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 :وبعد .. محمد ؛ وعلى آله وأصحابه ومن وااله : الحمد هللا ، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا 

: الكهف [}  فََمن كَاَن َيْرُجو ِلقَاء َربِِّه فَلَْيْعَمْل َعَمالً َصاِلحاً َولَا ُيشْرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه َأَحداً{ : يقول اهللا تعالى 

110. [ 

 .صالح العمل ، وصّحة النية به : هذه اآلية تضمنت أمرين جوهريين لقبول أّي عمل كان ، وهما 

إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً ، : (  -صلى اهللا عليه وسلم  –أما النية ، فقد قال النبي 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل : قال اهللا تبارك وتعالى : ( وقال أيضاً  ,)  وابتغي به وجهه

 ) عمال أشرك فيه معي غيري ، تركته وشركه

، وهذا  -تعالى  –وائب العمل لغير اهللا ، شرط عظيم لُيقبل العمل عند اهللا فإخالص النية وتنقيتها من ش

 . أمر يجب على كل مسلم مجاهدة نفسه فيه 

رب : ( ، وقال بعضهم ) ما جاهدتُ شيئاً أشد عليَّ من نيتي ؛ وإنها تنقلب علّي : ( قال بعض السلف 

 ) .عمل صغير تكبره النية ، ورب عمل كبير تصغره النية 

 .راعوا شأن النية عباد اهللا ، فإن أمرها جلل ، فهي ُركن من أركان قبول العمل وصحته عند اهللا ف
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فيما أمر به ، وموافقته فيه ؛ وقد قال  –صلى اهللا عليه وسلم  –أما صالح العمل ، فهو بمتابعة الرسول 

؛ وقال في وصف )  و ردمن عمل عمالً ليس عليه أمرنا فه: (  -صلى اهللا عليه وسلم  –في ذلك النبي 

 ) . ما أنا عليه اليوم وأصحابي( : الفرقة الناجية 

وأصحابه ال يخرجون إلى غزوة حتى ُيعدوا ما وسعهم من عّدة   –صلى اهللا عليه وسلم  –وقد كان النبي 

َباِط الْخَْيلِ تُْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ َوَأِعدُّواْ لَُهم مَّا اْستَطَْعتُم مِّن قُوٍَّة َوِمن رِّ{ :  -تعالى  –، استجابة ألمر اهللا 

{ :  - تعالى  –وكان من ذلك أخذهم بأسباب الحيطة والحذر ، كما قال ] .. 60: األنفال [}  اللِّه َوَعُدوَّكُْم

 .] 71: النساء [}  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ خُذُواْ ِحذَْركُْم فَانِفُرواْ ثَُباٍت َأوِ انِفُرواْ َجِميعاً

في الجهاد ، وليعلم أن تأخر  –صلى اهللا عليه وسلم –فمن أراد أن ُيجاهد في سبيل اهللا ، فليتبع منهج النبي 

، واهللا  -عليه السالم  –هدي نبيه  تباعاإنما هو لتقصيرنا في  –عز وجل  –النصر الموعود من عند اهللا 

    .المستعان 
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  :تعريف اإلشارة 

تعتبر اإلشارة و النقاطو كافة المراكزو بين جميع الوحدات االتصالن هي مجموعة من الوسائل التي تؤّم 

، حيوية مقارنة مع غيرها من متطلبات العمل العسكري الجهادي وامل الحساسة التي تمتاز بنشاط ومن الع

 المجموعاتو بين الوحداتتنسيق و ربطو كهمزة وصلو اإلرشادو تستخدم بشكل عام في عملية التوجيهو

  .العاملة 

  : ثالثة أقسام  إلى االتصاالتقسم وسائل نت  : االتصاالتأنواع وسائل  •

  .بصرية و سمعية: المباشرة  -1

  .الفيزيائية  -2

 . الالسلكية و السلكية -3

  

   :المباشرة  االتصالوسائل  -1

أما البصرية ... الصوت البشري و األجراسو األبواق استخدامكعبر السمع  االتصالهي التي يصل فيها و

  ...الوسائل الدخانية و البيارقو األعالمو األنوارو المرايالفة مثل الوسائل المرئية المخت استخدامفهي عبر 

  : حسناتها من •

   االستخدامسهولة   - أ

 : السيئات أما •

 .ذا حدث سوء للتنفيذ أو للفهم إلك ذو تعتبر قابلية الخطأ فيها كبيرة  - أ
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 .ها بشكل مضاد في حال كشفها استخدامقدرة العدو على   - ب

  .ال يستفاد منها في المسافات البعيدة   - ت

 

  :الفيزيائية  االتصاالتوسائل  -2

كالب مدربة  ،حمام زاجل ( نسان أو حيوان الشفهية بواسطة إو البرقيات الخطيةو رسال الرسائلإهي و 

. ( 

 : حسنات الوسيلة الفيزيائية •

ة غير المعنيين لعند نجاحها فال أحد يعلم ما في الرسا ها من األفضل أمنيااستخداميعتبر   - أ

  .بها 

 : سيئات الوسيلة الفيزيائية •

 .تأخر الرسائل   - أ

  . التحقيق و تعرض الرسائل للكشف في حالة األسر  - ب

 

   :الالسلكية و السلكية االتصالوسائل   -3

  . موجات كهرومغناطيسية و عبر موجات الكترونية االتصالهي لتأمين و

 :الوسيلة السلكية حسنات  •

 .أمنّياتها جيدة   - أ

 . آمن و بشكل مستقيم االتصال  - ب

  .حالة الطقس و التشويشو ال تتأثر بالعوامل الجغرافية  - ت

 :سيئات الوسيلة السلكية  •

 .التخريب و تتأثر بالقصف  - أ
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طائرات فنطاق عملها و سفنو بين اآلليات المتحركة من شاحنات لالستخدامغير قابلة   - ب

 . ور بين المراكز األرضية الثابتة صمح

 .الصيانة و وقت كبير للتمديد إلىبحاجة   - ت

  . ال يستفاد منها في حالة الهجوم   - ث

 :سلكية حسنات الوسائل الال •

 .عملي و فيها سريع االتصال  - أ

 . االبتالءاتغيرها من و النيرانو ال تتأثر بالقصف  - ب

  .بين الوحدات المتحركة  االتصالن تؤّم  - ت

 :الالسلكية سيئات الوسائل  •

األماكن و العوامل الجغرافية كالوديانو صواعقو مطرو تتأثر بالعوامل الجوية من غيوم  - أ

 .المقفلة 

   .تتأثر بوسائل التشويش الحديثة   - ب
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  : تعريف جهاز الالسلكي  •

هذه  وتقسم Transceiver ليزيةجيعرف باللغة االنو واالستقبال هو جهاز يدمج بين خاصيتين اإلرسال

  . transmitter / receiverشقين إلىالكلمة 

نرى تردد الموجة على الشاشة الموجودة في و و يتم تحديد موجة البث بواسطة مفاتيح موجودة في الجهاز

  . الجهاز 

  . مستبدلة بأرقام و يوجد أجهزة موجاتها محددة سابقا:  مالحظة

  : همصطلحات •

 - transmit  :يظهر على شاشة الجهاز بالشكل التالي و البث :TX  .  

- receive  :يظهر على شاشة الجهاز بالشكل التالي و استقبالRX  .  

- HERTZ  :تظهر على و صعودا في الثانية الواحدةو هي حركة الموجة أيا كان الموجة شكلها هبوطا

   . Hz:  شاشة الجهاز بالشكل اآلتي
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 : أنواع أهمها  إلىتقسم أجهزة الالسلكي  •

 HF ( high frequency)   - أ
  2meterيعرف أيضا بال و VHF ( very high frequency)   - ب

 UHF ( ultra high frequency)   - ت
 SHF ( super high frequency )   - ث

  :  االتصاالتقاعدة في علم  •

  . كلما انخفض التردد أصبحت الموجة طويلة و كلما ارتفع التردد أصبحت الموجة قصيرة

   :قواعد ثابتة  •

  ) .الثانية /شوط( التردد ) / الثانية/متر(سرعة الضوء = طول الموجة 

  ) . الثانية /متر(  300000000=  )ثابتة( سرعة الضوء

  : 1 تمرين

  . احسب طول الموجة باألمتار  ،) الثانية /شوط(  155000000كان التردد يساوي  إذا 

  .متر تقريبا  2=  300000000/155000000= ول الموجة ط



 

11 

  : 2تمرين 

  أحسب التردد الالزم للحصول على موجة بطول متر ونصف متر 

  طول الموجة/ سرعة الضوء = التردد : العالقة تصبح 

 200Mhz) = الثانية/شوط( 200000000=  300000000/1,5=  )الثانية/الشوط(التردد 

  Mhzيتم التعبير عن الترددات الكبيرة بالـ : مالحظة 

 1MHz) = الثانية/شوط( 1000000
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  :  االتصاالتتعريف شبكة  •

تكون جميع هذه و واحد) موجة(مرتبطة مع بعضها البعض على تردد  هي عبارة عن عدة مراكز راديوية

  .المراكز تحت إشراف المركز الرئيسي 

  .شبكة حّرة  ،شبكة موجّهة   :نوعين  إلى االتصاالتو تقسم شبكة 

   :شبكة موجهة   - أ
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الفرع اآلخر دون إذن أو أمر من المقر و أن يتصل بالقسم هي التي ال يستطيع كل قسم أو فرعو 

أي أن هذه الشبكة  ،العمل دون إذن  حتى ال يستطيع أي من الفروع الخروج عن موجة، والرئيسي 

  .كامل من المقر الرئيسي و توجيه مباشرو تعمل بإشراف

  :شبكة حّرة   - ب

لكن و الخروج عن موجة العمل دون إذنهو خربالمركز اآل االتصالهي التي يستطيع فيها كل مركز و 

  . المركز الرئيس بشكل غير مباشر  إشرافأي أن هذه الشبكة تعمل تحت  ،يجب إبالغه بذلك 

  : اتصاالتكيفية إنشاء شبكة  •

 :التالية المستلزمات و يجب أن تتوفر األمور اتصاالتمن أجل إنشاء شبكة 

 .تعيين أمراء أقسام مساعدين له و تعيين أمير عام للشبكة  - أ

مع المراعاة التامة  ،الفروع و النقاط الجغرافية الفضلى إلقامة المركز الرئيسي انتخاب   - ب

 . المناطق المرتفعة  اختياريفضل  ،ألمنيات هذه المواقع 

 .محمول و جهزة المناسبة لكل موقع من مركزياتتوزيع األ   - ت

 ،كابالت  ،شواحن كهربائية  ،بطاريات  ،من لوائح صيانة  األجهزةوزيع لوازم ت   - ث

 )المعدة سابقا  الشفراتلوائح  ،هوائيات 

المواقف و لمواجهة التحدياتو بتدريب األخوة تدريبا ممتازا للتعامل مع معداتهم االهتمام   - ج

  .المختلفة 
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 األمنيةتجعله أفضل من الناحية و تحسنهو اإلشارةالقوانين التي وضعت لتسهل عمل و وهي القواعد

بما أن التواصل هو تبادل للمعلومات بين طرفين أو أكثر و .منفعة من هذه الوسائل المختلفة تحقق أكبرلو

  :بالمعطيات التالية  فلذلك عند التواصل يجب على األخ أن يكون قادرا على اإلخبار

  الذي يراه  -1

  الذي يعمله  -2

  العمل الذي أنجزه  -3

   سينجزهالذي العمل  -4

   .الذي يحتاجه  -5

 :تية اآلنقاط الأصول التخابر فنجملها بو أما بالنسبة لقواعد

  القيام بعملية النداء  ده عناسمثم يذكر المستقبل  اسمالمرسل يذكر  -1

  . صقر صقر من غراب أرسل ) : غراب(المرسل   :مثال على ذلك 

  ه مع عبارة أرسل منادي اسمل يقوم بذكر المستقبِ -2

  ،صقر صقر من غراب أرسل ) : غراب(المرسل   :مثال 

  .أرسل منادي صقر  ) :صقر(المستقبل 

  يسمع بشكل أفضل و على النداء أن يكون أقله مزدوجا حتى يفهم -3

 صقر صقر   :مثال 
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  . ال تدل على طبيعة األخوةو سالميةإالحركية ذات صفة  األسماءيجب أن ال تكون  -4

  ، كي ال تلتبس على المستقبلمتشابهة  ةاألرقام المستخدمو األسماءن ال تكون أيجب  -5

  ...حامي و رامي ،تامر  سامر و  :مثال 

فضل المحاولة في وقت ردا من المستقبل فاأل المرسلق ذا لم يلإعدم تكرار النداء لمدة طويلة  -6

  .الحق 

نتهاء من الكالم ثم نزع اليد واال بشكل صحيح قبل التكلم على الجهاز) المبدل(يجب كبس البدال  -7

   .عن البدال 
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 األعدادو التي توضع مقابل الكلمات )حرفية  ،كالمية  ،عددية (  الرموز ضعن بع هي عبارة الشفرة

 حجمو كتشاف برقياتناالمنع العدو من  أهمية كبيرة وللشفرات ،الجمل المتفق عليها مسبقا و الحاجياتو

  .  منية العملَأو ةيللحفاظ على سرو حداتناو

 . هجومية و دفاعية: نوعين  إلى الشفراتتقسم 

  

   :الهجومية  الشفرة -1

الحاجيات الضرورية للهجوم مثال و تقتصر على الكلماتو الة الهجومهي الرموز التي تستخدم في حو

  . واالقتحام أوامر التقدم

  :الهجومية يجب مراعاة األمور البالغة األهمية التالية  الشفرةأثناء العمل في 

 .السرعة في العمل   - أ

 .الدقة في العمل   - ب

  .األمنّيات في العمل   - ت

التمرس على و يفضل حفظها في الرأسو الهجومية اعتماد الرموز التي تعتمد الحرف الشفرةيفضل في 

من  حذراكل ذلك و الحرقو على ورقة صغيرة سريعة التلف فيكتبهالم يتمكن من الحفظ  وإذا العمل بها

  .وقوعها بيد األعداء 
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  :الدفاعية  الشفرة -2

 صغيرةو تشمل كل كبيرةو المناطق الخلفيةو هي عبارة عن الرموز التي تستخدم في الخطوط الدفاعيةو

  .الهجومية  الشفرةالدفاعية يجب مراعاة نفس القواعد الثالثة السابق ذكرها في  بالشفرةأثناء العمل و

  

   المستخدمة الشفراتجداول  •

  هيو سنتكلم عن ثالث منها الشفراتهناك أنواع عديدة من جداول 

  .األرقام و جدول األحرف ،جدول التردد  ،المواقع و األسماءجدول 

يتكلم األخ  شفرةأو رمز خاص فيه حتى نستطيع معرفة بأي جدول  اسمو يمتاز كل جدول عن اآلخر ب

 .فيقوم بذكر رمز الجدول قبل بدء الكالم  ،المنادي 

  

  المواقعو األسماءجدول  -1

  صابون : رمز الجدول 

  الرمز  الجمل  الرمز   العتاد  الرمز  المواقع   الرمز  األسماء

  114  نريد منكم  فرشاة M16  شمس  حي الصمود  1نور   أبو عبيدة

  115  انسحاب من  نمل  بيكا  قمر   شارع العمل  2نور  أبو ناصر

جي  أربي  نجوم  الرمل تله  3نور  أبو يحيى

7  

  116  هجوم على  كبريت

  117  قصف على  قصب  7سام   مريخ  وادي الذهب  4نور   أبو معاذ
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  :مثال تطبيقي على هذا الجدول 

رسالة مفادها انسحاب األخ  إيصال رمزه جبلو طلبت القيادة من األخ عامل اإلشارة في المقر الرئيسي 

 ، هالرمل لدعم األخوة في تلك التل تلههجومه مع مجموعته على و أبو ناصر من موقعه في شارع العمل

  ... تحام مع القوات الجوية المعاديةال الحتمال 7أخذ مجموعة من صواريخ سام  إلىباإلضافة 

  :يكون النداء على الشكل التالي  

  من جبل  2نور 2نور -

   2أرسل منادي نور  -

  2واضح نور ... ) قصب-114) ... (نجوم -116) ... ( قمر - 115-114... ( صابون  -

 ... واضح جبل  -

  

  جدول التردد  -2

  هالل : رمز الجدول

نداء المركز   التردد  الرمز  النوع

  الرئيسي

نداء الفرع 

  االول

نداء الفرع 

  الثاني

نداء الفرع 

  الثالث

  03  02  01  عصفور 14.500  454  أساس 

  31  21  11  فادي  15.630  ليمون  1حتياطي ا

  حسام  وائل  رامي  110  16.675  854  2احتياطي 
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   :واألحرف  جدول األرقام -3

  صخر :رمز الجدول 

 
130-
120 

120-
110 

110-
100 

100-
90 

90-
80 

80-
70 

70-
60 

60-
50 

50-
40 

40-
30 

140-
130 

 أ ب ت ث ج ح خ د ز ر

150-
 ذ س ش ط ظ ع غ ف ق ك 140

160-
 ل م ن ي و ى ال 1 2 3 150

170-
160 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

180-
170 150 100 25 20 19 18 17 16 15 14 

190-
180 425 400 350 325 300 275 250 225 200 175 

200-
190 2000 1500 1000 900 800 700 600 500 475 450 

210-
200 0 10000 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 

220-
 ! ؟ . ، $ % / ( ) & 210

230-
220 < > : ~ { } # _ + * 
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 :مثال تطبيقي 

  ) 157-102( ،) 139- 120( ،) 141-41( ،) 130- 30( ،) 153- 63= ( 1ياسر 
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VHF TRANSCEIVER 
IC-V8 

 
  .هو جهاز ياباني الصنع  ICOM V8الجهاز الالسلكي 

  .  MHz 714.00 >>-----  136.00ذو مجال ترددات 

  . / watt ---- high  0.5 watt ---- low 5.5 على العمل بصيغتين ذو قدرة

 ثمنه مقبول نسبياو االنتشارواسع و حديثمتطور تم الحديث عن هذا الجهاز خاصة ألنه يعتبر جهاز 

بالد و بالد الحرمينو هذا الجهاز متوافر في بالد الرافدينو )$  180و $ 160يتراوح ثمنه بين ال (

 . الشام واهللا أعلم 
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  .أو عكس عقارب الساعة لتعديل مستوى الصوت  باتجاهحّرك :  مفتاح الصوت -1

  . و ليطفأ أالجهاز  للمدة ثانية ليعم اضغط:  تاح الطاقةفم -2

ترك ا ،مع الحفاظ على الضغطة للبث  اضغط : ( PTT SWITSH , PEDAL) مفتاح البث -3

  .الضغط للتلقي 

هو مفتاح ، و SQUELCHمع الحفاظ على الضغطة لفتح  اضغط:  SQUELCHمفتاح ال  -4

  .لى األقوى إلتخميد اإلشارات من األضعف 

  .الموجة المراد تشغيلها  الختيار:  فوق/مفتاح ال تحت -5

تطبيق الخيارات المختلفة الموجودة و هااستخدام المرادالموجة  الختيارتستخدم :  لوحة مفاتيح الجهاز -6

  .  )ستشرح بالتفصيل ( الجهاز في

  . BNCيعرف أيضا بموصل ال و : موصل الهوائي -7
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و مكبر ميكروفون أ عند وصل:  ( mic/sp jack ) مكبر الصوتو مدخل فيش الميكروفون -8

  . مكبر الصوت الخاص بالجهاز و خارجي لن يعمل الميكروفون صوت

  .  ستشرح بالتفصيل الحقا في هذا الكتابو : شاشة الجهاز -9

  

  : الجهاز للمرة األولى  تشغيل •

لذلك عند  ،يجب علينا القيام بعدة أمور لتسهيل عملنا على الجهاز الحقا  v8عند شراء الجهاز األيكوم 

تشغيل الجهاز للمرة األولى يجب القيام بعملية إعادة البرمجة األصلية للمصنع إللغاء أي تعديالت خاطئة 

أو حتى من الضغط على المفاتيح بدون معرفة الوظائف الخاصة بها الشراء و قد حدثت خالل عملية البيع

.  

  + (squelch)مفتاح التخميد ) + on/off(نقوم بهذه العملية عبر الضغط على مفتاح الطاقة 

  .يجب الضغط على هذه المفاتيح سويا حتى تعاد البرمجة األصلية للجهاز  ،مفتاح اإللغاء 

ثم القيام  squelchذلك عبر الضغط على زر ال و تخميد اإلشارة يمكن أيضا القيام بتعديل مستوى

  . المستوى المناسب  الختيار أو  بضغط مفتاح

  

  :صفات لوحة المفاتيح  •

  .الثانية للمفاتيح  ستخدامصيغة اال إلىيستخدم للدخول  - 

  .موجة النداء  الختياريستخدم  - 

  .نمط الذاكرة  الختياريستخدم  - 
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  .برمجة الذاكرة و تعديل نمط الختيار يستخدم بعد ضغط > - 

  .يستخدم إللغاء البحث  - 

  .راد التراجع عنها يدخال أرقام أو موجات يستخدم إللغاء إ> - 

  .خالل إدخال رقم موجة معينة  1يستخدم لكتابة الرقم  - 

  . toneال  نمط الختيار يستخدم بعد ضغط > - 

  .خالل إدخال رقم موجة معينة  2الرقم يستخدم لكتابة  - 

  .  on/offرنّة الجيب  نمط الختيار يستخدم بعد ضغط > - 

  .خالل إدخال رقم موجة معينة  3يستخدم لكتابة الرقم  - 

  .  toneالبحث عن ال  نمط الختيار يستخدم بعد ضغط > - 

  .خالل إدخال رقم موجة معينة  4يستخدم لكتابة الرقم  - 

  + )  ، -( سواء  duplexerال  نمط الختيار يستخدم بعد ضغط > - 

  .خالل إدخال رقم موجة معينة  5يستخدم لكتابة الرقم  - 

  .البحث عن الموجات العاملة حاليا  نمط الختيار يستخدم بعد ضغط > - 
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  .خالل إدخال رقم موجة معينة  6يستخدم لكتابة الرقم  - 

  .نمط تخطي أرقام الموجات محفظة سابقا  الختيار يستخدم بعد ضغط > - 

  . خالل إدخال رقم موجة معينة  7يستخدم لكتابة الرقم  - 

  . priority نمط مشاهدة األولوية الختيار يستخدم بعد ضغط > - 

  .خالل إدخال رقم موجة معينة  8يستخدم لكتابة الرقم  - 

  . خيار إعداد الجهاز إلىللدخول  يستخدم بعد ضغط > - 

  .خالل إدخال رقم موجة معينة  9يستخدم لكتابة الرقم  - 

  . LOWأو  HIGHبين ميزة العمل  الختيار يستخدم بعد ضغط > - 

  .خالل إدخال رقم موجة معينة  0يستخدم لكتابة الرقم  - 

  . DTMF memoryنظام ال  إلىللدخول  يستخدم بعد ضغط > - 

  . SQUELCH نمط كود عملية ال الختياريستخدم  - 

للقيام بعملية قفل لمفاتيح الجهاز ما  يستخدم بالضغط لمدة ثانية بعد ضغط  -  

  . squelchمفتاح التخميد  ،مفتاح البث  ،مفاتح الطاقة : عدا المفاتيح التالية 
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  : صفات شاشة الجهاز •

  

  .   مفتاح ال استخدام إلىهو يشير و مؤشر الوظيفة الثانية -1

  .  skipيظهر حين تكون القناة في الذاكرة معدة للتخطي و مؤشر تخطي القناة -2

  + .أو الخيار  –سواء الخيار  duplexerمؤشر ال -3

  . TONE ENCODERمؤشر ال -4

  .مؤشر رنّة الجيب  -5

   . TONE SQUELCH مؤشر ال -6

  . TONE وهو ضمن عمليات ال DTCS مؤشر ال -7

 . PTTيظهر عند القيام بعملية البث أي عند الضغط على مفتاح البث و مؤشر البث -8

 .تعرف أيضا بإبرة التلقي و إشارةيظهر عند تلقي أي و مؤشر اإلشارة  -9

 

  

  األضعف إلى >>>>>============================ من األقوى 
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  . WATT 0.5أي  LOW مؤشر العمل عند الخيار - 10

  .مؤشر قفل لوحة المفاتيح  - 11

  .أرقامها و القنوات وأسماء الموجات العاملةيظهر  - 12

  .ظة في الذاكرة عند تقليبها ويظهر أرقام القنوات المحف، ومؤشر الذاكرة  - 13

  .يظهر عند القيام بعملية اإلعداد للحفظ ، ومؤشر نظام الذاكرة  - 14

  . مؤشر نظام اإلطفاء اآللي  - 15

 

  :برمجة قنوات الذاكرة  •

  ) . يشمل هذا المجموع قناة النداء ( قنوات ممكن تحفيظها  107يحتوي هذا الجهاز على مجموع 

  : خطوات البرمجة هي كاآلتي 

  .... ) أو غيره  scan ،  أو (الموجة المراد تحفيظها على ذاكرة الجهاز  باختيارقم  -1

عدة   أو ثم قم بالضغط على مفتاح  ثم على مفتاح  على مفتاح  اضغط -2

 فهذا يعني أنك تقوم بتحفيظ قناة النداء  باختيارإذا قمت  ، رقم القناة الذي تريده الختيارمرات 

call .  

لمدة ثانية حتى يتم تحفيظ الموجة على رقم القناة  ثم على مفتاح  على مفتاح  اضغط -3

  .المختارة 

للتقليب بين   أو ثم   ظة على الذاكرة نقوم بضغطوالقناة المحف باختيارللقيام  -4

 . ظة وأرقام القنوات المحف

  

  :القنوات  أسماءبرمجة  •

  :ظة في الذاكرة يجب القيام بالخطوات التالية وللقنوات المحف أسماءلبرمجة 
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نرى بأن الجهاز  ،سويا مع الضغط على زر الطاقة  و إطفاء الجهاز ثم الضغط على  -1

  . االبتدائيةهذه الخيارات تسمى خيارات الضبط و يبدأ مع شاشة من الخيارات

  :حتى تحصل على الخيار التالي   أو القيام بتقليب الخيارات مستعمال  -2

عبر تقليبه مستخدما مفتاح الصوت حتى تحصل  لخيارافتقوم بتغيير إعداد هذا  

  . فتقوم بتثبيته بالضغط على  على الخيار 

عبر التقليب مستخدما  اسمالذاكرة المراد تخصيصها بختر قناة او على مفتاح  اضغط -3

  .  أو 

  . فيظهر لك فراغ لكتابة االسم ثم على  على  اضغط -4

يسرة و  استخداميمكن التحرك يمنة ب ،تقليب بين األحرف مستخدما مفتاح الصوت اليمكن  -5

  .   استخدامب

  .أحرف أو أرقام كحد أقصى  5القناة يجب أن يضم  اسم -6

   .للخروج من هذه الخاصية و لتثبيت خيارك مفتاح  اضغط -7

  

  : قنوات الذاكرة المحفظة سابقا  إحدىإلغاء  •

 ذلك لضرورة ما ربما لعدم الحاجة إليها بعد اآلنو بقااقنوات الذاكرة التي حفظتها س إحدىيمكنك إلغاء 

  : ذلك عبر الخطوات التالية و

عدة   أو ثم قم بالضغط على مفتاح  ثم على مفتاح  على مفتاح  اضغط -1

  .رقم القناة الذي تريد إلغاءه  الختيارمرات 
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  . ثم على مفتاح  على مفتاح  أخرىقم بالضغط مرة  -2

  .ه القناة من الذاكرة ذلمدة ثانية فيتم إلغاء ه ثم على مفتاح  ثم مفتاح  -3

  .تنجح العملية  إال لنو ثواني 4خالل فترة  3و 2يجب أن تتم الخطوات : مالحظة 

 

  : TONEال خاصية  •

من الحديث معينة   TONE شفرةالمتفقة على و األجهزة المختارة لهذه الخاصية تمكن TONEالخاصية 

لكن يمكن لهذا ، و الشفرةفيما بينها دون إمكانية دخول أي أحد آخر على نفس الموجة لكونه ال يملك هذه 

ات العمل موج إلىإذن هذه الخاصية فقط تمنع المتطفلين من الدخول  ،للحديث الجاري  االستماعالشخص 

  :أما عن طريقة إعدادها 

  .لى اإلعداد للدخول إ ثم المفتاح  على مفتاح  اضغط -1

  :حتى تحصل على الخيار التالي   أو القيام بتقليب الخيارات مستعمال  -2

عند العمل  أو  TONE CTCSSعند العمل بصيغة  

  . TONE DTCSبصيغة 

  . منهم عبر التقليب بمفتاح الصوت  الختياررقم ممكن ا 50فهناك  للشفراتأما بالنسبة 

  

  . PEDAL أو PTTم المناسب ثبته عبر ضغط مفتاح التبديل قالر اختياركعند  -3
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ذا أردت العمل إ حتى يظهر لديك  ثم المفتاح  على مفتاح  اضغط -4

 DTCSردت العمل بخاصية إذا أ أعد الخطوة حتى تحصل على ، و CTCSSبخاصية 

.  

 استخدامذا علمت بهذه الخاصية تمكنك إ tone scanبخاصية  v8 يتمتع جهاز االيكوم: مالحظة 

 تضغط مفتاح  أنأردت الدخول على الموجة الخاصة بهم يكفي و toneأشخاص للخاصية ال

)  أو أو (خيارك الذي تريده كرر العملية حتى تحصل على و  ثم مفتاح

  اضغطمتطابقة عند إذن  شفرةحتى يجد  toneال  شفراتفيقوم الجهاز بإجراء مسح على كافة 

   .إليقاف البحث فيمكنك بذلك التفوق في هذا المجال 

 

  :خاصية رنّة الجيب  •

 به في حين غيابه عن جهاز الالسلكي االتصالن أحدا ما قام بإلبالغ المستخدم بأهذه الخاصية تستخدم 

تبع خاصية رنّة الجيب ا استخدامأردت و تصال من قناة أو موجة معينةلذلك عندما تكون بانتظار او

  : الخطوات التالية 

  . موجة أو قناة العمل  باختيارقم  -1

 تم شرح الكيفية(  DTCSأو  CTCSSكنت تريد العمل المتفق عليها سواء  الشفرةباختيار قم  -2

   ) . tone في خاصية ال 2و 1مراجعة الخطوات  سابقا

أردت العمل  إذا حتى يظهر لديك  ثم المفتاح  على مفتاح  اضغط -3

 DTCSالعمل بخاصية  أردت إذا أعد الخطوة حتى تحصل على ، و CTCSSبخاصية 

 .  
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 تظهر عالمةو فيتم تشغيل صيغة رنّة الجيب ثم المفتاح  على مفتاح  اضغط -4

  .  

 يصدر الجهاز رنّة لمدة ثالثين ثانيةالمعمول بها  الشفرة تطابقعندما يتلقى الجهاز إشارة  -5

الثالثين ثانية يكفي الضغط على أي مفتاح  انتهاءالرنة قبل  إليقاف ، تومض إشارة الو

  . للجهاز 

  . PTT ، PEDALيكفي ضغط مفتاح اإلرسال  إليقاف الوميض إلشارة  -6

 

  : DUPLEXERخاصية ال  •

يتمتع ، وخرى البث على موجة أو من التلقي على موجة معينة اختيارهاخاصية الدوبليكسر تمكنك عند 

هذه و 20.00MHzهذا الجهاز بأفضلية في خاصية الدوبليكسر إذ يبلغ مدى التباعد الممكن إعداده 

  .فعند التباعد يصعب تتبع المخابرة  لالتصاالتالخاصية تعتبر من أهم األمور لما توفره من أمنيات جيدة 

  :تم عبر الخطوات التالية أما عن طريقة إعداده فت

 نقوم بالتقليب بين الخيارات مستخدمين  ، ثم  نقوم بضغط مفتاح ال  -1

  . حتى نحصل على الشاشة التالية   أو

نثبت الخيار و مستوى التباعد الختيارتجاه الساعة أو بعكس انقوم بإدارة مفتاح الصوت مع  -2

  ) .( ptt , pedal بالضغط على مفتاح البث أو ال

فتختار إشارة  ثم  قم بالضغط على مفتاح ال  duplexerلتفعيل خاصية -3

  . كرر الخطوة تخرج من هذه الخاصية  ،(+) ثم كرر الخطوة فتختار إشارة ) -(
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 مستوى التباعد  باختيارقمت و إذا كانت موجة العمل  : مثال 

بمجرد ضغط مفتاح المبدل  يصبح لدينا الشكل التالي) -(إشارة ال  باختيار قمتو

بمجرد نزع يدي عن مفتاح و ن الموجة التي أبث عليها أصبحت كالتالي أسنجد ب

  (+) .على هذا فقس بالنسبة إلشارة و تلقى عليهاأالتي سوف  األصليةالتبديل ترجع الموجة 

  

 :  ANTENA أنواع الهوائيات •

هي ذات موصل و هناك ثالثة أنواع من الهوائيات vhfنوع  HANDY يدوياالمحمولة  لألجهزةبالنسبة 

  .أنثى و ذكر هذه صورتهو BNCيدعى ) قابس  ،فيش (

  

1-  RUBBER : وع داخل غالف مطاطضهو عبارة عن هوائي ملفوف بشكل حلزوني موو 

مه حجو  االلتواءات و تحمل الصدماتله حسنات كثيرة منها ... ا استخدامو هو األكثر شيوعاو

  ...استقباله ضعيفا بالمقارنة مع األنواع األخرى و رسالهالصغير أما عن سيئاته فيعتبر إ
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 صورة الهوائي متصل بالجهاز

  

2- ROD : هو موضوع داخل غالف مطاطي و مفرودو يوجد منه نوعان حلزوني.  

  . واءات تلعدم القدرة على تحمل االو الطولمن سيئاته و االستقبال الجيدو رسالحسناته اإل

  

  . rodيحمل جهاز السلكي مركب فيه هوائي نوع  -حفظه اهللا- أسامة بن الدن الشيخوهذا 
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  .غيرها و يعطي أفضل نتيجة في المدن بين المباني rodنجد بأن الهوائي 

  

3- TELESCOPIC : من  حد بعيد بهوائيات أجهزة الراديو المنزلية إلىهو هوائي شبيه و

أما  ،قابلية التحكم بطول الهوائي و قابلية ضبط طول الموجةو االستقبال الجيدو رسالحسناته اإل

 . عدم قدرته على تحمل الصدمات و عن السيئات منها اللمعية بسبب لونه

هذا بسبب أنه يعطي أفضل و يةجد بأن هذا الهوائي يستخدمه بكثرة إخواننا في المناطق الجبلن

 .نتيجة في المناطق المفتوحة 

 
 

 وهذه الصورة وهو مغلق في غالفه هذه صورة له وهو مفتوح تماما
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 مالحظات مهمة :

هناك بعض الخواص و أهمها إلىبل تم التطرق  icom v8لم يتم شرح جميع خاصيات جهاز  -1

ربما ، وغيرها و repeater ال أجهزة استخدامذلك عند القيام بو بحث مطول إلىالتي تحتاج 

  .يتم البحث فيها في دراسة أخرى 

 ، yausu ، alinco هناك العديد من أنواع الالسلكي المنتشرة في األسواق منها -2

kenwood بنفس الخيارات المشروحة مع  -مبدئيا  - لكن جميعها تتمتع و غيرها من األنواعو

   .فكل أخ يشتري الجهاز الذي يناسبه  ،وارق بسيطة باإلعدادات ف
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  :إنتاج 

  مركز الدراسات والبحوث التقنية

1430-2009  
  

 


