجيب 

 مبسط.
موضوع إعادة التوليد يف أجهزة االستقبال الراديوي إىل اليوم لو جوانب خفيَّة ومل تلق ما 

تستحق من البحث والتجريب. واؼبلفت يف أجهزة إعادة التوليد، قوة اغبساسية واالنتقائية اؼبتأتية 
توليد يف سبعينات القرن العشرين من مرحلة تضخيم راديوي واحدة. وظبيت تكنولوجيا إعادة ال
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بالتكنولوجيا اؼبفقودة، إال إن ما جاءنا من الصُت يف الفًتة اؼبتأخرة جعلها تكنولوجيا غَت 
 مفقودة، وسيجد القارئ يف ىذا اإلصدار مقاالت قد أعدت عمليا ونظرياً تغطي ىذا اعبانب.

ستعمال شفرة مورس باللغة كنت آمل أن أضع يف ىذا اإلصدار برناؾباً يدرب اؽبواة على ا
العربية، لكن اػبوف من فقد الكهرباء ضبلٍت إىل تأجيل كتابة ىذا الربنامج؛ إذ إن الفًتة اغبالية 
ىي الفًتة مابُت موظبُت اليت ينخفض فيها الطلب على التيار الكهربائي. وأي عمل إضايف قد 

السنوية الشتوية للحرمان من التيار  يضعنا يف فًتة الطلب اؼبتزايد على الطاقة، حيث تبدأ الدورة
 الكهربائي.

" VHFوتضمن الكتاب ترصبة للفصل العملي "النواحي العملية ؼبستقببلت النطاق الًتددي 
، وخيص اؽبواة VHFوىو من أجود ما ديكن اغبصول عليو ؼبن يرغب يف التعامل مع مستقببلت 

ل اغبزمة اؼبخصصة ؽبم، وفبكن أن حصراً، ذلك ألن طريقة إرسال اؽبواة تتسم بالفوضى داخ
تتقارب إشارتُت من بعضهما وحيدث تداخل بينهما، بينما ىذا األمر ال ديكن أن حيدث مع 

 اإلرسال اغبكومي أو اإلذاعي أو التلفزيوين.
لذا كانت تردين شكاوى بشكل غَت مباشر من أحد الفنيُت عندما كان يستقي من مصادر 

يشتكي من ضعف اغبساسية، وقد غاب عن ذىن ذلك الفٍت  كان  VHFاؽبواة لبناء مستقبل 
)وىو راحل اآلن( إن ىذه الدوائر والنهايات األمامية ـبصصة للهواة بظروف عمل استثنائية، 

خببلف ما كان موجود على الساحة من إشارات معتدلة. لذا كان من األنسب إليو لو استعمل 
ائية القطب، وقد أدرج اغبديث عنها على هنايات أمامية ودوائر مزج من ترانزستورات ثن

 وما حوؽبا من ىذا اإلصدار. 182و  180الصفحات 
اؼبوضوع األخَت قد يكون فببًل بعض الشيء وأنا ال ألوم ذلك الفٍت، ألين أنا شخصياً مل 

أقرأه إىل أن ُصِدمت عندما وجدت إن الًتانزستور اؼبعول عليو األداء األمثل مل يعمل كما أرجو، 
ماذا بقي مل يبق إال أن أقرأ اؼبوضوع كلمة كلمة، بعدىا علمت ؼباذا مل يستعمل ىذا  إذاً 

اإلذاعية اليت تنتجها اؼبصانع التجارية. إّذاك قررت فيما إذا   FMالًتانزستور مع أجهزة االستقبال 
كنت أنوي بناء جهاز استقبال كيف سيكون االختيار، وما علي إال ترصبة ىذا اؼبوضوع ووضعو 
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ربت يد كل فٍت أو ىاوي راديو؛ إذ ديثل اػبربات العملية اؼبتأتية من ذبارب اؽبواة االنكليز 
 ؾبتمعة. وأي شيء أحسن من ىذا، بداًل من إعادة التجارب من الصفر.
 سيكون يف اؼبستقبل القريب إصدار قادم للهواة بإذن اهلل، واهلل اؼبوفق.
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 اصتعزاض للنضتقبالت الزاديوية
Survey of Radio Receivers 

ها ىذا استعراض ألنواع الخدمات الراديوية، كقد استثنينا أجهزة االستقباؿ اإلذاعي بنوعي
الثابت كالمتحرؾ لمعرفتنا بها كتآلفنا معها، كجرل التركيز على اختيار األنواع التي ىي 
دائما غريبة كلم نر لها كصفان باللغة العربية لسبب أك آلخر. كل مرسلة ال قيمة لها بدكف 

المستقبل خاصتها، لذا عندما نتحدث عن المرسالت يكوف امتدادان طبيعيان السم 
 ستقبل ىو في الحقيقة كليد مرسلتو.الموضوع، ككل م

Radio Theory and Servicing / Clyde N. Herrick 

 

 راديو حزمة المدنيين -8
 Band Radio CB-Citizens  

هو  Citizens-Band Radioراديو حزمة المدنين 
يعمل في منطقة التردد  Transceiverمرسل مستقبل 

27MHz   5بخارر  دادرق دىاوب يب اW ويتاوفر   .
دنارق لررسارل محاددق لخساتخدا   23في هذه المنطقة 

 .CBفي نطرق المدنيين 

 
نموذج لجهاز راديو يعمل ضمن حزمة  86 -6الشكل

 .Citizens band CBالمدنيين 
  22-2وكمار تااراه فاي الىاورق  CBجهارز الا   

مضامن فاي داخ ااا سامروة جهوريااةد ويساتخد  معااا 
تخ  في مريكروفون خررجي. الوحدق تعمل كجهرز اس

وضااعهر اتوتياارد  ماار لاا  ياات  الضاا ط و اا  م تاار  

الض ط المثبت و   المريكروفون والمسام  اضا ط 
 CB. تعمال ججهازق الا  Push-to-talk PTTلتاتك   

.   وكمر Amplitude Modulationبتعديل اتسروي 
ضااربطتين مهمتااين فااي   22-2تشاارهد فااي الشااكل 

 Volumeالواجهاة اممرميااة واحادق لحجاا  الىااوت 

والثرنيااة ل ساايطرق و ااا  داداارق مخماادق الضوضااار  
Squelch   د حيث يت  من خخلهر إسكرت الضوضار

المنبعثة و   شكل )وشة( إل  جن ترد إشررق كخمياة 

ت  CBفنسمعهر بشكل اوتيرد .   تحظ جن راديو ال  
ويمكن فقاط التنقال مان  Tunerيوجد فيا وحدق تن ي  

والعشارين الثربتاة.    خخل م تر  و ا  القناواق الثخثاة

ً ت يعتبر التداخل من المشاركل الرديساية فاي  وومومر
اتىرتت حزمة المدنيين بسبب محدودية القدرق التاي 

يجر  إرسرلهر مرنعة اتتىرل مع المحطرت البعيادق.   

مىاام  ل عماال ماان مىاادر التياارر  CBمسااتقبل الاا  
و وندمر يات  تركيباا فاي سايررقد  12V. DCالمستمر 
جهاارز يت ااذب برلطردااة ماان بطرريااة الساايررق.   فاا ن ال

توجاد العدياد مان امىانرم ل مرسال مساتقبل لحزماة 
د كماار تااارب جحااادهر CB Transceiversالماادنيين 

وهو مىم  ل عمل بىي ة   21-2موضح في الشكل 

تعاديل اتتساارل التق يديااةد جو بىااي ة تعااديل الحزمااة 
عديل .   ونحن نع   وندمر يت  تSSBالجرنبية الم ردق 

الحرم ة تعديل اتسرل تتولد نتيجاة ذلاح حزماة جرنبياة 

و يار ))و يار يعناي ترددهاار جو ا  مان تاردد الحرم ااةد 
وحزمااة تعنااي لاايا تااردداً م اارداً إنماار حزمااة ماان 
الترددات وهاذه التارددات جميعهار ترددهار جو ا  مان 



 تطبيقات اؽبواة / سرمد نافع-االلكًتونيات اإلصدار السادس

 ٕ 

الحرم ة(( وحزمة جرنبية س    ))س    يعناي ترددهار 
 جدل من تردد الحرم ة((.

 
 46مرسل مستقبل لحزمة المدنيين يمتلك  81 -6الشكل

قناة عندما يكوف مصمما للعمل على أحد الحزمتين 
 .SSBالجانبيتين المفردتين 

وبمااار إن الحزماااة الجرنبياااة )الع يااار جو السااا   ( 

تحتو  ول كرفة المع ومرت امسرساية فاي اسرسارلد 
يىبح من المعقول )ج  تتحقق المىا حة مان( إل ار  

الحاازمتين.   والمحىا ة إرساارل حزماة جرنبيااة جحاد 

م ردق مع الحرم ة؛ هذه اسشررق تمت ح نىم وار  
التق يدياااة.   وكااذلح مااان  AMالحزمااة سشاااررق الاا  

الم ضل إمكرنية حاذم الحرم اة ماع الحزماة الجرنبياة 

الم ااردق وهااذا يساام  إرساارل حزمااة جرنبيااة م ااردق 
SSB Transmission د وهااي كااذلح تم ااح نىاام

الخز  سرسارل ناول  Band Widthحزمة ور  ال

.   وند اتستخ  سشاررق الحزماة AMتعديل اتتسرل 
الجرنبيااة الم ااردقد ياات  توليااد الحرم ااة الم قااودق فااي 
المست  د وبذلح يعارد إنشار  حزماة جرنبياة م اردق ماع 

.   النواحي الحسانة فاي اتتىارل Carrierالحرم ة 
هي ك ر تهار  SSBون طريق الحز  الجرنبية الم ردق 

العرلية نتيجة لتركز طرداة اسرسارل و ا  المع ومارت 

الموجااودق فاااي الحزمااة الواحااادقد و الح اارظ و ااا  
واار  حاااز  القنااوات حياااث تتحقااق و المضااارو ة 

 ال عرلة لعدد القنوات المتوفرق.

مستقبل الحزمة الجرنبياة الم اردق يمت اح ضوضار  
جفال مان مساتقبل  Background noiseفي الخ  ياة 

التق يااد د ذلااح من الضوضاار   AMل اتتساارل تعاادي

الخررجاة مان المساتقبل تعتمااد و ا  وار  الحزمااة 
العرم اة وك ماار زادتد زادت الضوضاار  المىاارحبة.   

دنارق ورم اة ج   46يمت ح  SSBتحظ إن مستقبل ال  

ضعم ودد القنواق جنظار بداياة المقارلد وذلاح بسابب 
ن اساتعمرلهر جمر الحزمة الجرنبية الع ير جو الس    يمك

 وند ج  دنرق من القنواق. 

ولريضاار  نقاااولد إذا تااا  وضاااع م تااار  اختيااارر 
د فاا ن محطااة واحاادق يمكاان 11القنااواق و اا  القناارق 

اختيررهار ماان خااخل إدرا  اتساتقبرل و اا  الحزمااة 

الجرنبياة الع يار جو الساا    وداد تكااون محطاة جخاارب  
نختررهاار ماان خااخل إدرا  اتسااتقبرل و اا  الحزمااة 

نبية الس   .   وتبعرً لذلح إذا تا  وضاع المرسا ة الجر

د فاا ن المسااتقبل USBسرساارل حزمااة جرنبيااة و ياار 
يجاب جيضارً جن يوضاع تساتخ  حزماة جرنبياة و ياار؛ 

ساايكون رياار  USBإرساارل الحزمااة الجرنبيااة الع ياار 

في  LSBمسمول إذا اخترنر الحزمة الجرنبية الس    
 المستقبل.

  alkiest-Walkieتوكي  -الوككي -6
تااوكي وتعنااي ل اًةً  ساار وتك اا د كت ااح  -الاووكي

د هاااي شااابيهة جاااداً 21-2التاااي تراهااار فاااي الشاااكل
د وااادا إن CBبرلمرسااال مساااتقبل لحزماااة المااادنيين 

م ي واط.   لذا  100القدرق الخررجة منهر محددق إل  
ف ن مدب الووكي تاوكي مقررناة بهاذه القادرق سايكون 

جن يساتعم ا لمسرفرت دريبة.   الاووكي تاوكي ممكان 

جيااارً كااارن وت يتط ااااب رخىاااة حكومياااة لتشاااا ي ا 
Without a government license د بينمر المرسل

يتط اب الحىاول و ا   CBمستقبل لحزمة المدنيين 

 رخىة لتش ي ا بشكل درنوني.

 
 زكج من المرسل مستقبل نوع 82 -6الشكل

 توكي. -كككي 
توكي مىممة ل عمل و ا  القنارق  -ججهزق الووكي

 Amplitudeد بىاااي ة تعاااديل اتتسااارل 14  ردااا

modulation د بينماار المرساال مسااتقبلCB   مىاام



 اؼبستقببلت الراديوية

 ٖ 

 23ل عمال و ا  ج  مان القنااواق الثخثاة والعشارين 

Channels د ويمكن إدرا  الحزمة الجرنبية الم اردق
تااااوكي تسااااتعمل  -وناااد الرربااااة. معظاااا  الاااووكي

لختىاااارتت الكخميااااةد وكااااذلح اتتىاااارل بشاااا رق 
محرسان اتتىارل برساتخدا  شاا رق  الماورا.   ومان

Code  ماورا هااو زياردق ماادب اتتىارل.   ججهاازق

ممكاان جن  CBتااوكي جو حزمااة الماادنيين  -الااووكي
و   الطرولة جو  Base Stationتىم  كمحطة ثربتة 

 .Portable Unitsججهزق نقرلة 

 
مع  Four wayمحطة ثابتة ذات أربع طرؽ  83 -6الشكل

 وكي.كضيفة مرسل مستقبل كككي ت
 Base Stationيوضاااح محطاااة  21-2الشاااكل

موضااووة و ااا  الطرولاااة مىااممة لختىااارل ماااع 
تاوكي نقارل.   برسضارفة إلا  ذلاح فا ن هااذا  -ووكاي

الجهاارز ماازود لخسااتقبرل و اا  كاال القنااواق الثخثااة 
وكااذلح تساااتقبرل  CBوالعشاارين لحزمااة الماادنيين 

 AM broadcastحزماة تعااديل اتتسارل اسذاويااة 

band. 

 Way Radio-Twoاديو ذك طريقين ر  -1
من خخل نظرق ورمةد تجاد إن خدماة اتتىارتت 

وبر ججهزق الراديو دد ىان ت إلا  ىان يند الىانم 
.   الخدماة Mobileوالىنم المتنقل  Fixedالثربت 

الثربتاة تتضامن الخدمااة مان موداع  ثرباات إلا   خاار.   

Mobileالخدمة المتنق ة   Service  تتضمن اتتىارل
المواداع المتحركاة إلا   خارد جو مان موداع من جحاد 

.   كااخ Base Stationمتحارح إلاا  محطااة ثربتااة 

الخاادمتين الثربتااة والمتنق ااة تتضاامن ججهاازق إرساارل 
د وهي بشكل ور  خدمة ذات transceiversواستقبرل 
ووال ج  حارلد فا ن  Two-way Servicesطاريقين 

هااو  Two-way Radioتساامية راديااو ذو طااريقين 
رح يط اااق و ااا  خااادمرت الشااارطة مىاااط ح مشااات

 Public-Utilityوالطوارئ وجومرل الخدمرت العرمة 

O peration  وإرسرل سيررات التركسي و إرسرليرت
خطااااوط الشااااحن والسااااكح الحديااااد و اتىاااارتت 

الطردرات و وم يرت فرق اسط ار  واتىارتت خدماة 
ال ربااارت وإدارق ومااارل البنااار  وفااارق اسنشااار ات.   

-والاووكي CBحزمة المدنيين  وكمقررنة ف ن ججهزق

-Twoتوكي ت توىم ضمن الرادياو ذو الطاريقين 

Way Radio. 
جنظمة الراديو ذو الطاريقين تتضامن حاز  ترددياة 

إلا   30خرىة؛ هذه الحز  تندر  ضمن المادب مان 
إل   147ميكرهرتز و  135إل   108ميكرهرتز و  50

ميكرهرتز.   الشكل  470إل   450ميكرهرتز و  174

يوضح راديو ذو طاريقين نمطاي يساتخد  فاي  2-26
 المركبرت التجررية والرسمية.

 
جهاز راديو ذك طريقين عملي يستخدـ في  84 -6الشكل

 المركبات الرسمية كالتجارية.
مساااتقبخت المىااانعة ضااامن  -معظاا  المرساااخت

التق يدياةد  AMالراديو ذو الطريقين تنت اع مان دادارق 
قارن امكثاار مىااممة كاذلح فاا ن المسااتقبخت ذات است

لتحتاو  و ا  دادارتين ل  عاال الم ارير فاوق الساامعي 
Super heterodyne  تقو  بت يير التردد مرتين وتنتج

فاااي كااال مااارق تااارددين متوساااطين يخت  ااارن واااان 

 بعضهمر.
يباين مخطاط كت اي لمساتقبل يحتاو   21-2الشاكل

و اا  م ياار تااردد ماازدو  وفيااا يعماال القساا  امول 

بينمار القساا   12MHzتاردد وناد  IFل تاردد المتوساط 
. 455KHzيعمل وند تردد  IFالثرني ل تردد المتوسط 
ل حىول  Dual Conversionت يير التردد المزدو  

وجدل  Maximum selectivityو   جدى  انتقردية 
 تداخل  تي من المحطرت الوهمية جو الىورية 
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 ويةاؼبستقببلت الرادي
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image interference 21-2.   تحظ إن الشكل 
 Narrow-band؛ يعارم با  FMقبل هو مثارل لمسات

FM (NFM)  وهو يندر  إل  مدب ت باسا باا تحات

 Twoاتتىرتت المىن ة برس  الراديو ذو الطريقين 

way radio communication . 
NFM  هو شابيا لعم ياة اسرسارل اسذاواي بتعاديل

د واادا إن وار  حزمااة اسرسارل دريااب FMالتاردد 
ً إلا  وار  اسرسارل فاي تعاديل ات .   AMتسارل جدا

 لاا NFMاسرسرل بتعديل التردد ذو الحزمة الضايقة 

ممياازات وناادمر يسااتخد  فااي اتىاارتت الراديااو ذو 
الطااااريقين تحاااات ظااااروم التااااداخل ومساااااتويرت 
الضوضار  العرلياة.   بعا  مان ججهازق اتتىاارتت 

برلراديو ذو الطريقين مىممة لتست يد مان خىارد  
هاار يتضاامن الحزمااة الجرنبيااة الم ااردق.   الاابع  من

مشاا رق كااخ  وبهاار يىاابح الكااخ  رياار م هااو  لماان 

يى ي ودا الطرم الثرني إت إذا كرن  يستعمل ن ا 
المشا رق وموضاووة و اا  ن اا الاارد  ل اح التشاا ير 

 )وهذا مر تستعم ا دوات الشرطة والجيش ررلبر(.

 
 المواقع الترددية لخدمات البحرية كاتصاالت أخرل مختلفة. 86 -6الشكل 

 

  Marine Radioراديو البحرية  -2
من  navigationوالمخحة  Marineتنت ع البحرية 

و  20KHzالحااااز  التردديااااة المتنووااااةد ماااار بااااين 

1535MHz 21 -2د وكمر هي مدرجاة فاي الجادول 
 Marine andلذا ف ن اتتىرتت الراديوية ل بحرية 

maritime  تتضاامن كااخ الحااز  التردديااة ماار فااوق

.   ولخسااتخ  وباار AMذاوااي وتحاات اسرساارل اس

البحر د تزود  radiotelephoneالهرتم الخس كي 
المستقبخت بوسي ة يمكن مان خخلهار تن اي  المساتقبل 

كي و هرتز.    3500إل   1600ضمن مدب ل تن ي  من 

ً يعتبر تعاديل اتتسارل ىاي ة ديرسايةد وخدماة  ووم ير
  الهرتم الخس كي البحر  تنت ع في ال رلب من الحز

الجرنبية بدون حرم ة.   وتستعمل البحرية طريقة فاي 

اسرساااارل تساااام  اسرساااارل المتنااااول جو المتعاااادد 
Diversity transmission  تستعم هر وندمر تتط ب

الظروم هذا النول من اسرسرل؛ وفيا يات  اسرسارل 
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ماان مرساا تين و اا  الشاارطة المساارفة بينهماار واادق 
الرسارلة  جطوال موجية وكخ المرس تين ترسال ن اا

في ن ا الودات.   هاذا التكنياح يسارود و ا  الت  اب 

التااي تحاادث بساابب  Fadingو ا  ظاارهرق الخ ااوت 
إزاحة طبقرت اميونوس ير )وهي الطبقاة ذات الادور 
ال روااال فاااي اتتىااارتت البعيااادق و ااا  التااارددات 

الراديويااة الواطدااة(.   معاادات اتتىاارل الراديااو  
ل معاااادات  البحااار  تمت اااح ن ااااا البنااار  امسرساااي

امرضايةد واادا إنهاار مجهاازق ل خدمااة تحاات ظااروم 

جوياة متنووااة وربماار درساية.   الوىااول ل وطاارل 
وإىخحهر يتط ب دليال يات  تىاميما لهاذا ال ار .   
لذا ف ن معدات الراديو التاي تخاد  فاي البحرياة تميال 

 إل  جن تكون جكبر وجثقل من المعدات امرضية.

  dioAircraft Raراديو الطائرات  -3
الحز  الترددية المخىىاة لختىارتت الراديوياة 

. وكمار ماع 21 -2ل طردرات تجدهر مدونة في الشاكل
معاادات الراديااو البحاار  فاا ن مرسااخت الطااردرات 
وججهزق اتستقبرل مىممة لتحقاق اتوتمردياة العرلياة 

اا  ر الحجا  والاوزن يغقر اال  جثنار  العمال.   وكاذلح يغىر
ىامي  رادياو الطاردرات إل  جكثر مر يمكن.   ووناد ت

ت تؤخذ الك  ة في اتوتبارر امول د وادا المساتخدمة 

في الطردرات الى يرق. وفي طاردرات النقال الجاو  
ت يارجح جخااذ الااوزن والحجاا  فااي اتوتباارر امولد 
وياات  تحسااين اتوتمرديااة لختىاارتت الراديويااة ماان 

 خخل تزويدهر بمرسخت ومستقبخت مزدوجة.

 Aircraft طػػػػػػػػػائراتمعػػػػػػػػدات اتصػػػػػػػػػاؿ ال 

communication equipments  تىم  ررلبرً ل عمل
 family ofضااامن طواداااام ماااان التاااارددات 

frequencies د وذلح ل حىاول و ا  ميازق الت اوق

المث اااا  لظااااروم انتشااااارر الموجاااارت الخسااااا كية 
Propagation  لاذا فا ن ورد ااة مان التارددات تتااسلم

ً من ثخثة تخىيىرت جو جكثر مان المنارطق  3 وم ير

ميكرهرتز.   في المرضي كرنت  17و  11و  8و  5و 
د و توجد رربة 200KHالمسرفة بين القنوات الجوية 

باين  50KHzوحتا   100KHzلوضع مسرفرت تب   

 القنواق الجوية.
المحطرت امرضية تتىارتت الطاردرات تتضامن 

 Diversityفاااااي ال رلاااااب اسرسااااارل المتعااااادد 

transmission واتسااتقبرل المتعاادد Diversity 

reception واسرسااارل المتعااادد جو المتناااول داااد   .

جوضحنرهر سربقرً في راديو البحرياة.   فاي اتساتقبرل 
المتعاااادد جو المتنااااولد فاااا ن اثناااارن جو جكثاااار ماااان 
المستقبخت في موادع مخت  ة تعارلج فاي ن اا الودات 

اسشااررات المرساا ة ماان الطااردرقد وت ااذ  الخاارر  
مركاز لخساتقبرل المركاز  النرتج مان المساتقبل إلا  

Centralized reception center. 

وكخهماار اسرساارل المتنااول واتسااتقبرل المتنااول 
يااوفر اوتمرديااة ورليااة ونااد اتتىاارل فااي ظاارومد 

 الخ وت التي تتعر  لهر الموجرت الخس كية.

وكماار جوضاااحنر فااا ن انتشاارر موجااارت النطردااارت 
VHF  وUHF  خط ت تتحدد بم هو  اتتىرتت وبر
lالنظر  ine-of-sight communication وظهرت .

ىااااي ة مااااان ىااااي  اتنتشااااارر تساااام  اتنتشااااارر 
وتسام  جيضارً  Scatter propagationبرتساتطررق 

 forward-scatterاتنتشارر برتسااتطررق اممرميااة 

transmission  د تاوفر اتىاارتت يعتماد و يهاار إلاا
مسرفرت جكبر بكثير مان ت اح التاي كرنات محتم اة ماع 

.  ويساااتعمل لهاااذا ال ااار  UHFو  VHFرسااارل إ

هواديرت كبيرق مىممة خىيىارً لتعمال وناد القادرق 
العرليةد   ومستقبخت ورلية الحسرسية تستخد  ضامن 

 تقنية اتنتشرر برتستطررق.

 إيضاح:
 Scatter propagationاتنتشاارر برتساااتطررق 

  ويسم  كذلح 
 beyond-the-horizon communication, 

 forward-scatter propagationجيضر ويسم   
O جو    ver-the-horizon communication. 

هو إرسرل الموجرت الخسا كية إلا  مسارفرت تبعاد 
بكثيااار وااان خاااط البىااارد برساااتخدا  دااادرق ورلياااةد 
وهوادي إرسرل كبيرد لتوجيا اسشررق إل  جو   فاي 

الجود ث  استخدا  هوادي استقبرل كبير ممرثل تلتقارط 
  الىاا ير ماان اسشااررق المسااتطيرق بواسااطة الجااز

الجااود وتحاادث هاااذه الظاارهرق برلنساابة لخساااتطررق 

من اميونوس ير؛ جمار  Eاميونوس يرية ل طبقة الس  ية 
برلنسااابة لخساااتطررق التروبوساااا يرية فتحااادث هااااذه 
الظرهرق بشكل كرمل في طبقرت الجو الس  ية القريبة 

تاا  ماان امر د ابتاادا  ماان المنسااوب امرضااي ح
دد  تقريبرًد وتوجد جيضرً مر يسم  اتستطررق  30000

الشااهربية والتااي تنااتج واان جثاار شااهرب ماارر فتحاادث 

 استطررق ل موجرت الخس كية إل  امر .
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 Amateur Radioراديو الهواة  -4
 21 – 2حاز  تارددات الهااواق مدوناة فاي الشااكل 

مرساال مسااتقبل نمطااي  21 – 2وتاارب فااي الشااكل 

من ثمارن حاز  ترددياة وهاي مان ل هواق.   وهو يتض
و  14.350إلا   14.0و 7.30إل   7و  4.0إل   3.5

و  29.00إل   28.5و  28.5إل   28و  21.5إل   21.0
ميكاارهرتز.    30.00إلاا   29.5و  29.50إلاا   29.00

واط تقريبارً مان القادرق وناد  175يوفر دس  اسرسارل 

جو حزمة جرنبية  CWالعمل بىي ة الموجة الحرم ة 
.   ويمكان اختيارر إمار الحزماة الجرنبيااة SSBردق م ا

 الع ير جو الس    مع إل ر  الحرم ة.

 
جهاز راديو مرسل مستقبل تجارم يستعملو ىواة الراديو. 87 -6الشكل

تحظ إن امنوال المخت  ة من اتبتعرث داد ورففات 
منوال مخت  ة من الخدماة لرادياو الهاواقد وكمار فاي 

د كذلح مؤشر إزادهار وار  ؛ وتج22 – 2الجدول 
الحز  المخت  ة الخرىة بكل نول من جنوال اتبتعرث 

emission. 
مستقبل راديو الهاواق يتضامن وم يار مرح اة تاردد 

ياات  اختيارر حزمتهاار ابتادا  حيااث يمكاان  RFرادياو  

تن يمهر و   مادب واري  مان التادريجرت وتساتخد  
لتسااهيل داارا ق  Vernier tuningالقدمااة الورنيااة 

 beat-frequencyن اااي د ومذبااااذب تضااااررب الت

oscillator BFO    .لجعل شا رق الماورا مسامووة
معظاا  المرشااحرت تسااتعمل مرشااحرت ماان ب ااورات 
الكوارتز في دسا  التاردد المتوساطد لزياردق اتنتقردياة 

selectivity . لذلح القس 

 راديو الفضاء الخارجي -5
 Space Radio-Outer 

ياو ال ضاار  الخااررجي ال عرليارت واتتىاارتت براد

 EHFو  SHF (Super High)تنت اع مان التارددات 
(extremely high)  22-2وكمر مدرجة في الجدول 

هااذه التاارددات يمكاان بسااهولة تركيزهاار برلعركساارت 
د وكمار يجار  Parabolic Reflectorsالبررابولياة 

تركيااااز حزماااااة الضاااااو  فااااي مىاااااربيح البحاااااث 
Searching لهاوادي  يبين تخطايط 22-2.   الشكل

ماااع  EHF)دايبااول( نىااام موجاااة لنطااارق التاااردد 
واركا نىاام كارو  جماارمي وواركا دطااع مكاارفة 

Parabolic  خ  اااااي.   وبااااااذا تكااااااون الموجاااااارت

الكهروم نرطيساية المنبعثااة وم ياارً و ا  شااكل جشااعة 
متوازيااة. وو ااا  ج  حاارل ت يمكااان تشااكيل جشاااعة 
متوازية برلضبطد وطردة الموجرت تنتشر مبتعدق وان 

دريجيرً وبر المسرفرت المترامياة فاي ال ضار  بعضهر ت
 الخررجي.

نظر  اتتىرتت اتلكترونية امسارا لبعثاة جبولاو 

Apollo   ل هبوط و   سطح القمر موىوم برلرسا
.   رجاال ال ضار  الااذ  يستكشاام 21-2فاي الشااكل 

القمر مجهز بهوادي ومود  لربع طول الموجاة فاي 

رياة بنطارق بدلتاا ال ضاردية ويتىال ماع المركباة القم
.   هذه الحزمة يست رد منهر لختىارل VHFالترددات 

مااع امر .   اسشاااررات الراديوياااة باااين المركباااة
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 أنواع االبتعاث الالسلكي مع عرض الحـز المخصصة. 60 -6الشكل 

والسااا ينة ال ضاااردية  Lunar vehicleالقمرياااة 
Spacecraft د وبين الس ينة ال ضاردية وامر  هاي

يوضااح  21 -2.   الشااكل S bandضامن الحزمااة 

برلرسا  ترتيااب المحطاة امرضااية المساتخدمة وم ياار 
 تستكشرم ال ضر  الخررجي. 

 
 تصميم الحـز كالترددات المستعملة في نشاطات الفضاء الخارجي. 68 -6الشكل
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 مخطط لهوائي من النوع ذك العاكس. 66 -6الشكل
 

 
 عثة أبولو.نظاـ االتصاؿ االلكتركني لب 6 -61الشكل
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و برسضارفة إلاا  مرساخت ومسااتقبخت الىااوت  
ومعااادات التحساااا  RADARتشاااتمل و ااا  رادار 

 RADAR Radio. الااارادار Telemetryالنااردي 

Detection and Ranging تتع اق  رهاي تكنولوجيا
بااارلراديو كوساااي ة مسااارودق ل مخحاااة.   وبك ماااارت 
جخااااربد تسااااتخد  معاااادات الاااارادار سدراح مودااااع 

شاارخ  ماارد والمساارفة ال رىاا ة بينناار وبيناااد وفااي 
 بع  امحيرن سروة انتقرلا جثنر  حركتا كذلح.

التحسااا الناااردي هاااو تكنولوجيااار جخااارب تتع اااق 

حيث يستخد   Radio-related technologyراديو برل
في ديرا الحرارق والض ط وكثرفة الضاو  ... الا د 

وسرسارل هااذه البيرناارت مان ال ضاار  الخااررجي إلاا  
 امر . 

الرادار والتحسا النردي كخهمر يتضمن اسرسارل 

. ووند إرسرل الكخ  Pulse transmissionبرلنبضرت 
لتضاامين النبضااي وبار ال ضاار  الخااررجي يسااتعمل ا

Pulse modulation   بدتً ون إشررات جلAM   وال

FM .التق يدية 
تحااظ إن ثخثااة محطاارت جرضااية تكااون تزمااة 

سااروة ماع ساا ينة فضاارديةد  24لختىارل و اا  مادب 

ويسااتخد  هااوادي  21- 2وكماار مرسااو  فااي الشااكل
 85ذو دطر يب   وم يارً  dishطراز العركا الطبقي 

 ددمرً.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 CBمقياس قدرة مع مبني عنق التعديل لليطاق املدىي 

 يوضع بصلل دائه عرب خط اليقل
In-Line Modulation / Power Meter For CB 

 
By HERB FRIEDMAN. KB19457 

ليس ىنالك ما يثبط مهم اؼبشتغلُت بالنطاق اؼبدين ويكسر ذاهتم أكثر من استبلمهم لتقرير  
ال تعدو أن تكون أقوى من  5Wالطرف الثاين، القائل إن إشارهتم اؼبرسلة بقدرة  اإلشارة من

 عرب مسافة نصف ميل. 100mWاإلشارة اؼبستلمة من ووكي توكي 
أسباب تقرير اإلشارة الضعيفة ىذا فبكن أن يكون، إنك مل تصل لعمق التعديل البالغ 

وما ينتج عنها من إقبلل للقدرة بسبب تقادم األجزاء خاصة إذا كانت من الصمامات  100%
 اػبارجة أو ضعف عمق التعديل حىت يصبح الصوت كاؽبمس.

وحاادات المحرفظااة و اا  المسااتوب الثرباات لشاادق 
دد تكون وردقر وت  Speech Compressorالىوت 

تعطيح القدرق المط وبة ل ىوت. جو دد تحىل و   
ن ا المستوب السربق ل ىوت ولكان بزياردق مضارفة 

.  الح ول لمشاك ة انخ ار  Distortionوه من التش

شدق الىوت والقدرق الخررجة من ججهزتاح داد تجاده 
 In-Line Modفاي مقيارا القادرق ووماق التعاديل 

/Power Meter  الموضول بشكل داد  وبر خط النقل

يقىد بهار  Modوالذ  نحن بىدده اآلن. )تحظ إن 
 (.Modulationىرحب المقرل 

خرب الخرىاة برلنطارق بخخم ججهزق ال ح  ام

د والتاي داد يجار  توىاي هر فقاط وناادمر CBالمادني 
تعتقااد جن شااي  ماار خطاااس دااد حاادث مااع امجهااازقد 
المقياارا الااذ  نتحااادث ونااا اآلن يرادااب وي حااا  

طاول الودات.   يات  توىااي ا بشاكل دادا  باين جهاارز 
وخاااااط النقااااال  Transceiverاساااااتقبرل -اسرسااااارل

Transmission Line مقياارا بمجاارد جن ت مااح ال
ببىاارح وجناات ترساال وتااتك   سااتدرح و اا  ال ااور 

مسااااتقبل -مقاااادار القاااادرق الخررجااااة ماااان المرساااال

Transceiver's RF Output Power  والنسبة المدوية
 Percentage of modulationلعمااق التعاااديل 

 .Carrier Shiftوانحرام الحرم ة 

 مثاؿ
جن  M1جثنار  التعااديل يتعااين و اا  مقياارا القاادرق 

 ً ومساتقراً و ا  درا تااد فا ذا مار اضاطرب  يبقا  ثربتار

منخ ضااارً جو مرت عااارً ماااع التعاااديل )التعاااديل يحااادث 



 مقياس قدرة وتعديل ألجهزة النطاق اؼبدين
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تقيس مستول التيار  M1كالمقياس  C1,D1, R1-R4مخطط لمقياس القدرة كالتعديل الذم يوصل عبر خط النقل المكونات 

 .Modulating Waveform'sيل السمعي المستمر للحاملة.المكونات األخرل تقيس مستول التيار المستمر لموجة التعد
 

ربمار  –وندمر نتك  ( ف نح ستع   جن شيدر مار خطاس 
ىاامر  رد   وإذا لاا  تكاان تسااتعمل الىاامرمرت دااد 

Oيكاون إداران زاداد و ا  الحاد باين المراحاال  ver-

coupling  جو زيردق في القدرق الداخ ة إل  المرح اة
النهردياااة.   )بعااا  مرساااخت مساااتقبخت النطاااارق 

 Carrierتظهار انحارام فاي الحرم اة  CBني المد

Shift  ًبينمر امنوال المىممة بشكل جيد ت تظهر جير
 من ذلح جثنر  اسرسرل وحدوث التعديل.

المقيارا الااذ  نتحادث ونااا يعمال مااع ج  مرساال 

التحدياد الوحياد يتمثال فاي  Watt-5مستقبل ذو ددرق 
لنظر  الهاوادي يجاب  SWRإن نسبة الموجة الواد ة 

جو جدل من ذلحد وإذا ل  يكن كذلح  1 : 1.2يكون جن 

 ف ن اتنحرام الذ  يبديا المقيرا ت يكون ىحيحرً.
مرت عاة فااخ  SWRإذا كارن نظار  الهااوادي يمت اح 

 RFياازال ب مكرنااح دياارا داادرق التااردد الراديااو  

Power د وذلح بسن تستبدل الهوادي بهوادي خرمل جو
 50مرنعة لا م Dummy loadكمر يسم  حمل خرمل 

 جو .

  Constructionالبناء 
وناد بناار  الجهاارز يتعاين اتلتاازا  بمخطااط توزيااع 

المكونارت المرفااقد اتبااع الرسا  التوضاايحي لتوزيااع 
المكوناارت إلاا  جداارب درجااة ماان الددااة ممكنااة. دااي  

المكوناارت يجااب جن تكااون ن سااهر المعطاارق )والكااخ  
لىرحب المقارل( بادون اساتعمرل البادادل جو التقرياب 

ي القااي .   ول حىااول و ااا  جكباار ىااحة ديااارا فاا

accuracy  يجب استعمرل مقرومارت ذات نسابة خطاس
وإذا لاا  تكاان مهتماارً بددااة القياارا  %5 ±ت تتجااروز 

 .%10 ±يمكنح استعمرل مقرومرت ذات ددة 

ادطاااع فتحاااارت فااااي الواجهاااة اممرميااااة لتثبياااات 
المقرييا كمر ترب في المخططد وو ا  طاول الخاط 

  لكااال مقياااراد وفاااي منتىااام العماااود  المركاااز

المسرفة بين النهرية الس  ية ل مقيارا والنهرياة السا  ية 
 ل واجهة اممرمية.

والمقروماااة  S1اىااانع فتحااارت لتثبيااات كااال مااان 

 R7. ويجب جن تعزل المقرومة المت يرق R7المت يرق 
وااان الشرسااايا المعدنياااة ل جهااارز برساااتعمرل وردات 

الوساط  )واشرات( ورزلة ويتط ب نول ذو فتحة فاي

انج. إذا ل  تق  بعازل المقروماة المت يارق  1/2مقدارهر 
ون الشرسيا ف ن السعة الداخ ية ل ضربطة ماع  7رد  

امر  تتساابب فااي فقااد كبياار فااي القاادرق الخررجااة 

 .RFل تردد الراديو  
 Coaxialثبااات مقااابا التوىااايل المحاااور  

connector SO1  وSO وند كل جرنب ل هيكل كمر  2

ط.   المقربا يجاب جن يات  وضاعهر يظهر في المخط
بحياث جن الخااط المحااور  الااذ  يىاال بياانه   يماار 
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يكوف في كضع عمودم على اللوح كبزاكية قائمة. الخط المحورم  L1صورة تخطيطية تبين داخل ىيكل المقياس. الملف 
 ا كما يظهر في الصورة الفوتوغرافية.أك قل خلفهم S1تمامان كالمفتاح  R7الواصل بين المقبسين يكوف فوؽ المقاكمة المتغيرة 

 
. R7مبرشااااارق فاااااوق المقروماااااة المت يااااارق 

)ولريضر  ف ن الخاط المحاور  الموضاح فاي 

 الرس  تجده إل  امو   من موضعا(.
اآلن يجاااب جن نركاااب تااادريجرت المقااارييا 
الجديادق والموضاحة ىاورتهر ماع هاذا المقارل. 

افااتح المسااارمير المحويااة )البراراااي( امربعاااة 
وجااودق فاااي ال طااار  الخ  اااي لكااال مقيااارا الم

وافىال الواجهااة اممرميااة ل مقيارا بعيااداً واان 

 الهيكل.
افاااتح المسااامررين المحاااويين التاااي تمساااح 
التاادريج فااي مكرنااا وبهاادو  اسااحب ماان تحاات 

المؤشر. الىق التدريج الجديد و   الوجاا القادي  
ل مقيرا. ولتمر  الددة تسكاد مان وضاع المؤشار و ا  

 الى ر.

ميع المكونرت و   لاوحين ماربعين مثقبايند د  بتج
اناج.   يتعاين اساتعمرل  1/4 2طول ضا ع كال لاو  

واارب لحاار  كنقاارط ربااط كماار تخحااظ فااي الشااكل.   

 meterاملاااوا  مثبتاااة إلااا  جطااارام المقااارييا 

terminals  بمسرودق ىرموتت الربط التي ترد مع
 المقرييا.

وهو مضاطجع  L1ولريضر  يظهر في المخطط 
 ً مثبات وموديارً  L1نسبة إل  ال و د فاي الحقيقاة  جفقير

 و   ال و  بزاوية دردمة. 
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 اقطع ىذين تدريجات المقاييس ىذه كالصقها تحت مؤشر المقاييس المتوفرة، كتأكد من مطابقة األصفار على مواقعها. 

 
دباال شااد املااوا  المثقبااة إلاا  جمركنهاارد تسكااد ماان 

اتتجاارهد وجن جدطارب جميااع الثنردياارت جنهار ىااحيحة 
هااي ىاحيحة اتتجااره  C4و  C2جدطارب المتساعرت 

 جيضرً.
ركب املوا  خ م المقارييا ثا  ركاب مقطاع مان 

( باااين RG59A/U)جو  RG59/Uالخاااط المحاااور  

SOالمقاربا  SOو  1 وتاسري  الحجارب وناد كال  2
 نهرية وود  اتكت ر  بتسري  جحد النهريتين.

ت جتماا  بااردي التوىاايخت إلاا  ال ااو د وتوىاايخ

 .R7و  S1التسري د والتوىيخت إل  
. 7.5KΩهاااي  R4و  R3القاااي  الك ياااة ل مقروماااة 

ول حىول و   جدى  ىحة دارا ات مترحاة نقتار  

(.   وو   جية 7.5KΩ ± 1%ب  ) R4و  R3استبدال 
حرل يمكنح تجربة توىيل اثنرن من المقرومارت ذات 

و اا  التااواز  )كماار تخحااظ( لتىاابح  15KΩديمااة 

 جو 7K5 (7500 .)مكرن إل  دريبة ددر اس

  Checkoutالفحص 
SOاساتقبرل إلا  المقابا -وىل جهرز اترسرل 1 

مقداره  SO2إل  المقبا  Dummy loadوحمل خرمد 
50Ω  ويمكاااان اتستعرضااااة واااان الحماااال الخرمااااد

بمقارومتين موىاا ة و اا  التااواز  كاال مقرومااة ذات 

 S1(.   ضااع الم تاار  Watt-2وداادرق ) 100Ωديماة 
واجاار وم يااة اسرساارل )ج   Powerو اا  الوضااع 

جرساال الحرم ااة دون جن تااتك  (. إذا كاارن الجهاارز دااد 

سايبين  M1جرب تس يكا بشكل ىحيح ف ن المقيارا 
 .Transceiverمستقبل -القدرق الخررجة من المرسل

بعكاااا اتتجااارهد نعكاااا جدطااارب  M1إذا تحاارح 
 .D1الثنردي 

وناااد حااادوث وم ياااة التعاااديل )ج  الكاااخ  جثنااار  

سااايؤثر حتااا  وإن كااارن  M2ل(د المقيااارا اسرسااار
وفي هذه الحرلة ف ن  Powerو   الوضع  S1الم تر  

 ت تكون برلضرورق ىحيحة. M2درا ق المقيرا 

 R7اضابط  .modو ا  الوضاع  S1ضع الم تر  
تمرمارً و ا  التسشايرق  M1حت  يقم مؤشار المقيارا 

cal.  ثا  اجار وم يااة التعاديل. المقياراM2  سيؤشاار

ويااة لعمااق التعااديل.   تحااظ إن حركااة النساابة المد
 R7يعتد بىحتهر فقط وندمر تضابط  M2المؤشر في 
 ..calو   التسشيرق  M1ليقم مؤشر 

 Operationالعمل 
ب اا  النظاار واان مقاادار نساابة الموجااة الواد ااة 

SWR د ف ن مقيرا ومق التعديل يعطي دادمرً القرا ق

 .M1الىحيحة ووم ية المعريرق دد تمت من خخل 
  جية حرل فا ن بيارن القادرق الخررجاة يتط اب وو 

. ول حاا  low SWRنسابة موجاة واد اة منخ ضاة 

-مقيااارا القااادرقد تحاااظ جن الخااارر  مااان المرسااال
مساتقبل ياذهب إلاا  الحمال الخرمال ثاا  ارفاع الحماال 

ن اا القاادرق  M1الخرمال ووىال الهااوادي. إذا باين 

التاي كرنات ماع الحمال الخرمال فاخ يوجاد هنرلاح ماار 
 ا.تق ق بشسن

جمر إذا ت يرت القرا ق بس  اتجاره زياردق جو نقىارن 

فمان امفضاال جن تتسكاد ماان نظار  الهااوادي بمساارودق 
 .SWRمقيرا 
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ليابن لنار النسابة المدوياة   M2وند معريرق المقيارا 
ضع في ذهناح باسن ودياد مان  %100ل تعديل بمقدار 
مرساال وخرىااة ت ااح التااي تتمتااع -ججهاازق المسااتقبل

ين وماق تعاديل مكثار ماان بتىامي  جياد ساوم ت تباا
مسااتقبل و اا  -بسابب احتااوا  المرسال % 90جو  85

داداارق حمريااة تمنااع ج  زيااردق زاداادق و اا  الحااد فااي 

ومق التعديل.   ت تظن إن جهرز اسرسارل خرىاتح  
ماان  M2ساي  إذا فشاال المؤشاار الخاار  برلمقياارا 

ذلااح منااا ت يوجااد فاارق مااؤثر ونااد  %85تجااروز 

و  %85مقداره  Modulationاتستخ  مربين تعديل 
100%. 

ً جن مؤشر المقيرا  ت يىال إلا   M2تحظ جيضر
بشاكل دادا . مار  %100جو  %85ومق تعديل مقداره 

جو ضاررطة ىاوت  Speech Clipperل  تساتعمل 

د فقاااط دماا  الكاااخ  Heavy Compressionدويااة 
.   معظ  الودت المؤشار %85اتوتيرد   تىل إل  

حرولتح جن تجعل ومق .   م%60و  40يتسرجح بين 

ً و    بشكل داد  يتسابب فاي جعال  %85التعديل ثربتر
وت يساااتطيع مؤشااار  %100ذروق الكاااخ  تتجاااروز 

المقيااارا مخحقتهاااار بسااابب القىااااور الاااذاتي لااااا.



 ىبائط ودوائز  ملضتقبالت تضنني االتضاع
A.M. Receivers Devices & Circuits 

ـ السبع متوفرة اآلف في أسواقنا من المصانع  ZN414ينات المتكاملة التي كنا نسمع بها أيا
، لذا تم إعداد ىذا المقاؿ ليمكن االطالع على خصائصها D7642الصينية كتحمل الرقم 

كاالستفادة منها في تطبيقات الهواة أك لمن يرغب في الحصوؿ على مضخم تردد راديوم 
 ذك كسب كبير.

رانزستورات يف عبوة ذات ثبلث أطراف. ذو عشرة ت TRFىي عبارة عن مستقبل تنغيم مباشر 
 AGCاؼبتكاملة ربتوي على مضخم تردد راديوي  وكاشف ودائرة ضابط كسب أوتوماتيكي 

ذو جودة  AMويتطلب تشغيلها القليل جداً من اؼبكونات لنحصل على مستقبل تعديل اتساع 
ثناء عملها وال عالية. وكبصل منها على نوعية جيدة للصوت، وىي تستهلك تيار قليل جدًا أ
 ربتاج إىل عمليات ضبط، والدائرة مستقرة سبامًا أثناء العمل. 

 
الاااذ  يتااااسلم مناااا مسااااتقبل تعااااديل  

يمكااان جن يبساااط إلااا   AMاتتسااارل 
درجاة كبياارق ماان خااخل اساتعمرل جحااد نبااردط جشاابره 

الموىااخت التااي جاارب تطويرهاار لهااذا النااول ماان 
 التطبيقرت.

تي اساتخدمت فاي هاذا المادخل الدادرق المتكرم ة ال

داااد د  ااات وااادد المكونااارت المساااتعم ة مقررناااة ماااع 
 التىرمي  ذات المكونرت المن ى ة.

 Amplitude Modulationتعديل االتساع 
سعة اسشررق المضامنة ساعويرً تت يار ماع اسشاررق 

الساامعية المضاامنةد تضاامين اتتساارل يسااتعمل مااع 
طة والمتوساا LWاسرسارل و ا  الموجارت الطوي اة 

MW  والقىيرقSW  وجميعهر ذات تضمين اتسروي

AM. 

 الًتكيب
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مسااتقبخت تعااديل اتتساارل هااي جبسااط كثيااراً ماان 
ولهذا السابب يكاون مان  FMمستقبخت تعديل التردد 

 البديهي جن يتعرمل المبتدئ مع دوادر تعديل اتتسرل.

وطرلمر يمكن جن تست   إشررات تعديل اتتسرل من 
لاذا  FMديل التاردد مسرفرت بعيدق بخخم إشررات تعا

ف ن اتستقبرل بتعديل اتتسارل داد يتضامن درجاة مان 

التداخل تزيد جو تقل. وو   القارد  برتساتخ  جن يجاد 
السبل وامسرليب ل تخ   من هذا التداخل جكثر ممار 

 .FMهو الحرل مع اتستخ  بىي ة تعديل التردد 

ـ مستقبل  TRFمستقبل التردد الراديوم المنغم  أ
 Super Heterodyneلمغاير فوؽ السمعي الفعل ا

يوجاااد ىااان ين جسرساااين مااان مساااتقبخت تعاااديل 
د جحدهمر يسم  التردد الرادياو  المان   AMاتتسرل 

Tuned Radio Frequency TRF  واآلخر المستقبل

والاذ  يسام  الساوبر   برل عل الم رير فاوق السامعي
. النول امول Superhetهيتروداين جو السوبر هيت 

نول التن اي  المبرشار جبساط فاي بنرداا وتركيباا  نسميا

ماان السااوبر هيتاارودايند لااذا فهااو جنسااب ل مبتااددين 
حيااث يسااتمتعون باا جرا  التجااررب وتشاا يل ججهاازق 

 الراديو.

وفياااا يااات  تضاااخي  اسشاااررق المسااات مةد وكشااا هر 
لنحىل و   اسشررق السمعية ث  تكبير هاذه اسشاررق 

 هورية.لسوق سمرورت امذن جو السمروة الج

فااي ناااول السااوبر هيتاااروداين  ياات  ت ييااار تاااردد 
اسشااررق المساات مة إلاا  تااردد  خاار يعاارم بااارلتردد 

. من خخل هذه intermediate frequencyالمتوسط 

العم ية نحىل و   ذلاح القادر الكبيار مان اتنتقردياة 
)جو القرب ية و   رف  إشررات التداخل من اسشاررق 

ط هاذا الاذ  تتمياز بهار المقىودق( وند التردد المتوس

مسااتقبخت السااوبر. يتبااع مرح ااة التااردد المتوساااط 
وم يااة فااح التضاامين جو الكشاام وت ذيااة المضاااخ  

 السمعي برسشررق السمعية.

مساتقبل التن ااي  المبرشار ب مكرنااا جن يعطاي جااودق 
ممتاارزق فااي الىااوت بشاارط وااد  وجااود إشااررات 
تداخلد وهذا مر ينرساب ماذيرل دارب سارير الناو  جو 

ي المطاب  )راديااو المطاب ( لخسااتمرل إلا  باارامج فا
 اسذاورت المح ية.

جمار إذا ررباات فاي اسااتخ  المحطارت البعياادق ماان 

جورباااار و اااا  الموجاااارت المتوسااااطة جو القىاااايرق 

فستحىاال و اا  نتااردج جحساان وت شااح ماان خااخل 
 استعمرل مستقبل السوبر هيتروداين.

  T.R.F. Circuitsدكائر التنغيم المباشر 
التن اي  المبرشار معروفاة ونشارت فاي جكثار دوادار 

ماان مطبااول ل مبتاادديند ولكاان المقاارل يتحاادث واان 
داداارق متكرم اااة داااد ىااممت وطاااورت جوادااال وقاااد 

الساااابعينرت ماااان القاااارن العشاااارين وو اااا  وجااااا 
الخىااو  لخسااتخدا  فااي راديااو التن ااي  المبرشاار. 

د Ferrantiماان إنتاار   ZN414هااذه المتكرم ااة هااي 

بعيدق المنرل ل هواق العراديين ول  كرنت هذه المتكرم ة 
يح   جحد برلحىول و يهر من ب ادادد منهار جسرسارً ت 
تاااارد كااااسداق احتيرطيااااة لجهاااارز ماااارد ومن سااااوق 

اتلكترونياارت فااي العااراق لاايا فيهاار ماان يسااتورد 
ل هواق ) خار مان اساتورد ل هاواق كرنات شاركة ودياع 
وتوفيق الحرير (د ولكن هذه امير  ج  السنين التاي 

وقبات رفاع الحضار وان اساتيراد الماواد الكهربردياة ج
)العقااد امول ماان القاارن الواحااد والعشاارين( نجاادهر 
تاارد فااي ججهااازق راديااو ماان الىاااين تحماال الااارد  

D7642  بدتً منZN414  ومن هذه امجهزق رخيىة
الااثمن ىااررت هااذه المتكرم ااة فااي متناارول كاال يااد 
 وتسااتحق جن نقااد  مواىااا رتهر جو تركيبهاار الاااداخ ي

 لمعرفة الطريقة التي تعمل بهر.
تحتر  لتش ي هر إل  فولتية د ي اة  D7642المتكرم ة 

كمجهز ددرق وتقد  لنر كسب ورلي جاداً وناد ادراجهار 

في دادرق بسيطة. وهي موضاووة فاي وباوق معدنياة 
ووباااوق  Ferrantiل نااوال امولااا  التاااي جنتجتهااار 

بخستح ل نول الىيني. توىايخت امطارام تجادهر 

 . 2الشكل في

  ZN414الدائرة األساسية للمتكاملة 
الاادادرق امسرسااية لمسااتقبل تن ااي  مبرشاار يسااتعمل 

ZN414 الم م 2تراهر في الشكل .L1  م  وم حول
دضيب من ال يرايت جو دطعة فيرايت تسام  البخطاة 

Slab  الاذ  سنشاارحا برلت ىاايل تحقاارً. هااذا الم اام
لمت يارق يجب جن يكون في حرلة رناين ماع المتساعة ا

VC1  وند تردد المحطة المرروبة؛ وبك مرت جخربد

VC1  هااي متسااعة التن ااي  ل مسااتقبلد النهريااة الع ياار
 1.3Vتتىل برلطرم الموجب ل ولتياة  R2ل مقرومة 

 وهذا وردق إمر بطررية م ردق جو دادرق مقس  جهد.
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إلى األعلى توصيالت أطراؼ المتكاملة  8الشكل

ستيكية كإلى األسفل الصينية ذات العبوة البال
 توصيالت العبوة المعدنية ناظرين إليها من األسفل.

 

 L1ووباار ل ارت الم اام  R1يمار خااخل المقروماة 
 Pin2تيااارر انحيااارز ىااا ير إلااا  طااارم الااادخول 

. مرح ة الدخول هذه تمت ح ممرنعة ZN414ل متكرم ة 

دخااول ورليااة جااداً وت تشااكل تحمياال و اا  دادااارق 
 التن ي .

دية دادرق التن اي  ت تتاسثر وناد توىايل لذا ف ن انتقر

. دادرق الدخول موى ة سعويرً إل  ZN141المتكرم ة 
داخ ياة متعردباة  .R.Fثخثاة مضاخمرت تاردد رادياو  

 وهي بدورهر ت ذ  مرح ة كرشم ترانزستور .

المتسعة وند الخرر  المتىا ة ماع مقروماة الحمال 
R2  تتاول  ترشايح التاارددات الراديوياة مان اسشااررق

الخررجااااة دون التااااسثير و اااا  اسشااااررق الساااامعية. 

 ترانزستورات. 10مىنووة من  ZN414المتكرم ة 
 ZN414كساب المتكرم اة  1كمر تخحظ في الشاكل

يعتمااد و اا  ال ولتيااة المسااا طة إلاا  النهريااة الع يااار 

لاذا يكاون مان الضارور   2في الشكل R2ل مقرومة 
فاي  تثبيت وإدرار هذه ال ولتية إذا كرنات ررباة ال ارد

 ود  ت يير الكسب وند هبوط جهد البطررية.
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 . D7642أك  ZN414مستقبل تنغيم مباشر أساسي يستعمل المتكاملة  6الشكل

هاو فقاط  ZN414التيارر المساحوب مان المتكرم اة 

د ولكن وند استخ  إشررق دوية يمكن  0.3mAحوالي 
. التياارر  0.5mAجن يرت ااع هااذا التياارر إلاا  حااوالي 

سحوب بتسثير اسشررق القوية يتسابب فاي اسضرفي الم

 R2حدوث انحدار جهاد جكبار و ا  طرفاي المقروماة 
 ZN414وهاااذا ياااؤد  إلااا  إن المتكرم اااة  2ل شاااكل

ستعمل وند فولتياة جوطاس د ايخً؛ وبهاذا سايقل الكساب 

وناد وجاود إشاررق دوياة وبهاذا نحىال و ا  ضااربط 

 كسب جوتومرتيكي مضمن داخل الدادرق.
هو في الواداع  2دادرق الشكلالخرر  السمعي من 

ى يرد وب مكرنا تش يل سامروة جذن حسرساةد ولكان 

 بشكل ور  ي ضل جن ي ذب إل  دادرق مضخ  سمعي. 
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.ZN414خاصية الكسب للمتكاملة  1الشكل

دريباة  C2ومان امهمياة بمكارن جن ت حا  المتساعة 
ل متكرم اااة  3و  1داادر اسمكااارن إلااا  الطااارم ردااا  

ZN414   جطرام التوىيل ل متساعة  والمحرفظة و

دىاايرق داادر اسمكااارند وإت تساابب الكسااب العااارلي 
ل متكرم اااة فاااي حااادوث حرلاااة مااان واااد  اتساااتقرار 

Instability   جو دريبرً  4000. وكسب ال ولتية هذا يب

 .72dBمن 

        مستقبل يغذم سماعة إذف 
Earpiece Radio Receivers 

دوادار  تباين واحادق مان جبساط 1الدادرق في الشكل

. مقرومااة L1الراديااو التااي تسااتعمل هااوادي فيراياات 

داد جارب اساتبدالهر بسامروة جذن  2ل شكل R2الحمل 
 .250Ωحسرسة لهر ممرنعة ليست جدل من 

وي ضل وردقً جن تدر  مرح ة مضاخ  سامعي مان 

( وباااذلح 1ترانزسااتور م ااارد )كااارلمبين فاااي الشاااكل
يىااابح اساااتخدا  سااامروة جذن اوتيردياااة ورخيىاااة 

ضااربطة لحجاا  الىااوت دااد جاارب إدراجهاار  مترحاارً.

د بينماار ثناارديي اتنحياارز امماارمي 1جيضارً فااي الشااكل
؛ ويمكاان هناار ZN414تحاادد ال ولتيااة المجهاازق إلاا  
ماان إنتااار   BAW37Aاسااتعمرل الثنااردي المااازدو  

Ferranti. 

 
 اعة أذف.دائرة مستقبل راديوم بسيط يستعمل فيو قضيب فيرايت كهوائي كالمتكاملة تسوؽ سم 2الشكل
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إضافة ترانزستور مفرد كمرحلة مضخم سمعي. كالدائرة تستعمل زكج من الثنائيات في االتجاه األمامي   3الشكل

 كمقر فولتية التشغيل للمتكاملة.
 LM380جااارب اختيااارر المتكرم اااة  6فااي الشاااكل

كمتكرم اة لتضااخي  الىااوت وذلاح ل بساارطة الشااديدق 
كذلح تحتوادهار التي يتط بهر تش يل هذه المتكرم ةد و

و ا  دادارق حمرياة إذا مار تعار  الخارر  منهار إلا  
دورق دىاايرق بشااكل واارر د فاا ن التياارر الخاارر  

سيتحدد إل  ديمة  منة وبذا ت يحادث ت ام ل متكرم اة. 
وكذلح إذا مر ارت عات حارارق المتكرم اة سايعمل دسا  
ل حمرية فاي داخ هار و ا  خ ا  التيارر الاذ  تساحبا 

 .ل حي ولة دون ت  هر

 
 دائرة مستقبل ذك سماعة جهورية صغيرة، يستعمل ترانزستور مفرد كمقر فولتية. 4الشكل
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  Diode Stabilisersالثنائيات كمقرات للفولتية 
يمكان اسااتعمرل الثنرديارت كمقاارات ل  ولتياة كبااديل 

. وذلح 6ون الترانزستورات التي ظهرت في الشكل

لتااوالي بتوىايل اثنارن مان ثنرديارت الساي كون و ا  ا
وإماارار تياارر انحياارز فااي اتتجااره امماارمي كماار فااي 

ك مار  R. وك مار كبارت ديماة (a)6الادادرق فاي الشاكل

. انحدار الجهاد و ا  ZN414ازداد الكسب ل متكرم ة 
 1.3Vهذه المقرومة يضرم إل  انحدار الجهاد البارل  

و   الطارفين الخاررجيين ل ثنارديين الموىا ين و ا  

 التوالي.
درا  ثناردي بروااث ل ضاو  ىاا ير ويمكان كااذلح إ

بدتً ون ثنرديي الساي كون. لكان التيارر الاخز  لجعال 

الثنردي يشع الضو  سيكون جكبر ممار ي از  فاي حرلاة 
ثناارديي السااي كون وبعبااررق جخاارب يجااب تق ياال ديمااة 

 .Rالمقرومة 

 
طريقة أخرل للحصوؿ على مقر فولتية من  (a)4الشكل

 اثناف من ثنائيات السيلكوف.
 

  Frequenciesترددات ال
مااااع التااااردد  ZN414يت ياااار كسااااب المتكرم ااااة 

 يوضع المنحنيرت العم ية لهذا الت يير. 1والشكل
د لكن يمكن 1MHzذروق الكسب تكون وند التردد 

الحىاول و ا  كساب معقاول مان هاذه النبيطاة وناد 
؛ وو ا  3MHzىعوداً إل  حوالي  100KHzتردد 

ب يتاادهور ج  حاارل و اا  الماار  جن يتااذكر جن الكساا

 درب حدود الترددات هذه.
جداال تااردد لكسااب معقااول يتحاادد ماان خااخل دااي  

د بينماار جدىاا  2متسااعرت الااربط المبينااة فااي الشااكل

تااردد يتحاادد ماان خااخل خىاارد  الترانزسااتورات 
 الداخ ية ل نبيطة.

وجود اختخم واضاح  1يمكن جن نرب من الشكل

فااي ال ولتياارت الخررجااة وناادمر يرت ااع الاادخول ماان 
1mV   3ىعوداً إلmV د ولكن ج  زيردق إضرفية في

فولتياة الادخول يناتج ونهار ت ييار فاي مساتوب التاردد 

السااامعي الخااارر  بساااابب فعرلياااة ضاااربط الكسااااب 
  .A.G.Cاتوتومرتيكي 

 

 
 .ZN414االستجابة الترددية للمتكاملة  5الشكل

 

 Aerialالهوائي 
الهوادي دد يتسلم من دضيب مان ال يرايات بطاول 

ل اة مان  65إلا   55سنتيمتراً وم م مان  12حوالي 
م  وم كطبقاة واحادق ل موجاة  SWG28س ح ديرا 

ل ة  250المتوسطة. م م الموجة الطوي ة يتسلم من 

ماان ساا ح م اارد م  ااوم بطريقااة وشااوادية وال  اارت 
. العادد 1الواحدق فوق امخرب كمار مباين فاي الشاكل

المضاابوط ل  اارت يعتمااد و اا  ديمااة متسااعة التن ااي  

 ة و اا  التااواز  مااع الم اام وو اا  معرماال الموىا
 الحث الذاتي لقضيب ال يرايت المستعمل.

 

 
ىوائي قضيب الفيرايت كيحتوم على ملف  6الشكل

 الموجة الطويلة كملف الموجة المتوسطة.
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يمكنااح جن تاارب م اام )إرياال( واحااد فااي دواداار 
. جمر إذا كرن المط وب كخ 6و  5و  4و  2امشكرل 

طوي ااة والمتوسااطةد فاا ن الاادادرق الم  ااين ل موجااة ال

يمكان جن تساتعمل مااع ج   1ذات الم تار  فاي الشااكل
 من ت ح الدوادر.

وو اا  ج  حاارل فاا ن ماان المهاا  جن يمت ااح م اام 

مرت عااة وبااذلح نحىاال  Qالهااوادي )اترياال( ديمااة 
 و   انتقردية مخدمة. 

وإذا كرناات الرربااة فااي الحىااول و اا  مسااتقبل 

تعمل الادادرق فااي ىا ير الحجا  جاداً )محتمال جن نسا
من  Slab( ويمكن استعمرل مر يسم  بخطة 1الشكل

ال يراياات وي اام م اام الموجااة المتوسااطة حولهاار؛ 

ساانتيمتراً  3والبخطاة يجااب جن ت تكاون جدىاار مان 
في الطاول وإت سيىابح اساتعمرل المساتقبل متيسارا 
فااي اممااركن القريباااة ماان المرسااا ة فقااط. البخطاااة 

 ق جوظ .امطول ستنتج فولتية إشرر
))ساااوق الشاااورجة مااان امماااركن القريباااة ماااان 
المرس ة إذ إن مرساخت دار اسذاواة معظمهار دريباة 

مان ذلااح المكارند وونااد شارا  جهاارز رادياو ىاايني 
رخي  نراه يعمل و   جحسن وجاد ومار جن ناذهب 
با إل  المنزلد حيث نبتعد ون منطقة الساوقد حتا  

 جدا ه دد تدهور بشكل م حوظ ! (( نرب  إن
وإذا كرن المط اوب انتقردياة جكبارد يمكان اساتعمرل 

كمار  ZN414دادرق ذات تن ي  مازدو  دبال المتكرم اة 

د ولكان هاذه تتط اب ونرياة وناد 22يظهر في الشاكل
الضابط ل حىااول و ا  جحساان جدا . ورمال الجااودق 
لكخ دادرتي التن ي  يجب جن يكاون متسارو. إذا كرنات 

حد فقاد نسات   دادرتي التن ي  رير متوافقة بشكل ىاحي
 كل محطة وند نقطتين و   مدب الحزمة. 

هذا النول من دوادر التن ي  المزدوجة يكاون نرفعارً 

ً وندمر يمت ح القرد  برلتن ياذ هاوادي خاررجي  خىوىر
كبيااار مقااارن إلااا  دضااايب ال يرايااات. السااا ح مااان 
)اتلاير( الخاااررجي يقااارن إلااا  دضااايب ال يراياااات 

Ferrite  rod  رت حولا.من خخل الق يل من ال  
تبااين كياام يمكاان انتخاارب  22الاادادرق فااي الشااكل

محطة من جربع محطارت وان طرياق م ارتيح ضا ط 

Push bottons S1   إلS4 امزرار .S5  وS6  تمكننر
من اسى ر  إل  الموجة المتوسطة والطوي اة و ا  

 .C5التوالي ليت  تن يمهر من خخل المتسعة المت يرق 

 

 
الختيار بين ملف الموجة دائرة ذات مفتاح ل 7الشكل

للحصوؿ  R19الطويلة كالمتوسطة، كجود المقاكمة 
 على استجابة ترددية أفضل.

 

 
يوضح كيف يمكن استعماؿ دائرتي تنغيم  80الشكل

 للحصوؿ على انتقائية أكبر.
 

 
 دائرة ذات ستة مواقع لالستالـ. 88الشكل
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 1.5. األكؿ إلى اليمين ذك بطارية D7642ة تستعمل المتكاملة صورة فوتوغرافية الثناف من أجهزة االستقباؿ الصيني
كتجد مخططو ضمن الشرح )المخطط الذم يمتلك مفتاح  TRFفولت كانتقائيتو ضعيفة مثل أم راديو تنغيم مباشر

كيخرج  3Vكاطئ(. الثاني لو نفس االنتقائية لكنو يتغذل بالطاقة من بطارية  –عالي  –إطفاء  -ذك ثالثة مواضع
صوت من سماعة جهورية بدؿ سماعة األذف كيمتلك ضابطة لحجم الصوت كيتميز بجودة أداء قسم تعديل ال

 الذم يعمل بطريقة إعادة التوليد عن طريق متكاملة سنفصل عملها كمخططها الحقان. FMالتردد 
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 مخطط الراديو الصيني الذم تظهر صورتو في األعلى إلى اليمين

 



 اعنبائط ودوائر مستقببلت تضمُت االتس

 ٕ٘ 

 

+

_

ZN414

1

2

3
OUTPUT EARTH

INPUT

D7642

560Ω

0.1u

1K

YS414

2

3

1

0.02

306uH

300pF

10n

18P

100K

50K

0.1uF

100K

22K

120K

0.1u
250Ω

1.2V

60mAH

NeCad

     

     

 
 

 ZN414كىي صورة أخرل للمتكاملة  YS414ي )استيراد المؤسسة( يستعمل المتكاملة مخطط لراديو آخر صين
كقد تم تجميع الجهاز داخل قبعة نزىة كاستعمل معو بطارية شمسية لشحن البطارية القرصية من النيكل كادميوـ 

ة مركزة لتغذية قسم المبيتة في داخلو الحظ كيف إف عملية الشحن تستمر حتى عند إطفاء الراديو، كطاقة البطاري
 الصوت.

من المملكة المتحدة كصنع منها  ZN414في سبعينات القرف العشرين كاف بعض الشباب قد استورد المتكاملة 
راديو استقباؿ مباشر ككضعو داخل شريط تسجيل كاسيت بعد أف نزع الشريط منو، كبدالن من السماعة كاف 

موضوع داخل )الكاسيت( يقابل رأس اإلعادة األصلي للمسجل،  الخارج من الراديو يغذل إلى رأس إعادة )ىيد(
كأضاؼ مالمسات لتغذم الراديو بالطاقة من نفس المسجل، كبذلك يصبح المسجل الذم ال يتضمن راديو، 
عندما  تضع ىذا الكاسيت في داخلو يصبح مؤىالن لالستقباؿ الراديوم ؛ كقد شارؾ بو في إحدل مسابقات صنع 

لى شاشة تلفزيوف بغداد. تم ىذا في فترة كانت المسجالت نوع فلبس الصغيرة ترد بكثرة من األجهزة كعرض ع
 الكويت كهدايا للشباب عند عودة الحجاج من الديار المقدسة.

 أعاد اهلل نعمو علينا ... آمين 
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 مضتقبل صوبز هيرتودايً

 D7642أو  ZN414باصتعنال املتلاملة  

إمكانو أن يغطي وزيادة أداء أحسن مستقبل تنغيم مباشر. أبسط مستقبل سوبرىيًتوداين ب
معظم أجهزة الراديو ىذه األيام تستعمل تقنية السوبرىيًتوداين. دائرة ؼبستقبل سوبر ىيًتوداين 
تراىا يف اؼبخطط التايل تستعمل ثبلثة عناصر فعالة فقط، واستعمال اؼبتكاملتُت ذات األداء 

 العايل قد حقق أفضل النتائج.
فااااي المخطااااط والمكوناااارت  TR1لترانزسااااتور ا

الم حقة با هي ن سهر المستعم ة فاي الرادياو القيثاررق 
AM  ذو الموجتين المتوسطة والقىيرق إنتر  شاركة

الىااانرورت اتلكترونياااةد ولهاااذا الطاااراز نااااواحي 

ايجربياة وديادق داد انتبهات لهار الشاركةد وطاول فتاارق 
ل إنترجااا كرناات تضاايم إليااا التطااوير المنرسااب مثاا

اسااتعمرل المتكاارمخت فااي دساا  الىااوت باادتً واان 

الترانزساااتوراتد واساااتعمرل ترانزساااتورات ورلياااة 
 امدا  مح ية الىنع بدتً من المستوردق. 

 

 
ذك الموجتين المتوسطة AM صورة للراديو القيثارة 

 كالقصيرة.
ويمكان م  هاارو  جن يحىال و اا  هاذا الجهاارز 

ياق المخطاط من المسته كرت ويساتعمل مكونرتاا لتحق

 جو ريره من المشرريع.
فاااي المخطاااط ياااؤد  ثخثاااة  TR1الترانزساااتور 

وظاردم فاي  ن واحاد فهاو مضاخ  ل تاردد الراديااو  

Local Oالمست   ويعمال كمذباذب مح اي  scillator 
سشررق المذبذب المح ي مع اسشررق  Mixerوكمرز  

هاو هاوادي  L1المست مة الواردق مان دسا  الهاوادي. 

 اارت التن ااي  ياات  تن يمهاار و اا  الماادب ال يراياات وم 

MW  مان خااخل المتساعة المت ياارقVC1 إشااررات .
التااااردد الراديااااو  المساااات مة تقاااارن إلاااا  درواااادق 

وااان طريااااق م ااام إدااااران ذو  TR1الترانزساااتور 

ممرنعاة واطداة ومتساعة تمناع مارور التيارر المسااتمر 
C1 م م إدران ذو ممرنعة واطدة تعني وادد ل ارت( .

لح يكااون حاث الم اام د ياال يتبعهاار الم ام د ي ااة وبااذ

 ممرنعة وند تردد العمل د ي ة(
T1  هااي محولاااة المذباااذب )اآليااام امحمااار مااان

جن يتذباذب مان  TR1الرادياو القيثاررق(د وهاذه تجعال 

خااخل تجهيااز ت ذيااة وكسااية موجبااة بااين الطاارم 
الجاااارمع ل ترانزسااااتور والطااااارم المشااااع لااااان ا 

قرواادق الترانزسااتور. )يعماال الترانزسااتور بىااي ة ال

 المشتركة وند النظر إليا من جهة المذبذب(.
الم ام الاذ  تخار  مناا ت ريعاة الت ذياة العكساايةد 
يتول  تحديد التردد بعاد تن يماا خاخل متساعة التن اي  

VC2  الموى ة معاا و ا  التاواز د وهاذه المتساعة
مثبتاة و اا  محاور واحااد ماع متسااعة تن اي  الهااوادي 

VC1. 

C4  هااي مكثاام اسساانردPadder Capacitor 
 TC2و  TC1المعتااردد والمتسااعرت نىاام المت ياارق 

هي متسعرت الضبط وهاي فاي ال رلاب توضاع فاوق 

 المتسعة المت يرق.
ال ريااااااااااة ماااااااااان مرح ااااااااااة المذبااااااااااذب/المرز  

Mixer/O scillator  تتمثااال فاااي تحويااال اسشاااررق

إلاا   465المساات مة إلاا  التااردد المتوسااط ماار بااين 
470KHz  ومحولااة التااارددIFT1 من ماااة  المتوسااط

. في IF signalلتست   إشررق التردد المتوسط المقررق 

مستقبخت التن ي  المبرشر تتحادد انتقردياة الجهارز وان 
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طريااق داداارق تن ااي  الهااواديد ولكاان مااع مسااتقبخت 
الساااوبر هيتاااروداين فااا ن محاااوتت تن اااي  التااااردد 

هي التي تحدد ور   IF Tuned Circuitsالمتوسط 

 .Band Widthحزمة اتستخ  
هنااار تساااتعمل محولاااة تاااردد متوساااط ذات تن اااي  

واحادقد  Double Tuned Transformerمازدو  

وررا  كونهار واحادق فهااي تحقاق مساتوب وارلي ماان 
اتنتقرديااة ماان ت ااح التااي نحىاال و يهاار مااع هااوادي 
ال يرايااتد وإذا كرناات الرربااة فااي الحىااول و اا  

مستوب جو   من اتنتقردية ج  وار  حزماة ضايق 
اساااتعمرل مرشااح سااايراميح لااا تاااردد يمكاان حينهاار 

تمرير مسرو ل تردد المتوسط يوضاع بطريقاة سنشاير 

إليهر في المخطط.   ومحوتت التردد المتوسط ذات 
التن اي  الماازدو  ريار متااوفرق هااذه اميار  لااذا يمكاان 
اسااتعمرل اثناارن ماان المحااوتت ذات التن ااي  الم اارد 

وتوىاال كماار واضااح فااي المخطااط لنحىاال و اا  
تن اااي  مااازدو  )يمكااان لهاااذا ال ااار  محولاااة ذات 

ذات البقعااة ال ونيااة  IFاساتعمرل اثناارن ماان المحولاة 

 الى را  في الراديو القيثررق(.
سنسااااااااتعم هر  D47642جو  ZN414المتكرم ااااااااة 

كمضخ  تردد متوسط جسرسي وهي تتضمن في ن اا 

وضاااااربط الكسااااااب  Detectorالودااااات الكرشااااام 
Automatic gain control (AGCاتوتومرتيكي  )  .

هذه النبيطة معروفة لمعظ  هواق اتلكترونيرت لكنهار 

 .TRFتستعمل جسرسرً كمستقبل تن ي  مبرشر 
وو اا  ج  حاارل فهااي تعماال و اا  جحساان وجااا 

د وزياردق فاي IF amplifierكمضاخ  تاردد متوساط 

الكساب تتحقااق ماان خااخل مرح ااة المذبااذب/المرز د 
وساط واتنتقردية العرلية اآلتية مان ترشايح التاردد المت

IF Filtering. 

تستخد  كثنردي زنر ذو فولتياة  D2و  D1الثنرديرت 
واطدة.   اسشررق الىوتية ت ذب إلا  ضاربطة حجا  

ماان خااخل مرشااح ل تااردد الراديااو   VR1الىااوت 
د ومتسااااعة مرنعااااة ل تياااارر C7و  C8و  C6بسااايط 

. الترشااايح الجيااااد ل تاااردد الراديااااو  C8المساااتمر 

اتسااتقرار مط ااوب لمنااع حىااول حرلااة ماان وااد  
Instability .في مرح ة دس  الىوت ل مستقبل 
هو  6تمت ح مدخ ين الطرم  LM380Nالمتكرم ة 

هاااو الطااارم ريااار  2الطااارم العاااركا والطااارم 
العركاد يوىل الطارم ريار العاركا إلا  امر  
لمنااع احتمااارل واااد  اتسااتقرار اآلتاااي مااان الت ذياااة 

 العكسية الشرردق من خرر  المتكرم ة.
فاي الجهارز  LM380عم نر المتكرم اة )سبق جن است

الااذ  نشاارنر ت ىااي ا فااي  Echo Sounderالطباي 

 اتلكترونيرت في زمن الحىرر الجز  الثرلث(
 50لهاار كسااب فولتيااة يب اا   LM380Nالمتكرم ااة 

محدد من خخل دادرتهر الداخ ية وهاذا المساتوب مان 

الكسب كرم لهذا التطبيق. يمكان اساتعمرل سامرورت 
. وجوظا  دادرق ىااوتية 15Ωإلا   8 لهار ممرنعاة مان

خررجااة تعتمااد و ااا  ممرنعااة الساامروة المساااتعم ة. 

تعطاي جوظا  خارر  ويب ا   8Ωسامروة ذات ممرنعاة 
إذا  100mV. وهااااذا يهاااابط إلاااا  300mWتقريبااارً 

. )تحااااظ إن 25Ωاسااااتعم نر ساااامروة ذات ممرنعااااة 

 (.Bلهر مرح ة خرو  طراز  LM380Nالمتكرم ة 
 AGCوتوماارتيكي بسابب دادارق ضاربط الكساب ات

التاي يىاعب إيقرفهاار يكاون ماان الىاعب إدراح هاال 

المحطااة المسااات مة دوياااة ج  ضاااعي ةد ولكااان يمكااان 
الحىااول و ااا  بيااارن مرداااي لمااادب داااوق اسشاااررق 
المست مة من خخل توىيل فولت ميتار و ا  طارم 

 5جو  2.5. يوضع ال ولتميتر و   المدب C7المتسعة 
الساارلب  فولات مدىاا  انحاارام وطارم ال ااولتميتر

موىل إل  امر  )خط القدرق السرلب(. ف ن جدوب 

 أقل انحراف للمؤشر.إشررق مست مة تحقق 
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يستقبل إرساؿ مدل الموجة المتوسطة، كقد استعمل فيو المتكاملة الصينية  AMمخطط لمستقبل تعديل اتساع 

D7642 األكربية  المكافئة للمتكاملةZN414أم الترانزستور . النهاية األمامية للمس( تقبلTR1  ىي )كملحقاتو
نفسها المستعملة في الراديو القيثارة الذم كردت صورتو الفوتوغرافية في النص، كقيم المقاكمات قد تم تعديلها 

 .4.5Vبدالن من الفولتية األصلية  9Vلتالءـ فولتية التشغيل 
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ه إلى أعلى اليسار كلعدـ توفره يمكن استعماؿ ىو محوؿ تردد متوسط مزدكج التنغيم كما ترل رمز  IFT1العضو 

اثناف من محوالت التردد المتوسط مفردة التنغيم كالمستعملة في الراديو القيثارة، الحظ كجود المتسعة بين 
المحولتين مرسومة بخط منقط، ىذه المتسعة يمكن من خالؿ إقالؿ قيمتها تقليل عرض الحزمة لمضخم التردد 

 المتوسط.
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 ار وضبط للفولتيات الواطئة وصيلة إقز
Simple low Voltage Regulator 

أو  7805معظم مقرات الفولتية التجارية اؼبصنوعة من متكاملة واحدة ذات ثبلثة أطراف مثل 
أو أقل أو أكثر قليبًل. ىذه  1Vغَتىا ال ديكنها أن تعطينا فولتيات مستقرة منخفضة مثل 

 عندما كبتاج إىل فولتيات واطئة يف تطبيق معُت. الدائرة جديرة أن تؤخذ بنظر االعتبار
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. عندما ترتفع الفولتية على قاعدة emitter followerيعمل بصيغة تابع المشع  TR1الترانزستور 
TR2  0.7إلىV  فإف التيار الذم يسوؽ قاعدةTR1  عبرR1  يقل، ماسكان الخارج إلى قيمة تحددىا
VR1 المتسعة .C2 رار موجودة إلدامة استقStability .عمل الدائرة 

 
أك ما يكافئها. ككما نعلم فإف المتكاملة  ZN414ضابط الفولتية البسيط ىذا مالئم لتغذية المتكاملة 

لها خصائص تتحسس الفولتية، ككال طريقتي اإلقرار بواسطة الثنائيات أك الترانزستورات التي تنصح بها 
Ferranti تعويض الهبوط في جهد البطارية كما يصاحبها من ىبوط في ال تحقق االقرار على درجة كافية ل

الكسب. كذلك يكوف من المفيد أف تكوف لدينا المقدرة على ضبط الفولتية المجهزة للمتكاملة 
 للحصوؿ على أفضل حالة كسب كانتقائية.

 فيما يلي تجد مخطط الراديو القيثارة كما ترد من المصنع...
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 ملديزية الزعاية العلنية -كالو دديد حول الزاديو االىعلاصي 
Reflex Radios in new words 

 رجػع الذكرل

وتبعها برنامج العلم للجميع بتقدمي  ٜٜٙٔما إن صدر العدد األول من ؾبلة العلم واغبياة سنة 
يف شارع اؼبغرب،  فقرات للهواة واإلعبلن عن افتتاح دورات مديرية الرعاية العلمية يف بنايتها

حىت سبلكنا ولع االىتمام بااللكًتونيات؛ ومل تكن تسمى وقتها بااللكًتونيات إمنا كانت 
 الكهرباء والقسم الذي يليب اىتمامنا ىو نادي الكهرباء.

كنا وقتها طبلب يف اؼبرحلة اؼبتوسطة، وقد زبلـينا للتو عن ألعاب الطفولة اليت نقطع فيها 
اً راكضُت وأخرى مهرولُت ترتسم على وجوىنا ضحكات البشر واغببور. ساحات اؼبدرسة أشواط

حىت قبد أنفسنا وقد شغلنا ساحر جديد، نساءل بعضنا ما ىذه الفحمة يف اؼبخطط فيجيب 
من عرفها إهنا يف الراديو سوداء اللون عليها ملف، ربصل عليها من أي راديو عاطل، وديكنك 

 شراءىا من سوق ىرج دبائة فلس.
عان ما وجدت نفسي أضع رسالة يف صندوق الربيد ؽبا طابع بعشرة فلوس ليصلٍت مظروف وسر 

إىل اؼبنزل بيد ساعي الربيد الذي مل خيطر ببال أحد أنو قد ال يصل، ألجد يف داخلو ؾبموعة 
مًتاً، وعلى  20ـبططات ألجهزة استقبال بسيطة يتطلب تشغيلها ىوائي خارجي ال يقل عن 

قطع األسبلك النحاسية مع بعضها وصنعت ىوائي يف السطح لو عوازل  الفور وصلت عشرات
خشبية، وبنيت األجهزة صبيعها حىت عملت، وىذه ىي اللحظة اليت ذكرهتا يف كتاب اؼبستقبل 

 البلوري ... "وأنا أفًتش ببلطات اؼبنزل". 
تقائية يف النماذج لكن األداء البليد للنماذج البسيطة مل يكن يرضي، وفكرة التطوير وربسُت االن

اليت تضمنها كتاب اؼبستقبل البلوري إمنا ىي للكبار حيث يتعاملون مع ىذا العلم كفن فبتع، 
أما كبن فكنا تواقُت إىل مناذج ليس ؽبا صلة باؽبوائي، مناذج تشبو أجهزة الراديو التجارية النقالة. 
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خارطة راديو بدون ىوائي ليصلٍت وسرعان ما كتبت رسالة إىل مديرية الرعاية العلمية أطلب فيها 
 (.ٔٔاعبواب ـبطط الراديو االنعكاسي )راديو رقم 

وفوجئت أن معظم من ؽبم نفس االىتمامات يف اؼبدرسة حيملون نفس اؼبخطط، وأنا أذبول يف 
ساحة اؼبدرسة شاىدت أحدىم )يرتدي نظارات( ديسك بيده اؼبخطط ويشرح لآلخر وصف 

د يف تلك األعمار يلقي بااًل للطريقة اليت يعمل هبا اعبهاز كان لطبيعة اؼبكونات، مل يكن أح
فقال إن ىذا خانق للًتددات  RFCاالىتمام منصبًا على اؼبكونات، حىت وصل إىل اؼبكون 

لفة، وىو يدّور سبابتو إشارة إىل حركة اللف.  ٕٓٓ٘الراديوية وىو ملف من سلك كبيف تلفو 
ن أين نأيت بـو؟ وكبن على ىذا اؼبنوال وإذا بطبلب فقلت يف نفسي أي سلك كبيف ىذا ؟ وم

 الصف األول اؼبتوسط يقتحمونا راكضُت صائحُت كما كنا قبلهم !
ىي أكثر القطع إزعاجًا يف مكونات ذلك اؼبخطط إذ مل يرىا أحٌد  RFCكانت تلك القطعة 

الفًتة  لفة كمحاولة للتبسيط إذ ال ديكن يف تلك ٕٓٓ٘منا وقد جاءت صيغة بناءىا بلف 
ملي ىنري، وما ُقِصد بو  ٘.ٕملي ىنري أو ٘.ٔاغبصول على ملف بدال عنها لو حث 

 التبسيط زادىا تعقيدًا حىت أصبحت مستحيلة.
وما أن حلت العطلة الصيفية حىت وجدت نفسي قد سجلت يف دورة للرعاية العلمية وواظبت 

اؼبديرية يف شارع اؼبغرب. وإذا  عليها مستعينا دبصلحة نقل الركاب كوسيلة للوصول إىل بناية
أمامي كما وصفو ذو النظارات على  RFCضمن ـبططات اؼبنهج ووجدت الـ  ٔٔبالراديو رقم 

اؼبخطط، وبعد ذبميع اؼبستقبل وتشغيلو أهنينا اؼبنهج لتنتهي الدورة اؼببتدئة. مل كبصل يف وقتها 
لى طريقة التجميع. مل أكتف على الطريقة اليت يعمل هبا الراديو كان االىتمام منصبًا ع

بالنموذج الذي بنيتو يف ورشة اؼبديرية لكٍت سارعت إىل بناء منوذج آخر يف اؼبنزل ألتعرف إليو 
عن قرب استعملت فيو ىوائي فَتايت ذو مقطع مربع استخرجتو من راديو عاطل يعمل على 

 ، فكانت احملوالت السمعية على أفضل اختيار دون قصد.6Vبطارية 
الراديو االنعكاسي، أول ما ظهرت، يف منوذج لراديو صغَت اغبجم من إنتاج )سنكلَت( فكرة 

 أوائل عقد الستينات من القرن العشرين.
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يتغذى من بطاريتُت حبجم حبة األسربين ويغذي ظباعة أذن فقط وكان يف وقتها أعجوبة أمام 
ليبل ويغطي مدى إرسال تعديل أجهزة الراديو العاملة بالصمام، مث تبعو أعجوبة آخر أكرب منو ق

 . وسرعان ما انتشر التصميم يف صبيع أكباء العامل.FMالًتدد 

             
يغطي مدى اؼبوجة اؼبتوسطة  ٜٙٙٔإىل اليمُت صورة ؼبستقبل انعكاسي إنتاج سنكلَت سنة 

خر مستقبل آ وترى حجمو أصغر من حجم علبة الكربيت. يتم ذبميعو يف اؼبنزل. وإىل اليسار
 كاملة.  FMلنفس العام ونفس اؼبنتج يغطي حزمة تعديل الًتدد 

 
كما وجدناه يف ورشة نادي الكهرباء، وىو ؾبرد   RFCصورة للملف خانق الًتددات الراديوية 

 لفة من سلك، والقلب ىو اؽبواء نفسو. ٕٓٓ٘
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 دائزة الزاديو االىعلاصي

مل بشكل مميز كملفت للنظر كمن عندما أنهيت بناء الراديو في المنزؿ كتشغيلو ع
 مميزات عملو نقطتين ىامتين كىي:

 ج  إن المحطرت ت تتاداخل    انتقرديتا العرلية؛

مع بعضهر كمار يحادث ماع الرادياو ذو التن اي  
المبرشااارد وت تجاااد المحطاااة القوياااة تشااا ل 
مساارحة وريضااة و اا  ماادب التن ااي . وونااد 

تادوير مكثاام التن ااي  لخنتقارل بااين المحطاارت 
تجاد انتقرديتاا بمساتوب رادياو الجياب )الساوبر 

 هيتروداين(.

 كااارن و ااا  دااادر مااان    حسرسااايتا العرلياااة؛
الحسرساية يسات   فاي المسار  معظا  اسذاواارت 

)وإن كرنت تسمع واطدة ت تضرهي الخررجية 
شااادق  سااامرل اسذاواااة المح ياااة( مثااال لنااادن 
ومحطاااااة ىاااااوت جمريكااااار ودار اسذاواااااة 

 السوفيتية من موسكو.

 
ن النقطتين اآلتية مان ترانزساتور واحادد هاي هرتي

وجاا اتسات رابد وهاي التااي حم تناي و ا  دراسااة 
 طريقة وم ا.

 طريقة عمل الدائرة 
ننظر إل  المخطط المجرورد يات  اختيارر المحطاة 

كمر هو مع و د وك مر  VC1مع  L1من دادرق التن ي  
كرن حج  هوادي ال يرايات جكبار ك مار كرنات اسشاررق 

 جدوب. الم تقطة
تقارن دادارق التن ااي  إلا  دخااول الترانزساتور ماان 

ذو ال  رت الق ي اة لتنرساب ممرنعاة الادخول  L2خخل 

الواطدة ل ترانزستور؛ وهنار نحان اآلن جمار  م تارقد 
م  رت الهوادي التجررية تخت م في ودد ل ارت الم ام 
الىا ير واطااة الممرنعااةد ونجاادهر ماان ثخثااة ل اارت 

ذا ياؤثر بوضاو  و ا  لتىل إل  وشرون ل اةد وها
جدا  المرح ااة وهااذا التااسثير يتبااع جدا  الم اام الااذ  

 ااخترنره وشواديرً ون رير دىد.

د TR1ن اااا الشااااي  يحااادث مااااع الترانزسااااتور 
الترانزستورات المخت  ة تخت ام فاي ممرنعاة دخولهار 
وإن كرن اختخفر د يخًد إت إنا مؤثر فاي مرح اة ذات 

مرنعاة الم ام جو ترانزستور واحد.   ويمكان ديارا م

ممرنعاااة الاااادخول م  ترانزسااااتور ونااااد ج  تااااردد 

برساااااتعمرل تكنياااااح القيااااارا الاااااذ  ذكرناااااره فاااااي 
اتلكترونياارت فااي زماان الحىاارر الجااز  امول. ج  
منىاوبة المقرومااة المت يارق والعنىاار الماراد دياارا 

ممرنعتااااا ومىاااادر تااااردد ومشااااهرد اسشااااررق دون 
 استعمرل محوتت وسيطة.

A

R1

L1

VC1

TR1

C
L2

C1

C2

D1

D2

 
 .88راديو رقم  مخطط مقتطع من

النقطتااين التاارليتين ترفااد زيااردق حسرسااية الجهاارز 
 والنقطة الثرلثة تىب في زيردق انتقردية الجهرز.

 الحج  الكبير لهوادي ال يرايت. .2

مااع ممرنعاة دخااول  L2توافاق ممرنعااة الم ام  .2
 .TR1الترانزستور 

وهاااذا  L1ل م اام  Qارت اارل ورماال الجاااودق  .1

ح ليتااز يعتماد و ا  ماردق الق اب واساتعمرل سا 
 في تحضير الم م.

  مقرومة اتنحيرزR1  الموى ة و   التوالي ماع

تشااكل وسااي ة  D2و  D1الثناارديين الجرماارنيو  
ذات إدااارار حاااارار  لتجهياااز تياااارر اتنحياااارز 

. وبهاااااذه الكي ياااااة يعمااااال TR1ل ترانزساااااتور 

الترانزستور بدون الحرجة إلا  مقروماة اسدارار 
انزساتورد الحرار  ل قرذم التي تق ل تكبيار التر
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ودون جن يتاادهور جدادااا بعاااد ربااع سااروة مااان 
العمل مثخً. جو وندمر نمسكا ويىبح سرخنرً من 
حرارق اليدد وبدون هذه الوسي ة داد نجاده يعمال 

 في الشتر  لكنا في الىيم ت يعمل.

  فرددق المتسعةC1  لضمرن توىيل طرم الم م
L2   إل  نقطة الى ر من جهة التاردد الرادياو

المكثاام ت يحادث تضااخي  ىااحيح وبادون هااذا 
لهاار وضااي ة  C1ل تااردد الراديااو .   المتسااعة 

جخارب ماان جهاة التياارر المساتمر ساانذكرهر بعااد 

 د يل.

  تنتقل فولتية اتنحيرز من النقطاةA  وبار الم ام
L2  إلاا  وىاا ة القرواادق القاارذم ل ترانزسااتور

TR1  حيث تكسر الحرجز الجهد  لهذه الوىا ة
قطة العمل الىحيحة. وترفع الترانزستور إل  ن

امناااوال المخت  اااة ل ترانزساااتورات مثااال ت اااح 

( دااد 22المااذكورق و اا  المخطااط )راديااو رداا  
د ايخً )وهاذا هاو معناا   R1تسات ز  تعاديل ديماة 

النجمااة داارب المقرومااة( ل وىااول إلاا  نقطااة 

العمل المخدمة لكال ترانزساتور )لتعارم معنا  
نقطااة العماال راجااع فاان الترانزسااتور ل اادكتور 

 650Kشد  الحدياد ( ويمكان تجرباة داي  مان ر

وإذا رراااب القااارد  برلعماااال  220Kو  390Kو 
تركياب مقرومااة مت يارقد فع يااا توىايل مقرومااة 

ماثخً لمناع  5KΩثربتة معهر و   التاوالي بقيماة 

احتاااراق وىااا ة القروااادق القااارذم وناااد تااادوير 
 المقرومة المت يرق وتىبح ى ر جو .

 

o تور تاؤد  إلا  نقطاة العمال الىاحيحة ل ترانزسا
 جودق في الحسرسية وجودق في اتنتقردية.

 

  بعاد تضاخي  اسشاررق فايTR1  يؤخاذ دسا  منهاار
الترانزساتور وان طرياق المتساعة  Cمن جرمع 

C2  يت  كش هر من خخلD1  وD2 د وكمر ذكرنر

مسابرر لقيارا  -في )اتلكترونيرت الكترب الراباع
فولتياااة التااارددات الراديوياااة( سنحىااال ونااااد 

و   مركبتين امولا  فولتياة مساتمرق  Aة النقط

ذات جهااد موجااب تتنرسااب طردياارً مااع فولتياااة 
.   TR1دماااااة( وناااااد جااااارمع  -اسشاااااررق )دماااااة

والمركباة الثرنيااة فولتيااة متنروباة تمثاال اسشااررق 

الىاااوتية المحم اااة و ااا  اسشاااررق الراديوياااة. 
تنع  منحن  اسشاررق الىاوتية مان  C1المتسعة 

وجاة الراديوياة وهااذه خاخل ترشايحهر لتاردد الم
 هي وضي تهر الثرنية التي جشرنر إليهر.

  بااة امولاا  )مركباة التياارر المسااتمر تعمال المرك 

الموجااب( و اا  معركسااة فولتيااة اتنحياارز فااي 
حيث تق ل تيرر اتنحيارز ل ترانزساتور  Aالنقطة 

وبااذلح تتىاارم كضااربطة جوتومرتيكيااة لكسااب 

 د وك مار ضاع ت اسشاررق زادTR1الترانزساتور 
 .TR1تضخي  

o  لية ضبط التضخي  هذه لهار دور فروال وجسارا 

في انتقردية جهرز اتستقبرل وكذلح في حسرسايتاد 
ونااد اسشاررات القويااة  TR1إذ إن خ ا  كساب 

يمنع استخمهر وهي تش ل مسرحة وريضة و ا  

مااادب التن اااي .    ويعطاااي فرىاااة لرشاااررات 
 الضعي ة جن تضخ  حت  تىبح مسمووة.

o  توىايل داارذمTR1  مبرشاارق إلا  نقطااة الىاا ر

بادون مقرومااة إدارار حاارار  )إذ جارب اسداارار 
( يعطي جكبر تضاخي  متار  D2و  D1من خخل 

وهاااذه الىااا ة راااي متاااوفرق فاااي المساااتقبخت 

التجررياااة. إذ تسااات ل مراحااال مضاااخ  التاااردد 
 المتوسط ل حىول و   كسب تضخي  جكبر.

  المركباااة الثرنيااااة )مركباااة اسشااااررق المتنروبااااة

ة( ساايت  تضاخيمهر ك شااررق ىاوتية فااي الىاوتي
ن ا الترانزستور وستخضع إلا  ن اا ظاروم 
 ضبط الكسب التي مر ت بهر اسشررق الراديوية.

  سايظهر و ا  الطاارم الجارمعC  ل ترانزسااتور
TR1  ماااركبتين ل تيااارر المتناااروب امولااا  هاااي

مركبااة التااردد الراديااو  سااتخدي إوردااة ورليااة 

كن اسشررق . لRFCبسبب وجود الم م الخرنق 
السمعية ت تخدي هذه اسورداة وسايظهر جهادهر 

 و   طرفي المقرومة المت يرق.

  فرددق المتسعةC4  تتمثال فاي تاسمين دورق التيارر
المتناروب الرادياو  والسامعي بادتً مان وودتهار 
إل  البطررية وتسثيرهر و   دس  الىاوتد رفاع 

هذه المتسعة يؤد  إل  حدوث ى ير يسمع مان 
تعمال  R3ماع المقروماة  C4المتساعة السمروةد 

بااااين  Decouplingكوسااااي ة ل ااااح اتدتااااران 

 المراحل 

   تنتقل اسشررق الىوتية إلTR2  وبرC3  التي
تمنع التيرر المساتمر مان المارور. الترانزساتور 

TR2  لا ترتيبة انحيرز ذاتي )المقرومةR2  التي 
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L1

L2

C1

0.01µF

RFC

TR1 TR2 TR3

B
C

E

D1

OA81

D2

OA81

C2

330PF R5

100ΩVC1

            

30-350PF

R1*

220K VR1

5KΩ

          

R3

150Ω

C3

0.1uF

R2

220K

   

     

                 
     

8Ω

      

(6)V.

(--)

                          

R4

3.3KΩ

C4

50µF

6V.

C5

50µF

6V.

           

TR1  = AF101, OC45, 

2SA31,2SA93, 2SA92, 

OC44, AF117, AF116

TR2  = 2SB54, OC71, 

2SB56, 2SB76, OC71

TR3  =2SB56, OC72, 

2SB77, 2SB33, OC72

RFC  =                  

2500                       

L1  =     75    

L2  =     12     

C
B

E

 
 (.88راديو رقم مخطط الراديو االنعكاسي لمديرية الرعاية العلمية )

كقد بذلت فيو جهدان استثنائيا لرسم الرموز كجعلها مشابهة للرموز في المخطط األصلي. كنا نتأملها في حينها     
كعالم جديد كلم نفطن إلى االنطباعات المتأتية من أشكاؿ الرموز، أما اليوـ فأرل فيها رموز ذات جمالية خاصة، 

مامات، ال بل ىي أجمل إنها بهية كاألقمار. الملفات قد رسمت ككأنها خذ مثالن الترانزستورات مرسومة كالص
ملفوفة باليد ىذا ألنها فعالن مرسومة باليد، كيخاؿ لمن يراىا إف لمسها باليد يعني بعثرة اللفات. المقاكمات نرل 

ة لها زكايا حادة كنا مقاكمات كاربونية أنبوبية رفيعة طويل أبعادىا كشكلها على المخطط كما كنا نراىا في الواقع
نستخرجها من أجهزة الراديو اليابانية كاليوـ أصبحت نادرة. السماعة أظرؼ الرموز جميعان، كىي تشبو بوؽ 

التجديف بيد الصبي يكلم بو الفتاة إلى جواره الذم استعملتو أثير في إعالنها، كحسبك ما في ىذا من طرافة، 
هران ملئ أنفاسها. البطارية قد نضدت خالياىا تنضيدان الواحدة فوؽ كىي تبدك على الورؽ ككأنها سماعة تنطق ج

األخرل، كىي اسم على مسمى، ككما قيل سابقان كل مسمى فيو شيء من االسم. المفتاح كقد رسم بإىماؿ كما 
مت ىو في الواقع مهمل، نشغل الدائرة بتوصيل األسالؾ مباشرة إلى البطارية. قطعة الفيرايت في الهوائي قد رس

مستطيلة لتعطي االنطباع كما ىي فحمة الراديو. نقطة بياف الطرؼ الجامع للترانزستور تبدك للناظر كما بدا أحد 
أقمار المشترم عندما حدثنا عنو األستاذ كامل الدباغ. ىل رأيت مخططان من قبل يقدح الخياؿ ىكذا ؟ كل ىذا 

ثلو في مخطط آخر.    يختلف ىذا المخطط عن الذم ذكرتو آتي من عفوية دكف قصد من الرساـ كلن تجد م
ليسهل الحديث عنها كشرح  TR1ك  R1المخطط األصلي في إني أضفت إليو أرقاـ لفهرسة المكونات مثل 

 كظائفها.
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تعماال و ااا  إدااارار تياارر المجماااع وناااد زياااردق 
الحرارق( تؤمن ىاي ة اتنحيارز هاذه الحىاول  
و ا   كساب تضااخي  وارل مان الترانزسااتور إذ 

بروثا موىال مبرشارق إلا  امر . طريقاة  إن
بهااذه الكي يااة يمكاا  نا ماان العماال  TR2توىاايل 

كترانزسااتور كرشاام ل تاااردد الراديااو د ووناااد 

سيمر بعا   RFCتجميع الجهرز دون استعمرل 
وسايقو  بكشاا ا  TR2مان التاردد الرادياو  إلا  

إلا  تاردد ىاوتي مؤديارً إلا  حادوث تااداخل ت 

 المستقبل.ي طن لا ررلبرً وند تش يل 

  بقية الجهرز هي مضاخ  سامعي معاروم تحاظ
ت يحتو  و ا  وساي ة إدارار حارار   TR3إن 

بخخم الترانزستورات امخربد لذا من الشاردع 
ً بين الهواق جن ترت اع حرارتاا وناد التشا يل  جدا
برطراد إل  درجة الت امد وكارن امولا  وضاع 

اا ررق  3Ωمقرومااة وباار المشااع ولااو بقيمااة  مغ مر
 جو نحوه. 50uFيميرو  بمكثم ك

  دساااا  مضاااااخ  الىااااوتTr2  وTR3  يمكااااان
اتستعرضة ونا هذه امير  بمتكرم اةد  مثال ت اح 
التاااي ذكرنرهااار فاااي اسىااادارات الساااربقة مااان 

اتلكترونياارت وبااذلح تعماال و اا  جحساان وجااا 
وت نيناار واان الخااو  فااي المحااوتت الساامعية 
وممرنعتهر.     تحظ إن مستقبل شاركة سانك ير 

وإنمااار اساااتعمل تكنياااح  خااار  C4ل لااا  يساااتعم
ليتخ   من المتساعة الكيميروياة كبيارق الحجا د 

 سنذكر هذا التكنيح تحقرً ب ذن هللا.

وناادمر داادمت ساانك ير مسااتقب هر هااذا فااي سااتينرت 
القرن العشريند ل  تذكر ج  شي  ون طريقة وم ااد 
رر  إنا معد ل تجميع فاي المنازلد لكنهار ذكارت فقاط 

لاذا لا  ينشار ج  شاي  وان  AGCإنا يحتاو  و ا  
 TR1الكي ياة التاي يعمال بهار هاذا المساتقبل وادا )إن 

يكباار اسشااررق مااارتين ماارق كتاااردد راديااو  ومااارق 

 كتردد سمعي !(.

------------------------------------------------------  
ZN414

1

2

3
OUTPUT EARTH

INPUT

D7642

D7642

2 3

1
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10nF

10nF

5K6 47Ω

47u

10V
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560

220K
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10nF

9014
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220Ω

1N4
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8Ω

1.5
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( ككرد على نوعين نوع مخطط لمستقبل تجارم صيني استيراد الشورجة يسمى محليان )ألترا أزرؽ، األحدث
)األقدـ( يستعمل دائرة سوبر ىيتركداين كمضخم تردد متوسط رائع األداء كيتغذل أيضان من بطارية كاحدة كبيرة 

لذا فهو راديو تنغيم مباشر، كتجد مخططو في األعلى.  D7642كالنوع )األحدث( يستعمل متكاملة  1.5Vالحجم 
  للحيز الفارغ من الورقة.كقد أدرج المخطط في ىذا المكاف استغالالن 
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 مضتقبل صغري مً ثالثة تزاىشصتورات
 A miniature Three Transistor Radio  

+

VC1

150pF
L1

80

turns

L2

8 turns

R1

330K

OC44

D1

OA79 D2

OA79

C2

250pF

VC2
          

L3

205mH

C3

0.1uF

R2

6K8
R4

3K3
75Ω

R3

100K

C4

0.04uF

VR1

5KΩ

C5

32uF
R5

150Ω

9V

C6

100uF

C1

0.01uF

 
المخطط إلى األعلى لراديو انعكاسي نشر أكاخر عقد الستينات كىو يستعمل نفس التكنيك المستعمل في بناء 

 .راديو شركة سنكلير صغير الحجم. كفيما يلي بعض مالحظات التجميع

  Component layoutكضع المكونات 
توزياع الترانزسااتورات و اا  لااو  التجميااع لاايا 
برممر الذ  يتعين جن نراوي فيا الددة.   ولكان لمان 

يررب في وضع المكونرت و   ال وحة بن ساا و ياا 
 جن يتذكر نقطتين مهمتين.

جوتً دضيب ال يرايت يجاب جن ت يكاون دريبار مان 

 م نرطيا السمروة.
يجب  r.f. chokeرً خرنق الترددات الراديوية وثرني

جن ت يكااااون داااارب م اااام الهااااوادي جو السااااا كين 

. وادا هارتين النقطتاين فا ن VC2المبرومين ل متسعة 
 توزيع المكونرت ليا برممر الحر .

بخطة ال يرايت المستعم ة في ىنع م م الهاوادي 

جنااج وماان  1/8× جنااج  5/8× جنااج  2تمت ااح امبعاارد 
لحىااول و اا  هااذا النااول ماان ال يرايااات المعتاارد ا

بقيرسرت جطولد لكان المقطاع هاو ن ساا. يمكان دطاع 

بخطة ال يرايت إلا  طاول جدىار وان طرياق ومال 
 في جرنبهر المسطح بواساطة مبارد Vحز و   شكل 

مث ااثد ثااا  يكسااار برنتباااره بعاااد إسااانردهر إلااا  حرفاااة 

 المنضدق وليا جكثر من هذا. 

A

7-15 mA

C6

RFC

VC2

TR1

TR2 TR3

C5

R5

 
هما كما ترل، أك ببرـ سلكين حوؿ نفس VC2تصنع 

لف سلك نحيف معزكؿ حوؿ سلك سميك معزكؿ  
 كما استعمل مع راديو شركة سنكلير.
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تبادج بارل م مان جحاد النهاريتيند تثبات بداياة الساا ح 
 34بواساااطة شاااريط تىاااق يساااتخد  سااا ح ديااارا 

 Slabل ااة حااول بخطااة  80نحرسااي مط ااي وي اام 

 ال يرايت ث  يثبت بشريط تىق.

Aerial winding
L1 80 turns

Over wind

8 turns L2

8

5
   

4

3
1   

                

 

ىاايل ال اام فااي المخطااط وب مكرنااح جن تاارب ت ر
الساربق. ثا  ت ام فاوق مجموواة ال  ارت ثمرنياة ل ارت 
وتثب ت ويترح طول ثخثة انجرت من جطارام السا ح 

 ل ر  التثبيت.
وبخخم مستقبخت السوبر هيتروداين التي يتعاين 
فيهار ضابط الم ام وتحريكاا و ا  الق اب. هنار يمكان 

 لم الس ح مبرشرق و   بخطة ال يرايتد إذ ت نحتر 
 إل  تحريح الم م فوق الق ب.

إذا تاا  شاارا  م اام ال يراياات جاارهزاً مااع ال  اارت 

المط وباة ف نااا داد يحتاار  إلاا  تقىايرد وهااذا وناادمر 
يكون حثا ورليرً. خرىة ونادمر ت ناتمكن مان ت طياة 
المادب الىاحيح وفاي الحاارتت الشاديدق يوضاع دساا  

 من الم م وند نهرية البخطة.
VC2  مان بار  سا كين هاي متساعة مت يارق تىانع

نحي اين مااع بعضاهمرد وبهااذه الطريقاة نحىاال و اا  

 سعة د ي ة جداً.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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لفنيين كلمة مخطط لراديو صيني استيراد القطاع التجارم في الشورجة كسمى راديو )ألترا أزرؽ( كأضفنا لو نحن ا

 1.5)القديم( لتمييزه عن النوع األحدث ذك التنغيم المباشر رخيص الثمن، كيستعمل بطارية كاحدة كبيرة ذات 
فولت، كالكثير منو ضمن الوجبة الواحدة يرد بجودة في األداء ال يمكن تجاىلها جعلت اإلقباؿ عليو كاضحان 

ين األلفية الثالثة. الحظ كيف إف انحياز الترانزستور األكؿ خالؿ سنين االنتقاؿ من األلفية الثانية كبداية سن
فولت قد حصل عليو  0.7)المذبذب( كأكؿ ترانزستور بعد حاكم الصوت يؤخذ من نقطة لها جهد إقرار يبلغ 

 المصمم من ثنائي سيلكوف موصل في االتجاه األمامي كعنصر إقرار.
 غ في الورقة()كضعنا ىذا المخطط ىنا لالستفادة من الحيز الفار 
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ال يضتعنل هوائي خاردي ويضوق مساعة دهورية  AMراديو 

 One Transistor Radioمً تزاىشصتور واحد فقط 
  By Julian Andersonمًتجم عن مقال بقلم 

منذ أن بدأت اللعب بالًتانزستورات قبل شبان سنوات، رغبت يف بناء راديو ذو ترانزستور واحد، 
رية وبدون ىوائي خارجي. مل يكن ىذا فبكنا يف تلك األيام إذ مل يتمكن من تشغيل ظباعة جهو 

تتوفر ترانزستورات يف السوق ؽبا كسب كاف. ولكن قبل عدة أشهر عاد يل ىذا اؽباجس مرة 
ثانية مستعمبلً ترانزستورات سيلكون عالية الكسب جدًا كل واحد منها تكلف شلنُت )عملة 

 ا.بريطانية قددية(، والنتائج منشورة ىن
أنا ال أرغب بتضليل أحد، شدة الصوت كاطئة لكنها كافية لألكالد أك عندما يستخدـ  

 كراديو قبل كقت النوـ.

 
 مخطط للراديو الذم يسوؽ سماعة كبدكف ىوائي خارجي من خالؿ ترانزستور كاحد.

  The Circuitالدائرة 
 L1يت  التقرط اسشررق من م م الهاوادي ال يرايات 

يحااول ممرنعااة اسشااررق  VC1 .L2وياان   بواسااطة 
تمناع  C1وي ذيهر إل  دروادق الترانزساتورد المتساعة 

التيرر المستمر من المارور. إشاررق التاردد الرادياو  

المضااخمة تظهاار و اا  جاارمع الترانزسااتور وتجاااد 
د لااذا T1طريقهار م  قاارً بساابب حاث الم اام ل محولااة 

 .C2تمر وبر 

رق دااد تاا  اختيررهاار لتعماال كااداد L3و  C2اآلن  
رنااين يتقااوب التااردد الراديااو  خخلهاارد والتااي داااد 



 تطبيقات اؽبواة / سرمد نافع-االلكًتونيات اإلصدار السادس

 ٕٗ 

د اايخً ماان دباال امجاازا   Dampedتتعاار  ل كباات 
 امخرب ل دادرق.

يكشم هاذه اسشاررق وبعاد جن  D1الثنردي الكرشم 

تماارر إلاا  درواادق الترانزسااتور  C1تاانع  بواسااطة 
Tr1 اسشااررق الساامعية .AF   المضااخمة تظهاار و اا

نزساتور وتتىاارم ل ترا Collectorطارم الجاارمع 

كحملد تحول ممرنعاة اسشاررق السامعية  T1المحولة 
 وت ذيهر إل  السمروة الجهورية.

د ي ة القيمة لاذا فا ن ممرنعتهار ورلياة  C2المتسعة  

لتمرير التردد الىوتي لكنا سيمر إل  جرناب الم ام 
L3 .الموىل إل  نقطة الى ر 
تااوفر اتنحياارز إلاا  الترانزسااتور  R1المقرومااة  

ر ديمتهار حساب الترانزساتور الاذ  تا  اختياارره؛ ون يا
ومان امفضاال جن نجادهر برلتجربااة لكنهار محتماال جن 

 . 1MΩو  47Ωتقع بين 

  Component Notesمالحظات حوؿ المكونات 
ً يمكن استعمرل ج  هوادي فيرايت لكان ك مار  تقريبر

 كرن جكبر كرن جحسن.

إذا كنت تررب فاي لام هاوادي خار  باحد فا ن  
ل ة والم م الثارنو   70تتسلم من  L1ادي ل رت الهو

L2  ل رت. 7يتسلم من حوالي 

ج  محولاة خارو  تكاون ترانزساتور تكاون كرفياة 
د ومعظمهر لهر ت ريعة وسطية لكنهار T1لتعمل بمثربة 

 تهمل.

 L3  هاااو ابتااادادي محولاااة تاااردد وساااطيi .f. 

transformer ؛ ارفاااع ال ااااخم المعاااادني وادطااااع
ت داخ هار واحادق؛ فاي هاذه المتسعة الى يرق إذا كرنا

الحرلة يهمل الم م الثرنو  والت ريعة الوسطية. ك مر 
كرنت السمروة جكبر ك مر كرن جحسان ونحىال ررلبار 

انج. جكبر منهر  2و   ىوت كرم من سمروة بقطر 
 تكون جحسن منهر.

يمكنااح وناااد الحرجاااة جن تضاايم ضاااربطة حجااا  

الىااوت و ااا  طرفاااي محولااة الخااارو  ومقروماااة 
 تؤد  ال ر . 10Ωت مت يرق ذا

إذا وضااعت هااذه المقرومااة داخاال ج  جااز  ماان  

ججاازا  الاادادرق فاا ن التااسثير يكااون ساايدرً و ااا  جدا  
 الدادرق.

  Constructionالتركيب 
يجب اتوتنر  في توزيع المكونارت بسابب الكساب 
العاارلي يىاابح ماان الساااهل جن تنزلااق الاادادرق فاااي 

واان  التذباذب ويحارفظ و ا  الم ام بعياداً بشاكل جياد

L1  وL2 د وجرمع الترانزستورTr1  يجب جن يكاون
ً ون م م الهوادي.  بعيدا

؛ يمكان الحىااول و اا  VC2وهاذا ي ساار وماال  

من خخل تس يط جز   Regenerationإوردق التوليد 
د يل جداً من اسشررق رجوورً إل  م م الهواديد لكن 

وديمتهاار  0.5PFديمااة هكااذا متسااعة تقااع فااي حاادود 

 حرجة.
سان اسبقاار  و ا  امجاازا  متبروادق داادر مان امح 

يات   Tr1اسمكرن ث  ومن خخل س ح يثبت إل  جرمع 

 إمرلتا درب ل رت الم م.
إذا فشل الراديو برلتذبذب اوكا توىيل جطرام  

. إذا جنات تساتعمل لاو  مثقاب فا ن الساعة L2الم ام 

بين امشرطة النحرسية جس ل ال و  ستتدخل وتمنعاح 
 بذب.من السيطرق و   التذ
 . 15mAو  4mAالتيرر المسته ح بين 

محسان نتيجاة  L3بعد التش يل اضبط د ب الم م 
 لت طية دس  حزمة اتستخ  الذ  تستعم ا جنت ررلبرً.
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 راديو مودة متوصطة مصغز 
M.W. MINI 

By A.J. Crighton 
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 لتصغيرمخطط الدائرة الكهربائية للراديو فائق ا 8الشكل

  Circuit Descriptionشرح الدائرة 
 MWمخطااط الاادادرق لمسااتقبل موجااة متوسااطة 

. داداارق التن ااي  2فااردق التىاا ير تجاادهر فااي الشااكل
تختااارر المحطاااة المط وباااة د  L1/C2المؤل اااة مااان 
يقاااو  بتكبيااار التاااردد الرادياااو   TR1الترانزساااتور 

د نسااابة TR2الاااخز . تمااارر اسشاااررق بعااادهر إلااا  
 Feed backاسشررق يات  ت اذيتهر وكسايرً ى يرق من 

وبار دادارق  TR1من الجرمع إل  درودق الترانزساتور 

 التن ي . 
مزيج من كخ الترددين الرادياو  والسامعي يادور 
اآلن فااي دورق الت ذيااة العكساايةد يعاارد تقويااة إشااررق 

التاردد الرادياو  القردماة ماان دادارق التن اي د وإشااررق 
رح ااة الىااوت. ))ماار التااردد الساامعي تماارر إلاا  م

وىا ا ىارحب المقارل جواخه هاو حرلاة مان حاارتت 

 إوردق التوليد((.
يؤمن التضخي  السمعي الاخز   TR3الترانزستور 

ليىاابح بمسااتوب كاارم لسااوق ساامروة إذن ب وريااة 

))هاذه السامروة ريار متاوفرق فاي جساواق ب ااداد وإذا 
توفرت تجدهر ورط ة وان العمالد يمكان اتستعرضاة 

 رلتكنيح المستعمل في الراديو الىيني((.بدتً ونهر ب

 

التجميع 
Construction  

معظااا  المكوناااارت 

تركاااب و ااا  دطعاااة 
ىاااا يرق ماااان لااااو  

ثقاوب  7×  13مثقاب 

كماااااار تااااااارب فاااااااي 
 .2الشكل

التوىيل إل  المكونرت يات  برساتعمرل سا ح م ارد 

 و   الجرنب امس ل.
برسااتعمرل هاااذه الطريقااة يمكااان الحىااول و ااا  

اساااتعم نر لاااو  مثقاااب لاااا جىاا ر تجمياااع ممااار لاااو 

 توىيخت مستقيمة جس  ا )لو  الشرادط النحرسية(.
ل اة  80يىنع في المنازل ويتاسلم مان  L1الم م 

و   دضيب  32SWGمن ال  رت المتقرربة مستعم ين 

 ال يرايت.
مقاابا الساامروة يااؤد  وضااي تيند وضااي ة م تاار  
الطرداة ومقاابا ساامروة امذند تجاد التحااوير الااخز  

 .1شكلموضح في ال
وند اتستخدا  ستجد إن التن اي  حاردد وإذا سامعت 

 R2ى ير و   بع  المحطرتد ف ن ديماة المقروماة 
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تتط ب بع  التعديلد زيردق فاي ديماة المقروماة لنقال 
 ■دد يحل المشك ة  3.3KΩإل  

 
تفاصيل التسليك للوح المثقب كالمكونات  6الشكل

 الخارجية.

 
 اعة األذف.التحوير الالزـ لمقبس سم 1الشكل

 
 لوح الدائرة الكامل للراديو.
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 راديو صوبز هيرتودايً للنودة الطويلة واملتوصطة
 Medium and long wave superhet 

A.P. Roberts 

 
 المخطط الكامل لمستقبل الموجة المتوسطة كالطويلة. 8الشكل

هذا المستقبل ليا برلشي  الجدياد د لكناي جدرجتاا 
 رب من هواق اتلكترونيرت ووشردهر. ليط ع و يا الشب

داداارق الهااوادي ال يراياات معروفااة. الترانزسااتور 
TR1  يعمااال بىااااي ة القروااادق المشااااتركة كمذبااااذب

 .Mixerويعمل بىي ة القرذم المشترح كمرز  

م م مذبذب جرهز  L6و  L5و  L4م م المذبذب 
TOطراز  C1. (Denco) جول محولة من محوتت .

هاااي مااان طاااراز  IFT1مضاااخ  التاااردد المتوساااط 
IFT13/470 (Denco)  والمحولة الثرنيةIFT2  طراز

IFT14/470 (Denco)  وكخهمار من ماة و ا  التاردد

. ويمكن لمن يررب جن يستعي  470KHzالمتوسط 
 ونهمر بمر متوفر مح يرً.

 TR3و  TR1جااارمع كاااال ماااان الترانزسااااتورات 
موىاا ة إلاا  الم  اارت اتبتداديااة ل محااوتتد ت يياار 

لتوىاايخت ل م  ارت اتبتداديااة ت ياؤثر و اا  جماركن ا

 امدا .
مرح ااة التااردد المتوسااط رريبااة د اايخً إذ تتضاامن 
إداران باين المراحال رياار مان  . تجاد إداران سااعو  

ومن المعتارد جن يوضاع بادت  C7من خخل المتسعة 
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منهااار مرشاااح سااايراميح جو تساااتعمل محولاااة تاااردد 
 متوسط كمر مع راديو القيثررق.

سااعو  ت يتساابب ج  فقااد م حااوظ فااي اسدااران ال

الحسرساايةد ولكااان فااي الحقيقاااة فاا ن ترانزساااتورين 
من مين فقط في مضاخ  التاردد المتوساط تاؤثر و ا  
المساتقبل فاي جناا يمت اح وار  حزماة جوار  مان 

 المعترد في هذا النول من امجهزق.
بسبب السعة الشرردق في الادادرق يوجاد دادر معاين 

ة فااي مراحاال التااردد ماان الت ذيااة العكسااية الموجباا

 البينيد وهذه تجعل اتنتقردية جفضل.
مضاااخ  التاااردد المتوساااط يساااتخد  ترانزسااااتور 

وهااااذا النااااول ماااان  BF194سااااي كون ماااان نااااول 

الترانزساااتورات مىااام  خىيىااارً لااادوادر التاااردد 
المتوسااط ومتااوفرق فااي امسااواق المح يااة )اسااتيراد 

 المؤسسة(.

  معظا  الكسااب ل مساتقبل متااستي مان ترانزسااتور
ي اذ   IFT2مضخ  التردد المتوساط.   الخارر  مان 

هاي مقروماة الحمال  VR1حيث  D1الثنردي الكرشم 
 لا.
 R8  وR10  وVR1  تشكل مقس  جهد حيث يجهز

 . TR2فولتية اتنحيرز ل ترانزستور 
وبااار  TR2فولتياااة اتنحيااارز ت اااذب إلااا  دروااادق 

 .IFT1والم م الثرنو  ل   R5المقرومة 

دويااة فاا ن اتنحياارز الساارلب  ونادمر توجااد إشااررق 
بسبب وم ية الكشم يكون  VR1المتولد و   طرفي 

برلنتيجااة ورلياارً. ويق اال انحياارز القرواادق الم ااذب إلاا  

TR2   وهذا يق ال تيارر الجارمع ونتيجاة ذلاح يانخ .
 الكسب.

انخ ر  الكسب وند وجود إشاررات دوياة هاو مار 

يساام  ضااربط الكسااب اموتوماارتيكيد ويعطااي شاادق 
تاة وناد اتنتقاارل برلمساتقبل مان نقطاة إلاا  ىاوت ثرب

التااي  Fadingجخارب.  ويق ال جثاار ظارهرق الخ اوت 

 تتعر  لهر الموجرت اسذاوية البعيدق.

 

 
 

 الوصف، كأعتذر لك عزيزم القارئ عن عدـ الوضوح في الصورة.صورة تمثل األجزاء الرئيسة للراديو سابق 
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 ات مضتقبل مودة متوصطة مً ثالثة تزاىشصتور
3 Transistor Medium Wave Radio 

By A.P. Roberts Radio & Electronics Constructor / March 1977 

 
دائرة المستقبل للموجة المتوسطة ذك الثالث ترانزستورات. كما تالحظ فهو يتألف من القليل جدان من  8الشكل

 المكونات.
القىااور امساارا فااي مسااتقبل التن ااي   

بمحدودياااة حسرساااايتا  .T.R.Fالمبرشااار 

وكذلح محدودية انتقرديتا التي يمكن الحىاول و يهار 
)انتقرديتا تعني المقدرق و   التقرط محطة واحدق فقط 

 من بين محطتين جو ثخثة محطرت متقرربة(.

مستقبخت التن ي  المبرشر تعرني ررلبارً مان ضاعم 
Signal-to-noiseفي نسبة اسشررق إل  الضوضر    

ratio (( وماع ذلاح .))ج  إن فيهار وشراة جثنار  العمال

يمكان اترتقار  برتنتقرديااة كثياراً ماان خاخل اسااتعمرل 
تقنياة إواردق التوليادد ولكاان ت يمكان جن تتساروب مااع 
انتقردياة الساوبر هيتاروداين. وررا  هاذا يكاون امدا  

كرفيرًد لقد وجد ىرحب المقرل ضمن خبرتاا الطوي اة 
لمبرشار جن الحسرسااية ماع تىامي  مساتقبخت التن اي  ا

ونسبة اسشررق إل  الضوضر  تىبح في جحسن حرل 

ونااادمر نساااتعمل مقااادار كبيااار مااان الكساااب ل تاااردد 
الراديو د وجن نستعمل د يال ماند جو ت نساتعمل ج  

 تضخي  ل تردد السمعي.

بوضاع هاذه اتوتبااررات فاي الاذهن فقااد تا  إنشاار  
. ويتااسلم مان مضاخمين ل تااردد 2الادادرق فاي الشاكل

 TR2و  TR1وهي  Two r.f. amplifiersراديو  ال
 . وت توجد مرح ة سمعية.TR3وترانزستور كرشم 

TR1  هو ترانزستور تسثير المجرل ذو الوىا ةJ-

fet  والذ  يعمال بىاي ة مضاخ  المىادر المشاترح
Common Source ترانزستور .J-fet  يمت ح ممرنعة

 L1دخاول مرت عااة جااداًد لااذا يمكاان توىاايل الم اام 
دون الحرجااة إلاا   Gateشارق فااي داداارق البوابااة مبر

 استعمرل م م إدران لتوفيق الممرنعة.

 TR1هاي توىايل بواباة  L1وضي ة ثرنية ل م ام 
إل  خط القدرق السارلبد لتات  دورق اتنحيارز السارلب 

واتنحيرز السارلب هاو الجهاد الوادام  Gإل  البوابة 

 .R2و   طرفي المقرومة 
VC1  التاي تاوفر الت طياة هي متسعة تن ي  وهاي

 لحزمة الموجة المتوسطة.

C1  لتااسمين مساارر حااول المقرومااةR2  ل تاارددات
الراديويااة المتنروبااة وبااذلح ت تااؤثر هااذه التاارددات 

 و   ومل الترانزستور من وجهة التيرر المستمر.

 يتمثل
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يسخذ انحيارزه  TR2مضخ  التردد الراديو  الثرني 
تظهر ل مرح ة امول . و Drainمن دادرق المىرم 

 .R3اسشررق و   طرفي مقرومة الجرمع 

يعكا طور اسشررق الداخ ة و  TR1الترانزستور 
TR2  كذلحد وبذلح يىابح جارمعTR2  وبواباةTR1 

ذوات طااور واحااد ج  متحاادق فااي الطااور. وباااذلح 

د بسخاذ Regenerationتتحقق وم ياة إواردق التولياد 
إلا   TR2نسبة من اسشررق الراديوياة الخررجاة مان 

 .CXمن خخل  TR1ل مدخ

وكماار متودااع فاا ن إوااردق التوليااد تزيااد ماان كسااب 
المضاخ د وتحساان كاذلح اتنتقرديااة إذ ساتزيد ب عرليااة 

 .VC1و  L1ك ر ق دادرق التن ي  

ً فا ن  هاي ليسات متساعة فيزيردياة طرلمار  CXوم ير
معظمهر  CXالمط وب هنر ديمة د ي ة جدا من السعة. 

الضابط تاستي مان تستي من الساعة الشارردق. ووم ياة 

ويوضاع دريبار مان  TR2س ح معزول يتىل بجارمع 
. ويمكن السيطرق و ا  وم ياة TR1دادرق البوابة ل   

. R3إواردق التوليااد ماان خاخل ت يياار ديمااة المقرومااة 

ً ون هذه العم ية.  وسنتحدث تحقر

  Detectorالكاشف 
مضاخ  دارذم مشاترحد ودرذفاا  TR3الترانزساتور 

ه الطريقااة ف نااا يعماال موىاال بشااكل مبرشاارد وبهااذ
هي مقرومة اتنحيرز  AM .R5ككرشم تعديل اتسرل 

الااذاتي ل ترانزساااتور وتساا ط فولتياااة اتنحياارز مااان 

 .R6انحدار الجهد الوادم و   مقرومة الحمل 
إلا   TR2توىل اسشررق من جارمع  C3المتسعة 

 .TR3درودق 

هااذا النااول ماان الكواشاام يرتكااز إلاا  حقيقااة جن 
 Linerمت اااح تضاااخي  خطاااي الترانزساااتور ت ي

amplification في هاذه الحرلاة فا ن الترانزساتور .

سيضخ  نىام اسشاررق الموجاب وناد القروادق جكثار 
ماااان نىاااام اسشااااررق الساااارلبد وطرلماااار كسااااب 
الترانزساااتور يميااال إلااا  الزياااردق ماااع زياااردق تيااارر 

المجمع. في هذه الحرلة ف ن الترانزساتور سايوفر لنار 
فعاارلد يكشاام إشااررق  كرشام باادادي لكنااا رراا  ذلاح

 C4التردد الراديو  الواى ة إلا  درودتاا. المتساعة 

تماارر مركبااة التااردد الراديااو  إلاا  امر  ترركااة 
 اسشررق السمعية المط وبة.

من المعترد جن تجاد هاذا الناول مان الكواشام فاي 

 دادرق تتعرمل مع إوردق التوليدد فقد يزيد التضخي  

 
 

ل هذه المعرلجاة داد ال ير خطي من ك ر ق الكشم. مث
ت تكااون ضااارورية هنااار يتناارول الكرشااام مساااتوب 
إشاررق واارلي وهااذه الىاا ة بن ساهر ينااتج ونهاار فاارق 

كبيااار فاااي الكساااب باااين نىااا ي الموجاااة الموجاااب 
والسارلب. ونتيجاة ذلاح فاا ن الكرشام داردر جن يعماال 
بك ار ق ترمااة مااع الاادوادر التاي ت تتعرماال مااع إوااردق 

 التوليد.
مكن جن يخحاظ بوضاو  مان التسثير ال ير خطي ي

خاخل دياارا اساتقطرب التياارر المساتمر ونااد الجاارمع 

نسبة إل  خاط القادرق السارلبد ثا  نان   و ا  محطاة 
دويااة. سيساابب هااذا هبااوط م حااوظ جااداً فااي داارا ق 

 المقيرا لحظة تن ي  المستقبل إل  المحطة.

S1  هاو م تار  تشا يل إط ار  والمتساعةC5  تاوفر
 ع المىدر.م Decouplingفح اتدتران 

تؤخاذ مبرشارق  TR3اسشاررق الخررجاة وناد جارمع 

إل  الخرر  بدون متسعة وزل ل تيرر المساتمر. إذ ت 
توجاد حرجااة إلاا  هااذا النااول ماان المتسااعرت طرلماار 

تمت ح مقرومة  Crystal earphoneالسمروة الب ورية 

ورلية جمر  التيرر المستمر وسوم ت تؤثر و   ومل 
ة الساامروة الب وريااة ت الكرشاام. كااذلح فاا ن وضااي 

تضااطرب بساابب التيااارر المسااتمر الىاا ير. التيااارر 

 .2mAالمسته ح ل جهرز ككل يزيد د يخً و   

  Ferrite Aerialىوائي الفيرايت 
د 2ت رىاايل ال اام يوضااحهر المخطااط فااي الشااكل

لكننار داد ت نجااد الطاول المررااوب ل ق اب ال يرايااتد 
ناد كسارهر ومردق ال يرايت هشة وجزيدرتهر درسيةد وو

ل حىول و   طول جدىار يجاب اتنتباره واتوتنار  

ونااد إجااارا  العم يااة. جوت نقاااو  بعماال حاااز حاااول 
القضاايب فااي النقطااة التااي نريااد كسااره وناادهر.  ثاا  
نضاع القضاايب و ا  حرفااة منضادق ونكسااره برنتباارهد 
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سنجد مكرن الكسر رير مناتظ د هاذا التشاوه ت ياؤثر 
 و   جدا  الهوادي.

  uctionConstrالتجميع 
ثقب. تحظ  20×  31يت  التجميع و   لو  مثقب 

. يوىاال خاط القاادرق السارلب إلاا  املااوا  1الشاكل

المتحركااة ل متسااعة المت ياارق. ونااد تجميااع الهااوادي 
داخل الهيكل ف ن الم م يكون فاي ن اا الجرناب ماع 

 المتسعة المت يرق.

 
يبين كيف يتم لف ملف الهوائي الفيرايت. 6الشكل

 التشغيل 
توىل الم حقارت إلا  ال او  لتشا ي ا دبال تركيباا 
داخل الهيكلد وتثبات المتساعة المت يارق إلا  ال او . 

يكون طولا حاوالي  CXالس ح الذ  يعتبر جزً  من 
انج ويتسلم من موىل مجدول م رد معازول  1/4 1

وى ب بمر يك ي. ويوضع بطريقاة يكاون بعياداً وان 

البواباة  وبعيداً ون الموىل الاذ  يىال TR1بوابة 
 .VC1إل  

يوىاال دااربا ساامروة امذن إلاا  مقبسااا ويشاا ل 

المساتقبلد حيااث يمكاان التن ااي  و اا  واادق محطاارت. 
يمكن وندهر القير  بمحرولة لتحسين امدا  مان خاخل 

والموىل  TR1جدرب إل  بوابة  CXوضع توىيل 

هذا سيزيد إوردق التوليد وينتج ونا تحساين لخنتقردياة 
ر الموىل دريبارً جاداً إلا  دادارق والحسرسية. إذا دربن

ف ن مساتوب إواردق التولياد سايكون ورليارً  TR1بوابة 

وسيحدث ى ير وند بع  جدسر  الحزماة جثنار  تن اي  
 المستقبل وبر المحطرت.
هاو جدال د ايخً مان ذلاح  CXالوضاع الم ضال ل ا  

 الذ  يسمح ل ى ير برلظهور.
إذا اسااتعم نر بشااكل اسااتثنردي ترانزسااتورات لهاار 

داا  كسااب واارليد يكااون محااتمخ جن امدا  ساايكون ر

. إذا TR1بعيد ون دادارق بواباة  CXكرفير والموىل 

كااارن هاااذا؛ محتمااال جن نجاااد ببساااارطة جن امدا  ت 
 يتدهور إذا رفعنر الموىل.

 CXلذا نجد جحيرنرً جن من امنساب حاذم توىايل 

. نجاارب زيااردات مخت  ااة R3ونزيااد برلتجربااة ديمااة 
حاااادث ىاااا ير متااااداخل مااااع إلاااا  جن ي R3لقيمااااة 

تحات القيماة  R3المحطرتد تكمن القيمة الم ض ة لا  

التاي ساببت الىاا ير مبرشارق. محرساان هاذا اسجاارا  
ت تزيااد فقااط إوااردق التوليااد  R3هااو إن زيااردق ديمااة 

 ولكن جيضرً كسب مضخ  التردد الراديو  الثرني.

جمر المسروئ فتتمثل في اضطرارنر إل  لحار  وادد 
لااا  داخااال الااادادرق وفتحهااار إلااا  مااان المقرومااارت إ

الخارر د وو ا  القاارد  بارلتجميع جن يمت اح مجمووااة 

 من المقرومرت ل تجريب.
الهواق الذين ت يرربون برلتجريب و   هذا النحو 

ويساااتخدمون  R3يسااتعم ون القيماااة الموىااوفة لااا  

 .CXجس وب تحريح الموىل 
جمياااع إجااارا ات ضااابط إواااردق التولياااد سااااوا  

جو مااان خااخل ت يياار ديماااة  CXبرسااتعمرل موىاال 

د تات  مان خاخل بطررياة جديادق توىال R3المقروماة 
 إل  المستقبل.
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في الصورتين العلويتين ترل المكثف المتغير إلى اليسار كفي األخرل قد أزيحت البطارية من فوؽ المكونات، إلى 

 كىو مخطط التسليك. 1األسفل ترل الشكل
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 ليد الفائقوفق مبدأ إعادة التو FMمضتقبل 

 )طزيقة اإلمخاد الذاتي(  
FM Receiver On The Super-regenerative Principle 

 (self-quenching process) 
By Kosmos 

وال يوجد  Self-quenching processالدائرة تعمل وفق ما يعرف بعملية اإلطباد الذايت 
على حساسية عالية جداً، أبسط من ىذه الطريقة يف االستبلم، ويف نفس الوقت كبصل منها 

ورغم ذلك قبدىا ال تستخدم يف التطبيقات الصناعية، رغم بساطتها وجودة االستبلم اؼبتأيت 
منها. ولكن قبل أن نشرح مبدأ العمل اؼبسمى االستبلم بإعادة التوليد الفائق. أود إيضاح بعض 

 اؼبعاين.
 إيضاح معنى 

quenched detector-Self: 

 :كاشف ذاتي اإلخماد
-Superهااااو كرشاااام ب وااااردق التوليااااد ال ااااردق 

regenerative د يكاااون فياااا الثربااات الزمنااايRC 

لمقرومة تسريب ومتسعة شبكة الىامر  كبياراً بدرجاة 
تك ي سحداث تذبذب متقطاع فاوق التارددات السامعية 
ويعمل هذا و   إخمارد وم ياة إواردق التولياد دبال جن 

 .Squealingي ي  إل  حرلة من الزويق 
فااي التعريام جوااخه داد جاارب ذكار شاابكة  )تحاظ

الىاامر د ويقىااد بااا الىاامر  اتلكترونااي الم اار د 

 FETويمكااان اساااتعمرل ترانزساااتور تاااسثير المجااارل 
 ل تشربا الكبير بين وم ا وومل الىمر  الم ر (. 

 إيضاح معنى:

 Squealing :زعيق : 
حرلة يقو  فيهر مساتقبل ت سا كي برنتار  ن ماة ذات 

ةد جو يىاادر زويقاار إلاا  جرنااب طبقااة ىااوتية ورلياا

البرنرمج الخس كي المط وبد ويرجع ذلح إل  وجود 

تااداخل بااين المحطاارتد جو إلاا  وجااود تذبااذب رياار 

 ىحيح ب حدب دوادر المستقبل.
 

المساتقبل بكرم اا يتمحااور حاول ترانزساتور تااسثير 

د وهاااو ونىاار اتساااتقبرل والكشااام. TR1المجاارل 
TR2  هااو مضااخ  سااامعي وكااذلح المتكرم اااةIC1 د
وهو وضو  VRC1تتضمن ثنردي سعو   TR1دادرق 

فاي دادارق التن اي  يات  الاتحك  فاي ساعتا الداخ ياة مان 
خخل فولتية اتنحيرز العكسي المت يرق الخررجة مان 

VR1  وياات  تثبياات ال ولتيااة و اا  طرفيهاار برسااتعمرل

 .6Vذو  ZD1ثنردي زنر 
القاااررئ يع اااا  إن إثاااررق التذبااااذب مااان الخاااارر  

باذب إذا لا  يات  ت ذيتاا بطرداة جديادقد يضمحل فاي مذ

فااا ن  Colpittsوكمثاارل فااي حرلاااة مذبااذب كااولبتز 
الترانزسااتور يضاامن اساااتمرار وجااود الطردااة مااان 
خخل نظر  الت ذية العكسايةد وباذا نضامن واد  كبات 

 التذبذب.
ال قاد الق ياال فاي داداارق المذباذب يجااب جن يعااو  
ل سداماة التذباذب. وو ا  هاذا المبادجد يتضامن مساتقب

إوردق التوليد ال اردق لحي اةي يات  إيقارم التضارؤل فاي 
المذبااذب ماان خااخل تشاا يل داداارق الت ذيااة العكسااية 

 وإط ردهر بسروة.
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واآلن إذا رتباات الاادادرق بحيااث إن تااردد التشاا يل 
واسط ر  ل ت ذية العكساية فاوق المساتوب المسامولد 

 ر  السرمعد هذه الحي اة فسوم ت يؤثر هذا و   إى

في اسخمرد ستنتج حسرسية فردقة فاي اتساتخ د حياث 
يمكااان جن تعمااال بااادون هاااوادي إذا كرنااات ت طياااة 

 اسرسرل ل منطقة جيدق.
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في طقمها التعليمي  Kosmosىذه الوحدة قد أرفقتها 

ليمكن من خاللها تنفيذ المخطط السابق، كتجدىا 
المخطط على ذلك المخطط محاطة بخط منقط. 

قد حل  2ك  3األصلي تضمن خطأ إذ إف الرقمين 
أحدىما مكاف اآلخر، لذا فالمتوقع إف القليل جدان 

ممن تدربوا على ىذا الطقم قد فطنوا إلى الخطأ كقاموا 
فعال بتشغيل الدائرة. المخطط السابق قد تم فيو 

 تصحيح ىذا الخطأ.
ما بإمكاف القارئ أف يبني الوحدة أعاله كما يراىا، أ

بقية مكونات الدائرة فيمكنو توزيعها كما يشاء. في 
 األعلى تجد ترل جانب المكونات.

 
 

 
 
 

 
وند العمل في الدوادر السربقة يتعين و ا  الهارو  
جن يمت ح مقيرا سعة ومبين لعمل المذبذبد وجفضال 

مقيرا سعة ذلح الذ  ددمنر وىم لطريقة بنرداا فاي 
الثاارني( جو  اتلكترونيارت فاي زمان الحىارر )الجاز 

 يمكن استعمرل المقرييا التجررية المتوفرق.

جمار مبااين وماال المذبااذب فاايمكن اسااتعمرل المبااين 
الردماي ل راديااو البرحااث الااذ  ذكرنااره ونااد الحااديث 

 استيراد تجرر الشورجة. UP-35ون الراديو 

جو يجااد الشااخ  الوسااي ة المنرساابة التااي يراهاار 
ىا ر  إلا  تحت اليدد مثل اساتخدا  مساتقبل  خار لر

 تردد المذبذب لمعرفة مر إذا كرن يعمل ج  ت. 
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 وفق مبدأ إعادة التوليد مً الصني FMمضتقبل تعديل تزدد 

اؼبستقبل من مرحلة واحدة ذات ترانزستور واحد كسابقو، لكنو ترانزستور ثنائي القطب، 
ىو الكاشف بطريقة إعادة التوليد وخيرج منو الصوت مباشرة عرب اؼبقاومة  TR1ىذا الًتانزستور 

R3  بعد ترشيح مركبة الًتدد الراديوي اؼبصاحبة، وفبا يذكر ىنا إن طريقة إعادة التوليد تناسب
واغبزمة  SSBوتضمُت اغبزم اعبانبية اؼبفردة  FMوتضمُت الًتدد  AMصيغ تضمُت االتساع 

 .LSBواغبزمة اعبانبية السفلى  USBاعبانبية العليا 
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متوفر محليان كيصل تردد  TR1الصيني من ترانزستور كاحد بإعادة التوليد. الترانزستور  FMمخطط المستقبل 

، كيتعين فحصو قبل إدراجو في الدائرة كإف كاف جديدان إذ غالبان ما ترد قطعان 2GHzالقطع لو إلى قيمة تبلغ بحدكد 
لقسم إلى يمين الخط المنقط ىو قسم الترددات السمعية كإلى يسار الخط المنقط ىو منو عاطلة عن العمل. ا

ك  MHz 144.125قسم الترددات الراديوية؛ الدائرة في األعلى يمكن تنسيبها لتستقبل ترددات الهواة 
144.250MHz  144.475كMHz د بجميع أنواع التضمين التي ذكرت. ىذه الدائرة قد استخدمت تجاريا في أح
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أنواع المستقبالت المستوردة من الصين كىي ذات أداء حسن بالنسبة إلى جهاز تجارم ك كأداء ممتاز لتجارب 
الهواة.

المسااتقبل الااذ  تجااد مخططااا فااي اتلكترونياارت 
اسىاادار الراباااع مااان تىااامي  الموهاااوب العراداااي 
الراحل يحي  السعد  هو جيضرً بىي ة إوردق التوليد 

تي تسيطر و   وم ية الكشمد والمقرومة المت يرق ال
إنمار تاتحك  برل ولتياة الموجباة المجهازق إلا  الىامر  
امولد ت ير هذه ال ولتية يؤد  إل  ت يار الساعة باين 

الكرثود والشبكة امول  )والتي تؤلم متسعة الت ذياة 
العكسية الموجبة( والاتحك  بهار ياؤد  إلا  السايطرق 

 و   وم ية إوردق التوليد ل ىمر .

هو مضخ  سمعي ورزل يؤخاذ  TR2زستور التران
الىااوت ماان منزلقااة حاارك  الىااوت إلاا  مراحاال 

 التضخي  امخرب.

ت اام برلياااد وتسااتعمل. ووناااد  L2و  L1الم  اارت 
 الرربة في التحك  بقيمة حثهر تبرود ال  رت جو تقرب.
المتساااعة المت يااارق هاااي متساااعة مت يااارق ىاااينية 

مياار  معروفاة نجادهر ماع المساتقبخت الىاينية لهاذه ا
د 35PFجو  25PFتب ا   FMذات متسعتين لقسمي ال  

والذ  يت  بنر  هذه الدادرق سيدهش ل حسرساية ال ردقاة 

 التي تتمتع بهر.
وحتااا  ت يحاااارر الشااااخ  فااااي كي يااااة توزيااااع 
المكونرت وضعت لا مخططرً لتوزياع المكونارت فاي 

الجهاارز امىاا ي. يمكاان اتسترشاارد بااا ونااد التن يااذ 
ىنع التوىيخت جس ل ال و  و   لو  مثقب حيث ت

جو و ا  لااو  ذو جازر نحرسااية مربعاةد حيااث ت حاا  

 ■المكونرت فوق الجزر وتوىل بسسخح  
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مخطط لجانب المكونات كترل فيو توزيع المكونات للمستقبل الصيني الذم ذكر في النص.



 مضتقبل بإعادة التوليد للهواة املبتدئني 

A Regenerative Receiver for Beginners 

 
ARRL Hand book 1996 

. ىذا اؼبشروع قد مت ٔطراز عصري من مستقبل إعادة التوليد الكبلسيكي تراه يف الشكل
بناء ىذا النوع من اؼبستقببلت سهل و   . Charies Kitchin N1TEVتصميمو وتنفيذه من قبل 

ستقبال يتصف بتغطية وفبتع، وقد مارسو أجيال من ىواة الراديو لتعلم أساسيات الراديو. ويوفر ا
إىل   1.6MHzمن   Short-wave bandsلعموم حزم اؼبوجات القصَتة   general-Coverageفبتازة 

25MHz   مًتا من حزم اؽبواة.  ٕٔو  ٘ٔو  ٚٔو  ٕٓو  ٖٓو  ٓٗو  ٓٛواليت تتضمن اغبزم
يقبل الشك، وىو نقال دبا ال  متميزةويقدم لنا ىذا اؼبستقبل حساسية فبتازة وكذلك انتقائية 

 .(1.5Vديكن إعدادىا من بطاريات )   9Vيتغذى بالطاقة من اثنُت من بطاريات 

وديكن للمستخدم أن جيري عليو التحوير البلزم لنشر تنغيمو على أي حزمة من حزم اؽبواة. 
أن نرفق معو عداد رقمي رخيص الثمن ليقدم لنا عرض رقمي للًتدد الذي يعمل عنده.  أو

  Sony"walkman"كاؼبستعملة مع أجهزة    64Ohmظباعات رأس نوع  لتبلءمالدائرة مصممة 
قدم  50بطول   Wireموصلة بشكل متوايل، وىي متوفرة. وللحصول على اؽبوائي فإن سلك 

 مرمي على أقرب شجرة يكون كايف سباما كهوائي.
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  كصف عمل الدائرة 

، والذي يعمل ككاشف إعادة Q3 JFETقلب الدائرة يتمثل يف ترانزستور تأثَت اجملال الوصلي 
ىي ما يعرف أساسا دبذبذب  Q3دائرة   الحظ اؼبخطط.  regenerative detectorالتوليد 

والذي يضبطو اؼبستخدم ليعمل بالكاد دون عتبة التذبذب إلشارات   Armstrongءارمسًتونك 
شارة الداخلة . اإل SSBو   CW، وبالكاد فوق عتبة التذبذب إلشارات AMتضمُت االتساع 

اؼبلف ذو الربط السائب   ،Q3، سيتم تضخيمها بواسطة C9و  C8و   L2اليت نغمت بواسطة 
ؼبعرفة معٌت الربط السائب( أو  لنفس اؼبؤلف )راجع اؼبستقبل البلوري للهواة الشباب والفتيان

ة يعٍت بطور موجب( يقدم التغذية العكسية اؼبوجبة )Tickler coil   (L3اؼبلف ذو األثر اػبفيف 
( البلزمة إلعادة التوليد وبذلك يتم تضخيم اإلشارة الداخلة مرارا ومرارا، ؿبققا كسب متطابق

 عايل لئلشارة يف مرحلة واحدة من التضخيم.

باإلضافة إىل الزيادة يف الكسب، فإن إعادة التوليد تزيد االنتقائية بشكل كبَت جدا أو كما 
. اؼبتسعة اؼبتغَتة  ( Q multiplierمضاعف اعبودة  دائرةتقت )ومنها اش Q  لدائرةا  جودة يقال
C12  تسيطر على مقدار إعادة التوليد. اؼبتسعة اؼبتغَتةC6  ّن اؼبستخدم من التحكم دبقدار سبك

عند زيادة إعادة التوليد. وبذا   detunedاغبمل لدائرة الكاشف، وهبذا ال ينفلت تنغيم اإلشارة 
التوليد وبدون أي تذبذب سابق ألوانو. فولتية عمل  إلعادة ديكن اغبصول على ضبط حاد
، والذي يساعد على إبقاء تذبذب D1بواسطة ثنائي الزنز  وإقرارىامرحلة الكاشف يتم ضبطها 

)اؼبورس(. يتقدم    CWأو   SSBالكاشف مستقرا وال يعاين من االكبراف عند استبلم إرسال 
واليت ربقق الكسب، واألىم من الكسب   RF-Stageالكاشف مرحلة لتضخيم الًتدد الراديوي 

يتمثل يف عزل دائرة الكاشف عن اؽبوائي، مانعة بذلك تردده من أن يتداخل مع مستقببلت 
 أخرى يف اؼبنطقة.



 تطبيقات اؽبواة / سرمد نافع-االلكًتونيات اإلصدار السادس

 ٘ٛ 

 
 8الشكل

 مستقبل إعادة التوليد للمبتدئين الهواة.
C1—50-pF mica capacitor. 
C2—95-420—pF mica trimmer capacitor (RS# 272-1336).
C3, C4, C5, C11—1000-pF mica capacitor.
C6—100-pF air variable capacitor.
C7, C17, C18—0.01-µF disc ceramic capacitor.
C8A*—15-pF air variable capacitor.
C8B—Small mica capacitor to set desired band spread: 2-20-pF.
C9*—10-365-pF air-variable capacitor.
C10—100-pF mica capacitor.
C12*—250-pF air-variable capacitor.
C13—10-µF, 16-V tantalum or electrolytic capacitor.
C14—0.1-µF disc ceramic or Mylar capacitor.
C15,C16—33-µF, 16-V tantalum or electrolytic capacitor.
D1—1N4736A 6.8-V Zener diode (OSE).
J1—Phono jack.
J2—Stereo headphone jack—note that the common terminal is not connected.
J3, J4—Five-way binding posts for antenna and ground connections, 
J5, J6, J7—Banana jacks.
L1—200-µH RFC (OSE).
L2, L3—Plug-in coils (see Fig 17.77 for winding data).
Q1-Q3—2N4416 Motorola VHF N-channel JFET (NE). 
R1—200-k 1/8-W 5% carbon composition resistor.
R2—200- 1/8-W 5% carbon composition resistor.
R3—56-k 1/8-W 5% carbon composition resistor.
R4—150-k potentiometer.
R5—1-M 1/8-W 5% carbon composition resistor.
R6—3.3-k 1/8-W 5% carbon composition resistor.
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R7—1.5-k 1/8-W 5% carbon composition resistor.
R8—100-k potentiometer.
R9—1-k 1/8-W 5% carbon composition resistor.
R10—330-k 1/8-W 5% carbon composition resistor.
R11—680- 1/8-W 5% carbon composition resistor.
R12—51- 1/8-W 5% carbon composition resistor.
RFC1, RFC2—J. W. Miller #70F253A 2.5-mH RF choke (OSE).
S1—DPST toggle switch. 
U1—Analog Devices AD745JN low-noise op amp (NE).
Miscellaneous: 
Vernier dial (OSE) or vernier reduction drive (OSE) (FRS) or use ―Jackson‖ drive. 
Vector #4112-4 plug board (NE) or low-cost 4-1/26-inch standard and copper clad board (RS). 
*C6, C8, C9, and C12—available from (AES),(OSE),(FRS).
Measured Parameters
50- input termination, Sensitivity (discernible 1-kHz audio output for 100% modulated RF input 

level)
Sensitivity: 
CW & SSB (detector oscillating) 0.3 V
AM (detector not oscillating) 1 V.
Selectivity:
Variable, depending on setting of C6 from approximately 10 kHz to a few hundred Hz at critical 

regeneration.
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 صورة فوتوغرافية للنموذج األكلي لمستقبل إعادة التوليد.

ومن خبلل تنغيمها   AMسبثل مصيدة اؼبوجات غبزم تعديل االتساع  L1واؼبلف  C2اؼبتسعة 
 يتم التخلص من تأثَت التداخل اؼبزعج الذي تسببو إذاعات التضمُت السعوي  AMعلى اإلذاعة 

 .(10KHzإىل  9KHzدي واؼبعروف إن عرض حزمة إرساؽبا تبلغ )يعٍت ؿبطات الراديو التقلي

    Construction Detailsتفاصيل التجميع 

وىذا يسهل شب اػبمن  )شاسيو( النموذج األويل للمستقبل قد مت بناءه على قاعدة
التجميع، ويقلل أثر التحميل اؼبتأيت من وجود أجسام معدنية قريبة جدًا من ملف التنغيم 

 ويعطي يف نفس الوقت مظهر لطيف للمستقبل.الرئيس، 
انج تشكل  3/4×10× 6 باألبعاد )خشب أبيض(  Poplarاغبور قاعدة من خشب 

. قياس ربع انج  Plywoodالقاعدة. تصنع اعبوانب والواجهة اػبلفية من اػبشب )اؼبعاكس( 
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ومثبتة إىل   انج The back panel 10×4انج. الواجهة اػبلفية  5×¼ 6أبعاد قطعة اعبانبُت 
انج بواسطة مسامَت اػبشب احملوية  ¾× ½ 1×10القاعدة من خبلل قطعة خشب ذات أبعاد 

 )براغي اػبشب(.

من ألياف الزجاج وأحد الوجهُت  Vector4112-4الدائرة منفذة على لوح مثقب طراز 
ع صنوتانج.  ¼ 5×¼ 5مطلي دبعدن يتخذ دبثابة لوح النقطة صفر )األرضي(. يقطع من اللوح 

مستوي النقطة صفر والذي ىو أعلى صبيع التوصيبلت إىل نقاط األرضي قصَتة ومباشرة إىل 
  اللوح.

الكاشف ومرحلة الًتدد الراديوي موضوعة إىل جهة اليسار من اللوح، متسعة التنغيم 
رض مباشرة(، قسم مضخم الصوت ؤ وتيتم تثبيتها )بالرباغي( فوق وسط اللوح ) C9الرئيسية 

مستعمبل أقصر   Point to pointيكون نقطة إىل نقطة  تسليك الدائرةجهة اليمُت.  يوضع إىل
 . الطبقة اؼبعدنية أعلى اللوح توصل إىل األرض.اإلمكانتوصيبلت قدر 

األوىل أن نبدأ بالتجميع من مرحلة اػبروج  منرغب يف بناء جهاز استقبال يكون عندما ن
بالسماعة مث قسم الصوت وىكذا، ونتأكد من عمل بدأ نجوعا إىل مرحلة الدخول، يعٍت أن ر 

 كل مرحلة ننتهي من ذبميعها قبل أن نبدأ باليت تليها. 

، لذا ال تركب مقبس الرأسظباعات   Jackالحظ عدم توصيل الطرف اؼبشًتك ؼبقبس 
 إىل الواجهة اؼبؤرضة. الرأسظباعات 

لوحة اػبشبية للجانب يف اؼبستقبل الذي ترى صورتو، قد جرى تركيب اؼبقبس عرب ال 
 .Audio output jackمنو مقبس خروج الصوت  األعلى. وقد ركب إىل األدين

وبُت مرحلة   detectorالكاشف  مرحلة وضع بُت   قد RF-Shieldحجاب الًتدد الراديوي 
مطلية من   PC boardالدوائر اؼبطبوعة  ألواح. ويتألف من قطعة من  Rf -stageالًتدد الراديوي 

موضوعة بشكل عمودي ويتم توصيل كبل وجهيها إىل وجو  ¼ 3×¾ 5 جانبيها ذات أبعاد كبل
وهبذا يصبح اغبجب مضاعف. اقطع   ground planeاللوح الرئيس الذي ديثل نقطة األرض 

بُت اؼبراحل. يتم توصيل طرف  األسبلكنافذة صغَتة )انج مربع( يف أسفل اغبجاب لتمرير 
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إىل نقطة   RF- gain controlمة مسيطر كسب الًتدد الراديوي اؼبتغَتةؼبقاو  ground lugاألرضي 
ضابطة اؼبسيطر يف لؼبسك حىت يتحقق ا  RF shieldمباشرة إىل اغبجاب  بلحامهااألرض 

للمستقبل وتوصل  أو اعبانبية األماميةمكاهنا. وديكن وضع ىذه الضابطة أيضا على الواجهة 
 .Shield wireباستعمال سلك ؿبجوب   RF sectionإىل قسم الًتدد الراديوي 

إعادة التوليد موضوعة أعلى جهة  مقدار اليت يف خبلؽبا نتحكم بضبط C12اؼبتسعة اؼبتغَتة 
. ودبا انو يتعُت على متسعة االيسار للواجهة األمامية مع متسعة ضبل الكاشف إىل األسفل منه

ثبت يلغرض قطعة من لوح عازل مل ؽبذا اضبل الكاشف أن تكون معزولة عن األرضي، نستع
إىل اإلطار األسفل للمتسعة اؼبتغَتة، وديكن حينها تثبيت اؼبتسعة إىل القاعدة اػبشبية باستعمال 

 خبلل فتحة يف الواجهة األمامية أكرب فبا يلزم.  Shaft ىاالرباغي. وديرر ؿبور 

ة )فَتنر( دائرية وىذه نرفق إىل ؿبور متسعة التنغيم الرئيسة قبضة تدوير على شكل قدمة ورني
غَت متوفرة يف بلدنا ولكن غبسن اغبظ ديكن أن نستعيض عنها بتكنيك البكرة واػبيط ليمكن 

تدوير متسعة التنغيم بشكل متأين ومسيطر عليو. وقد استعمل يف بناء اؼبستقبل الذي ترى 
ثينات من القرن العشرين. انج مصنوعة يف عقد الثبل ٗة ؽبا تدريج دائري بقطر يَّ نِ رْ ة و  م  د  صورتو ق  

وقد حصل عليها صاحب اؼبقال من سوق اػبردة يف بلده. ضابطة حاكم الصوت موضوعة يف 
 band-spread     . متسعة التنغيم اػباصة بنشر اغبزمةاألماميةأعلى جهة اليمُت للواجهة 

tuning capacitor   C8A   .موضوعة إىل األسفل منوC8B   قد مت اختيار ىي متسعة ثابتة صغَتة
 قيمتها لتقدم نشر اغبزمة اؼبرغوب.

يفضل تركيب الورنية على متسعة   general-coverageولغرض اغبصول على التغطية العامة 
من حزم اؽبواة إذ مفردة التنغيم الرئيسة. أما إذا كانت الرغبة يف اغبصول على أعظم نشر غبزمة 

ة، وتركب قبضة تدوير كبَتة ؼبتسعة التنغيم ذاك يفضل تركيب الورنية على متسعة نشر اغبزم
أو ما نسميو بالعامية )دكم(   Knobsاألساس. ويف صبيع األحوال استعمل قبضات تدوير 

 مصنوعة من الببلستك أو البكبليت عبميع اؼبسيطرات؛ وهبذا مننع أثر سعة اليد.
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االختيارية جملهز  على اللوحة اػبلفية ذبد مقابس توصيبلت اؽبوائي واألرضي، والتوصيبلت
القدرة من اؼبصدر العمومي. ومفتاح التشغيل واإلطفاء. بينما ذبد مقبس توصيل ظباعة الرأس 

 اليمٌت. األماميةمضخم الصوت إىل اللوحة  ومقبس توصيل

 L3و  L2ديكنك أن تستعمل يف ىذا اؼبستقبل مشكل للملف الثابت مفرد لكبل اؼبلفُت 
ونزعو من  أو ديكن أن تستعمل ملف ذو قابس ديكن تركيبو لتغطية مدى مفرد من الًتددات

 .ٕالشكل تمقبسو لتغطية عدة مديا

 
النوع القياسي المستخدـ  PVCمشكل الملف لو قطر خارجي يبلغ كاحد كنصف انج كجدراف رقيقة من  6الشكل

 في أنابيب التصريف. كللعمل على عدة حزـ استعمل ملفات يمكن نزعها كتركيبها.
 

الببلستيكية، أوال أثقب ثقبُت   PVCف اؼبلفات على مشكل من قطعة من أنابيب عند ل
صغَتين متجاورين يف اؼبكان اؼبناسب على جانب اؼبشكل كبداية لعملية اللف. مث أدرج سلك 

اللف يف الثقب األول وأخرجو من الثقب الثاين صانعا بذلك عقدة لتجعل السلك ثابتا يف 
 L2وعندما تنتهي من لف  بإحكامف العدد اؼبطلوب من اللفات مكانو عند عملية اللف، ل

 ، اصنع برمة التفريعة كما شرحنا يف )اؼبستقبل البلوري  ( Tapحيث مكان التفريعة )اؼببزل 
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يستعمل محولة ىوائي  MHz-5تجد مرشح تمرير عالي  Aتحويرات اختيارية لمستقبل إعادة التوليد. في  1الشكل

ة محولة بالوف كحث. ىذا المرشح أرخص ثمنان من مصيدة موجات إرساؿ التضمين السعوم، التلفزيوف كالمسما
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تجد مجهز قدرة من المصدر  Bمتران. في  180ك  160لكنو أقل حساسية كيمنع االستجابة إلى حزـ الهواة 
القط من لفة ترل  Cالعمومي المتناكب؛ احرص أف يكوف مجهز القدرة معزكالن عن المستقبل)انظر الشرح(. في 

تجد مرشح سمعي  Dكاحدة يقرف قسم من إشارة الكاشف إلى مقياس تردد رقمي ليعمل كعارض تردد. في 
 للتمرير الواطئ.

 قليبل من عازل السلك، واغبم قطعة سلك إليو. اقشطللهواة الشباب والفتيان( أو إن شئت 
 هبا عقدة كما يف البدايةواصنع  إضافيُتوعند االنتهاء من اللف، أثقب ثقبُت متجاورين  

لتمسك اؼبلف يف مكانو. تأكد من انك قد تركت مسافة كافية من السلك عند بداية وهناية 
 اؼبلف لعمل التوصيبلت ونضف هنايات التوصيبلت قبل اللحام.

 (الباكبليت)وديكن صنع ملفات ديكن تركيبها ونزعها من قواعد الصمامات اؼبصنوعة من 
هـا تنـزع األسـبلك الداخليـة بفـك غباميفكك الغـبلف الزجـاجي و  غَته،أو  PL36مثل الصمام 

وتصـبح القاعــدة جــاىزة الحتضــان اؼبلــف الــذي ســبق لفــو، حيــث يثبــت إىل القاعــدة بلصــقو 
بأصـابع السـيلكون اغبراريــة أو باسـتعمال براغــي وصـاموالت صــغَتة بعـد ثقــب اعبوانـب ؽبــذا 

 الغرض. 

يتعُت سبرير أطراف التوصيل للملفات من داخل  ومع أي ملف يتم ربضَته هبذه الطريقة
اؼبلف اسطوانة اؼبشكل وتلحم إىل أطراف القاعدة، وصبيع التوصيبلت تضيع هبذه الكيفية. 

إىل القاعدة اػبشبية مثل أي )بلك(. تأكد إن  اؼبثبت قابسو إىل مقبسو الكامل يتم تركيب
 قريبا. انج عن أي جسم معدين قد يكون 1اؼبلفات بعيدة دبقدار 

 تفاصيل الملفات للمستقبل بإعادة التوليد

 Coil data for the regenerative Receiver 

، باستعمال 365pFإىل   10pFاؼبلفات البلزمة ألن تستخدم مع متسعة تنغيم ؽبا سعة تبلغ 
 ومشكل لو قطر خارجي واحد ونصف انج. #20سلك ذو قياس 

Frequency Range  L3  L2  L2 tap 

(MHz)   turns (mH) turns (mH) turns (% of L2) 

1.6 to 5.5  8(3.9)  30(30.0)  10(30%) 

3 to 12   4(1.1)  13(8.6)  4(31%) 

8 to 25   2(0.3)  5(1.7)  1(20%) 
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 Circut testingفحص الدائرة 

ضابطة حجم الصوت  ضعيتم فحص الصوت بعد تركيب البطاريات وظباعة الرأس، 
Volume control الطرف اؼبنزلق  بإصبعك الوسط، والمس يفwiper   للمقاومة اؼبتغَتة لضابطة

اؼبتأتية من الضوضاء الكهربائية اؼبنبعثة من خطوط نقل   Buzzظبعت  ماحجم الصوت. فإذا 
الكهرباء واليت تلتقطها أجسامنا فمعٌت ذلك إن قسم الصوت يعمل. )وقد ال يكون ذلك 

 .كهربائي(متاحا يف ظرف انقطاع التيار ال
إىل أقل سعة مث نزيد السعة ببطء لضابطة  C6يتم فحص الكاشف من خبلل وضع اؼبتسعة 

إىل أن يبدأ الكاشف بالتذبذب مسببا ظباع صوت   regeneration control  C12إعادة التوليد 
أو صرير يف ظباعات الرأس. فإذا مل حيدث تذبذب للكاشف راجع توصيل   hissىسهسة 

ا عن اػبطأ. فإذا ما بدت توصيبلت األسبلك صحيحة حاول عكس توصيل األسبلك باحث
 .tickler windingأطراف ملف التغذية العكسية 

 C6جانبو اؼبوصل إىل  عند Q2ما أن يتذبذب الكاشف، وصل اؽبوائي بشكل مؤقت إىل 
 ألحسن استبلم. C12و  C6. اضبط Fadingونغم إىل ؿبطة قوية ال حيدث فيها خفوت 

ؽبواة الراديو، ولغرض الوصول إىل اؼبدى   honored traditionن التقليد اؼبشرف يف زم
للوصول إىل الغاية.  L2مد التجريب يف عدد لفات اؼبلف تاؼبضبوط للًتددات اؼبرغوبة كان يع

 لفات ػبفض مدى تردد االستقبال أو رفع لفات لزيادة مدى تردد االستقبال. بإضافةوذلك 
للتنغيم  365pFفبكن أن ربل ؿبل  250pFأو  150pFمتسعة متغَتة بقيمة وبناء على ذلك فإن 

 ½ 1انج فبكن أن تستعمل بداًل من قطر  2أو  1الرئيس وباؼبثل، فإن مشكل ملف ذو قطر 
قد مت تغيَتىا للحصول على مدى الًتدد اؼبرغوب  L3و  L2اؼبوصوفة، وطاؼبا إن عدد لفات 

 . )ستجد قيم اؼبلفات معطاة يف اعبدول(regenerationودرجة إعادة التوليد 
إذا قمت ببناء ؾبهز القدرة االختياري من اؼبصدر العمومي، تأكد من بناءه على لوح 

خشيب منفصل واستعمل خط توصيل )كيبل( ذو ثبلثة أسبلك )خط توصيل التلفون فبتاز( 
عن اؼبستقبل. أما إذا وطول كاف )أكثر من قدمُت( لعزل ؾبهز القدرة )فيزيائياً( دبسافة كافية 
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. well filteredاستعملت ؾبهز قدرة غَت اؼببُت يف اؼبخطط، تأكد من جودة ترشيح اػبارج 
إلقبلل عرض حزمة اػبارج  low-pass filterوتوجد خيارات أخرى مثل مرشح التمرير الواطئ 

د فقط عند السمعي، ولفة من سلك دبثابة القط لسوق عداد الًتدد الرقمي طبعاً سيعمل العدا
 تذبذب الكاشف.

  Tuning tipsأسلوب التنغيم 

عند تشغيل اؼبستقبل استعمل كبل يديك، واحدة للتنغيم، والثانية لضبط إعادة التوليد. 
، فإن مستوى إعادة التوليد حيتاج إىل أن يُدام أو Sensitivityوللحصول على أعلى حساسية 

( أو بالكاد فوق )بالنسبة AMة إلشارة يضبط عند النقطة اليت ىي بالكاد ربت )بالنسب
 ( عتبة التذبذب.SSBو  CWإلشارات 

، يكون مياالً CWأو  SSBعندما يتذبذب الكاشف، كما حيدث عند استقبال إرسال 
على الًتدد  lock ontoالقوية أو كما يقال يقفل  RFللتذبذب عند مركز إشارة الًتدد الراديوي 

التنغيم إىل أي جانب من جوانب  blockأو يعرقل  prevent القوية ودينع RFاؼبركزي إلشارة 
وىذا فبكن أن يتسبب يف صعوبة يف استبلم صيغة اإلرسال باغبزمة اعبانبية اؼبفردة  –اغباملة 

SSB وؼبنع ىذه العرقلة، اضبط مسيطر ربميل الكاشف عند أقل سعة وزد مستوى إعادة .
 التوليد.

ضعيفة جداً، من  AMًا عند استبلم إشارات وديكن اغبصول على حساسية عالية جد
خبلل تشغيل الكاشف عند النقطة اليت ىي بالكاد فوق نقطة التذبذب وقبعل نغمات 

)يعٍت نضبط التنغيم حىت نلغي  Zero beating the carrierالتضارب للحاملة مساوية للصفر 
غباملة فينتج صفَت صوت الصفَت سباماً، والصفَت يأيت من تضارب تردد الكاشف مع تردد ا

مسموع تردده بقدر الفرق بُت تردديهما وعندما يتساوى الًتددين يصبح ىذا الفرق صفراً وال 
(. وىو ما يسمى االستقبال بصيغة Zero beatingنسمع إشارة تضارب وىذا ما يسمى 

 .Autodyne receptionاألوتوداين 
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يناسب عمل ىذا اؼبستقبل ، يكون حرجًا دبا C6الضبط الصحيح ؼبتسعة ضبل الكاشف 
وذلك ألهنا تفك اقًتان الكاشف من مرحلة الًتدد الراديوي وتتيح بذلك انتقائية عالية، وىذا ما 

يساعد على نشر احملطات اؼبتوضعة على اغبزم اؼبزدضبة. وضبطها خيضع ألمرين : إقران قليل 
لل أيضاً مستوى اإلشارة )عندما السعة قليلة( تقلل التحميل وتوفر انتقائية أعلى لكنها تق

 لذلك تصبح اغبساسية أقل؛ والعكس صحيح. RFالقادمة من مرحلة 
 Super regenerativeواجملال احملدد لنا ال يسمح بعرض مستقبل إعادة التوليد الفائق 

receiver  غبزمVHF  وUHF وإذا كنت من اؼبهتمُت ديكنك أن تلقي نظرة على اؼبقال .
" The lost technology of super regenerationإلعادة التوليد الفائق  "التكنولوجيا اؼبفقودة

. ))قد ال يتاح الوصول Communication Quarterly 1994خريف  Charles Kitchinبقلم 
 VHFإىل اؼبقال السابق لكننا سنقدم ما مل يسبق لو مثيل حول مستقببلت إعادة التوليد الفائق 

 احمللية وعلى منصات البيع يف سوق الشورجة/بغداد.وما موجود فعبًل يف أسواقنا 
 مداخلة

 Inعند اغبديث عن فحص الدائرة ذكر صاحب اؼبقال "زمن التقاليد اؼبشرفة ؽبواة الراديو 

the time honored tradition of Amateur Radio السؤال اآلن ما الذي ضبل كاتب اؼبقال "
 على استعمال ىذا اؼبصطلح ؟

ه مل تكن ترى فيو ىاوي راديو إال وجيري التجارب تلو التجارب على دوائر الزمن الذي ذكر 
االستبلم أو اإلرسال أو الًتشيح أو غَتىا من الدوائر، كانوا جيرون التجارب باذباه حىت يصلوا 
إىل الطرف القاصي مث جيروهنا )وببل كلل أو ملل( باالذباه اآلخر حىت يصلوا إىل الطرف النائي 

وبذلك يتوفر أمام ناظريهم طيف العمل الكامل ؼبا يقومون بو، عندىا ديكن  ؼبا يبتغون،
 ألحدىم أن يقرر عدد اللفات ومقدار اؼبمانعة أو غَتىا من اػبصائص للدائرة قيد التجريب.
ىذه الروح ىي روح اؽبواة اغبقيقيُت .. حدثٍت الراحل عصام عبد اهلل عواد إن أستاذه يف 

، كان يقول يف حق الرسام اغبقيقي وىم صبيعا يقفون أمام لوحاهتم الرسم، الراحل فائق حسن
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يف ستوديو الرسم "الذي ال تروق لو لوحتو يقشطها ويعيد رظبها من جديد وإذا مل ترق لو 
يقشطها مرة ثانية ليعيدىا ويقشطها ثالثة أو رابعة إن لزم األمر، ىذا ىو ))الواىس(( ؼبن 

سم اغبقيقي الذي يستمر بالتجريب حىت يصل إىل النتيجة يستهويو الرسم، ىذا ىو ىاوي الر 
 اليت يبتغيها".

ويرى كاتب اؼبقال اليوم أن شبة ىواة للراديو قد اجتازوا االختبار وحصلوا على الرخصة، 
وماذا صنعوا ؟ اشًتوا جهاز اتصال ذباري جاىز وصاروا يتحدثون مع اآلخرين وكأن اغبديث 

ي جيمعهم ىي ىواية التعارف واؼبراسلة. لذا نراه يشَت وبقوة إىل والكبلم ىو الغاية، وكأن الذ
 زمن ... التـقاليـد اؼبـشرّفـة ؽبـواة الـراديـو.

 شفرة مورس باللغة العربية

فيما يلي قائمة بشفرة مورس الدولية غبروف اللغة العربية واألرقام منقولة من اؼبرجع العملي 
، تقرأ الشفرة من اليمُت إىل اليسار، وتلفظ 1994إصدار  ARRLلرابطة ىواة الراديو األمريكية 

النقطة )دت( والشرطة )تا( وبذا يسهل حفظ الشفرة. وسيكتشف من يتدرب على حفظ 
 الشفرة أنو يدغم تاء )دت( مع تاء )تا( وىذا طبيعي بل ويسهل حفظ الشفرة.

 مع مفتاح ولغرض تدريب األذن على ظباع نغمة إشارات مورس يفضل بناء مذبذب صغَت
مورس ديكن ألي شخص أن يبٍت اؼبفتاح من اػبشب. ويرفق إليو اؼبذبذب ليسمع النغمة 

 اػباصة بكل حرف. والنقطة ما ىي إال شرطة قصَتة، وألهنا قصَتة تسمع على ىيئة نقطة.
 . ػ ػ ػ ػ 8  دت تا  . ػ  أ

 . . ػ ػ ػ 6 تا دت دت دت   ػ ... ب
 . . . ػ ػ 1  تا  ػ ت
 . . . . ػ 2 تا دت تا دت  .ػ . ػ  ث
   . . . . . 3 دت تا تا تا   . ػ ػ ػ ج
 ػ . . . .  4 دت دت دت دت  . . . . ح
 ػ ػ . . .  5  تا تا تا   _ _ _ خ
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 ػ ػ ػ . .  6 تا دت دت  ػ . . د
 ػ ػ ػ ػ . 7 تا تا دت دت  ػ ػ . . ذ
 ػ ػ ػ ػ ػ 0 دت تا دت  . ػ . ر
 تا تا تا دت  ػ ػ ػ . ز

 دت دت دت  . . . س
 تا تا تا تا  ػ ػ ػ ػ  ش
 تا دت دت تا  ػ . . ػ ص
 دت دت دت تا  . . . ػ  ض
 دت دت تا  . . ػ ط
 تا دت تا تا   ػ . ػ ػ ظ
 دت دت تا دت  . . ػ .  ؼ
 تا تا دت تا  ػ ػ . ػ ؽ
 دت تا دت تا  . ػ . ػ ع
 دت تا دت تا  ػ ػ . غ
 تا دت تا  ػ . ػ ؾ
 دت دتدت تا   . ػ . . ؿ
 تا تا   ػ ػ ـ
 تا دت  ػ . ف
 دت دت تا دت دت  . . ػ . .  ق
 دت تا تا   . ػ ػ ك
 دت دت  . .  م
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 مذبذب للتدريب على استعماؿ شفرة مورس يمكن بناءه مما متوفر.

 
 مخطط لمذبذب سمعي يمكن استعمالو للتدريب على شفرة مورس، كيتضمن ضابطة لحجم الصوت.

 
الذم تم تجميعو كفق المخطط. صورة تبين النموذج



 مزصلة جتزيبية للهواة

 تزصل إشارات مورس بقدرة ىصف واط
An Experimental 1/2W CW Transmitter  

ARRL Hand book 1996 
 ذات الثمانية مضخمات عزل )أو كما تسمى مصدات 74HC240استعملت اؼبتكاملة 

. وتعمل ٔس اؼبوضحة يف الشكل( يف بناء مرسلة إشارات مور Inverting Buffersعاكسة 
 Lewاؼبتكاملة كمذبذب كرستايل ويف نفس الوقت كمضخم قدرة. وقد استعملها ىاوي الراديو 

Smith  اؼبرخص بالرمزN7KSB  يف اؼبسابقات وحقق اتصال بإشارات اؼبورس مع اؽبواة يف
-Roofىوائي         ثبلثُت بلداً ـبتلفاً، مستعمبلً شبكة من األسبلك مرمية فوق السطح دبثابة 

mounted ground-plane جهاز اإلرسال ىذا بسيط وغَت مكلف وحيقق اؼبتعة للهواة على .
 مًتاً. 20مًت أو  15مًت أو  10اغبزم 

من النقاط اؼبهمة اليت جيب مراعاهتا أن يتم تشغيل الدائرة من مصدر قدرة لو فولتية حبدود 
ة خارجة مع احملافظة على سبلمة اعبهاز من كحل وسط للحصول على أعلى قدر   8Vإىل  7.8

 التلف.
وقد  Buffersتتضمن اؼبتكاملة اؼبنطقية يف داخلها مضخمات خروج ودخول كمصدات 

نفكر يف الوىلة األوىل أن كبصل على كسب إضايف من خبلل استعمال اؼبراحل اإلضافية الغَت 
 Keyك عند بداية ضغط اؼبفتاح مستعملة يف اؼبتكاملة، فإذا ما فعلنا ذلك سنسمع نغمة كلي

clicks  وسيصبح من الصعب التغلب عليها وكما معلوم فإن ىذه النغمة ذبعل من اؼبربك فهم
  ms-33يبلغ  Time constantإشارات مورس. استعملنا يف ىذا اعبهاز دائرة ذات ثابت زمٍت 
 كمرشح للتخلص من نغمة كليك وىو ما مل يستعمل من قبل.
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مصممة ألن سبتلك ترانزستورات سحب إىل األعلى  74HCxxxعائلة  مرحلة اػبروج يف
Pull-up  وترانزستورات سحب إىل األسفلPull-down  ذوات قيم متساوية. وىذا بدوره يقلل

 واط. 0.5أثر التوافقيات الزوجية اؼبتولدة فبا يبسط دائرة الًتشيح البلزمة لقدرة خارجة دبقدار 
لسوق مضخم قدرة راديوي يستعمل  74HC240تكاملة ديكن استعمال الدائرة ذات اؼب

بشكل مباشر، مثل مرسلة اؽبواة  MOSFETترانزستورات تأثَت اجملال ذات األوكسيد اؼبعدين 
  ‖An Easy-to-Build 15W Transmitter―اؼبوصوفة يف اؼبقال  74HC240-IRF510اؼببسطة 

 .1994إصدار ربيع  Hambrew magazineاؼبنشورة يف ؾبلة 
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كالتي استعمل فيها المتكاملة  1/2Wالتجريبية إلشارات المورس ذات القدرة  N7KSBمرسلة الهاكم  8الشكل
74HC240  ذات السرعة العاليةCMOS octal buffer أحد أقسامها الثمانية يعمل بمثابة مذبذب كرستاؿ؛ كأربعة .

 لجدكؿ المرفق لقيم أعضاء مرشح اإلخراج.أقساـ تتولى تضخيم اإلشارة؛ كثالثة أقساـ غير مستعملة. الحظ ا
مع اغبزمة  0.9Wمًتاً و  20مع اغبزمة  1/2Wقدرة دبقدار  dissipateكون اؼبتكاملة تبدد 

10m )فهي حباجة إىل مسرب حرارة. )ألصق اؼبتكاملة بشكل مقلوب باستعمال )األبوكسي ،
ذبميع اغبشرة اؼبيتة  بصيغة ground planeإىل سطح موصل يكون دبثابة سطح نقطة الصفر 

dead-bug style يف اإلصدار الرابع(. االيت أوضحناى 
يكون حساس للطول الزائد يف أسبلك توصيلو، لذا فإن اؼبلف الذي ديكن تركيبو  L1اؼبلف 

قد يكون مبلئماً، إذ ديكن نزعو عند اغباجة وإزالة لفة  Plugونزعو مثل اؼبلفات ذات القابس 
ل الزائد يف أسبلك التوصيل للمرشح. )لقد مت بناء وفحص الدائرة يف أو لفتُت لتعويض الطو 

 FCCوتبُت إن اؼبرسلة تتطابق مع اللوائح الفيدرالية  ARRLـبترب رابطة ىواة الراديو األمريكية 
اؼبتعلقة بنقاء طيف اإلرسال ألجهزة اؽبواة ضمن صنف القدرة ومدى الًتدد اؼبستعملُت. وكانت 

ميكا ىرتز،  21و  14عند حزميت الًتدد  0.51Wالنموذج الذي جرى فحصو  القدرة اػبارجة من
 . 7.83Vميكاىرتز، باستعمال فولتية ذبهيز تبلغ  28عند حزمة الًتدد  0.47Wو

 
 .74HC240فيما يلي تجد جدكؿ )من اليمين إلى اليسار( لقيم المكونات للمرسلة من المتكاملة 

 
 20 15 10 الحزمة باألمتار

 14.350 - 14 21.450 - 21 29 - 28 ميكا ىرتز التردد 
C1 pF 330 470 680 
C2 pF 100 150 220 

L1 عدد اللفات 
 كالطوؿ 

 لفات 3

8

 انج 5
 لفة 4

8

 انج 5
 لفة  5.5

8

 انج 5

L2 عدد اللفات 
 كالطوؿ

 لفات 7

8

 انج 5
 لفات 10
 انج 1

 لفة  12
 انج 8
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وقلوب اؼبلفات  14#من سلك قياس  L2و  L1من اؼبايكا أو اػبزف؛  C2و  C1اؼبتسعات 
ذو قطر  formerمن اؽبواء باستعمال ُمش كِّل 

8

انج. ستجد يف ىذا اإلصدار جهاز استقبال  3
 سلة ىواة التجارب.ديكنو استبلم اإلشارات اؼبنبعثة من مر 

 
 
 

 
كىي نفس المكونات للمتكاملة المستعملة في المقاؿ السابق  74LS244المكونات الداخلية للمتكاملة 

74HC244 . 
 
 
 
 
 
 



 ثالخ تزاىشصتورات الصتالو حشمة الجناىني مرت ًا
3 Transistors for 80 meters 

حمة، شيقة كتثير االىتماـ، كفيها حزمة الثمانين متران حزمة المبتدئين كىي الحزمة المزد
 التحدم الحقيقي لهواة االتصاؿ بالراديو. ىذا الجهاز ىو الطريقة األسهل لإلصغاء إليها.
By GHARLES GREEN , MJ6FFQ 

حزمة الثمانُت مًتاً حزمة مزدضبة، البعض يكرىها ؽبذا السبب، آخرين جيدون صبيع نشاط اؽبواة 
تمعًا يف ىذه اغبزمة فبا جيعلها مثَتة ؽبواة اإلصغاء إىل حزم لبلتصال بالكبلم أو اؼبورس ؾب

اؼبوجات القصَتة وحزم اؽبواة. الكثَت حيدث يف ىذه اغبزمة وبإمكانك أن تصرف ساعات يف 
البحث وأنت تكتشف اإلشارات الغامضة تلو األخرى. ويف اغبقيقة فإن اؼبولعُت هبذه اغبزمة 

تازة لتعلم االتصال بشفرة مورس أو صقل ىذه اؼبوىبة ؼبن بإمكاهنم أن خيربوك كم ىي فبيزة وفب
 ديلكها.

اؼبتحمسُت لتشجيع حزمة الثمانُت مًتًا  معظم
 Novicesىم شرحية اؼببتدئُت من ىواة الراديو 

والعاملُت برخصتهم العامة أو اؽبواة الذين مضى 
عليهم فًتة طويلة وحباجة الن يعطوا أنفسهم 

 دورة يف اإلنعاش.
لك الفرصة للتمرن على ظباع شفرة  ستتاح

اؼبورس وكتابتها حروف على الورق، واالستماع 
. وستجد من ىذه االتصاالت ما ىو سريع وآخر بطئ ودائماً QSOإىل االتصاالت بُت طرفُت 

. ىذه QRMذبدىا فبزوجة مع وفرة من الضوضاء الطبيعية على ىذه اغبزمة وتسمى اصطبلحًا 
لرجال عن األوالد عند دخوؽبم إىل ىذه اغبزمة. أنت ال ربتاج إىل الضوضاء ىي اليت سبيز ا

 ، meter-80ُمست قبل )راديو( معقد للتنغيم على حزمة الثمانُت مًتاً 
 



 اإلصغاء إىل حزمة الثمانُت مًتاً من خبلل ثبلثة ترانزستورات فقط

 ٚٚ 

 
منظر علوم للمستقبل. أكؿ شيء تقوـ بو أف تقطع أعلى الشاسيو، تاركان شفة بنفس مقاس الحافة  6الشكل

امية تحضر بنفس عرض القاعدة، كترفق إلى الشاسيو بتثبيتها إلى ثنيات تصنع السفلية للقاعدة. لوحة التدريج األم
 انج. ثبت األجزاء إلى اللوح العازؿ بعد تثبيت اللوح إلى الشاسيو. 1.5في الحافة األمامية للقاعدة بعرض 

 

مثل اؼبستقبل الذي نتحدث عنو اآلن  Regen receiverكل ما يلزم مستقبل إعادة التوليد 
 meter (3.5-4Mc)-80ثة ترانزستورات فقط وىو سهل البناء ويتضمن ترددات حزمة وىو ثبل

منتشرة على طول مدى التنغيم. اؼبستقِبل يبٌت على قطعة من لوح مثقبة مركبة على قاعدة 
 حيث يقطع أعبلىا ليحل ؿبلو اللوح اؼبثقب.  انج 7× انج  5)شاسيو( 
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مرحلة الًتدد الراديوي غَت منغمة  
 Q1ألف من ترانزستور واحد تت

موصل بطريقة القاعدة اؼبشًتكة 
Grounded-base  تستعمل لعزل

اؽبوائي عن دائرة كاشف إعادة 
. مرحلة regen-detectorالتوليد 

الصوت توفر قدر كاف من القدرة 
 الصوتية لسماعات الرأس. عمل 

 
 

 
 
 
 1الشكل

. الحظ كيف ستلف الملف نظرة قريبة إلى ملف المذبذب كقد رفع غطائو المعدني
L3  ذك الثالث لفات فوؽ اللفات الموجودة أصالن. التوصيالت تمتد بشكل مباشر من

( في القاعدة ليمسك بالغالؼ، Clipخالؿ ثقوب في القاعدة العازلة. كيوجد مخلب )
 . groundتأكد من توصيل ىذا المخلب إلى الشاسيو التي ىي بمثابة نقطة الصفر 
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الموصل بصيغة القاعدة  RF amplifierاإلشارة من الهوائي تغذل إلى قاذؼ مضخم التردد الراديوم  8لالشك

 R6. قسم من اإلشارة يحدد بواسطة Q2إلى كاشف إعادة التوليد  Q1يقرف الخارج من  L2. الملف Q1المشتركة 
 مسببان حالة إعادة التوليد. L3يغذل عكسيان إلى ملفات 

 fleaالبطارية جيعلو نقال بطبيعتو. اللوح اؼبثقب و)الكلبسات( اؼبسماة  اؼبستقبل من خبلل

clips .)وىي بتبلت غبام تثبت )بالرباغي 
  Constructionالتجميع 

صبيع اؼبكونات يتم ذبميعها على الوجو األعلى لّلوح اؼبثقب وعلى الواجهة األمامية 
انج. استعمل مباعدات  ¼ 4×  ¾ 6ثقب ىي والواجهة اػبلفية للقاعدة اؼبعدنية. أبعاد اللوح اؼب

وبذلك تصبح فوق مستوى اللوح.وىذا  C6انج ووردات )واشرات( لتثبيت  ½معدنية ذات 
مهم إذ ستضمن عند تركيب القرص إىل ؿبور الدوران للمتسعة اؼبتغَتة أن القرص يدور بسهولة. 

ل اللوح كما ترى يف ـبطط اصنع توصيلة أرضي بُت أحد )براغي( تثبيت اؼبتسعة اؼبتغَتة أسف
 التجميع.
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على قمة مشّكل اؼبلف  .Noأرفع وبعناية غطاء ملف اؼبذبذب ولف ثبلثة لفات من سلك 
. مرر ىذين السلكُت عرب فتحة يف قاعدة اؼبلف وأعد تركيب غطاء ٖكما ترى يف الشكل

 اؼبلف )اغبجاب(. ال تنس تأريض حجاب اؼبلف عند التجميع.
 
 

 2000أوم وفبانعة الثانوي  000 10ولة سوق للًتانزستورات فبانعة االبتدائي ىي ؿب T1احملولة 
 (.400Hzأوم عند تردد )

ركب أكمام عازلة حيثما يقتضي األمر منعاً غبدوث دورة قصَتة. ابرم التوصيبلت الذاىبة 
إىل  Q3ومررىم ربت اللوح. استعمل توصيل ؿبجوب ربت اللوح من قاعدة الًتانزستور  R6إىل 
C13.اصنع حاضنة معدنية للبطارية من قطعة من األؼبنيوم وركب البطارية فوق اللوح . 

 0.01uFتعتمد على ما تفضلو أنت. فبكن أن تكون السعة ما بُت  C15قيمة اؼبتسعة 
للنغمات الناعمة. استعملنا يف النموذج الذي تراه اثنان من ذوات  0.05uFلؤلصوات اغبادة إىل 

0.01uF  0.02ي، وقد وردت يف قائمة اؼبكونات إهنا ذات قيمة على التوازuF . 
  Test and Operationالفحص كالتشغيل 

انج عن  ¼أدر قلب التنغيم للملف عكس عقرب الساعة حىت يكون خارجًا دبقدار 
أوم إىل  2000. وصل ظباعات رأس ذات فبانعة عالية J1حجاب اؼبلف ووصل اؽبوائي إىل 

عند وسط مدى الدوران. وإذا كنت سبتلك مولد إشارة  R4ة اؼبتغَتة وضع اؼبقاوم J2اؼبقبس 
واجعل توصيل اؼبولد واؽبوائي سائباً عن  Modulatedخبارج معدل  3.5MHzضعو على تردد 

 عند منتصف مدى R6طريق برم سلك اؼبولد بـُر م قليلة مع اؽبوائي. ضع اؼبقاومة اؼبتغَتة 
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إلى الواجهة الخلفية. جميع  J2الواجهة األمامية؛ كيذىب المقبس  الضابطات كالمقبس تثبت إلى 2الشكل

ـ التوصيالت من  . ثبت األجزاء المؤشرة R8  ،L3أسفل اللوح إلى  R6األجزاء األخرل تثبت إلى اللوح العازؿ. أبر
 بالعالمة * على شفة الشاسيو.

عكس توصيبلت . إذا مل تسمع اإلشارة ا 3.5MHzإىل أن تسمع إشارة  C6دوراهنا ونغم 
L3 4إىل  3.5. بعد االنتهاء عَت تدرجيات الواجهة األمامية منMHz  .دبساعدة مولد اإلشارة

 When the band is إذا كنت ال سبتلك مولد إشارة، انتظر حىت اؼبساء عندما تكون اغبزم فعالة 

active .وأشر التدريج استناداً إىل تردد اإلشارات اليت ظبعتها 
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ؼبستقبل عند تشغيل ا
ؼبنع  R4يتعُت عليك ضبط 

الكاشف من التحميل الزائد 
Overloaded وضع .

 R6اؼبقاومة اؼبتغَتة 
سيختلف تبعاً للًتددات لذا 

اضبطها إذا كان ضرورياً 
ألحسن استقبال عند كل 

 إشارة.
  How it worksكيف يعمل 

تدخل اإلشارة من 
يتم ربطها  J1اؽبوائي عرب 

coupled  خبللC1  إىل
. Q1ذف الًتانزستور قا

موصل   Q1الًتانزستور 
كمضخم تردد راديوي 
 Q1قاعدة مشًتكة. اكبياز 

 R3و  R2ؾبهز عرب اؼبقاومة 
ويتم السيطرة على كسب 

. R4اؼبرحلة من خبلل 
سبنع  R4اؼبقاومة اؼبتغَتة 
 Overالتحميل الزائد 
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loading .لدائرة كاشف إعادة التوليد 
 C4ة تغذى إىل دائرة تنغيم كاشف إعادة التوليد عرب اؼبتسعة إشارة الًتدد الراديوي اؼبكرب 

 C8وتقرن عرب  C6. اإلشارات تنغم من خبلل C7و  C6و  C5و  L2واليت تتألف من اؼبلف 
 L2يلف حول  L3 Tickler coil. ملف االستشعار ذو الثبلث لفات Q2إىل قاعدة الًتانزستور 

د والذي تتم السيطرة على مقداره من خبلل ضابطة إعادة ليجهزنا بالتغذية اػبلفية إلعادة التولي
. الصوت الذي يتم كشفو يقرن إىل اؼبرحلة السمعية من خبلل ؿبولة R6التوليد اؼبقاومة اؼبتغَتة 

إىل مقبس ظباعات الرأس  C14يغذى عرب  Q3. الصوت اؼبضخم يف C13واؼبتسعة  T1الس ْوق 
Jack J2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الغزفة حلشمة الجناىني مرتًاهوائي داخل 
An In-Room, 80-Meter Transmitting Multi-turn Loop 

Antenna 
قليل من الخشب، بعض األسالؾ كالقليل من المكونات تحصل منها على ىوائي موجو 

 من داخل الغرفة، عندما يكوف الهوائي الخارجي غير متاح.
By Richard Q.Marris, G2BZQ 

QST February 1996 
 

بداية وقد السبعينرتد ط اب مناي رديساي  
فااي العماال جن جوااد ن سااي منااي سااسنتقل 

ل عمل في الوتيرت المتحدق لبضع سانوات. وباذا فقاد 
تس حت بجواز س ر ىحيح يحمال تسشايرق ىاحيحةد 

ل عماال كمخااربر هاارو   FCCمااع رخىااة فيدراليااة 

Call Sign (G2BZQيحمال وخماة النادا   /W0 .)
/ سااارنت بااارول اينااار باااوليووناااد وىاااولي إلااا  م

Minneapolis / St paul  وجادت النارا ودوديان

ومضيرفين. ودد وفر لي وم ي الجديد تحد ماع إترحاة 
ال رىااة لااي ل تنقاال فااي جرجاار  الوتياارت المتحاادق 

كرنت مبهجة بمر تتميز  Minnesotaوكندا. مينرسوتر 

 با من ريرضة ىيد السمح.
ياار شااقتي ت قيات ىادمة ر وخاخل تجاوالي داخاخ

 متودعة.

الحت لي أعراض "ال يسمح بالهوائيات ىنا"                   
The "No Antennas Here" Syndrome 

و مت حرتً إن دوانين هذا الب د توداع وقربارً شاديداً 
و ا  ج  مقااي  ينىااب هاوادي ماان ج  نااول كاارن جو 

مجارد جن يتسابب فاي حادوث تاداخل وتشاويش و ا  
 .TVIججهزق اتستقبرل الت  زيوني 

وهااذا يعنااي جن يتعااين و ااي إماار جن جمتنااع وااان 

اسرسارل جو جخىا  لن ساي هاوادي داخال ال رفااة. 
تىاامي  الهاااوادي ساااوم ت يكاااون بت اااح الساااهولةد 

ل عماال برلموجااة  meter-80وحزمااة الثماارنين متااراً 

هاي حزمتااي الم ضا ة وكاذلح ىااي ة  CWالحرم اة 
 العمل.

بح في النهرياةد فاسن الجاواب ل مشاك ة الحرلياة جىا

الهارجا الاداد  الاذ  امتااد لعشارين سانة دردماة. ودااد 
نااتج ونااا س ساا ة مسااتمرق ماان الهوادياارت التجريبيااة 

لهواديااارت مدمجاااة ىااا يرقد تتضااامن جدىااار سااا ح 
بسشكرل وجحجر  مخت  ة  Loopلهواديد وانشوطة لم 

وتضامنت النمارذ  التجريبيااة كاذلح هواديارت إرساارل 
 ذات دضاايب فيرايااات )حياااث حققااات بعااا  النتاااردج

 المثيرق لخهتمر (.

            بكرة حلزكنية مصغرة للثمانين مترا ن     
loop-Meter  Spiral Mini-The 80. 

إن ىح  دد جمعت Loopهذه اتنشوطة جو البكرق 
التعبير في م    واحد جحسن تقنيرت التركيب المتستياة 
ماان تجااررب ودياادقد زادااداً بعاا  امفكاارر الجدياادق. 

لخسااتعمرل داخال ال رفااة  ودادمت انشااوطة ح زونياة
جنج ىا يرق وفعرلاة وتسخاذ حياز د يال جاداً  30بقطر 

مااان المنااازل. وماااع تحاااوير ىااا يرد يمكااان لهاااذه 

اتنشوطة جو البكرق جن ت ىل وند رحخت العطخت 
تجااااررب  جو جو ل تنقاااال. بنردهاااار يساااامح بتحااااويرات

 مستقب ية.

الهاوادي الم  ااوم و اا  البكاارق وبااررق واان حيااز 
انج. اسطرر المثمن لا  30وورضا انج  38ارت روا 
انج ومثبت إل  ومود يستند إل  دروادق  30دطر يب   

 .2خشبية ى بة تحظ الشكل
فكرق اسطرر كبكرق لم مستخرجة خخل جكثر مان 

 48إلا   18وشرين سنة. ودد استخدمت فيهار جدطارر 

 . مقيرا التن ي  والتحميل VHFإل   VLFانج من 

 يف
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ن ثالثة مخططات آخرىا فوؽ ىذا السطر، كتتضمن تفاصيل البناء كالتركيب لهوائي داخل كيتألف م 8الشكل

كىي متسعة متغيرة، ألواحها محمولة على  2KVكتتحمل فولتية بمقدار  C1 =1000PFالغرفة لحزمة الثمانين متران. 
مصابيح  Jackson C11 .DS1-DS6عوازؿ من السيراميك. كألواح المتسعة مطلية بالفضة كىذا يتطابق مع الطراز 

مقبس سمعي مثبت على الواجهة األمامية.  -J1نيوف كالمستعملة في )درنفيس( الفحص كلكن بدكف مقاكمات. 
L1-  لفيفة لولبيةSpiral loop  18#من خمس لفات مصنوعة من موصل كاحدAWG  مجدكؿStranded   كالذم

. ليالئم قدرة تردد راديوم داخلة 6Aف يتحمل تيار نستعملو عندما نصنع )مصباح سيار( كيتعين على الموصل أ
القدرة األكلية( تنتج ×2) 30W. يزداد تيار اللفيفة بزيادة مربع القدرة: فعند زيادة القدرة الداخلة إلى 15Wبمقدار 
لفات من سلك نحاسي قياس  6يتألف من  L2التيار( ... الخ أنظر الشرح. ×2×2أمبير آتية من ) 24لدينا 

#14AWG  انج. عين مبزؿ الملف  1/4انج، كلفاتو متباعدة عن بعضها بمقدار  2مطلي بالقصدير قطر الملف يبلغ
لفة  3/4 3لتوصيل مركز الموصل المحورم كما موصوفة في الشرح. )ككانت في النموذج األكلي  Tap)التفريعة( 

وؿ قلم الرصاص. صندكؽ ملفوؼ ح 16AWG#انجات من سلك  10حوالي  L3عن النهاية المتصلة باألرض(. 
مقبس سمعي. -P1انج.  1/2 1×3×4من البالستك لوضع مقياس شدة المجاؿ باألبعاد 

TUNING / LO ADING meter  ومىربيح نيون

كمبين مرجعي يجعل الضبط  "daisy chain"تسم  
 سهل.

  How it worksكيف يعمل 
 Low-Powerهذا الهوادي هو نبيطة واطدة القدرق 

device 15اساتعم تا مااع دادرق داخ اة تب اا  ؛ ودادW 
بىااي ة إرساارل الموجااة  meter-80و اا  الحزمااة 

. مسااتوب القاادرق الااواطة هااذا يناادر  CWالحرم اة 
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ضامن القطااع ذات الطبيعاة المنزليااة حياث ت يظهاار 
تداخل وتسثير و   امجهزق امخرب بسبب التارددات 

د ومستوب التردد الرادياو  المساتخد  RFIالراديوية 

 من. يمكن اترتقر  برساتعمرل الهاوادي إلا   هو تردد
مسااتوب داادرات إرساارل ورليااةد ولكاان ماان امحساان 
استعمرل ددرق واطدة وندمر يكون الهوادي موضاوورً 

Oدرب المش ل  perator. 

موضوع يتعين  RF))السالمة من أثر الترددات الراديوية 
أخذه بنظر االىتماـ خاصة عندما يقـو ىواة الراديو 

قرب ىوائياتهم. لمزيد من المعلومات  Operateبالتشغيل 
. أك 17في اإلصدار  1الفصل  ARRL Antenna bookأنظر 
ك  1995في اإلصدارات  9الفصل  ARRL hand bookأنظر 
1996)). 
الىاا يرق مثاال هااذه هااي فااي  Loopsالبكاارات  

امساارا دواداار رنااين تااواز  يكااون جحااد جوضااردهر 
وبقىد إدخل . Loopموىل طويل هو ل رت البكرق 

 Small loopsال قد يتعين و   بكرات ال م الى يرق 
ل ادادرق مرت اع جاداًد حياث  Qجن تمت ح ورمل جاودق 

يتحااادد وااار  الحزماااة ويضاااروم التيااارر الااادادر 

وال ولتية و   طرفي الدادرق. وحتا  وناد مساتويرت 
ممكااان جن تحااادث لساااعرت  15Wدااادرق د ي اااة تب ااا  

ثااار التاااردد حرارياااة جو ىااادمة كهربردياااة بسااابب ج

إلااا  ج  موىااال يقتاارب مااان نظااار   RFالراديااو  
 الهوادي هذا لذا كن حذراً !

ب مكرنح جن تق ل من مخرطر التعر  إل  ل ساعرت 

محردة بسبب التاردد الرادياو  مان خاخل ت  يام جو 
وااازل ج  موىااال مكشاااوم. ومثااارل ذلاااحد ضاااع 

ور ام توىاايخت  L2/C1ىاندوق بخساتيكي فاوق 

L1 عم ا الكهربااارديين. بشاااريط وااارزل كرلاااذ  يسااات
هااي  L1فااي نهريااة الم اام  C1)وجو اا  جن المتسااعة 
 نقطة جهد ورلي(.

الهوادياارت الىاا يرق مثاال هااذا الهااوادي هااي فااي 
(د لاذا %1ال رلب ليست ك داةد تب ا  ك ر تهار )حاوالي 

يكون من امهمية الحىول و   جدى  مر يمكن من 

ك ر تهر المحدودق من خخل إداخل ال قاد جيان مار كارن 
ح ممكنرً. في هذا الهوادي يتحقق هاذا المط اب مان ذل

خخل استعمرل خط ت ذية دىير جداًد ويىنع الم م 

L1  مان ساا ح نحرسااي مجاادول كبياار القطاار )ورياار
مط ااي برلقىااادير؛ حياااث يتسااابب الطاااخ  فاااي فقاااد 

إضااارفي(د وم ااام توفياااق ذو ورمااال جاااودق مرت اااع 
High-Q matching coil الم م( .L2  لا موىل ذو

قطع كبيرقد وتقريبرً دطار ل ارت الم ام بقادر مسرحة م

طااول الم اام وال  ااارت ذات مساارفرت متبرواادق فيمااار 
 بينهر(.

 Honey I Shrunk the"راجع لمزيد من المعلومات 

Antenna,"  لمجلة  1993في إصدار تموزQST  34صفحة . 
 The loopيوضااح دادارق بكاارق ال ام  2الشاكل

circuit البكاارق .Loop اا رت    تتااسلم ماان خمسااة ل    

5-turn انج لبكرق لولبياة ذات  30د القطر الخررجي
مان   و اا  التااوالي مااع  L1ثمرنياة جضااخلد الم اام 

سا ح  L1. استعمل وند تحضاير الم ام C1المتسعة 

 .heavy-duty wireيتحمل اسجهرد العرلي 
داداارق الهااوادي إلاا  خااط  matchلقااد تاا  توفيااق 

لخاط  الت ذية من خاخل توىايل الموىال المركاز 

في النقطة الىاحيحة. مقيارا بسايط  L2الت ذية إل  
يضمن لنر إن بكرق ال م وناد  التنغيم/ التحميللبيرن 

حرلة الرنيند وتعطي جدى  إشعرل. ونتسكد مان هاذا 

من خخل توهج وانبعارث الضاو  مان ساتة مىاربيح 
( وهااذه L1ىاا يرق )مقرنااة إلاا  ال  ااة الداخ يااة لاا  
ساريع نحتاار  تعطاي فحا  و ا  شااكل بيارن مرداي 

 إليا بعد ت يير التردد.
بكارق الهاوادي لهار نمااوذ  إشاعرل اتجارهيد وجداال 
إشاعرل يكاون برتتجاره العماود  و ا  مساتو  ال ام 

ل بكرق. جدى  إشعرل يكون في اتجره مستو  ال ام. 
تقااول النظرياارت جن هااذه ال  ااة )ل ااة الهااوادي و اا  
البكرق( يتعاين جن تمت اح نماوذ  إشاعرل متشاربا لكاخ 

تتجرهين اممرمي والخ  يد لكن ال  ة التي ىانعتهر ا
نسبة جمر  إل  خ مد مع جدى  إشاعرل  1ي2جظهرت 

. جدا  الهاوادي فاي 2فاي اتتجاره المؤشار فاي الشاكل

Qاتسااتقبرل جياادد مااع مسااتوب  RN  وQ RM  جداال
كثياراً مماار مااع الهااوادي خرىااتي )ساا ح م ااذب ماان 

 دد (. 30نهريتا ذو طول 

النارفع ل نماوذ  امولاي  "ور  حزماة" اسرسارل
. )جنر جدول "ور  حزماة" لمادب 20KHzجكثر من 

التاردد الاذ  ضاامنا ت تباين المقاارييا التاي ىاانعتهر 

ج  ت يير في مستوب اسشعرل الخرر . وهاذا يخت ام 
ً ون التعريم الشردع لعر  الحزمة.(  تمرمر
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  Constructionالبناء 
 يريناار معظاا  ت رىاايل البناار  ل هااوادي . 2الشااكل

ركااب جذرل الااادوتب اسشاااعروية كمااار تااارب. ثبااات 

بارلبراري فااي الموادااع السااتة وناد نهريااة كاال شااعرل  
كت اة مجموواة تمريار خطاوط التوىايل ذات تحماال 

(. هذه المجارميع 2-A terminal block) 2Aل تيرر 

هاي جدلاة لتثبيات ال رارارت باين  blocks)الب وكرت( 
ق ذات ال  اارت الكبياارق لم اام الهااوادي. جرفااق البكاار

الثمرنية جذرل إل  العمود القرد  مان خاخل اثنارن مان 

كرلمسااتعم ة PVC  )ك بساارت( التثبياات إلاا  الجاادار
 انج. 1لتثبيت جنربيب المر  ذات القطر 

دد  من س ح  39يتسلم من خمسة ل رت  L1الم م 

نحرساي معازول ومجاادول ريار مط اي )برلقىاادير(د 
مل جو جكثاار كرلمساااتع 6Aيتحماال معااادل تياارر يب ااا  

 Lamp (zip) cord (#18 orلتوىايل المىاربيح 

larger)   إذ سايكون ماردق ممتاارزق. ابادج بعشارين دااد
))يقىاد بهاذا التعبيار وايار السايرر  zip cordمن ال  

ذو الخطااين المعاازولين الم تىااقين مااع بعضااهمر(( 

افىال الموىاا ين الم تىاقيند وىاا همر إلا  بعاا  
 ً ورزت و ا   برل حر  ليىبحر س كر واحدا. ركب جنبوبر

منطقااة ال حاار  واجع ااا ياانكمش بتااسثير الحااارارق جو 

اسااتعمل شاااريط العااازل المعاااروم المساااتعمل فاااي 
 )التسسيسرت( الكهربردية. 

ثبت الس ح وند الثقب الخاررجي لمجموواة تمريار 

الخطوط واستمر برل م برتجره وقرب الساروة خاخل 
نقارط الخطاوطد إلاا  جن تنتهاي فااي النقطاة الداخ يااة 

الخطوط الس   . شد )البراراي( ليثبات السا ح لكت ة 

 في مكرنا.
كماار تاراه. اواازل ساا ح  L2اىانع م اام التوفياق 

الم اام امو اا  ماان خااخل كاا  )جنبااوب( واارزل ماان 

د ثا  اىانع ثقاوب خاخل Plastic Sleeveالبخستح 
ذو الواحد انج ومرر توىيخت الم م  Dowelالدسر

ل خااخل الثقااوب فااي العمااود القاارد . وىاال التوىااي

إل  النهرية الخررجية لسا ح بكارق  L2الع و  ل م م 
 الهوادي.

 2KVتتحمل جهاد يب ا   100PFهي  C1المتسعة 

 ً  2x1 1/4 x1 1/4ى يرق الحج  )لهر جبعرد تب   تقريبر
 انج(. 

متساااعة اسرسااارل المت يااارق ذات نهرياااة معزولاااة 

برلسايراميح وجلاوا  متحركاة وثربتاة مط ياة برل ضاة. 
لكن ج  نول مشربا ي ي  C11 Jacksonجنر استعم ت 

برل ر . دد ت  تركيبهر و   شريط لا امبعارد طاول 
 Reinشااريط ماان البخسااتح نااول  1واار  ×  4

forced plastic د حيث يثبت وموديرً إل  لو  القرودق

إل  الدسار ذو  ومثبتزاوية معدنية ى يرق  بمسرودق
يضارم لهار  C1الواحد جنج كمر في الرس . المتساعة 

بخستيكي ورزل يت  توىي ا مع محورهار مان  محور

خخل جنبوب بخستح دىاير )بوشاة بخساتح( ويثبات 
 انج. 3إل  هذا المحور دبضة تدوير بقطر 

املاوا  الثربتاة توىاال إلا  النهريااة الع يار ل م اام 

L2    د واملاوا  الاادوارق توىاال إلا  النهريااة الساا
(Ground)  ل م مL2. 

في الزاوياة  So-239من نول  Jackيركب مقبا 

الخ  ية ل جهة اليسرر من لاو  القروادق ويوىال إلا  
L2  من خخل طول منرسب مان خاط النقالRG-58 

 (.feed line)خط الت ذية 

( Groundي ح  حجرب الخط إل  النهرية الس  ية )
د والموىل الاداخ ي يوىال إلا  المبازل L2ل م م 

Tap ل م م L2 د يثبت الم م إل  العمود المؤلم من

 (الكياابخت)لدسار ذو الواحاد جنااج برساتعمرل رواباط ا
Cable ties. 

المرح ة الترلياةد تركياب مىاربيح النياون المسامرق 

كماار تارب. ثبتهاار إلاا   daisy chainس سا ة ديااز  
الشعرل امس ل في البكرق )اسطارر( بواساطة رواباط 
الكيبخت )حزا  كيبل(. يات  إداران الموىال الخار  

 د فح  التش يل.تحقرًد ون L1بهر إل  
مركاب  Tuning/loadingمقيرا التن ي /التحميل 

إل  لو  القرودق وند زاوية الجرنب اممرمي اميماند 

 Screwوان طرياق مسامرر محاو  ودار  نارب  

and Spring Washer وهذا يجع ا دربخ ل دوران .
 محسن زاوية مشرهدق.

( توضح inset 2الدادرق التي تراهر جس ل )الشكل
ن ساهر؛ وهاي موضاووة فاي و باة بخسااتيكية ن ساهر ب

 meterانج. ركب المقيرا  1/2 3×  4تمت ح امبعرد 

والمقابا لتوىاايل الهااوادي و اا  رطاار  الىااندوق 
)المقاابا يمكاان جن يكااون كرلمسااتعمل مااع امجهاازق 

د ي حاا  داخاال دااربا 16#السامعية(. م اام ماان سا ح 

المقاابا الساامعيد وبهااذا الشااكل يتااوفر لناار هااوادي 
 التقرط.
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 اإلعداد كالفحص كالتشغيل 
Setup, Tests and Operation  

إلاا  مرسااال  The loopوىاال بكاارق الهااوادي 
مساتقبل مان خااخل طاول مان خااط النقال المحااور  

RG-58 د ت يتعااادب ساااتة جدااادا . ت يوجاااد توىااايل
جرضااي فاااي بكااارق الهااوادي لكااان المرسااا ة تمت اااح 

 توىي ة جرضي.

 . ضاع جوتً افحا  مقادرق الهاوادي و ا  اتساتخ
المسااتقبل خرىااتح و اا  بعاا  التاارددات ل  حاا  

إلا  جن تحىاال  C1( واضاابط 3550KHz)حاوالي 

و ا  تاردد الارنيند حياث يات  بيرناا مان خاخل زياردق 
شاادق اسشااررق المساامووة والضوضاار . وإذا كرناات 

 Pocketالحزمة ميتاة اساتعمل حرسابة جياب يدوياة 

Calculator   دارب ل اة الهاوادي كمىادر ضوضاار
Noise source. 

ضاااع المرسااا ة و ااا  ن اااا التاااردد واضاااابطهر 

إذا دوت  dummy antennaبرستعمرل هوادي هرمد 
 الحرجة لذلح.

الخطوق القردمة تتمثال فاي توىايل بكارق الهاوادي 

إلاا  المرساا ة. ضاااع مقياارا ش    اا دق المج     ااا رل 
Field-strength meter (FSM)  درب الجرنب اميمن
هنار يجاب جن يظهار  ل  ة الهاوادي وبرشار برسرسارل؛

. ضع المتسعة المت يرق إلا  FSMجثر اسشعرل و   
و اا   Tapمنتىاام ديمتهاار وجضاابط مودااع المباازل 

ل حىول و   جوظ  دارا ق لمقيارا شادق  L2الم م 

 .Field-strength meter (FSM)المجرل 
يجااب جيضااارً جن يظهااار  التنغيم/التحميللللمقياارا 

  ضابط. درا قد ولكن حسرسية المقيرا دد تحتار  إلا

لعمل ذلح طًول جو دىر الهوادي الم  وم ل مقيرا. 
واحىال و ا  انحاارام ل رياة ثخثااة جربارل التاادريج 
ل مؤشااار ونااادمر تكاااون بكااارق الهاااوادي والمرسااا ة 

متوافقة. وإذا كرن ضاروريرًد يمكناح ضابط حسرساية 
 .R1المقيرا من خخل تجربة دي  مخت  ة ل  

ز  س ساا ة مىااربيح النيااون المساامرق س ساا ة ديااا

neon daisy chain  تااوفر فحاا  سااريع. جداارن

Couple   د يل من التردد الرادياوRF  إلا  س سا ة
مىربيح النياون مان خاخل لام نهرياة سا ح اتلتقارط 

. L1حول النهرية الداخ ية ل م ام  PVCالم  م برل  

فااي النمااوذ  امولااي م اام إدااران ماان ثخثااة ل اارت 
ة داد جناررت خمساة مان سات 15Wومرس ة ذات ددرق 

مىربيح ونادمر كرنات بكارق الهاوادي محم اة برلكرمال 

Fully loaded ووناد إداخل القادرق فا ن المىاربيح .
 تنط ة برلتس سل.

وناد القياار  بت يياار ساريع ل تاارددد افحاا  بسااروة 

ت ح المىربيح الخمسة هل ت زالات مضار ق وإذا لا  
تكن جود تن اي  بكارق الهاوادي. ووناد مساتويرت دادرق 

 Coupling turnsودد ل رت اسدران  جوطسد د  بزيردق

 إل  جن تتوهج خمسة من المىربيح الستة.
بق يل من الممررسة يىبح استعمرل بكارق الهاوادي 

The Loop  ًسااهخً. سااتتع   بسااروة تاادويرهر د اايخ

 C1مدىاا  شااادق إشااررق وناااد اتسااتقبرل وتضااابط 
بسااروة مدىاا  انحاارام و اا  مبااين شاادق المجاارل 

fie ld strength يظهاار ماان خااخل مقياارا د كماار

وس ساا ة ديااز   Tuning/Loadingالتن ي /التحمياال 
Daisy Chain. 

وند الرحخت جو اتستعمرل المتنقلد ركب وساردل 

ل توىاايل يمكااان فىااا هر وتوىااي هر وبااار خطاااوط 
والمتساعة  L2التوىايل باين بكارق الهاوادي والم ام 

C1  يمكن ونددذ فىل إطرر البكرق من العمود القرد .

   المكرن المخد .ورفعا إل

  Summaryالخالصة 
النتااردج التاااي تحىاال و يهااار ماان ل اااة اسرسااارل 

الىاا يرق هااذه تعتمااد وكماار مااع الهوادياارت امخاارب 
و   مودعهر وارت روهر فوق سطح امر  ومستوب 

 ددرق اسرسرل والمهررق في التش يل.

 YAGIماار جوااددنره ت يتناارفا مااع هااوادي يااركي 
يل ممترز ونادمر نتعار  د لكنا بد1KWم ذب بقدرق 

 ■لظرهرق ت يسمح برلهواديرت في هذه الب دق  

 
 
 

 
 



 M5راديو اجليب 

The M5 Pocket receiver 
 

انج  3×  5ىذا اؼبستقبل صغَت إىل درجة ديكن وضعو يف اعبيب لكنو يتضمن ظباعة بيضوية 
يف دائرة  وىو مصمم خصيصًا ليعمل بشكل اقتصادي. الًتانزستورين األوليُت موضوعة

 انعكاسية حيث توفر مستوى عايل من التكبَت للًتددات الراديوية والًتددات السمعية.
By Sir Douglas Hall 
Radio & Electronic Constructor / April 1977 
 

كل مستقبل راديو  نقرلد وجيرً كارن  
داد بناي تجرريارً جو مىام  ليبنا  فااي 

رحب المقارلد وذلاح المنزلد ف ن فيا ضع رً بارج  ىا

 جن الحيز المخى  ل بطررية والسمروة د يل جداً. 
الساامرورت المىااا رق ت تعطاااي ىاااوترً مريحااارً. 

انج  3×5جودق الىوت المعطرق من سمروة بيضوية 

المساتعم ة فاي التىاامي  المقاد  هاي جكثاار بكثيار ماان 
ت اح التاي نحىال و يهارد ولنقال مان سامروة دادريااة 

 انج. 1/2 2ذات دطر 

التاي ررلبارً مار  PP3طررية الى يرق جداً مثل والب
تسااتعمل ماااع هكااذا مساااتقبخت تتساابب فاااي ساااروة 
اساتهخكهرد إت جن يكاون التياارر المساحوب منهار فااي 

. وهذا ىعب التحقيق مع ج  نول 3mAجو  2حدود 
مان الساامرورت إت جن يكااون الىاوت الخاارر  منهاار 

 همسرً. 

اثنارن  المستقبل المقد  يساتعمل بطررياة تتاسلم مان
 3Vد تعطاي معاادل فولتياة مقاادارهر HP2مان خخياار 

حيث يمكن الحىول و    25mAوجنت تسحب منهر 

حجاا  ىااوت ممتاارز ماان مسااتقبل الجيااب. ولتحقيااق 
يتعاين ساحب تيارر  9Vن ا النتردج مان بطررياة ذات 

)التيرر المسحوب لكرمال المساتقبل  10mAفي حدود 

 وليا لمرح ة الخرو  الىوتي فقط(.
 HP2تربااة المقارل ك  اات خ يتااين نااول فاي وداات ك

ك  اات  SP2. اثنارن مان PP3جكثار مان خ ياة واحاادق 

جدلد لكن هذه ت تعطاي تمرمارً ن اا العمار التشا ي ي 
. وبرتسااتنرد إلاا  امرداار  المقدم اا ة ماان HP2مثاال 
لىانع البطرريارتد فا ن خخيار  Ever Readyشاركة 

HP2  25سروة تشا يل وناد ساحب  205تعطيmA 
مان ال ولتيااة  %25طاة النهريااة البرل اة لنىال إلا  نق

الكرم اةد وهاذا ي تار  اساتعمرل لمادق جرباع ساارورت 

 لكل يو .

 
 

ساروة  18تحت ن ا الظروم نحىال فقاط و ا  
. ممار تتسابب 10mAوندمر نسحب  PP3من بطررية 

د الجرناب PP3بك  ة إضرفية وند اساتعمرل اثنارن مان 
ياازال اتدتىارد  الااذ  اتبعناره مااع هاذا المسااتقبل ت 

مرات جحسن من ت اح التاي نحىال و يهار  8حوالي 

. ومر د نره يستحق PP3وند ن ا الخرر  من بطررية 
 جن نحققا.

 تقريبًا
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"M5مخطط الدائرة لمستقبل الموجة المتوسطة النقاؿ " 8الشكل

  Circuit detailsتفاصيل الدائرة 
يات  التقارط اسشاررق مان  2الدادرق مبينة في الشاكل

د VC1والااذ  ياان   بواسااطة  L1هااوادي ال يراياات 
 C1. المتساعة TR1وتس ط و   درودق الترانزساتور 

خاخل دادارق  Capacitive tapتؤمن مبازل ساعو  
بىاااي ة  reactionالتن ااي  وتسااامح ب وااردق التولياااد 

لتاات  إوااردق التوليااد باادون  Colpits modeكااولبتز 

 الحرجة إل  م م ت ذية وكسية من ىل . 
 يهاار و اا  داادر ماار ماان اتنتقرديااة تاات  الساايطرق و

تعطينار دااوق  1000pF. ديماة بمقاادار C1خاخل ديمااة 

 Selectivityإشررق جكبر ولكن مع إدخل في اتنتقردية 
تعطيناار انتقرديااة جياادق جااداً ولكاان مااع  470pFبينماار 

احتمرل إوردق توليد رير كرم وند التارددات العرلياة. 

تراهاار مدرجاة ضاامن دردمااة  680pFالقيماة المنتخبااة 
 كونرت تقد  حل وسط وجيد.الم

يعمااال بىاااي ة تاااربع القااارذم  TR1الترانزساااتور 
emitter follower  د وإشررق التردد الراديوR.F. 

Signal  وناد دارذم الترانزساتور تسا ط و ا  درواادق
ونااااد التاااارددات  TR2. يعماااال TR2الترانزسااااتور 

الراديويااة بمثربااة مضااخ  داارذم مشااترح ذو كساااب 
 اا  طرفااي الم اام واارليد وينااتج إشااررق خررجااة و

وهاذه  R.F. Choke L2الخرنق ل ترددات الراديوياة 

د الاذ  يقاو   اسشاررق D1اسشررق تسا ط إلا  الثناردي 
التي ت  كش هر رجوورً  .A.Fويس ط اسشررق السمعية 
 . L1وبر الم م  TR1إل  درودق الترانزستور 

من السي كون وجن ثنردي الجرمرنيو   D1تحظ جن 
 هنر. يجب جن ت يستعمل

C2  تتىل و   التواز  مع الثنرديShunts the 

diode  وتسمح ببع  الت ذية العكسية سشررق التردد
 .regenerativeالراديو  سررا  إوردق التوليد 
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 قائمة المكونات للمستقبل
فاااي الحقيقاااةد جن الترانزساااتورين يشاااكخن زو  

وند الترددات السمعية  Darlington Pairدارلينكتون 
A.F. د لاذا فاا ن الخاارر  ماان داارذمTR2  لااا ممرنعااة

 . 50Ωواطدة جداً جو تكون بحدود 

دد وجدت في الدادرق لتعطينر  T1المحولة الداخ ية 
ل  ولتية )وبرلضد ف ن الشردع في دوادر  step-upرفع 

-Stepالراديو الترانزستور استعمرل محولة خرفضة 

down "لهاذا الساابب يوجاد لاادينر تضاخي  "مجاارني .)
مارات دبال جن يعطينار الترانزساتور  10ل  ولتية بقدر 

TR3 .التضخي  اسضرفي 

يعطيناااار درجااااة كبياااارق ماااان  TR3الترانزساااتور 
التضخي  والجارمع موىال بشاكل مبرشار إلا  دروادق 

د الااذ  يعمال كتااربع دارذم ىاانم TR4الترانزساتور 

A داارذم الترانزسااتور .TR4  موىاال إلاا  ابتاادادي
 هاار الثارنو  موىاال د والاذ  م T2محولاة الخاارو  

 إل  السمروة.

تضااابط تيااارر اتنحيااارز  VR2المقرومااة المت يااارق 
لقرواادق الترانزسااتور وياات  ضاابطهر حتاا  يماار فااي 

 (. 23mAتيرر مقداره ) TR4درذم الترانزستور 

ً نضع فاي محال  ترانزساتور نتوداع جن  TR4وم ير
د حيندااذ فاا ن تياارر 150يمت ااح تضااخي  تياارر بمقاادار 

يناتج تيارر القارذم المرراوبد  150uAدروادق بحادود 

تيرر القرودق هذا هو برلطبع تيرر الجرمع ل ترانزستور 
TR3. 

هااو فقاااط حاااوالي  TR3طرلماار تيااارر الجاارمع لااا  

150uA د ف ن 500د وطرلمر يمت ح كسب تيرر حوالي
ممرنعااة الااادخول مرت عاااة وت يوجااد كبااات م حاااوظ 

الااذ  ت ذيااا. التضااخي  الك ااي  T1لم  اارت المحولااة 

د ذلح جيدد كذلح ماع وجاود التحدياد ل قادرق يكون ون
 Theالخررجة المترحةد تكاون الجاودق فاي الىاوت 

quality of reproduction. 

 
منظر للمكونات الداخلية للمستقبل، الجزء االسطواني 

 .HP2المجمع في األسفل ىو حاضنة البطاريتين 
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 تفاصيل المقاطع التي تؤلف ىيكل المستقبل. 6الشكل
 
 

تااوفر ت ذياااة وكسااية ساارلبة كتيااارر  R3مقرومااة ال

د يبدو إن TR4و  TR3ل ترانزستورات  .D.Cمستمر 
الت ذياة الخ  يااة ل تاردد الساامعي يات  إل ردهاار هنار ماان 

. وال ر  الارديا C5خخل القيمة الكبيرق ل متسعة 

من  TR4و  TR3هي لمنع الترانزستور  C8ل متسعة 
ث يااات  حيااا .R.Fتضااخي  ج  إشاااررق تاااردد راديااو  

 C8ترشيحهر من المرور إل  هذين الترانزساتورين. 

 .Top Cutتوفر كذلح الق يل من 
وإوردق  Volumeتت  السيطرق و   حج  الىوت 

. وناادمر تااذهب VR1ماان خااخل  Reactionالتوليااد 

المنزلقاااة ل مقروماااة المت يااارق إلااا  نهرياااة الجرنااااب 
ف ن إوردق التوليد تزداد. من نرحية  C1الموى ة إل  

رب وناادمر تىااال المنزلقااة إلااا  نهريااة الجرناااب جخاا

ف ن المقرومة  T1الموىل إل  م م الدخول ل محولة 

وبر الم  رت تقل إل  جن تىل إل  الى ر وناد ذلاح 

. التااسثير TR3ت توجااد إشااررق ساامعية مساا طة إلاا  
الك ااي يتمثاال فااي ساايطرق ك دااة و اا  إوااردق التوليااد 
مركااب معهاار وبااان ا الك اار ق سااايطرق و اا  حجااا  

 لىوت.ا
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 .T1تبياف لوضع المكونات كالتسليك للمستقبل. الحظ إف أجزاء من الدائرة تكتمل من خالؿ عركة التثبيت لػ  1الشكل
 

الذ  ت  اختيرره ليعمل  Componentنول المكون 
هو من امهمية بمكرن؛ مقرومة التيرر المستمر  T2ك  

ل م ام اتبتادادي يجاب جن تكااون واطداة جاداًد وهااذا 

لتجهياز القادرق والق يال ماان  3Vإذ إننار نساتعمل مها  
 انحدار الجهد دد جتيح لنر. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 SP 1088 Tتطبيق للنتلاملة    –الزاديو الباحح 

صغَت اغبجم رخيص الثمن، أداءه أحياناً  FMقبد يف األسواق ىذه األيام راديو باحث 
اع تعتمد يف عملها على متكاملة ربمل الرقم جيد وأحيان أخرى غَت جيد. صبيع ىذه األنو 

SP1088T  وىي تثبت بلحامها
مباشرة على سطح اللوح اؼبطبوع 

 SMT     Surfaceوتسمى 

Mount Technology  . 
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مخطط الدائرة الكهربائية للراديو الباحث التي تجد صورتو الفوتوغرافية في األعلى، ىذا الطراز تميز بحساسيتو 

ـ سلك سماعة األذف الطويل نسبيان كهوائي استالـ مما يسر التقاط العالية كيرجع  السبب أغلب الظن إلى استخدا
 إشارة قوية ألداء جيد.

فااي المخطااط السااربق نجااد راديااو برحااث ىاا ير 

 108إلا   88الحج د ي طي مادب تعاديل التاردد مان 
 ميكر هيرتز. 

  هو طارم دخاول التاردد الرادياو   11الطرم

في المخطط جن الهوادي هو من الهوادي وترب 
ن سااا سااا ح توىاايل سااامروة امذن إلاا  خاااط 
القاادرق الموجااابد والم ااام الااذ  تاااراه يشاااكل 

ممرنعااة ورليااة ل تاارددات الراديويااة. بينماار يماار 

التيارر المساتمر والتاارددات السامعية فاي الم اام 

تشاكل ممرنعااة ورليااة  82pfبساهولة. والمتسااعة 
واطداة  ل ترددات السمعية بينمر هي ذات ممرنعاة

 لترددات اسرسرل الراديو . 

   لتوىاايل داداارق رنااين  5طاارم المتكرم ااة رداا
المذباذبد تخحاظ فاي المخطااط جنهار تتاسلم ماان 

م ا د  5م م لا جربعة ل رت ونىام و ا  دطار 

موىاال معاااا و ااا  التاااواز  ثناااردي ومتساااعة 



SP 1088 T 
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ويكارفة الثنااردي متساعة التن ااي  حياث ياات  ت يياار 
لاتحك  اآلتيااة ساعتا الداخ ياة مان خااخل فولتياة ا

. فولتيااة التن ااي  )الااتحك (  16ماان الطاارم رداا  

هذه ذات تقطيب معركا تنحيرز الثناردي. ووناد 
تعود ال ولتية إلا  وضاع  Resetض ط الم تر  

تسخذ ال ولتية  Scanالبداية. ووند ض ط الم تر  

برلتزاياد وربماار التناارد د زيااردق ال ولتيااة يااؤد  
الب اااورق إلاا  تضااييق منطقااة اتسااتنزام بااين 

السرلبة والموجبة ل ثنردي وهذا يؤد  إلا  زياردق 

السااعة الداخ ياااة ل ثناارديد ومااار جن ياات  اساااتخ  
محطاااة حتااا  تعمااال الااادادرق كضاااربط ل تاااردد 
جوتوماارتيكي؛ وياات  تعااديل فولتيااة التن ااي  ليبقاا  

المسااتقبل مرسااكر المحطااة التااي جاارب تن يمااا 
ماارق ثرنيااة  Scanو يهارد لحااين ضاا ط الم تاار  

 ل وم ية البحث وهكذا ...سكمر

 

ل  تتوفر لنر مع امسم وظردم جطارام المتكرم اة 
وخىردىاهرد ولااو تا  ذلااح ممكان تشاا ي هر تسااتخ  

الموجة المتوسطة والقىيرق مان خاخل تعاديل ديماة 
. إذ Reactionالت ذية العكسية الموجبة والتي تسم  

إن الكرشااام ب واااردق التولياااد يكشااام تعاااديل التاااردد 

والحزمة الجرنبية الم ردق. وبارب التجرياب واتتسرل 
فااي هااذا الموضااول م تااو  و اا  مىااراويا لماان 

 يررب.

 
الكثيار ماان مساتخدمي هااذه امناوال ماان الراديااود 
يشااعرون برتسااتير  ماان جدا  داداارق الق اال الطااور  

لضاابط التااردد إذ ماار جن ينقطااع اسرساارل م  ساابب 
كاسن يتحارح الشاخ  بجرناب منضادق معدنياةد حتاا  

تن اي  المساتقبلد وذلاح من دادارق ضاربط التن اي   ن قد

اموتوماارتيكي  تعجاااز وااان مخحقاااة التن اااي  ونااادمر 
 ينقطع اسرسرل.

ووناادمر تاا  إداااخل ل اارت م ااام المذبااذبد جااارب 

مرادبة التردد بارلطرق الردمياة الرخيىاة مان ساوق 
الشورجة التي جشرنر إليهر سربقرًد ل وىول إل  تاردد 

المسااتقبل ي قااد تن يمااا  د لااوحظ جن144MHzالهاواق 

وندمر يتودم الهرو  وان الكاخ د إت جن نقاو  بعمال 
 دورق بحث جديدق.

هذه الس بيرت في امدا  ت  الت  ب و يهر في طراز 

 خار لقااي استحساارن مان الجمهااور. يسااتخد  متسااعة 
 مت يرق لتن ي  دادرق المذبذب.
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ضخم صوت لسوؽ سماعة جهورية، كيتم التحكم مخطط الدائرة الكهربائية لراديو باحث آخر مضمن معو م

 بمستول الصوت من خالؿ مفتاح كضع لهذا الغرض.



 االلكًتونيات اإلصدار السادس / تطبيقات اؽبواة

 ٜٛ 

  SP 1088 Tتطبيق للنتلاملة 

يستعمل اؼبتسعة اؼبتغَتة بدل الثنائي السعوي للحصول على مستقبل 
FM  

ديكن تركو ثابتًا على الًتدد اؼبرغوب،  FMوبذا كبصل على مستقبل 
 توليد.ويعمل بصيغة إعادة ال

 
فاي الحقيقاة إن المساتقبل الااذ  تجاد ىاورتا إلاا  

تن اي  مبرشار برساتعمرل  AMاليسارر يتضامن مساتقبل 

التااي تحاادثنر ونهاار برسضاارفة إلاا   7642المتكرم ااة 
بىي ة إوردق التولياد يساتعمل المتكرم اة  FMمستقبل 

SP1088T وهذا الجهرز الى ير برلذات دون رياره .

بجاودق امدا  فاي اساتقبرل من امنوال البرحثاة يتمتاع 
. هاااذه التااارددات يمكااان ت يرهااار إلااا  FMتااارددات 

مديرت جخرب ون طرياق إداخل ل ارت م ام المذباذب 

. وبهاذه العم ياة يىاابح 5المتىال بطارم المتكرم اة 
الجهارز ماؤهخً تساتقبرل تارددات تقاع فاوق جو تحاات 

 .108MHzإل   88MHzالمدب المحدد لا وهو 
مثبتاة بطريقاة تسام   SP1088Tالدادرق المتكرم ة 

 Surface Mountتقنيااة التثبياات و اا  السااطح 

Technology لذا ي ضل ود  فتح لحرمرت المتكرم ة .
وند إجارا  التجاررب. ويمكان إدرا  ال وحاة بكرم هار 

 كعنىر واحد.
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التوليد ذك المتسعة المتغيرة الذم تجد صورتو في أعلى الصفحة. كيعمل كفق مبدأ إعادة  FMمخطط المستقبل 

فقط للتبسيط، بينما  FM. الحظ إف المخطط يبين قسم الػ SP1088Tمن خالؿ المتكاملة المثبتة على السطح 
مخطط توزيع المكونات يبين كامل الجهاز. عند تشغيل الجهاز فإف كال قسميو تعمل كيتم إدراج أحد القسمين 

. AMاك  FMإلى مكبر الصوت من خالؿ مفتاح اختيار صيغة االستالـ 
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وبشااكل وااار  وناااد اسااتعمرل المساااتقبل وتشااا ي ا 
نخحااظ إن اتسااتقبرل يضاااعم فااي بعاا  امحيااارن 
وربماار يخت ااي مااع المحطاارت الضااعي ة خرىااة ونااد 

ترح المستقبل و   الطرولة مثخًد هذا من الياد التاي 
كرنت تمسكا إنمر كرنت تس ح س وح هوادي بشكل جو 

 بآخر.

كمضاخ  تاردد يمكن جن نستعمل المستقبل بكرم اا  
متوساط بعاد تحرياح تاردد اتساتقبرل لااد ونقتابا لاا 
مضخ  تردد رادياو  ومذباذب ومارز  وجميعهار مان 

ترانزستورين نجع هر بمثربة نهرية جمرمياة لاا لنحىال 
و ا  مساتقبل تعاديل تاردد ساوبر هيتاروداين مضامن 
معا مضخ  الىوت الذ  يسوق السمروة الجهورياة 

 مبرشرق.
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نات كاملة للراديو الصيني الذم تجد صورتو الفوتوغرافية في بداية المقاؿ، الحظ إف الجانب مخطط توزيع المكو 

تجدىا مثبتة إلى الجانب اآلخر جانب  SP1088الذم تشاىده أمامك ىو جانب المكونات باستثناء المتكاملة 
ت.اللحاما



 ULTRA-UP35( 35الزاديو الصيين )يو بي 

 اصترياد الصوردة

راديوم صغير الحجم يمكن أف يطلق عليو راديو جيب، جرل استيراده  جهاز استقباؿ
 عند بداية رفع الحضر عن استيراد المواد الكهربائية المنزلية.

كانت الوجبات األوىل اليت وردت منو ذات أداء وجودة فبتازة، إال إن الوجبات اليت تلتها قد 
ر األنسب فيتم لو ذلك على تدنت فيها ىذه اعبودة. وذلك ألن التاجر يبحث عن السع

حساب اعبودة. وحيدث الفرق عند التجميع من خبلل استعمال متكامبلت خرجت من 
 اؼبصنع ذات مواصفات ال تطابق اؼبواصفات القياسية لذا ترفض وتباع بسعر أقل.

 
بعد البحث جن تجد جوداد منا جيادق امدا   

ً ضامن الوجبااة الواحاادق.  لاارخ   ونظاارا

جن يكااون برلنسااابة لهااواق بنااار  ججهااازق ثمنااا يمكااان 
الراديو جفضل بكثير من شرا  المكونرت اتلكترونياة 

جنهار ريار  ت ردة من بردعي دطع ال يررد ودد يكتش وام
ىارلحة ل عماال ررا  كونهاار جديادق ورياار مسااتعم ة. 

لكن استخراجهر من هذا الراديو سيضمن و   امدال 
تمااارً إنهاار ىاارلحة ل عماال إذ إنناار فحىاانر الجهاارز ح

 ووجدنره ىرلحرً ل عمل.

لو فتحنر الجهرز ونظرنر في داخ اا لوجادنر اخت ار  
تعااديل  FMالمكوناارت القديمااة لراديااو تعااديل التااردد 

الىيني )هونح كونح( الاذ  كارن يارد  AMاتتسرل 

في السبعينرت وجوادل الثمرنينرت من القرن العشريند 
 حيث كرنت مضخمرت التردد المتوسط لكخ التعادي ين
تتااااسلم ماااان الترانزسااااتورات ومحااااوتت التن ااااي  

المتوسطد ول  تكن تستعمل المتكرمخت جو مرشاحرت 
الساايراميح. وماان الممياازات امخاارب جنااا يسااتعمل 

وهاذه ساربقة لا  تكان  3Vبطررية ذات جهاد مانخ   

مترحة وند الرربة في تشا يل مساتقبل لحزماة تعاديل 
)إذ د وهاي تاوفر ثمان البطرريارت الزادادق FMالتاردد 

إن البطرريرت في دول العرل  من ضمنهر دول الخ يج 

برهظاااة الااااثمن جاااداً(. وجن اسااااتعمرل المتكاااارمخت 
وامنوال الجديدق من السامرورت مكنات المىام  مان 

 تى ير حج  الجهرز ككل.

 
  تتاسلم النهرياة اممرمياة لهاذا الرادياو مان هااوادي

ال يرايت ل موجاة المتوساطة. وهاوادي ت ساكوبي 
. ومذباااذب الموجاااة FMيل التاااردد لحزماااة تعاااد

د والمتسعة المت يرق FMالمتوسطة و خر لحزمة 

ل تن اااي  ذات دسااامين دسااا  ل موجاااة المتوساااطة 
. وهاو باذلح يشابا امجهاازق FMواآلخار لحزماة 

التق يدية تمرمارً إت إن العنرىار ال عرلاة ل مذباذبرت 

وداداااارق الهااااوادي موجااااودق داخاااال المتكرم ااااة 
ترانزساتورات المذباذبرت )العنرىر ال عرلة تعناي 

جو ترانزساااااتورات مرح اااااة تضاااااخي  التااااااردد 

 الراديو  إن وجدت(.

 

 ديكن
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. في الرسم UP-35رسم عملي منقوؿ من الواقع يبين طريقة تجميع المكونات على اللوح داخل ىيكل الراديو 

المثلث إلى اليمين أعاله الجانب المواجو للقارئ ىو جانب المكونات كالتوصيالت النحاسية في الجانب اآلخر. 
من ضابطة حجم الصوت يوضح اتجاه التزايد في شدة الصوت عند تدكير المنزلقة عكس حركة عقرب الساعة. 

يمكن التحكم  L2ك  L1للمكثف المتغير ىي األرضي المشترؾ ألقسامو األربعة. الملفات  5ك  2األطراؼ 
لمباعدة تتسبب في انخفاض حث الملف  بمقدار الحث لكل منهما عن طريق مباعدة اللفات أك ضمها، ا

كىكذا بالنسبة لباقي األرقاـ  Pf 000 10الموجود بجوار مكثفات السيراميك يعني  103كالعكس صحيح. الرقم 
الرقم األخير يوضح عدد األصفار. قد تجد اختالؼ في بعض القيم عما موجود في السوؽ ىذه األياـ كىذا 

 السوؽ ىذه األياـ يختلف تمامان عما نتحدث عنو كىذا أيضان طبيعي.في  UP35طبيعي كذلك قد تجد راديو 
 
 
 



 تطبيقات اؽبواة / سرمد نافع-االلكًتونيات اإلصدار السادس
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( استيراد القطاع التجارم في الشورجة، كقد استخرجت المخطط الخاص بو 13مخطط للراديو الصيني )يو بي 

حملني من اللوحة االلكتركنية للراديو، إذ إف ىذا النوع الرخيص من المسقبالت ال يرد معو مخطط فني، كالذم 
على ىذا العمل المضني من شاىدتهم من الشباب ممن يعملوف في صيانة األجهزة االلكتركنية كىو ال يدرم مم 
تتألف ىذه األجهزة. ىذا المستقبل ىو نموذج لجهاز رخيص الثمن يمكن أف نجرم عليو التجارب لتتضح لنا 

األعلى قسم الصوت كيتألف من متكاملة كاحدة  الطريقة التي تعمل بها معظم المستقبالت العصرية التماثلية. في
 فيما يلي تجد كظائف أطراؼ ىذه المتكاملة.

1-Vin   2-RIPPLE   3-NF   4-PHASE   5-PRE GND   6-PW GND   7-Pout   8-NC   9-VCC  



 UP-35راديو 
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مذبذب  مع المتسعة المتغيرة تنغيم L2كالملف  FMمع المتسعة المتغيرة ىو تنغيم ىوائي  L1الحظ أف الملف 

FM ككذلك قسم .AM  يمتلك دائرة تنغيم للهوائي كأخرل للمذبذب. الخط المنقط الواصل بين المكثفات
ـ األربعة للمكثف المتغير مركبة على محور كاحد كما ىو معلوـ. المكثفات النصف متغيرة  المتغيرة يعني أف األقسا

ؽ الطبيعي الذم يحدث عند صناعة المكثفات الموصلة مع كل مكثف متغير على التوازم فائدتها تعويض الفر 
المتغيرة، كبذلك نحقق التعقب الصحيح عند العمل. )التعقب الصحيح تعني عند تدكير المكثف المتغير أف دائرة 
المذبذب تغير ترددىا بخطوات متطابقة مع التغيير الحادث في رنين دائرة الهوائي(. كبدكف ىذه المكثفات 

محطات عند نهايتي مدل التنغيم.يحدث ضعف في استالـ ال



 تطبيقات اؽبواة / سرمد نافع-االلكًتونيات اإلصدار السادس

 ٔٓٗ 

  .المخطااط المرفااق يوضااح امجاازا  المخت  اااة
وناارب فيااا جن النهريااة اممرميااة يتبعهاار مضااخ  

مااع  FM AMالتااردد المتوسااط لكااخ القساامين 

كرشااام الىاااوت لكااال دسااا  داخااال المتكرم اااة 
TA2003 وت ي زمنااار سااااوب إضااارفة ونىاااار .

 لترشيح الترددات واسبقر  و ا  التاردد المتوساط

 10.7MHzالمرروبد ويكون مقدار هذا التاردد 
د تات  هاذه AMلحزماة  455KHzو  FMلحزماة 

العم ياة برساتعمرل مرشااحين مان السايراميح كاال 

واحاااد ذو ثخثااااة جطااارامد الطاااارم اموسااااط 
مشااترح والطاارفين الجاارنبيين جحاادهمر ل اادخول 

  واآلخر ل خرو .

  يمكان اتنتقاارل بىااي ة اتشاات رل ماانFM  ر ااق
وااان طرياااق الم تااار  المتىااال فاااتح  AMإلااا  

ل متكرم ةد بهذه العم ية تت  السايطرق  14برلطرم 

و ااا  وااادد ماااان الم ااارتيح اتلكترونياااة داخاااال 
المتكرم ااة لتشاا ل جحااد القساامين وتط ااة القسااا  

 اآلخر.

  كاال دساا  ل تااردد المتوساااط تحاادثنر ونااا ينتهاااي
بكرشام ل حىااول و اا  اسشااررق الساامعية التااي 

ساااام ت يمكاااان تمثاااال اسذاوااااة المساااات مةد ل 

ل موجااة المتوسااطة  AMالوىااول إلاا  كرشاام 
وهاااذا يجع نااار ت نساااتطيع اساااتعمرل المتكرم اااة 
بكواشااام مااان ناااول  خر)ريااار كرشااام تعاااديل 

 HFاتتسااارل( ضااامن طيااام التااارددات العرلياااة 
(300KHz   30إلMHz.) 

  المضاخ  المتوساطFM  10لاا مخار  )الطاارم 

Q UAD  من الكرشم لتوىايل محارم طاور )
وساط يتكاون هاذا المحارم واردق ماان ل تاردد المت

ومتسااعة و اا  التااواز  من مااة  L3داداارق م اام 

ونحىل من هكذا ترتيب و    10.7و   التردد 
درجة ج  رباع دورق وهاذا هاو  90حرم بمقدار 

Qمعن   UAD  (Quadrature) وم ية الحرم .

هااذه تحاادث ونااد ت ياار التااردد المتوسااط حسااب 
لعمل اسشررق الىوتية المست مةد وهو ضرور  

كرشم تعديل التردد من هذا النول. ووند الرربة 

فاي ضاابط الكرشاام تسا ط و اا  الماادخل إشااررق 
معدلة ىوتيرً بتعاديل تاردد  10.7MHzذات تردد 

)ماان جهااارز مولاااد إشااررق جو ج  جهااارز كرلاااذ  

شاارحنره فااي اتلكترونياارت فااي زماان الحىاارر 
حردن ومعقب إشاررق فحا ( ويات   -الجز  الثرلث

لنحىل و   ججود ىوت من ضبط د ب الم م 
 السمروة.

  هذه الطريقة في الكشم مشربهة لت اح المساتعم ة

ماان  TBA120فااي الاادادرق المتكرم ااة الشااهيرق )
إنتر  سيمنا( المستعم ة في كشام الىاوت فاي 
دوادااار الت  زياااوند والتاااي ظهااارت فاااي جوادااال 

سابعينرت القاارن العشارين. وهااي تساتعمل داداارق 
Coincidence Circuiتزامنية  t   ل كشم تحتر

 إل  محرم طور  كرلذ  تحدثنر ونا.

  المتكرم ة المستعم ة لتضخي  الىوتUTC7368 
من توشايبرد  TA7368وهي نسخة ون المتكرم ة 
جو جدل وتستخد   3V3مىممة ل عمل من مىدر 

كمضخ  ىوت لسمرورت الهرتم جو جينمار دوات 
الحرجاة إليهاار. وجدادهار ممتاارز إذ إنهار ت تسااته ح 

نااد وااد  وجااود إشااررق مماار يااوفر وماار تياارر و

 البطررية.

    11تخاار  اسشااررق الساامعية ماان الطاارم رداا 
وتجاار  و يهاار وم يااة ترشاايح  2003ل متكرم ااة 

بسيطة وينسب جهدهر إل  نقطة الى ر ل متكرم ة 
 104ثااا  تمااارر وبااار المتساااعة  3V+ج   2003

(0.1uF إلاا  المقرومااة المت يااارق حيااث ينساااب )

نقطااة الىاا ر ل متكرم ااة جهادهر هااذه الماارق إلاا  
وبار المقروماة المت يارق لحارك   3V-وهي  7368

الىوت. هذه الطريقة الذكية في التوىيل مكنت 

المتكاارم تين ماان العمااال مااع بعضااهمر ررااا  إن 
دطبيااة الىاا ر لكاال منهماار وكااا امخاارب. لااذا 
سااانرب جن نقطاااة امرضاااي )الىااا ر( ل متساااعة 

ا المت يرق هي ليست نقطة الى ر ل سامروة. وهاذ
التكنيح ل  يكن مستعمخ فيمر سبق. وسابب حيارق 

 ل مى حين خرىة القدام  منه .

   هو خرر  فولتياة  2003ل متكرم ة  5الطرم رد
د ف او كنار AGCالتحك  اموتومرتيكي في الكسب 

دد استعم نر مضخ  ل تاردد الرادياو  من ىال فاي 

النهرياة اممرمياة لكاارن ب مكرننار اساتعمرل ال ولتيااة 
سداخل كساب المضااخ   5ن الطارم الخررجاة ما

ونادمر تكااون اسشااررق المساات مة دويااة جو زيردتااا 

 وندمر تكون اسشررق ضعي ة.

  33المقرومة ذات القيمةΩ  التي تجادهر وبار خاط
الت ذية الموجبد هي ومع المتسعرت التي تسبقهر 

والتااي ت يهاار تعماال و اا  فااح التقااررن بااين دساا  
 تقررن التردد الراديو  ودس  الىوت وفح ال
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كىو راديو أكبر قليالن كمعركؼ عنو  UP-36مخطط يوضح قسم الصوت المستعمل مع نفس المستقبل لكن طراز 
كىذا مفضل في بعض األحياف كإف كاف يستهلك عمر البطارية بشكل  UP-35أنو ذك شدة صوت خارجة أعلى من 

سوؽ المحلية بسهولة كتتميز بانخفاض الجهد أسرع. الترانزستورات المستعملة من المصنع الصيني كتجدىا في ال
الواقف بين المشع كالقاذؼ عند تشبعها )عند تشبعها يعني عندما تكوف في حالة توصيل تاـ( كىذه صفة مهمة 
لهذا الجيل من الترانزستورات كلألسف لم نحض بهذا المنتج من المصنع الياباني، كىذه الترانزستورات ىي الجيل 

الحقان في صناعة متكامالت أجهزة الهاتف الخلوم. األكؿ لما استعمل 
Decoupling  يساااام  جحيرناااارً منااااع التعاااارطي

العكساااي؛ ج  مناااع جثااار التاااردد الرادياااو  مااان 
اتنتقاارل وباار خااط الت ذيااة إلاا  دساا  الىااوت 

 والعكا ىحيح.

مارذا يمكننار جن ن عاال بهاذه الاادادرق    يمكان ماان 
خااخل الااتحك  بم اام المذبااذب جن ن ياار التااردد 
الاذ  يولاده المذباذب وبااذلح يت يار مقادار التااردد 

المساات   والااذ  يحقااق التااردد المتوسااط البااارل  
10.7MHz  455جوKHz د المتستي من ال رق بين

تااردد المذبااذب والتااردد المساات   والااذ  نحىاال 
و يا بعم ية المز  بمسرودق نبيطة ت خطية مثال 

الترانزساااااتور جو الثناااااردي داخااااال المتكرم اااااة.   
و اا  تااردد مساات   جديااد مثاال تاارددات لنحىاال 

 145MHzو  144MHzهااواق الراديااو ماار بااين 

. ودد نجد جن سانر بحرجاة FMونحن و   الوضع 
إل  بنر  مضاخ  ل تارددات الراديوياة نضاعا فاي 
المقدمة وند محرولة اساتخ  إذاوارت جو اشاررات 

ضااعي ةد ودااد نوىاال لااا هااوادي الت  زيااون جو 

رنااين م  اارت هاوادي  خاارد وباذلح يتعااين ضابط 
مضاخ  التاردد الرادياو  ل حىاول و ا  جحسان 
اساااتجربة ل تااااردد المررااااوب وجدىاااا  رفاااا  

 ل ترددات ال ير مرروبة. 

   برلنساابة ل قسااAM  يمكاان ت يياار تااردد المذبااذب
المح ي من خخل التحك  في حث م ام المذباذب 

جمر ون طريق إدخل ودد ل رتا جو تحرياح الق اب 
بتحضااير م اام  إلاا  الااداخل والخاارر د جو نقااو 

يحقااق التااردد المررااوب. وبااذلح يمكاان ت طيااة 
حز  ت نجد لهر ت طية في المستقبخت اتوتيردياة 

بىاي ة تعاديل اتتسارل  CBمثال حزماة المادنين 
. ويوجد 28MHzإل   27MHzوند التردد مر بين 

كااذلح اسااتخدا  لحزمااة الماادنين بىااي ة تعااديل 

  . SSBوالحزماااة الجرنبياااة الم اااردق  FMالتاااردد 
مان  TA2003ولو جمكن الحىول و   متكرم اة 

المىانع اليربارني جيادق امدا  يمكان اترتقار  بهاار 
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تستخ  تردد حرم ة الىوت ل قناوات الت  زيونياة 
بتعاديل  250MHzيعني ترددات جدل جو جكثر من 

FM. 
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توضيح لكيفية تمييز أطراؼ المكثف المتغير بأقسامو 

 األربعة.

 عمل مان الناول الىااينيد المكثام المت يار المساات

مرذا يعني هذا الوىم    المىنوورت الىاينية 
تتاوفر بنااووين جو هااي كاذلح فااي منشااسهرد نااول 
رخااي  )سااريع العطااب( ونااول رياار رخااي  

)طويال العمار( هاذا جرنابد فيمار يخا  المكثام 
المت يااارد اساااتعمل فاااي تىااامي  الرادياااو الاااذ  
نتحدث ونا مكثام مت يار ذو ساعة وظما  د ي اة 

150PF جدل ممر جرت العردق و   استعمرلا في د
د 350Pfججهااازق الرادياااو اليربرنياااة جو اموربياااة 

وبهذا ىرر المكثم المت يار د يال املاوا  بسايط 

الىاانعد وياات  تعااوي  ماادب الاارنين ماان خااخل 
زياردق حاث الم ام. السااية فاي هاذه الطريقااة جن 
التن ااي  يىااابح حرجااارً حسرسااارًد فبمجااارد لماااا 

تنحاارم المحطااة التااي  دبضااة التن ااي  يمكاان جن
 نقم و يهر.

  ماار هااو مرشااح الساايراميح     جميعناار يعااارم

ب ورات م ح روشل وكيم إنهر إذا تعرضت إلا  
إجهااارد ميكااارنيكي ظهااار و ااا  طرفيهااار إجهااارد 
كهربردي.   وو ا  هاذا المبادج يىانع منهار ساربقرً 

تدطاااااااااارت تسااااااااااطوانرت )ال ونااااااااااوكرام( 
ت ومريكروفونارت الكرساترلد هاذه الىا ة لب ااورا

م ااح روشاال تساام  و مياارً الظاارهرق الكهربرديااة 

د وليست ب ورات Piezoelectric effectاتجهردية 
م ح روشل لهر هذه الىا ة وحادهر إنمار ب اورات 
الكوارتز لهر ى ة مشاربهة.   وداد جارب تطاوير 

ماواد جدياادق جو خ طاارت ماان واادق مااواد لتىاانع 
منهر دطع من الخزم تمت ح الظارهرق الكهربردياة  

ردية وبذلح تخ ىت المىارنع مان ب اورات اتجه

م ااح روشاال التااي تت اام بعااد فتاارق ماان الاازمن. 
وىاااررت تدطاااارت ال ونااااوكرام تىاااانع ماااان 
الب اورات الجديادقد كاذلح ىانعت منهار سامرورت 

ى يرق و   شاكل جدارا  تىادر ىاوترً بتاسثير 
ال ولتية المس طة و   وجهيهر مثل المستعم ة في 

لعااارب وفاااي السااارورت اتلكترونياااة وبعااا  ام

وبعاااااا  الهواتاااااام  EICالهاااااارتم العرادااااااي 
واسااتعم ت كااذلح كساامروة )تااويتر( مرفقااة إلاا  
ساامرورت )الااوفر( و )الماادرينج( وهااي معروفااة 

ل قاررئ وتجادهر هااذه اميار  فااي حرسابرت الجيااب 
اتلكترونياة التااي تىاادر جىااوات ونااد الضاا ط 
و ا  م رتيحهاار.   هااذه السامرورت القرىااية ماان 

رناين تساتجيب لاا السامروة  السيراميح لهار تاردد
اسااتجربة وظماا  فتىاادر جشااد داادر ماان الطردااة 

. 3KHzالىوتية الخررجةد هذا التردد يقرب من 

وتوجد جنوال جخارب تنتجهار موتاوروت لهار تاردد 
رنين يقع فاي المنطقاة فاوق السامعية وهاي ريار 
متاااوفرق فاااي جساااوادنر.    مااان خاااخل التطاااوير 

ح هااذه المسااتمر جمكاان إنتاار  جداارا  الساايرامي
بسحجااار  وجناااوال تمت ااااح تااارددات رناااين تب اااا  

10.7MHz  455وKHz  5.5وMHz  وتاارددات

جخاارب. وتوضااع فااي وبااوات كاال وبااوق فيهااار 
درىاين تاادخل اسشاررق الكهربرديااة إلا  القاار  
امول فيهتز ميكرنيكيارً بتاردد الارنين خرىاتا هاذا 

اتهتازاز ينتقال إلا  القار  المجارور فيولاد فيااا 
ق مااع تااردد الاارنيند وبااذلح تااردد كهربااردي يت اا

يجاار  اسااتخخ  التااردد الكهربااردي المررااوب 

وتاااارف  جميااااع التاااارددات المخت طااااة معااااا.   
ويمكاان إنتااار  مرشاااحرت مااان هاااذا الناااول ذات 
اساتجربة وريضاة جو ضاايقة المها  إنهار رخيىااة 

الاااثمن منهااار مااان السااايراميح. بينمااار ب اااورات 
الكوارتز تتط ب إجارا ات معقادق وناد تىانيعهر.   
طووااات شاااركرت جلمرنياااة خىااارد  ب اااورات 

السيراميح هذه بىنع مارحخت لايا لهار م  ارت 
إنمر تىنع سرق المرحل مرسب و يهر هذا النول 
من الب ورات حيث تنثني وندمر يس ط و يهر جهاد 

كهربااردي دون جن تساااته ح تيااارر. وداااد شااارهدت 
ضمن وم ي بدالة هرت ية كرم ة من إنتر  سيمنا 

 من هذا النول. Relaysجميع مرحختهر 

  ودد ابتكرت المىارنع امميركياة مرشاح مان هاذا
ويسااام   455KHzالناااول يعمااال و ااا  التاااردد 

يمترز بسن  Mechanical Filterمرشح ميكرنيكي 

التاردد الاذ  يمارره ضايق الحزماةد بينمار معظاا  
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لهاار  455KHzمرشاحرت السايراميح ذات التاردد 
كي او هرتاز وهاو  10إلا   9ور  حزماة يب ا  

حزماااة اسرساااارل اسذاواااي. المرشااااح وااار  

الميكرنيكي الذ  جشرت إليا يمت ح ور  حزماة 
وهاو مار ينرساب اتتىارتت  3KHzإلا   1يب ا  

د وتااادخل اسشاااررق إلااا  داااار  SSBبىاااي ة 

سيراميح مهتز مثل الذ  ذكرنره جو محاول طرداة 
كهروم نرطيسي كمر ظهر في بعا  الطارز مان 

نيكيارً وبار هذه المرشحرت ث  ينتقل اتهتازاز ميكر

ودد من امدرا  المعدنياة مع قاة و ا  حارمخت 
ينتقاال  455KHzجميعهار تمت اح تاردد رناين يب ا  

بعدهر اتهتزاز الميكارنيكي إلا  دار  سايراميح 

جخياار ليحااول الطردااة الميكرنيكيااة إلاا  كهربرديااة 
 ويخر  التردد إل  الخرر  ضيق الحزمة. 

  القطعاة التاي تحاول الطرداة مان شاكل إلا   خاار

ني من كهربردي إل  ميكارنيكي جو مان ضاودي يع
إلا  كهربااردي جو ماان حارار  إلاا  كهربااردي جو 
العكااااااا تساااااام  مدي ااااااة جو محااااااول طردااااااة 

Transducer  وررلباااارً ماااار تسااااتعمل ب ااااورات
السيراميح التي وى نرهر كمديخت في السايررات 
تتحسااا اتهتاازاز جو شاادق التعجياال جو الت ااوث 

ر اتلكتروناي الموجود في العرد  وتجهز المسايط
 برلمع ومرت ليتحك  في السيررق.

 

 
، يستعمل مديلة  SSBمرشح ميكانيكي من المصنع األمريكي قد رفع غطائو يستعمل في أجهزة االتصاؿ بصيغة  

كهركمغناطيسية لإلثارة كيمكن أف تحل محلها مديلة من السيراميك أك أم مادة تمتلك خصائص كهربائية إجهادية 
Piezoelectric .عند كل نهاية 

 
  نعااود إلاا  مرشاااح الساايراميح المسااتعمل فاااي

د ونقااااول إن ال رداااادق منااااا ت UP-35الراديااااو 
تنحىاار فقاااط فااي الترشااايحد ونحاان سااابق جن 

اساتعم نره فاي )حاردن ومعقاب سشاررق ال حاا ( 
المشارو  فاي اتلكترونيارت فاي زمان الحىارر 
الجاز  الثرلاث؛ ودااد وضاعنر مرشاح الساايراميح 

وكساااااية لمضاااااخ  مااااان فااااي دادااااارق ت ذياااااة 
و  10.7MHzترانزستورين وحى نر و   تردد 

455KHz د ذو ثبرت ورليين ودي  ىاحيحة دون

ج  تعقيد زادد ول  استعمل ج  شكل مان جشاكرل 
الم  رت. الدادرق التاي دادمتهر فاي الجاز  الثرلاث 

 لن تجدهر في ج  مىدر سربق.

  وندمر كنر نتحدث ون مرذا يمكننار جن ن عال بهاذه
ذكرنار جن ب مكرننار ت ييار تاردد المذباذب الادادرقد 

المح ااي مااان خاااخل التخواااب بااادادرق الااارنين 

المرفقاااة إليااااا. السااااؤال اآلن كياااام نع اااا  جن 
المذبذب يعمل ونادمر نوىال لاا م ام ذو ل ارت 
جدل جو جكثر  دد يتودم المذباذب وان العمال إذا 

كارن ثماة خ اال فاي ال  اارت جو المكث ارت جو إنناار 
  جطاارام المتكرم ااة ساا طنر حاارارق كبياارق و اا

جدت إل  تودم المذبذب ون العمال.    كنار فاي 

الساربق جواداال السابعينرت وناادمر نىانع مذبااذب 
معااين كناار نع اا  جن المذبااذب يعماال ماان مرادبااة 
التيرر الذ  يساحبا وكيام إن التيارر يازداد وناد 
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ت يياار التااردد برتجااره الزيااردق. هااذا التياارر كاارن 
بذب يعمل من م ي جمبير والمذ 10إل   5بحدود 

. جمر هذه الادادرق العرم اة و ا  9Vبطررية ذات 

فيىااعب تبياارن مقاادار الت يياار فااي  3Vبطرريااة 
التيرر الذ  تسحبا هذا من جرنب الجرنب الثارني 
كيااام يمكااان معرفاااة التاااردد الاااذ  يااادور باااا 

المذبذب  استعمرل المسابرر ال عارل الاذ  دادمنره 
نااا فااي اتلكترونياارت الكتاارب الرابااع ممتاارز؛ لك

يتط ااب تااوفر التياارر الكهربااردي لتااوفير فولتيااة 

اتشاات رل الخرىااة بااا و فولتيااة وااداد التااردد 
الردماي.   لا  ت ن كاار بوساي ة جرخا  وجبسااط 
وتعماااال و اااا  البطرريااااة وتنرسااااب اسشااااررق 

الضعي ة الواهنة التاي يولادهر مذباذب المتكرم اة 
TA2003 يوجاااد خ ااام الجااارمع التااارريخي   .

لوادااع فااي داارب ب ااداد المسام  جاارمع مرجاارن ا

وساط شاررل الرشايدد يوجاد خ  اا تجماع لبروااة 
الم ااردد هاا  بمثربااة جول خااط بعااد بااردع الجم ااة 
ويمكاان إدراح ذلااح ماان جسااعرر بضااردعه . فااي 

هكااذا مكاارن جو ريااره ب مكرنااح جن تجااد راديااو 
ىاا ير الحجاا  رخااي  الااثمن تسااتخ  إرساارل 
التعديل التردد  فقط يسم  شاعبيرً رادياو برحاث 

ول الذ  نبحث ونا يوجد فيا وررضة ردمياة الن
برلب ورات السرد ة لتعر  التارددد هاذا الرادياو 
يعمل بىي ة إوردق التوليد التي تحدثنر ونهر فاي 

مواضايع جخاارب حيااث يتذبااذب مذبذبااا المح ااي 
و ا  ن ااا تااردد اسذاواة التااي ناارو  اسااتقبرلهر 
والعررضة تعر  هذا التردد.   هاذه العررضاة 

لهر كمبين لعمل المذباذب وكمقيارا يمكن استعمر
ل تردد الذ  يتذبذب با المذباذب. وباذلح نحىال 
و   مقيرا تردد ردمي بساعر ت يىادق يمت اح 

إمكرنيارت ت تجاادهر فااي ج  مقيارا ردمااي  خاار 
)إمكرنيرت مثل إنا ت يؤد  إلا  تحميال  إشاررق 
المذبذب وكوناا ت يحتاو  و ا  خاط نقال لنقال 

تاوهين(. تحاظ جن  اسشررق ومر تتعر  لا من
ججهاازق الرادياااو كبيااارق الحجااا  مضااامن معهااار 
وررضة ردمية لكنهر ت تن اع من الرادياو يعمال 

بىااي ة السااوبر هيتااروداين والمذبااذب المح ااي 

يتذبذب بتردد جو   مان تاردد اسشاررق المسات مة 
بمقاادار التاااردد المتوساااطد لااذا فااا ن العررضاااة 
الردمياااة المرفقاااة معاااا تطااار  مقااادار التاااردد 

لمتوساط وتعار  النارتج ردميارًد فا ذا اسااتعم نر ا
هااذا النااول ماان المبيناارت ساايظهر لناار التاااردد 

 وهذا رد  ليا برلق يل. 10.7MHzمطرو  منا 

 
صورة فوتوغرافية لراديو إعادة التوليد المضمن معو 

مقياس رقمي للتردد ىو في الواقع عداد للتردد الذم 
ؿ بطارية يعمل عنده المذبذب. الجهاز يعمل من خال

كىو بسعر ما يقارب  3Vقلم عدد اثناف ينتج عنها 
دكالرين. المبين الرقمي بإمكانو أف يعرض قيم ترددات 

أك أكثر  400MHzربما تصل إلى  200MHzأكثر من 
الحظ أف الصورة لقطعة عاطلة عن العمل، أنظر كيف 

ال يقع ضمن  49.3MHzإف مبين التردد يبين تردد 
مبين ثالثة أسالؾ اثناف لفولتية . تخرج من الFMحزمة 

ككاحد لدخوؿ اإلشارة كيسلك الطرؼ  3Vالتشغيل 
السالب كنقطة مشتركة. كقد تتضمن القراءة التي 

كىذا ليس ذم باؿ إذ  0.1MHz±يقدمها خطأن بمقدار 
 إننا سنستعملو للفحص ال لقياس التردد بدقة.

 

 
 

 
 
 



 دهاس الرتددات العالية ددًا مً خاللاإلصغاء إىل 
“VHF LISTENER” 

  VHF bandsىنالك إثارة مميزة في اإلصغاء إلى حـز الترددات العالية 
 بأقل التكاليف ىذا النطاقسنقدم ىنا مستقبل ترانزستور فعال وقوي جيعلك ترتاد 

 
By WALT HENRY / Popular Electronics – March 1964 

 

جوااداد كبياارق ونرميااة برسااتمرار ماان  
اسىاا ر  إلاا  حااز  الموجاارت هااواق 

و خرين مان المتحمساين ل رادياو  دSWL’sالقىيرق 

ومعرفاااة مااار  eavesdrop اسنىاارتالااذين يحباااون 
ميكرهرتز  54إل   30يجر  و   حز  الترددات من 

ميكرهرتزد ولكان المشاك ة الحقيقياة  148إل   108و 

تكمن في المستقبل.   المساتقبل التجارر  الجياد لقسا  
 VHFددات الماذكور ضامن طيام الا  مان مادب التار

لاام امشاار إلاا  ث ااث رزمااة ممكان جن يك اام ماان وغ 

 دوترد وهو مب   ليا برلعرد  لمعظمنر.
برسضاارفة إلاا  جن بناار  مسااتقبل سااوبر جيااد فااي 

الااذ  نشاار فااي  VHF Adventurerالمناازل مثاال 

Popular Electronics, O ctober 1963  يتط اب
ردعةد خباارق برسضارفة إلاا  ججهاازق ال حا  ال ياار شاا

لياد جيدق يتمتع بهر القرد  برلبنار .   مساتقبل إواردق التو

هاااو الباااديل اتوتيااارد  لبسااارطتا. وومومااارً تمت اااح 
مساتقبخت إواردق التولياد ويوبارً يجاب جن ينظار إليهار 

ميااارل إلااا  واااد   مساااتقبل إواااردق التولياااد   بجدياااة.

د ونردراً مر تكون نتردجاا جيادق Unstableاتستقرار 
ويسابب التاداخل  الاذ  يمت كاا. ب التن اي و   كل مد

ااا وىااوتمااع المسااتقبخت امخاارب   hisses الوش 
وناادمر ت تكااون هنرلااح إشااررق ديااد اتسااتخ .   فاا ذا 
كرناات هااذه العوادااق دااد منعتااح ماان اسىاا ر  إلاا  

فااي المرضايد فاا ن الجهاارز الااذ   VHFالاا  تارددات 
. المنتظر هو الجواب ”VHF Listener“نقدما اآلن 

سايتا وبساارطتا وانخ اار  ك  ااة إواادادهد داداارق لحسر

إواااردق التوليااااد داااد جاااارب اختبررهااارد ولكاااان مااااع 
التحااويرات التاااي تعااارلج اسخ ردااارت امسرساااية فاااي 

 وم هر.

الجهارز المشارو  هنار ي طاي مادب التارددات ماان 
ميكاارهرتز.   وهااي تاارددات حزمااة  130إلاا   108

الطاااردراتد ولكااان الااادادرق امسرساااية يمكااان بنردهااار 

ميكاارهرتز ماان  170و  10طياة حااز  جخاارب باين لت 
اسااتخدا  دااي   برسضاارفة إلاا خااخل ت يياار د ياال جااداً 
والمتساااااااعرت  inductanceمخت  اااااااة ل محرثااااااارت 

Capacitance  في دادرق التن ي .   ومار تتط باا مان
تحريااح ديمهاار واان القااي  المسااتعم ة وتجاادهر معطاارق 

ً في هذا المقرل لمستقبخت ممرث ة لت طية  حزماة تحقر

 meter-2وحزمة الهواق  Citizens Bandالمدنيين 

ham band. 

 هيالم
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 2الشكل
يبين المخطط العاـ للمستقبل  

VHF  الذم يعمل بصيغة إعادة
التوليد الفائق، كىذه الصيغة 
في العمل تمكنو من استالـ 
ككشف اإلرساؿ الراديوم 

 AMبصيغ التضمين أالتساعي 
كالحـز الجانبية  FMكالترددم 

كالتعديل بالموجة  SSBالمفردة 
إلرساؿ إشارات  CWالحاملة 

 مورس.
في المخطط التوصيالت كترل 

الالزمة لمركر اإلشارة، 
كفولتيات تجهيز القدرة 

المستمرة، كممرات التأريض 
كجميعها ممكن أف تمرر على 
أم من الوجهين األمامي أك 
الخلفي للوح تجميع الدائرة. 
كلكن يجب أف تكوف مباشرة 

 كقصيرة ما أمكن.
المخططين على الصفحتين 

 يكمل أحدىما اآلخر.
لسمعي يمكن أف المضخم ا

يكوف أم دائرة سبق تجميعها 
أك ىي منزكعة من األجهزة 

 القديمة.
دائرة مخمدة الضوضاء 

المحاطة بخط منقط يمكن 
االستغناء عنها بالكامل ككما 

 كرد في الشرح.
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كترل إف األجزاء الرئيسة غير مزدحمة. الثقوب في الشاسيو تحت السماعة اختيارية حسب رغبة القائم بالتجميع،  8الشكل

 كترل غطاء الهيكل قد تم رفعو.

  About the Circuitالدائرة االلكتركنية 
 Whipط اسشررات من خخل هوادي سوطي ت تق

antenna  يمكن تمديدهد تس ط اسشررق وبرC2   إل
 2د تشاارهده فااي الشااكلL1و اا  الم اام  Tapمباازل 

في حرلة رنين يقع تاردده  L1مع الم م  C1المتسعة 

في منتىم الحزمة التي ي طيهار المساتقبلد ومار جن 
ياات  ضااابطهر ت تحتااار  بعاااد ذلاااح إلااا  ج  ضااابط.   

يتسلم من دورق م ردق من سا ح يتىارم  L2م الم 

وذلل  للتوييلم ملم ممةن ل  د L1كم م ثرنو  ل م م 
 .Q1الدخول المنخفض  للترانزستور 

Qالترانزستور   .r.fمضخ  الترددات الراديوية  1

amplifier  يعمااااال بىاااااي ة القروااااادق المؤرضاااااة

Grounded-base ال ولتياااة المساااتمرق الخزماااة   .
ر تىل إل  الجارمع وبار الم ام تشت رل الترانزستو

L3 د الذ  يمت ح ممرنعة مرت عاة حيارل الحزماة التاي
تعين  R3و  R2و  R1ي طيهر المستقبل.   المقرومرت 
Qتيرر اتنحيرز ل ترانزستور  1. 

Qالخرر  من  يجهز إل  مرح ة الكشم المؤل ة  1
Qمن الترانزستور  د وتراهار فاي C5وبر المتسعة  2

تشااكل  L4والم اام  C6 ااي  .   متسااعة التن1الشااكل
دادااااارق تن اااااي  المذباااااذب الموىااااا ة إلااااا  جااااارمع 

Qالترانزساتور  هاي ممار الت ذيااة  C7.   المتساعة 2
.   Superregenerationالعكسية سوردق التوليد ال ردق 

 60KHzالبارل   quench frequencyتردد اسط ر  

  C9و  C8يتحدد جسرسرً من خخل دي  اموضر  
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ملحومة إلى بتلة  L2ك  L1مضخم التردد الراديوم. نهايات التأريض لػ  Q1زاء المحيطة بالترانزستور كضع األج 6الشكل
.C3-R1لحاـ لوح الدائرة )مخفية خلف الملفات( ك كصلة 

.   هااذا الكرشاام يخت اام واان معظاا  R7والمقرومااة 
راجاع  Superregensكرش رت إوردق التولياد ال اردق 

برسضارفة إلا  ردق.   فمعن  كرشم إواردق التولياد ال ا
ف نا يجهزنر ب ولتية  Audio Signalاسشررق السمعية 

خررجاة تعتمااد و ا  إشاررق التااردد  .d.cتيارر مساتمر 

الراديااو  الداخ اااة.   مركبااة التيااارر المسااتمر هاااذه 
 Squelchتساايطر و اا  داداارق مخماادق الضوضاار  

والتااي ماان خخلهاار ياات  إسااكرت المسااتقبل وناادمر ت 

 . مةمستتوجد إشررق 

مااع ال ولتيااة  Audio Signalاسشااررق الساامعية 
المساتمرق المسايطرق و اا  مخمادق الضوضار  تؤخااذ 

و  C10من الكرشم وبر مرشح يتسلم من اموضر  
C11  و R8  هذه القاي  تمناع تاردد اسط ار  البارل   .

60KHz  من جن يىل إل  مادخل المضاخ  السامعي

Oوتجع ا في حرلة تحميل زادد  verloading  .  دادرق
مخماادق الضوضاار  هااي مضااخ  تياارر مسااتمر حيااث 

د والااذ  يتىارم كبوابااة. D1تسايطر و اا  الثناردي 

 د C13وبر  D1تىل اسشررق السمعية إل  



 تطبيقات اؽبواة / سرمد نافع-ادسااللكًتونيات اإلصدار الس

 ٔٔٗ 

 

كل
الش

1 
ور 

زست
تران

ة ال
رحل

ة م
شار

 اإل
رؾ

تت
Q

1
 

خم
مض

ت 
تورا

زس
تران

 .
دني

لمع
ب ا

جا
الح

ؿ 
خال

ب 
ي ثق

ر ف
 يم

لك
ر س

عب
 

م 
ديو

الرا
دد 

لتر
ا

R
F 

س 
مقاب

في 
تة 

مثب
اء 

وض
لض

ة ا
مد

مخ
رة 

كدائ
رة.

لدائ
ع ا

جمي
ح ت

للو
ا( 

ر لن
ظاى

ير 
)الغ

ي 
مام

 األ
وجو

ى ال
 عل

ت(
وكتا

)س
 



 اإلصغاء إىل الًتددات العالية جداً 

 ٔٔ٘ 

 
 

تشاىد في الصورة لوح المضخم السمعي كىو مرفوع عن الشاسيو من خالؿ أربعة )براغي(. البطاريات في  3الشكل
عندما يتم تجميع الوحدة. Back Plateاسكتها ترفق إلى اللوحة المعدنية الخلفية م

ولكان ت يمكنهار العباور ونادمر يكاون الثناردي منحاارز 
 يسات   المسااتقبل.   وناادمر reverse-biasedوكسايرً 

وناد  D.C. Levelإشررق ف ن مستوب التيرر المستمر 

ل يرت ااعد يكباار هااذا اترت اار R4و  L4الوىاا ة بااين 
Qخااخل  Qو  3 ويت  ااب و اا  اتنحياارز العكسااي  4

.   هاذه العم ياة تسامح لرشاررق D1ل ثنردي )البوابة( 

السمعية برلمرور إل  مدخل المضخ  السامعي.   إذا 
 D1انقطعت اسشررق الراديوية المست مة فا ن الثناردي 

ساينحرز وكسايرً ماارق ثرنياة مان خااخل ال ولتياة و اا  

يمكااان لضوضااار  وت  R18و  R17الوىااا ة باااين 
 جن تمر خخلا. detector hissالكرشم 

الااذ  تااراه فااي ذو المحااولتين المضااخ  الساامعي 

داد دار  ببنرداا ىارحب المقارلد ولكان الناول  1الشاكل
جارهز الىانع الااذ  ذكار فااي دردماة المااواد جياد بماار 
يك ايد ويحتار  إلا  ومال د يال وفاي الواداع فا ن ج  

بل داد مضاخ  سامعي تحات ياد مان يارو  بنار  المساتق
 ي ي برل ر .

اسااتعم نر مااع هااذا المسااتقبل بطرريااة لت ذيااة دساا  
لت ذياااة القسااا   جخااارب التاااردد الرادياااو  وبطررياااة

السمعي.   اساتعمرل بطررياة م اردق تتسابب فاي ميال 

 motor-boatingالجهرز إل  إىدار ىوت القررب 
جو كمر يسميا المىريون )لنش البحر( وهاو ىاوت 

بسابب  وارب القطار)بقبقاة( يشابا ىاوت محركارت دا

بين دادرق مخمدق الضوضار   interactionالتعرطي 
Squelch Circuit  والمضااخ  الساامعيAudio 

amplifier  خرىاة وناادمر تاازداد الممرنعااة الداخ يااة

 ل بطررية ب عل اتستعمرل والتقرد .

 Constructionالتركيب 
ت ىايل البناار  الميكاارنيكي لجهاارز ىاارحب المقاارل 

لمساح  Staked nutsناول يتضامن ىارموتت مان 
لو  الدادرق وجلوا  الحجب في الهيكل.   وهذه دد ت 
تتوفر لمن يبنون امجهزق فاي المنازلد لكان املاوا  

المعدنيااة ذات الحرفاااة المثنياااة والتااي تبااارل بخمساااة 
 ووشرق سنترت في المخرزن تكون مخدمة جداً.
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