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مفاهيم هواة الالسلكي
هواية الالسلكي:
تراعي مشاعر اآلخرين .....
هاوي الالسلكي ال يتعمد املناداة والتحدث بطريقة تقلّل من متعة اآلخرين.
الوالء .....
هاوي الالسلكي يقدم الوالء ،والدعم للهواة اآلخرين ،ولألندية احمللية ،وجلمعيات هواة الالسلكي التابعة لالحتاد
الدولي لهواة الالسلكي في بلده والتي من خاللها يتم متثيل هواية الالسلكي في احملافل احمللية والدولية.
متقدم ....
ّ
يحافظ على محطته متطورة وحديثة .وبطريقة بناءة وبكفاءة .وتدريبه على املمارسة فوق الشبهات.
اجتماعي و لطيف....
يعمل ببطيء وصبر حني يطلب منه ذلك ،ويقدم النصيحة واملشورة للهواة املبتدئني ،لطيف في املساعدة ،متعاون
وينظر إلى مصالح اآلخرين .هذه عالمات من روح هواة الالسلكي.
متوازن...
الراديو هو هواية ،وال تتضارب مع الواجبات جتاه األسرة ،والعمل ،والدراسة واملجتمع.
وطني...
محطته ومهاراته دائم ًا على استعداد خلدمة بلده ومجتمعه.

 -اقتباس من قانون الهواية األصلي ،الذي كتبه السيد  /بول م .سيجال  W9EEAفي عام .1928
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 -Iاملقدم ـ ــة
 .1.Iترحيب
معظم هواة الالسلكي أو الذين لهم طموح في ممارسة هواية الالسلكي ،الذين يقرؤون هذا الدليل رمبا يكونون
مستجدين في هواية الالسلكي .إلى عهد قريب ،كان املستجدون في الهواية يتركون للتعامل مع املوجات ،مع قدر يسير
من املساعدة ،إن وجدت ،ومن دون أي إرشادات أو تدريب حول كيفية التصرف في الهواء.
هل تستطيع التخيل أن يتم إطالق املرء في الشوارع ،وسط زحام في حركة املرور ،من دون وجود أي شخص يعلمه
كيفية قيادة السيارة أو كيفية التصرف على الطريق؟ هذه الفكرة في حد ذاتها تبدو مخيفة ملعظمنا .الظهور على
الهواء عبر موجات الهواة من دون إعداد كاف لهذه التجربة الرائعة ميكن أن يكون مرعبا بالقدر نفسه ،على أقل تقدير.
لكن ال داعي لإلصابة بالذعر على الرغم من كل شيء ،ألن كل شخص تعني عليه يوما ما قيادة سيارة ألول مرة ،وكل
هاوي كان ذات يوم مستجد ًا في بادئ األمر.
مرحبا بكم في عالم هواة الالسلكي ،مرحبا بكم في موجاتنا الالسلكية .هذه الوثيقة سوف تساعدكم على االستمتاع
بشكل أفضل بهذه الهواية الرائعة ،من البداية .ال تنسوا أن هواية الالسلكي ،هواية رائعة ،والهواية بحكم التعريف هي
الشيء الذي تستمتعون بها!
ال ينبغي على القارئ أن يسمح لنفسه بأن تعيقه العديد من القواعد الواردة في هذا الدليل ،معتقد ًا أنها ستقلل من
املتعة والرضا اللتني يحرزهما من إجراء االتصاالت الالسلكية .من السهل أن يفهم املرء هذه القواعد ،وسوف تصبح
بسرعة تلقائية قاعدة للسلوك لكل هاوي ذو نوايا حسنة.
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ينقسم هذا الدليل إلى ثالثة فصول رئيسية:
 -Iاملقدم ـ ــة
ملاذا هذا الدليل؟
 .IIالتشغيل العام
ينطبق هذا القسم على جميع هواة الالسلكي ،أيا كان نوع التشغيل الذي ميارسونه:
< الدردشة ) ( rag chewing
< اقتناص احملطات ) ( DX chasing
< املسابقات )  ... (Contestingالخ
 .IIIالتشغيل املتقدم
يغطي هذا القسم موضوعات مرتبطة أساس ًا في :DXing
< عمل محادثة  QSOفي pileup
< استخدام DX Cluster
< شبكات DX
< تكون هاوي مشغّ ل حملطة  DXنادرة
< حاالت الصراع ..الخ
 .2.Iقواعد سلوك هاوي الالسلكي
 .1. 2.Iاملبادئ األساسية
املبادئ األساسية التي ينبغي أن حتكم قواعد السلوك على موجات هواة الالسلكي كاآلتي:
< الشعور االجتماعي ،الشعور باألخوة ،والروح األخوية :إن عددا كبير ًا منا ميارس هواية الالسلكي على نفس
موجات األثير( ،ملعبنا) .نحن لسنا وحدنا أب��داً .كل الهواة اآلخرين إمنا هم زمالؤنا ،وإخواننا وأخواتنا،
وأصدقاؤنا .عليك أن تتصرف على هذا النحو .كن دائما مراعي ًا لشعور اآلخرين.
< التسامح :ليس كل الهواة يشاطرونك بالضرورة آراءك ،كما أن آراءك قد ال تكون األفضل .يجب أن تفهم أن هناك
أشخاصا آخرين لهم آراء مختلفة حول موضوع معني .كن متسامحا .هذا العالم ليس لك على وجه احلصر.
إن مثل هذا السلوك ال يع ّبر شيئ ًا عن
< التأدب :ال تستخدم أبد ًا لغة وقحة أو ألفاظ ًا نابية عبر موجات الهواةّ .
املوجه إليه الكالم ،ولكنه يعبر عن الكثير حول الشخص الذي يتصرف بتلك الطريقة .سيطر على
الشخص ّ
نفسك في جميع األوقات.
< التفهم :عليك أن تفهم أنه ليس كل شخص ذكي أو محترف بطريقة مهنية مثلك .إن كنت تريد أن تفعل شيئ ًا
حيال ذلك ،تصرف بصورة إيجابية (تساءل :كيف ميكنني املساعدة ،كيف ميكنني التصحيح ،كيف ميكنني
التعليم ،بد ًال من أن تكون سلبي ًا وتلعن وتشتم ،وتهني وما إلى ذلك).
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 .2.2.Iخطر الصراعات
جميعنا في ملعب واحد ،األثير :يريد كل الهواة ممارسة ألعابهم أو يريدون مزاولة رياضتهم ،ولكن يجب أن
يكون كل ذلك في ملعب واحد :أال وهو موجاتنا للهواة .إن وجود مئات اآلالف من الالعبني في ملعب واحد قد
يؤدي في بعض األحيان إلى نشوب صراعات.
على سبيل املثال :قد تسمع ،على حني غرة ،شخصا ما ينادي  CQأو يتحدث إلى شخص آخر على التردد
اخلاص بك (التردد الذي كنت تستعمله لبعض الوقت) .كيف ميكن ذلك؟ أنا كنت هنا منذ أكثر من نصف ساعة
على تردد واضح جدا! نعم ،إنه ممكن؛ رمبا تعتقد احملطة األخرى أنك الذي تعترض ترددها كما اعتقدت أنت
أيض ًا .ورمبا يكون ) (SKIPأو انتشار املوجات قد تغير.
 .3.2.Iكيفية جتنب الصراعات؟
< بأن تشرح جلميع الالعبني ( الهواة ) حقيقة قواعد اللعبة ،وحتفزهم على تطبيقها .إن معظم الصراعات
الفعلية ناجمة عن اجلهل :ال يعلم كثير من الهواة القواعد مبا فيه الكفاية.
< إلى جانب ذلك ،تتم معاجلة العديد من الصراعات على نحو سيء ،وهذا مجدد ًا سببه اجلهل.
< يهدف هذا الدليل عمل شيء ما حيال هذا االفتقار إلى املعرفة ،كما يهدف أساس ًا جتنب الصراعات من كل
نوع.
 .4.2.Iالسلطة املعنوية
< في معظم البلدان ال تعير السلطات املختصة أي اهتمام بالتفاصيل املتعلقة بالكيفية التي يجب أن يتصرف
بها الهواة على موجاتهم ،طاملا أنهم ميارسون هوايتهم وفق ًا للقواعد التي تضعها هذه السلطات.
< يعتبر مجتمع هواة الالسلكي ،إلى حد كبير ،ممارس ًا ملراقبة الذات .وهذا معناه أن االنضباط الذاتي يجب أن
يسود سلوكنا .ال يعني هذا ،على كل حال ،أن ملجتمع الهواة دوائر رقابية خاصة به!
 .5.2.Iقواعد السلوك
ماذا نعني بقواعد السلوك؟ قواعد السلوك مجموعة من القواعد القائمة على مبادئ األخ�لاق ،فض ًال عن
االعتبارات التشغيلية.
< األخالق :حتدد األخالق موقفنا وسلوكنا العام كهواة السلكي .يجب أن تكون لألخالق عالقة بقواعد السلوك.
األخالق هي مبادئ قواعد السلوك.
على سبيل املثال :األخالق تقول لنا أن نعمل عن طيب خاطر وعدم التدخل في اإلرسال الصادر من احملطات
األخرى .هذا هو احلكم األخالقي ،وليس بالعيش بعيد ًا عن القواعد السلوكية مثل الغش في املسابقات.
< القواعد العملية :إلدارة جميع جوانب سلوكنا هناك أكثر من مجرد األخالق ،هناك أيضا عدد من القواعد
املبنية على أساس من االعتبارات التشغيلية وعلى ممارسات وعادات هواة الالسلكي .لتجنب الصراعات نحن
بحاجة كذلك إلى قواعد لتوجيه سلوكنا على موجات الهواة ألن إجراء االتصاالت على هذه املوجات يعتبر أحد
أنشطتنا الرئيسية .نتحدث عن القواعد العملية واملبادئ التوجيهية ،التي تنظم اجلوانب التي ال عالقة لها
باألخالق .إن معظم إجراءات التشغيل (طريقة احملادثة  ،QSOوكيفية االتصال ،وأين يتم التشغيل ،وما معني
 ،QRZوكيفية استخدام رمز  Qوما إلى ذلك) كل هذه تشكل جزء ًا من ذلك .احترام اإلجراءات تضمن األداء
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األمثل والفعالية في احملادثات  QSOsاخلاصة بنا ،وسيكون شيئا رئيسي ًا في جتنب الصراعات .هذه اإلجراءات
جاءت نتيجة للممارسة اليومية على مدى سنوات عديدة وكنتيجة للتطورات التكنولوجية املستمرة.
 .6.2.Iهذا الدليل
< الدليل مك ّرس متام ًا لقواعد السلوك اخلاصة بهواة الالسلكي .اجلزء األكبر من هذه القواعد السلوكية يتكون
من اإلجراءات التشغيلية ،والتي على رأسها املبادئ األخالقية التي تشكل أساس ًا للسلوك العام على النحو املبني
أعاله.
< معرفة قواعد سلوك هواة الالسلكي ال يقل أهمية ،بالنسبة للهواة ،عن معرفة القواعد واألنظمة الوطنية
ومبادئ الكهرباء ،وااللكترونيات ،والهوائيات ،وانتشار املوجات ،وأنظمة السالمة ...الخ
< يهدف هذا الدليل إلى جعل جميع الهواة على دراية بقواعد السلوك في النطاق الترددي للهواة ،سواء كانوا
هواة قدامى أو مستجدين أو مرشحني جدد للهواية.
< وهذا لم يحدث قط حتى اآلن بهذا القدر الكبير من التفصيل ،واملعرفة التفصيلية لقواعد السلوك لم يتم في
السابق إدراجها سواء في مادة للدراسة أو في االمتحان اخلاص باملرشح للهواية .ويبدو أن هذا ،لألسف ،هو أحد
أسباب سماعنا للكثير من أوجه القصور واملخالفات في قواعد السلوك على موجاتنا للهواة.
< إن تدريب املستجدين واختبار معرفتهم أثناء اختبارات الهواة ،من املأمول به أن يقلل من إلزامية العمل على
تصحيح األوضاع على الهواء ،ويجعل موجاتنا مكان ًا أكثر جاذبية لنا جميعا ،حيث يصبح الشتم ،والتشويش
والصراخ قريب ًا مجرد ذكريات سيئة في املاضي.
< للهواة أخطاء فيما يتعلق بإجراءات التشغيل ،ويعود هذا أساس ًا إلى أنه لم يتم تدريبهم قط على كيفية
التصرف بشكل صحيح .وبالكاد مت تدريبهم في هذه املوضوع .ال ينبغي لنا أن نلومهم ،بل ينبغي أن نوفر لهم
التدريب املالئم!
< يغطي هذا دليل إجراءات التشغيل فيما يتعلق مبعظم أمناط انتشار املوجات املستخدمة مثل (،CW ،SSB
.)PSK ،RTTY

 .IIقواعد عامة للتشغيل

 .1.IIلغة هواة الالسلكي :
< تدل كلمة HAMعلى هاوي الالسلكي.
< ينادي الهواة على بعضهم حصر ًا بأسمائهم األولى أو بألقابهم ،وال تستخدم كلمة سيد أو سيدة أو لقب العائلة.
وهذه حقيقة حتى في املراسالت اخلطية بني الهواة مع بعضهم البعض.
< ومن آداب هواية الالسلكي أيض ًا أن يتم استخدام الرمز  73في محادثاتنا اخلطية في بطاقات تأكيد االتصال
( )QSL cardوليس كما يحدث اآلن عندما يقول أحدهم ( )Best 73أو ) )Many 73فهذا استخدام
خاطئ لهذه الكلمة .وال تستخدم كلمة املخلص لك أو أي من الكلمات املستخدمة في اخلطابات الرسمية.
< إذا كنت من مستخدمي مجال  CBفي السابق فيجب عليك مسح اللغة التي اعتدت أن تستخدمها في هذا
املجال من ذاكرتك وأن تتعلم لغة هواة الالسلكي واملفاهيم واملصطلحات املستخدمة فيها بد ًال عنها .كعضو في
مجتمع هواة الالسلكي فمن املتوقع منك أن تعرف وتستخدم املصطلحات واملفاهيم املثالية املستخدمة في هذا
املجتمع والتي تساعد على تقبل مجتمع هواة الالسلكي لك بكل صدر رحب.
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< خالل محادثاتك على الهواء مباشرة مع هواة الالسلكي عليك استخدام رموز  Qاخلاصة بهواة الالسلكي
وبطريقة صحيحة ،وجتنب اإلف��راط باستخدام هذه الرموز في احملادثات الصوتية ( .)PHONEوميكنك
أيض ًا استخدام الكلمات املتعارف عليها أثناء محادثتك ،كما أن بعض رموز  Qأصبح استخدامها شائع ًا حتى
في احملادثات الصوتية ( )PHONEعلى سبيل املثال:
التردد املستخدم
تشويش بسبب اإلنسان
تشويش بسبب الطبيعة
طاقة منخفضة
توقف نهائي عن اإلرسال
مستعد  ،جاهز
توقف مؤقت عن اإلرسال
من املنادي
بهت للصوت
بطاقة تأكيد االتصال
تأكيد
محادثة السلكية
تغيير التردد أو النطاق
موقع احملطة

QRG
QRM
QRN
QRP
QRT
QRV
QRX
QRZ
QSB
)QSL (card
QSL
QSO
QSY
QTH

< فض ًال عن العدد القليل من رم��وز  Qاملستخدمة في احملادثة الصوتية ( ، )PHONEتوجد هناك أيض ًا
مصطلحات مختصرة تستخدم في محادثة املورس  ( CWانظر  ) .28.9.IIوالتي أصبح استخدامها شائع ًا
أيضا في احملادثة الصوتية ( )PHONEوهي :
مع السالمة
قبالت حارة
صديق (صديق قدمي وتستخدم للرجل)
صديقتي (امرأة شابة وتستخدم للمرأة)

73
88
OM
YL

< يجب عليك أن تستخدم األبجدية املنطوقة العاملية بالطريقة الصحيحة ،وجتنب استخدام الكلمات املضحكة
والتي تثير السخرية في لغتك األم ،والتي جتعل الطرف اآلخر من احملادثة ال يفهم ما تقول ،وال تستخدم
األبجدية املنطوقة بطريقة مختلفة في جملة واحدة ،على سبيل املثال :
‘CQ from 9K2HN, NINE KILO TWO HOTEL NOVEMBER, NINE KILO TWO
’HONOLOLO NANCY...
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< اللغة الشائعة االستخدام في هواية الالسلكي ب��دون شك هي اللغة االجنليزية  ،ف��إذا كنت ترغب في عمل
محادثة مع هواة الالسلكي حول العالم فمن الطبيعي أن تكون أغلب محادثاتك باللغة اإلجنليزية ،وال يجب
علينا القول بأنه إذا كان اثنان من الهواة يجيدون لغة أخرى غير االجنليزية فيمكنهم التحدث بها ،على سبيل
املثال اللغة العربية .
< احملادثة بلغة املورس  CWهي اللغة الوحيدة التي من خاللها ال تتحدث بلغة الطرف اآلخر من احملادثة.
< من الواضح أن هواية الالسلكي ممكن أن تكون أداة ممتازة وفعالة لتعلم لغات أخرى جديدة ،وستجد دوما هواة
السلكي مستعدين ملساعدتك في تعلم لغة جديدة.
 .2.IIانصت ) اسمع(
< لكي تكون ه��اوي السلكي جيد يجب عليك االستماع كثيراً ،فبهذه الطريقة تتعلم وتستفيد م��ن خبرة
اآلخرين.
< يجب عليك أن تكون حذر ًا فليس كل ما تستمع إليه يكون مثال جيد للمحادثة ،فسوف تشهد بنفسك الكثير
من املمارسات اخلاطئة لكثير من هواة الالسلكي.
< إذا كنت متواجد ًا في أغلب األحيان وتتحدث إلى هواة الالسلكي يجب عليك أن تكون قدوة ومثا ًال لآلخرين
حتى يحذوا اآلخرين حذوك.
 .3.IIاستخدم عالمة النداء ) (CALL SIGNبالطريقة الصحيحة
< عوض ًا عن كلمة عالمة النداء يستخدم الهواة كلمة النداء كنوع من االختصار وتدل على نفس الكلمة.
< استخدم عالمة النداء كاملة في بداية محادثتك للتعريف عن نفسك ،وال تبدأ احملادثة بالنداء على الطرف
اآلخر مستخدم ًا اسمه الشخصي ،مثال:
السالم عليكم أخوي عبدالله  ،أنا 9K2HN
< استخدم ن��داءك كامال للتعريف عن نفسك للطرف اآلخ��ر ،وال تستخدم جزء من عالمة ندائك للتعريف
SUFFIXحيث تعتبر هذه الطريقة مخالفة لقانون هواية الالسلكي.
< قم بالتعريف عن نفسك خالل محادثتك ،حتى يتسنى للجميع من معرفة عالمة ندائك.
 .4.IIكن دائما رجال مهذب )(GENTLEMAN
< ال تستخدم كلمات مستفزة أو غير مهذبة ،وحتت أي ظرف كان يجب عليك البقاء مهذب ومؤدب.
< يقول جورج برنارد شو :ال يوجد أي اجناز أسهل وأنفع احلصول عليه كما هو األدب والكياسة.
 .5.IIمعيد البث )(REPEATER
< إن عمل معيد البث في املقام األول هو زي��ادة املساحة والتي تستخدمها غالب ًا احملطات املتنقلة واحملطات
اخلارجية في مجال الترددات العالية جد ًا  VHFوالترددات الفائقة العلو .UHF
< استخدم اإلرس��ال بطريقة أحادية االتصال ( )SIMPLEXعندما يكون ذلك ممكن ًا .استخدام معيد البث
( )REPEATERبني محطتني ثابتتني ينبغي أن يكون استثناء.
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< إذا كنت تريد القيام مبحادثة عن طريق معيد البث بينما يكون أشخاص آخرين يستخدمونه مبعنى آخر يكون
مشغو ًال ،يجب عليك االنتظار للوقت املناسب للمداخلة أو للمقاطعة بني املتحدثني والتعريف بنفسك من
خالل عالمة النداء اخلاصة بك.
< استخدم كلمة ( )BREAKللمداخلة في االتصال واألفضل أن تقولها لثالثة مرات متتالية (BREAK
 )BREAK BREAKفي حالة الطوارئ فقط.
< يجب على احملطات التي تستخدم معيد البث االنتظار لثواني معدودة بعد نهاية كل محادثة حتى ال تتداخل
االتصاالت التابعة للمحطات ( )DOUBLINGوحتى تكون هناك فرصة للمحطات اجلديدة التي ترغب في
املداخلة أو املقاطعة مع االتصال ،كما أن القيام بهذه العملية يحمي معيد البث ( )REPEATERمن اإليقاف
املؤقت (.)TIME-OUT
< ال تقوم باحتكار معيد البث ،حيث أن معيد البث ليس ملك لك وحدك أو أصدقاؤك ،كن واعي أن هواة الالسلكي
اآلخرين يرغبون باستخدام معيد البث.
< اجعل محادثتك باستخدام معيد البث مختصرة ،وفي صلب املوضوع.
< ال تستخدم معيد البث في األمور الشخصية أو العائلية ،حيث أن احملادثة التي يقوم بها هواة الالسلكي تتعلق
غالب ًا بتقنيات وآخر مستجدات هواية الالسلكي.
< ال تقوم مبقاطعة أو املداخلة باالتصال بني متحدثني ما لم يكن هناك ما يستدعي ذلك ،حيث يعتبر هذا العمل
غير مهذب.
< عند مقاطعة أو مداخلة محادثة في االتصال مع املتحدثني عبر معيد البث دون أن مترر عالمة النداء اخلاصة
بك ،تعتبر غير صحيحة من حيث املبدأ وغير مشروعة.
< إذا كنت تستخدم في كثير من األحيان معيد بث معني فيجب عليك األخذ بعني االعتبار دعم تلك املجموعة
التي تبقي معيد البث على الهواء.
 .6.IIكيف تقوم باحملادثة )(QSO
< QSOهي احملادثة التي تتم بني هواة الالسلكي باستخدام جهاز الالسلكي.
< ميكنك القيام مبحادثة عامة ( ،)CQكما ميكنك إجابة محادثة أو نداء لهاوي آخر ،أو في حالة انتهائه من
محادثة أخرى.
< ما هي عالمة النداء األولى التي تقوم بها في محادثتك؟ على سبيل املثال إذا كانت احملادثة كالتالي:
9K2HN from A71EM
يتبني من احملادثة أن احملطة الرئيسية هي A71EMمن دولة قطر الشقيقة وتنادي احملطة 9K2HNمن دولة
الكويت .إذن يجب عليك أو ًال أن تقول عالمة النداء للمحطة التي ترغب في محادثتها ثم تقول عالمة ندائك.
< كم ومتى يتم فيها التعريف عن نفسك ؟ في معظم الدول القاعدة هي:
في بداية ونهاية كل إرسال ،وعلى األقل كل  5دقائق خالل احملادثة .سلسلة من املصطلح  OVERالقصيرة غالب ًا ما
تعتبر محادثة فردية .في املسابقات ليس ضروري ًا متام ًا ،من وجهة نظر املشرعون لقوانني املسابقات أن تقول عالمة
ندائك في بداية كل إرسال .قاعدة الـ  5دقائق أصبحت حاجة وشرط حملطات الرصد و التي تستمع لتكون قادرة على
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التعرف باحملطة املنادية .ومن وجهة نظر عملية إن اإلجراء الصحيح الوحيد هو أن تقول عالمة ندائك في كل إرسال
أو محادثة.
<  PAUSEأو  : BLANKعند استجابتك للمحادثة مع هاوي آخر وقبل أن ترد عليه نوصي بأن تقوم بعادة
حميدة هي أن تنتظر ملدة ثانية واحدة قبل أن تبادر باإلرسال والرد على احملطة الثانية وذلك لفحص ما إذا
كانت هناك محطة أخرى ترغب في املشاركة في احلديث واالنضمام إليكم أو استخدام التردد.
< اإلرسال أو احملادثة مدتها طويلة أم قصيرة ؟ يفضل أن تكون احملادثة قصيرة وليست طويلة ،حيث يصبح من
السهل على الطرف اآلخر أن يعلق على كالمك معه.
 .7.IIعن ماذا يتحدث هواة الالسلكي ؟
إن عنوان احملادثة بني هواة الالسلكي يجب أن ذات صلة بهواية الالسلكي .هواية الالسلكي هي هواية تتصل
بتقنيات اتصاالت الراديو في املعنى الواسع لهذا املصطلح .يجب علينا أن ال نضع هواية الالسلكي تتعلق بأمور
التسوق وما سوف نأكله على الغداء.
إليك بعض األمثلة من املواضيع التي ال يجب طرحها في احملادثة بني هواة الالسلكي:
< الديانات
< السياسة
< األعمال احلرة (ميكنك التحدث عن مهنتك ولكن ال ميكنك عمل دعاية لعملك )
< ازدراء ملجموعة معينة (عرقي ،عنصري ،ديني ،جنسي ....الخ)
<  BATHROOM HUMORأي كالم ال تستطيع قوله البنك الصغير ال تقوله لباقي الهواة على الهواء.
< أي موضوع ليس له عالقة ال من قريب أو بعيد بهواية الالسلكي.
 .8.IIعمل محادثة صوتية PHONE
 .1.8.IIكيف تنادي  CQ؟
في بعض األحيان يجب عليك أن تقوم بعملية ضبط قوة اإلرسال جلهاز اإلرسال باستخدام ANTENNA
 TUNERاخلارجي أو الداخلي .هذه العملية يجب أن تكون في املقام األول في  .DUMMY LOADوإذا
كان ضروري ًا فمكن املمكن القيام بضبط قوة اإلرسال باستخدام قوة منخفضة وقبل ذلك يجب التأكد من خلو
التردد من هواة السلكي آخرين.
ماذا يجب عليك القيام قبل كل شيء ؟
< تأكد من املجال الذي ترغب في استخدامه من حيث املسافة واالجتاه الذي ترغب في تغطيته أثناء إرسالك.
بيانات  MUFمنشورة في معظم صفحات االنترنت ،والتي تساعدك في التنبؤ حلالة انتشار املوجات في
الترددات العالية .HF
< تأكد من اجلزء املخصص للمجال الصوتي قبل اإلرسال .دائما احتفظ بنسخة من تقسيم الطيف الترددي
 BAND PLANوالتي يصدرها االحتاد الدولي لهواة الالسلكي  IARUفي محطتك.
< تذكر ،أن اإلرسال الصوتي بتضمني  SSBحتت  MHz 10يجب أن تكون  LSBواإلرسال الصوتي فوق 10
 MHzيجب أن يكون .USB
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< كذلك ،عندما تقوم باإلرسال مستخدم ًا تضمني  USBعلى تردد اسمي ) (suppressed carrierإرسالك
على تضمني  SSBسوف ميتد على األقل  KHz 3فوق هذا التردد .والعكس باستخدام تضمني  LSBسوف
ميتد إرسالك على األقل  KHz 3أسفل التردد الذي يشير إليه جهازك .هذا يعني أن ال ترسل أبد ًا بتضمني
 LSBأسفل التردد  KHz 1.843حيث أن احلد األدنى املصرح باستخدامه في هذا املجال هو KHz 1.840
 ،وال ترسل أبد ًا بتضمني  LSBأسفل التردد  KHz 3.603أو بتضمني  USBأسفل التردد KHz 14.347
وهذا ينطبق على جميع املجاالت األخرى.
إذن

< أنت اآلن جاهز لالستماع لفترة وجيزة من الزمن للتردد الذي ترغب في بدأ اإلرسال عليه واستخدامه ....
< إذا كان التردد يبدو لك أنه غير مستخدم يجب عليك السؤال عما إذا كان هذا التردد مستخدم أم ال ،فتقول:
’ ? ‘is this frequency in use
< إذا كنت قد استمعت فعلي ًا لفترة وجيزة من الزمن ملاذا تقوم بالسؤال ما إذا كان التردد مستخدم أم ال؟
السبب في ذلك يعود إلى أن من املمكن أن يكون الطرف اآلخر من احملادثة في منطقة الوثب SKIP ZONE
بالنسبة إلى موقع محطتك ،وهذا يعني أنه ال ميكنك من االستماع إليه وهو أيضا ال ميكنه االستماع إليك.
وحتدث منطقة الوثب  SKIP ZONEبسبب قريبة جد ًا من املوجات األرضية وفي نفس الوقت بعيدة من
املوجات املرتدة من طبقة األيونيسفير .في املجاالت العالية ملوجات  HFهذا يعني عادة أن احملطة تبعد
عدة مئات من الكيلومترات عن محطتك .فعندما تقوم بالسؤال عما إذا كان التردد مستخدم أم ال سوف يقوم
الطرف اآلخر من الرد عليك بأن هذا التردد مستخدم .فإذا قمت باإلرسال دون السؤال عما إذا كان التردد
مستخدم أم ال سوف تتسبب بكثير  QRMالتشويش للمحطة التي تستخدم التردد.
< إذا كان التردد مستخدم سوف يتم الرد عليك بكلمة “نعم” ’ ‘Yesوفي بعض األحيان بطريقة مهذبة أكثر «نعم
التردد مستخدم ،شكرا للسؤال»
’‘Yes, thank you for asking
في هذه احلالة يجب عليك البحث عن تردد آخر غير مستخدم لتتمكن من استخدامه.

ولكن إذا لم يتم الرد عليك ؟
< يجب عليك أن تكرر السؤال ما إذا كان التردد مستخدم أم ال مرة أخرى ،وإذا لم يتم اإلجابة على سؤالك ميكنك
أن تبدأ مبناداة .CQ
‘CQ from 9K2HN, 9K2HN calling CQ, NINE KILO TWO HOTEL NOVEMBER
’calling CQ and listening
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وميكنك أيض ًا أن تقول في نهاية املناداة:
‘CQ from 9K2HN, 9K2HN calling CQ, NINE KILO TWO HOTEL NOVEMBER
’calling CQ and standing by
وميكنك أيض ًا أن تقول:
‘CQ from 9K2HN, 9K2HN calling CQ, NINE KILO TWO HOTEL NOVEMBER
’calling CQ and standing by for any call
< دائم ًا حتدث بشكل واضح ومتميز ،ونطق جميع الكلمات واألحرف بشكل صحيح.
< القاعدة تقول أنه ميكنك أن تقول عالمة ندائك بحد أدنى مرتني وبحد أقصى أربع مرات خالل املناداة.
< استخدم األبجدية املنطوقة العاملية  alphabet Internationalللتعريف عن عالمة ندائك مرة واحدة أو
مرتني أثناء املناداة.
< من األفضل أن تنادي  CQمبرات متعاقبة منطقية قصيرة عن أن تقوم باملناداة بطريقة طويلة ومملة.
< ال تنهي مناداتك بكلمة  ،OVERعلى سبيل املثال:
‘CQ CQ A71EM, ALPHA SEVEN ONE ECHO MIKE calling CQ and standing by
’Over
حيث أن كلمة  OVERتعني أنك تنهي احملادثة لطرف آخر معك في احلديث وأنت لم تبدأ احلديث مع أي
طرف آخر بعد.
< ال تنهي مناداتك  CQبكلمة  ، QRZحيث أن كلمة  QRZتعني من املنادي ومن الواضح وأنت في مناداتك أنه
لم ينادي عليك أحد بعد  ،وإال فلم املناداة.
< تعتبر املناداة بالطريقة التالية من األخطاء اجلسيمة:
‘CQ 20 CQ 20 from 9K2HN, NINE KILO TWO HOTEL NOVEMBER calling CQ,
’9K2HN calling CQ 20, QRZ
أو
‘CQ 20 CQ 20 from 9K2HN, NINE KILO TWO HOTEL NOVEMBER calling CQ 20
’and standing by QRZ
< إذا كنت تنادي  CQوترغب في االستماع إلى احملطات على تردد آخر غير التردد الذي تقوم باإلرسال عليه
حالي ًا ،عليك أن تشير إلى هذا التردد في نهاية مناداتك ،مثال:
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’‘...listening 5 to 10 up
أو
’‘...listening on 14295
فمجرد قولك أنك تستمع إلى األعلى فقط دون حتديد التردد أو املجال غير كافي لباقي هواة الالسلكي من
القيام مبحادثتك .هذه الطريقة في املناداة تسمى  SPLITأي املناداة على تردد واالستماع على تردد آخر.
< إذا كنت ترغب في املناداة بطريقة SPLITيجب عليك التأكد ما إذا كان التردد الذي ترغب للمحطات األخرى
في االستماع عليه أن يكون غير مستخدم من قبل هواة آخرين ،باإلضافة طبعا ًالتأكد من خلو التردد الذي
سوف تقوم باإلرسال عليه.

 .2.8.IIماذا تعني كلمة CQ DX؟
< إذا كنت ترغب في محادثة محطات بعيدة ميكنك أن تنادي .CQ DX
ولكن ما معنى كلمة DX؟
< في الترددات العالية  HFتعني مناداتك على محطات  DXأنك ترغب في مناداة جميع احملطات التي تقع
خارج قارتك أو بلدك ويكون فيها عدد قليل نسبي ًا من هواة الالسلكي.
< في الترددات العالية جد ًا  VHFوالترددات فائقة العلو  UHFتعني مناداتك على محطات  DXأنك ترغب
وأكثر.
في مناداة جميع احملطات التي تبعد عنك ما يزيد عن  300كم تقريبا
ً
< من خالل مناداتك CQميكنك من اإلصرار على أنك ترغب في محادثة محطات DXفقط .مثال:
’…‘CQ DX, outside Europe, this is
< كن دائم ًا ملتزم ًا في الرد على بعض احملطات التي تكون أنت بالنسبة لها بلد جديد أو أول مره يتحدث إليها،
ميكنك من القيام مبحادثة سريعة معه.
 .3.8.IIاملناداة على محطات معينة ؟
< لنفترض أنني وبعالمة ندائي  9K2RRأريد القيام مبحادثة A71BXوكان لدينا موعد مسبق باحملادثة من
حيث الوقت والتردد  ،ميكنني مناداته بالطريقة التالية:
’‘A71BX, A71BX this is 9K2RR calling on sked and listening for you
< إذا ،وبالرغم من توجيهك أثناء مناداتك أنك ترغب في مناداة محطة معينة ،وتقوم مبناداتك محطة أخرى
غير تلك التي ترغب في محادثتها ،يجب عليك التزام األدب ،ببساطة ميكنك الرد عليه بلباقة بسرعة وإكمال
مناداتك للمحطة التي ترغب في محادثتها.
’…‘Sorry, I have a sked with A71BX
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 .4.8.IIكيف تقوم مبحادثة صوتية ?PHONE

< لنفترض أن إحدى احملطات قامت بالرد عليك من خالل مناداتك :CQ
’‘9K2RR from A61M, ALPHA SIX ONE MIKE is calling you and listening
أو
’‘9K2RR from A61M, ALPHA SIX ONE MIKE over
< شرحنا سابق ًا ملاذا ال نقول كلمة  OVERفي نهاية املناداة ،عندما ترد إحدى احملطات على مناداتك بكلمة
 OVERتعني بأنه يريد منك ال��رد عليه ( ينتظر اإلجابة منك ) ،ولديها احل��ق في إنهاء امل��ن��اداة بكلمة
.OVER
< عندما تقوم محطة أخرى بالرد على مناداتك ،أول ما يجب عليك فعله هو تأكيد االتصال مع احملطة املنادية،
مع إبالغه عن قوة إشارته ،واسمك و موقع احملطة كما يلي:
9K2RR from A61M
حافظ على هذا التسلسل في احملادثة
Thanks for the call, I am receiving you very well, readability 5 and strength 8
غالب ًا ما يتم قراءة قوة اإلشارة من مؤشر اجلهاز
My QTH is DUBAI and my name is MOHAMMAD

ال تقول أنا أسمي الشخصي محمد ،أو أنا أسمي املفضل محمد ،حيث ال توجد تسميات كهذه في هواية الالسلكي
? How do you copy me
’‘9K2RR from A61M, Over
< إذا كنت ترغب باملناداة على محطة تنادي  CQأو  ،QRZقم مبناداتها بعالمة نداء احملطة ملرة واحدة فقط.
يفضل أن ال تذكر عالمة ندائه حيث من الطبيعي أن احملطة املنادية تعرف عالمة ندائها وإمنا تقوم مباشرة
بالرد عليه بعالمة ندائك مباشرة .في املسابقات اخلاصة بهواة الالسلكي ال تقم أبد ًا بالرد على احملطة املنادية
بعالمة ندائها.
< في احملادثة الصوتية تتكون قوة اإلشارة من جزأين :
<  Rوهي اختصار ملصطلح  READABILITYوتعني وضوح اإلشارة.
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< Sوهي اختصار ملصطلح STRENGTHوتعني قوة اإلشارة.
( وضوح اإلشارة )READABILITY
R1
غير واضح
R2
بالكاد واضح
R3
واضح ولكن بصعوبة
R4
واضح دون صعوبة
R5
واضح متام ًا

(قوة اإلشارة)SIGNAL STRENGTH
S1
أشارة باهته أو ضعيفة
إشارة ضعيفة جد ًا
S2
S3
إشارة ضعيفة
S4
أشارة معتدلة
S5
إشارة مقبولة
S6
إشارة جيدة
S7
إشارة قوية
S8
إشارة قوية متام ًا
إشارة قوية جد ًا
S9
< ذكرنا سابق ًا أن ال تستخدم رمز  Qكثير ًا في احملادثة الصوتية ،ولكن إذا استخدمت هذه الرموز فيجب عليك
استخدامها بالشكل الصحيح QRK .تعني مصطلح  READABILITYوهي وضوح اإلشارة  ،و QSA
تعني مصطلح  STRENGTHوهي قوة اإلشارة.
< هناك اختالف واح��د فقط أال وه��و أن مجال  STRENGTHمن  1ولغاية  ،9وف��ي رم��ز  QSAمجال
 STRENGTHمن  1ولغاية  5فقط.
< في احملادثة ال تقول كما نسمع في بعض األحيان:
‘’You’re QSA 5 and QRK 9
ولكن إذا كنت ترغب في استخدام رموز  ،Qيجب أن تقول:
‘’You are QRK 5 and QSA 5
ولكن بالطبع أسهل عليك أن تقول:

‘’You’re 5 and 9

وفي تضمني  CWاستخدام رموز  QRKو  QSAغير موجود ،ويتم استخدام مؤشر قوة اإلشارة  RSTكما سيتم
شرحه الحق ًا.
< ينصح باستخدام كلمة  OVERفي نهاية كل محادثة ،ولكنها ليست ضرورة ،حيث أن احملادثة  QSOالواحدة
تتضمن أكثر من كلمة  OVERحيث أنها تشير للطرف اآلخر أن يبادر بالتحدث.
< إذا كانت اإلشارة غير قوية أو غير واضحة ،ميكنك تهجئة اسمك  ،مثال:
’… ‘My name is FAISAL, spelled FOXTROT, ALPHA, INDIA, SIERRA, ALPHA, LIMA
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ال تقوم بتهجئة االسم بهذه الطريقة
‘…FOXTROT FOXTROT, ALPHA ALPHA, INDIA INDIA, SIERRA SIERRA, ALPHA
’ALPHA, LIMA LIMA
< في احملادثة القصيرة والتي تسمى  RUBBER STAMPتصف من خاللها للطرف اآلخر احملطة والهوائيات
وبعض املعلومات الثانوية كحالة الطقس .كقاعدة عامة احملطة األولى التي تنادي على التردد (احملطة التي
كانت تنادي  )CQينبغي أن تأخذ املبادرة في طرح مواضيع احملادثة  ،فيجب عليك عدم إثارة مواضيع رمبا
احملطة األولى ال ترغب بها ،أو كان قصده من احملادثة في األساس محادثة سريعة وقصيرة.
< خالل بعض الصور النمطية من احملادثات نسمع غالب ًا تطور النقاشات التقنية وتبادل اخلبرات بني هواة
الالسلكي ،مثلما يحدث عندما يتقابل الهواة وجه ًا لوجه  EYEBALLويتبادلون احلديث والنقاش.
< اجلدير بالذكر كذلك هو أن العديد من الصداقات صيغت كنتيجة للمحادثات بني هواة الالسلكي .هواية
الالسلكي في احلقيقة تبني اجلسور ما بني املجتمعات والثقافات واحلضارات املختلفة.
< إذا كنت ترغب في تبادل بطاقات تأكيد االتصال  QSL CARDمع احملطة التي حتدثت معها يجب عليك
ذكر ذلك كما يلي:
‘Please QSL, I will send my card to you via the QSL bureau and would appreciate your
’card as well
ال ميكنك من تأكيد االتصال الذي مت بينك وبني احملطة األخرى إال بعد استالمك لبطاقة تأكيد االتصال
من الطرف آلخر.
< ميكنك إرس��ال بطاقة تأكيد االتصال مباشرة على العنوان البريدي للطرف آلخر أو على البريد اخلاص
بجمعية هواة الالسلكي التابع لها  .QSL BUREAUتقريبا جميع جمعيات هواة الالسلكي واألعضاء في
االحتاد الدولي لهواة الالسلكي  IARUيتبادلون بطاقات تأكيد االتصال ألعضائهم.
بعض احملطات ترغب في استالم بطاقة تأكيد االتصال من خالل املدير البريدي لبطاقة تأكيد االتصال QSL
MANAGERوالذي يقوم مبهمة استقبال وإرسال بطاقات تأكيد االتصال .ميكنك احلصول على املعلومات
اخلاصة في QSL MANAGERمن مواقع اإلنترنت أو مباشرة من هاوي الالسلكي الذي قمت بالتحدث
معه.
< إذا كنت ترغب في إنهاء احملادثة مع احملطة احلالية واالنتقال إلى محطة أخري :
’‘…A61M, this is 9K2RR signing with you and listening for any other calls
< إذا كنت ترغب في إنهاء احملادثة مع احملطة احلالية وإنهاء اإلرسال:
’‘…A61M, this is 9K2RR signing with you and closing down the station
< ميكنك إضافة الكلمة  OUTفي نهاية احملادثة عند رغبتك في إنهاء احملادثة كلي ًا ولكنها نادر ًا ما تستخدم .ال
تقول OVER and OUTحيث أن كلمة OVERتعني أنك تنتظر من الطرف اآلخر أن يرد عليك وفي
احلالة التي نتحدث عنها أنت ترغب في إنهاء احملادثة نهائي ًا.
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: احملادثة الصوتية املثالية لهواة الالسلكي املبتدئني
Is this frequency in use? This is 9K2RR
Is this frequency in use? This is 9K2RR
CQ CQ CQ from 9K2RR, NINE KILO TWO ROMEO ROMEO calling CQ and
listening
9K2RR from A61M, ALPHA SIX ONE MIKE calling and standing by
A61M from 9K2RR, good evening, thanks for your call, you are 59. My name is
FAISAL, I spell FOXTROT ALPHA INDIA SIERRA ALPHA LIMA and my QTH is
KUWAIT. How copy? A61M from 9K2RR. Over.
9K2RR from A61M, good evening FAISAL, I copy you very well, 57, readability
5 and strength 7. My name is MOHAMMAD, MIKE OSCAR HOTEL ALPHA
MIKE MIKE ALPHA DELTA, and my QTH is DUBAI . Back to you FAISAL. 9K2RR
from A61M. Over.
A61M from 9K2RR, thanks for the report MOHAMMAD. My working conditions
are a 100 Watt transceiver with a dipole 10 meter high. I would like to exchange
QSL cards with you, and will send you my card via the bureau. Many thanks for
this contact, 73 and see you soon again, I hope. A61M from 9K2RR.
9K2RR from A61M, all copied 100%, on this side I am using 10 Watt with an
inverted-V antenna with the apex at 8 meters. I will also send you my QSL card
via the bureau, FAISAL. 73 and hope to meet you again soon. 9K2RR this is
A61M clear with you.
73 MOHAMMAD and see you soon from 9K2RR now clear (…and listening for
any stations calling)
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 .5.8.IIسرعة التنقل بني احملادثة الصادرة والواردة:
< إذا كنت ترغب في محادثة سريعة في التحويل ما بينك وبني احملطات األخرى وتكون احملادثة في طبيعة احلال
سريعة ،لست في حاجة أن تقوم بالتعريف عن نفسك في نهاية كل محادثة .في احملادثة العادية والطبيعية
يجب على احملطة التعريف عن نفسها كل  5دقائق وفي بعض الدول  10دقائق في بداية ونهاية احملادثة.
< في احملادثة السريعة ال يتوجب عليك أن تلفظ املصطلح  OVERفي نهاية كل محادثة مع الطرف اآلخر،
وإمنا كل ما يتوجب عليك فعله هو التحدث وعندما ترغب في أن يقوم الطرف بالرد عليك أن تصمت لثواني
معدودة ملدة ثانية واحدة أو ثانيتني وسيقوم الطرف اآلخر بالرد عليك حا ًال.
 .6.8.IIكيف تقوم مبحادثة صوتية في املسابقات CONTEST
< املسابقة  CONTESTهي مصطلح يطلق على املنافسة في االتصاالت بني هواة الالسلكي.
< ما هي املسابقات ؟ تعتبر املسابقات هي اجلانب التنافسي في مجال هواية الالسلكي.
< ملاذا املسابقات ؟ املسابقات هي املنافسة التي من خاللها يستطيع هواة الالسلكي من قياس مدى كفاءة محطاتهم
و الهوائيات وكذلك قياس مدى كفاءة الهاوي نفسه .وهناك مثل إجنليزي شهير يقول:
The proof of the pudding is in the eating
< كيف تصبح متسابق جيد  CONTESTER؟ بدأ معظم أبطال مسابقة هواة الالسلكي في العالم على مستوى
املسابقات احمللية ،وكما هو احلال في معظم املسابقات األخرى ميكنك أن تصبح بطل من كثرة التدريب.
< هل هناك مسابقات عديدة ؟ هناك مسابقة في كل نهاية أسبوع ( السبت و األحد) حيث يقدر مجموع املسابقات
بأكثر من  200مسابقة في كل سنة .هناك حوالي  20مسابقة مهمة على املستوى اإلعالمي والدولي كما هو
احلال في مسابقات الفورموال.
< تقومي املسابقات ؟ هناك العديد من املواقع والتي من خاللها ميكنك معرفة مواعيد املسابقات على سبيل
املثالwww.ng3k.com/contest :
< في معظم املسابقات يجب على املتسابقني أن يقوموا بعمل أكبر عدد ممكن من احملادثات مع احملطات األخرى،
وتكون هذه احملطات في دول مختلفة ومقاطعات مختلفة وأقاليم مختلفة وتسمى  MULTIPLIERحسب
شروط املسابقة ويتنافس املتسابقون في جمع أكبر عدد ممكن من  MULTIPLIERحيث أنها تزيد من عدد
النقاط باإلضافة إلى عدد احملادثات .مدة املسابقات الدولية الكبرى  24ساعة ،أو  48ساعة بينما تكون مدة
املسابقات الصغيرة حوالي  3إلى  4ساعات مما يتيح للمتسابق الكثير من اخليارات.
< يتم تنظيم املسابقات في معظم مجاالت ونطاقات هواية الالسلكي من الترددات العالية  HFوامتداد ًا إلى كل
املجاالت األخرى.
< ال توجد أي مسابقات تقام في مجال  WARCوهي  ،18 MHz ، 10 MHzوأخير ًا  24 MHzوذلك
بسبب ضيق هذا املجال  ،وأيض ًا حتى يتسنى لباقي هواة الالسلكي الغير مشاركني في املسابقات من التمكن
في التحدث بالالسلكي.
< تكون احملادثة في املسابقات صحيحة إذا متكن املتسابق من تبادل عالمة النداء مع احملطة األخرى ،وكذلك قوة
اإلشارة ،وفي بعض املسابقات الرقم املتسلسل ( بعض املسابقات حتتاج أيض ًا رقم اإلقليم ،العمر..... ،الخ)
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< العوامل الرئيسية للنجاح في املسابقات هي السرعة ،الكفاءة ،الدقة .فمن املتوقع أن تقتصر محادثة املتسابق
فقط وحتديد ًا على ما هو مطلوب في املسابقة دون تضييع الوقت واجلهد دون داعي فليس املطلوب من املتسابق
في هذا الوقت أن يبني للهواة اآلخرين أنه متعلم ومثقف فيقول:
‘’Thank you
أو
‘’73
أو
‘’See you later
إن هذه العبارات ال تناسب املسابقات .فهي مضيعة للوقت واجلهد أيض ًا.
< إذا كنت متسابق جديد فنصيحتي إليك أن تقوم بزيارة إلى متسابق قدمي وتستفيد من خبرته .كما ميكنك أن
تبدأ اخلطوة األولى مبشاركة جمعية هواة الالسلكي في نشاطاتها مثال.FIELD DAY :
< إذا قررت أن تخوض جتربتك األولى في عالم املسابقات ،يجب عليك في البداية االستماع ملدة نصف ساعة
(كلما زادت مدة االستماع يكون أفضل) لتتعرف على روتني وطريقة الهواة في التعامل املسابقات وكيفية القيام
مبحادثة سريعة .يجب أن تدرك أن ليس كل ما تسمعه من قبل الهواة اآلخرين هي أمثلة جيدة ،سيتم الحق ًا
مناقشة بعض األمثلة من األخطاء الشائعة.
< مثال على احملادثة الصحيحة في املسابقات:
‘’9K2HN, NINE KILO TWO HOTEL NOVEMBER contest
يجب عليك أن تذكر نداءك مرتني ،على أن يكون تذكر عالمة ندائك مرة واحدة باستخدام األبجدية املنطوقة .إذا كان
هناك الكثير من احملطات تريد محادثتك في هذه احلالة اذكر عالمة ندائك مرة واحدة من دون احلاجة إلى األبجدية
املنطوقة.
ملاذا تذكر كلمة  CONTESTفي نهاية مناداتك؟
يعود السبب في ذلك حتى تستطيع احملطات األخرى املشاركة في املسابقة من معرفة ومتييز أن احملطة املنادية مشاركة
في هذه املسابقة وتقوم هذه احملطات مبناداتك.
< يتوجب على احملطة التي تقوم مبناداتك في املسابقة أن تذكر عالمة ندائها ملرة واحدة فقط ،مثال:
‘’NINE KILO TWO HOTEL NOVEMBER
إن لم تقم بالرد عليه لثواني معدودة سوف يقوم مبناداتك مرة أخرى ويذكر أيض ًا عالمة ندائه مرة واحدة فقط وبنفس
الطريقة السابقة.
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< إذا متكنت من سماع نداء احملطة التي تقوم مبناداتك ،يتوجب عليك الرد عليها بالطريقة التالية:
‘’9K2HN 59001
أو بطريقة أخرى أسرع وتوفر الوقت
‘’9K2HN 591
يجب عليك التأكد من قوانني املسابقة التي تريد املشاركة فيها ،ما إذا كانت تسمح بأن ال تذكر الرقم املتسلسل كام ًال
كما هو احلال في املثال السابق .في أغلب املسابقات تسمح القوانني بأن تذكر الرقم املتسلسل بأي من الطريقتني
السابقني .هذا كل ما يتعلق بتبادل الرقم املتسلسل وقوة اإلشارة في املسابقة وكل ما دون ذلك يعتبر مكم ًال للمحادثة
وأمر ثانوي.
< لو فرضنا أن عالمة ندائك هي A71EMوهناك محطة أخرى عالمة ندائها 9K2HNتريد محادثتك
ولكنك سمعت عالمة ندائه غير كامل ألي سبب كان ،على سبيل املثال 9K2H… ،يتوجب عليك مناداته مرة
أخري بهذه الطريقة:
‘’9K2H 59001
ال تنادي أبد ًا ونهائي ًا احملطة املنادية بالطريقة التالية أو بأي طريقة أخرى مشابهة لها:
‘’QRZ 9K2H
عندما تذكر عالمة النداء  9K2Hحتى وإن لم يكن مكتم ًال سوف يقوم بالرد عليك مبجرد ما يسمع عالمة ندائه .أي
طريقة أخرى سوف تستخدمها سوف تكلفك الكثير من الوقت واجلهد .سوف تقوم احملطة األخرى  9K2HNبالرد
على مناداتك لها:
’‘9K2HN, NINE KILO TWO HOTEL NOVEMBER, you are 59012
< ال تقل أبداً:

‘’9K2HN please copy 59001
أو

‘’9K2HN copy 59001
حيث أن كلمة  PLEASEأو  COPYالتي متت إضافتها إلى املناداة ال تضيف أي فائدة للمناداة.
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< إذا كان املتسابق  9K2HNذو خبرة ومتمرس سوف يرد عليك كالتالي:
‘’59012
سوف يقوم بإعطائك الرقم املتسلسل مباشرة دون احلاجة إلى أن يذكر عالمة ندائه مرة أخرى .إن لم تستطع احملطة
األخرى من التقاط الرقم املتسلسل سيطلب منك إعادة الرقم املتسلسل كما يلي:
‘’Report again
أو
‘’Please again
< ال يعني أن استخدام الكلمات التالية في املسابقات من قبل املتسابقني أنهم ال ميلكون اخلبرة في مجال
املسابقات:
‘’Thanks 59012
أو
‘’QSL 59012
أو
‘’Roger 59012
< كل الذي تبقى ويتعني عليك القيام به إلنهاء هذه اجلولة على النحو التالي:
‘’Thanks A71EM contest
يفضل استخدام كلمة  THANKSبد ًال من كلمة  THANK YOUللسرعة وتوفير الوقت .قائ ًال هذه الكلمات
ستميز لديك ثالثة أمور :أوال أنهيت محادثتك من خالل كلمة  ،THANKSثاني ًا قمت بتعريف وإخطار احملطات
األخرى التي تنتظر محادثتك بأنك جاهز للمحادثة التالية ،ثالث ًا تستطيع القيام مبناداة . CQ CONTESTهذه
الطريقة ألقصى قدر من الكفاءة.
< ال تنهي محادثتك بكلمة ’ ‘QSL QRZملاذا ؟ كلمة ’ ‘QSL QRZال تثبت للمحطات األخرى إذا ما كنت
قد أنهيت احملادثة أم ال وأيض ًا ال تدل عن عالمة ندائك .السبب في ذلك أيض ًا أنك تريد من املارة (املتسابقني)
أن يصادفوا عملية مناداتك في نهاية محادثتك  QSOمع احملطة السابقة ،وحتى تستطيع احملطات األخرى
أن تعرف عالمة ندائك وأنك تقوم مبناداة  CQعلى هذا التردد .لهذا عليك أن تنهي محادثتك كالتالي:
‘’Thanks A71EM contest
أو
‘’QSL A71EM contest
وإن كنت في عجلة من أمرك وهناك الكثير من احملطات املنادية ميكنك أن تنهي احملادثة كالتالي:
‘’A71EM contest
لكن يعيب كثير من الناس هذه الطريقة ألنها تسبب إرباك للمحطات املنادية ويعيبها البعض اآلخر بأن هذه الطريقة
غير لبقة وغير مهذبة.
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كما هو معلوم أن كلمة  QSLتعني أنك تؤكد االتصال واحملادثة .وال تقول كلمة  QRZحيث أنها تعني من املنادي إال
في حالة أنه توجد الكثير من احملطات التي تنادي عندما قمت بالرد على احملطة التي للتو انتهيت من محادثتها.
< هناك بالطبع بعض االختالفات املمكنة لهذا املخطط ،ولكن العوامل األساسية لهذا كله هي :السرعة ،الكفاءة،
الدقة واالستخدام الصحيح لرموز .Q
< معظم ه��واة الالسلكي يستخدمون جهاز برامج للحاسب اآلل��ي (الكمبيوتر) في تسجيل احمل��ادث��ات أثناء
املسابقات ،لهذا ينصح بأن تقوم بتجربة البرنامج قبل البدء في املسابقة.
< بصرف النظر عن املناداة في املسابقة لعمل محادثة مع محطات أخرى ،ميكنك أيضاَ من البحث في مجال
ونطاق الترددات للبحث عن MULTIPLIERSأو محطات جديدة لم يتم محادثتها وتسمى هذه الطريقة
البحث  SEARCHوالقفز  .POUNCEكيف تذهب لهذا العمل؟ كن متأكدا ًمن كونك على نفس التردد
بالضبط  ZERO BEATللمحطة التي تريد محادثتها ،قم باملناداة على احملطة التي تريد محادثتها مرة
واحدة فقط .ال تقم باملناداة بالطريقة التالية:
‘’A71EM from 9K2HN
حيث من الواضح أن A71EMيعرف عالمة ندائه ،ويعرف أنك تقوم مبناداته ألنك تنادي على نفس التردد الذي
ينادي عليه.
< إذن عليك أن تنادي مرة واح��دة فقط ،وإذا لم يرد عليك خالل فترة ثانية واح��دة عليك االنتظار ومناداته مرة
أخرى.

مثال على محادثة صوتية في املسابقة:
ALPHA SEVEN ONE ECHO MIKE
( في املسابقة CQينادي A71EMاحملطة )
NINE KILO TWO HOTEL NOVEMBER
( يرد على املناداة 9K2HNاحملطة )
9K2HN five nine zero zero one
( احملطة  A71EMتعطي احملطة  9K2HNتقرير قوة اإلشارة ورقم التسلسل )
five nine zero zero three
( احملطة  9K2HNتعطي احملطة  A71EMتقرير قوة اإلشارة ورقم التسلسل )
thanks A71EM contest
يعرف عن نفسه ثم ينادي ) CQ CONTEST
( احملطة  A71EMتنهي احملادثة ّ ،
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< خ�لال بعض املسابقات الدولية الكبرى (  ) CQ – 160 m ، ARRL-DX ، WPX ، CQWWفي
التضمني الصوتي PHONEوامل��ورس . CWكثير من املتسابقني ال يلتزمون في حدود الطيف الترددي
 BAND PLANحسب قوانني االحتاد الدولي لهواة الالسلكي  .IARUحتدث هذه التجاوزات غالبا ًفي
مجال  40 mومجال ، 160 mبسبب القيود املفروضة وضيق هذه املجاالت .لطيف أن نرى هذا العدد من
الهواة الذي يبلغ باآلالف أن يتواجدوا بهذه الكثافة ،وهي صفة إيجابية من وجهة نظرنا إلثبات أن املجاالت
هذه مستخدمة ألن هناك مقولة “استخدمها أو تفقدها”.
Use them or lose them
املضايقات املؤقتة التي تسببها هذه احلالة االستثنائية في فترة املسابقات ينبغي ويفضل معاجلتها بطريقة
إيجابي.

 .7.8.IIاالستخدام الصحيح لكلمة  QRZ؟
<  QRZتعني “من املنادي” ؟ ال أكثر وال أقل.
< تستخدم كلمة  QRZغالب ًا بعد املناداة  ،CQعند عدم استطاعتك سماع عالمة نداء احملطات التي تنادي
عليك.
< ال تعني  QRZمن هناك ’? ‘who’s thereأو من املنادي على التردد ’?‘who’s on the frequency
وال حتى لو سمحت أن تنادي علي ‘.’please call me
< إذا كنت ترغب بأن تنادي على تردد معني ،وتريد فحص ما إذا كان التردد مستخدم أم ال ،يجب عليك أن تنادي
 ،QRZللقيام بهذا الفحص يجب عليك أن تسأل ما إذا كان التردد مستخدم أم ال:
’?‘is this frequency in use
< إذا كنت تستمع حملطة معينة والتي لم حتدد عالمة ندائها لبعض الوقت ميكنك أن تطلب عالمة النداء:
‘ ’Your call pleaseأو ‘’please identify
وحتى تكون األمور واضحة ودقيقه أنت بحاجة إلى إضافة عالمة ندائك حتى تقوم بالتعريف عن نفسك من خالل
عالمة ندائك.
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< كلمة  QRZحتم ًا ال تعني الرجاء مناداتي ’ ‘call me pleaseونحن أكثر وأكثر وكثير ًا ما نسمع مناداة CQ
تنتهي بكلمة  .CQوهذا بالطبع ال معنى له ،حيث كيف ميكن لشخص ما أن ينادي عليك وأنت للتو فقط
انتهيت من املناداة .CQ
< استخدام آخر غير صحيح لكلمة : QRZ
غالب ًا ما حتدث في حالة املسابقات  CONTESTعندما لم تتمكن محطة أخرى من سماع عالمة ندائك
كام ًال ،وحتى يعرف عالمة ندائك يقول  ،QRZوهذا خطأ كبير .يفترض من احملطة األخرى أن تنتظر مناداتك
مرة أخرى وتتعرف على عالمة ندائك وليس السؤال عن عالمة النداء بكلمة  .QRZكل ما مت ذكره ينطبق
بالكامل على املناداة بتضمني املورس .CW
< من األخطاء األخرى املضحكة أيض ًا ،هي مناداة احملطة:
’?‘QRZ is this frequency in use
أو
’‘QRZ the frequency
والطريقة الصحيحة هي:

’?‘Is this frequency in use

< أثناء  PILEUPSوهو تعبير يستخدم للتعبير عن تكدس عدد كبير من احملطات ملناداة محطة معينة ( انظر
 ،) .1.IIIغالب ًا ما نسمع هذه احملطة املطلوبة عندما تنهي احملادثة تقول  ،QRZوهذا االستخدام يعتبر
خاطئ أيض ًا.
مثال :

CQ A71BX
هنا احملطة  A71BXتنادي CQ
9K2RR you’re 59
هنا احملطة  9K2RRترد على مناداة  A71BXباإلضافة إلى تقرير قوة اإلشارة
QSL QRZ A71BX

يؤكد  A71BXاالتصال مع  9K2RRبكلمة  QSLويضيف أيض ًا كلمة  QRZمما يعني أنه ينهي هذه احملادثة
وبانتظار محطة أخرى للقيام مبناداته  ،وهذا هو االستخدام الصحيح.
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مثال للطريقة الغير صحيحة الستخدام كلمة :QRZ
CQ A71BX
هنا احملطة  A71BXتنادي CQ
9K2RR you’re 59
هنا احملطة  9K2RRترد على مناداة  A71BXباإلضافة إلى تقرير قوة اإلشارة
QSL QRZ
يؤكد  A71BXاالتصال مع  9K2RRبكلمة  QSLويضيف كلمة  QRZبدون عالمة ندائه مما يعني أنه ينهي هذه
احملادثة دون التعريف عن نفسه نهائي ًا ،وبالتالي احملطات لم تتعرف على نداء احملطة املنادية.
مثال للطريقة الصحيحة الستخدام كلمة :QRZ
CQ A71BX
هنا احملطة  A71BXتنادي CQ
9K2RR you’re 59
هنا احملطة  9K2RRترد على مناداة  A71BXباإلضافة إلى تقرير قوة اإلشارة
QSL A71BX
يؤكد  A71BXاالتصال مع  9K2RRبكلمة  QSLويضيف إليها عالمة ندائه وهذه طريقة صحيحة.
 .8.8.IIالتحقق من جودة اإلرسال
< هل قمت بضبط إرسالك بطريقة مناسبة ؟
< هل تأكدت من أن كسب امليكروفون  GAINغير مرتفع ؟
< هل مستوى PROCESSING SPEECHغير مرتفع؟ مستوى خلفية الضوضاء يجب على األقل أن
يكون  dB 25أقل من مستوى الذروة لصوتك .هذا
يعني عندما تتوقف عن الكالم مستوى OUTPUT
من جهاز اإلرسال يجب أن يكون على األقل ما يقارب
 300مرة أقل من الذروة للطاقة عندما تتكلم.
< ميكن االستعانة بأحد أصدقائك من هواة الالسلكي
احملليني للتأكد من .SPLATTER
< حصولك على  OSCILLOSCOPEبالتوازي مع
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اإلشارة اخلارجة  ،OUTPUTبالتالي ميكنك رصد النهايات املسطحة وهو أفضل نظام للرصد املستمر.

 .9.IIفن التلغراف )(CW, MORSE CODE
< رموز املورس هي رموز إلرسال نصوص .رموز املورس تتكون
من نغمات صوتية طويلة وقصيرة متعاقبة .تسمى النغمة
القصيرة  DITبينما النغمة الطويلة تسمى .DAH
الفترة الزمنية لنغمة  DAHأطول ثالثة مرات من نغمة
 .DITهناك بعض التسميات اخلاطئة لهذه النغمات
حيث يتم تسمية  DITبكلمة  DOTSوتسمية DAH
بكلمة  DASHESوه��ذه التسميات جتعلنا نظن أنها
مرئية أكثر منها مسموعة.
< املورس ليست رموز متسلسلة مكتوبة من النقط واخلطوط ،على الرغم من أن في القرن التاسع عشر كانت
رموز املورس تنسخ أو تكتب كنقط و خطوط على شريط متحرك .مشغلي التلغراف سرعان ما تبني لهم أنه
سيكون من األسهل نسخ نص الرسالة عن طريق االستماع لصوت آلة نسخ الشريط املتحرك عوض ًا عن قراءتها
من الشريط املتحرك .إذن احلرف  Rلن يكون:
SHORT LONG SHORT
أو
DOT DASH DOT
أو
.-.
ولكن سوف يصبح

DIT DAH DIT
< تستخدم لغة املورس بشكل واسع رموز  Qو االختصارات وهذه الطرق املختصرة جتعل االتصاالت أسرع وأكثر
كفاءة.
< يستخدم هواة الالسلكي عادة مصطلح  CWللداللة على لغة املورس .ومصطلح  CWهي اختصار لكلمة
 CONTINOUS WAVEوتعني املوجة املستمرة على الرغم من كونها بعيدة كل البعد أن تكون موجة
مستمرة بل هي موجة يتم مقاطعتها بإيقاع رموز املورس .بالنسبة لهواة الالسلكي مصطلح  CWومصطلح
 MORSEيعطي نفس املعنى.
< عرض النطاق الترددي ( )-6 dBإلشارة مورس على النحو الصحيح هي تقريب ًا أربعة أضعاف سرعة اإلرسال
في  WPMكلمة بالدقيقة .مثال على ذلك CW :على سرعة  25 WPMتأخذ  100 Hzفي حالة عرض
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النطاق الترددي ) .(-6 dBالطيف التـرددي الالزم إلرسال إشارة صوتية واحدة  (2,7 kHz) SSBيستطيع
أن يحتوي على  12زوج ًا من إشارة .CW
< النتيجة اجلوهرية لضيق عرض النطاق الترددي للمورس أو  CWتكمن في كونها أفضل بكثير في نسبة
اإلشارة للضوضاء  SIGNAL – TO – NOISE RATIOحتت شروط هامشية إذا ما قورنت باإلشارة
الصوتية ذات عرض النطاق العريض مثل  ( SSBعرض النطاق العريض  WIDE BWيحتوي على طاقة
ضوضائية أكبر من ع��رض النطاق الضيق  . ) NARROW BWوه��ذا هو السبب في االت��ص��االت حتت
الظروف الهامشية هي أغلب األحيان تكون بلغة املورس ( مثال على ذلك االتصال مبحطة خارج قارتك في
نطاق  160 mو احملادثة .) EME
< ما هو احلد األدنى لسرعة االستقبال للحصول على محادثة بلغة املورس ؟
> كبداية ميكنك احلصول على شهادة مبتدئ بسرعة  ( 5WPMخمس كلمات بالدقيقة )  ،ولكنك لن تكون
ق��ادر على محادثة محطات عديدة ما عدا عندما تكون في ت��رددات ، QRSورم��ز QRSيعني التقليل من
سرعة اإلرسال  ،وميكنك معرفة الترددات QRSمن الطيف الترددي اخلاص بترددات االحتاد الدولي لهواة
الالسلكي.
> سرعة  12 WPMهي احلد األدنى  ،ولكن معظم هواة الالسلكي ذوي اخلبرة في املورس يقومون باحملادثة على
سرعة من  20و  ، 30 WPMوعلى سرعات أعلى من ذلك.
> ليس هناك وصفة سرية إلتقان فن املورس سوى :التدريب ،التدريب ،التدريب متام ًا كما في أي رياضة أخرى.
> لغة CWفريدة من نوعها ،لغة تتقنها جميع دول العالم.
 .1.9.IIالكمبيوتر كمساعد لهاوي الالسلكي
< لن تتعلم لغة املورس باستخدام برامج الكمبيوتر والتي تساعدك في فك رموز لغة املورس.
< بالرغم من ذلك من املقبول أن تستخدم الكمبيوتر في اإلرسال (رسائل قصيرة مبرمجة) .وهذا شائع القيام به
في املسابقات باستخدام برامج خاصة.
< كهاوي جديد رمبا تود استخدام الكمبيوتر لفك تشفير لغة امل��ورس عن طريق برامج خاصة ملساعدتك في
معرفة ما إذا كنت استقبلت نص احملادثة بطريقة صحيحة .إذا كنت تريد حق ًا معرفة وتعلم رم��وز املورس
فستحتاج إلى فك الشفرة أو رموز املورس مستخدم ًا عقلك وأذنيك.
< برامج فك تشفير املورس أداؤها سيئ جد ًا حتت أي ظرف عدا الظروف املثالية ،آذاننا وعقولنا متفوقة بقدر
كبير .ويرجع ذلك أساس ًا ألن رموز املورس لم يتم تطويرها لترسل أو تستقبل أوتوماتيكي ًا كما هو احلال مع
الرموز الرقمية احلديثة (  ... RTTY ، PSKالخ ).
< غالبية كبيرة من مستخدمني  CWمن هواة الالسلكي يستعملون املفتاح االلكتروني  PADDLEبد ًال من
املفتح اليدوي لتوليد إشارة املورس .إن إرسال إشارة مورس جيدة باستخدام املفتاح اإللكتروني أسهل بكثير من
املفتاح اليدوي.
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 .2.9.IIاملناداة CQ
< ماذا يجب أن تفعل قبل كل شيء؟
> قرر ما هو احليز أو النطاق الذي تريد استخدامه .على أي حيز يوجد انتشار موجي جيد للمسار الذي تود
تغطيته؟ النشرة الشهرية للـ  MUFتنشر في املجالت والعديد من مواقع الهواة االلكترونية ممكن أن تكون
مفيدة جد ًا في هذا الشأن.
> حتقق من اجلزء املخصص في احليز للمورس .في أغلب النطاقات هي في قاع نهاية احليز .تأكد من احليز
خالل زيارتك ملوقع االحتاد الدولي لهواة الالسلكي.
> استمع لبعض الوقت على التردد الذي تود استخدامه للتأكد ما إذا كان مستخدم ًا من قبل هاوي آخر.
> بعد ذلك؟
> إذا اتضح لك بأن التردد غير مستخدم ،قم بالسؤال ما إذا كان التردد مستخدم أم ال .أرسل  QRLعلى األقل
مرتني ،تفصلها ثواني قليلة .إرسال عالمة استفهام ؟ فقط ليس اإلجراء الصحيح .حيث أن عالمة االستفهام
تعني أنك تسأل سؤال واملشكلة تكمن في كونك لم تسأل أي سؤال.
> مصطلح  ? QRLمصحوب ًا بعالمة االستفهام تعني هل التردد مستخدم
’?‘is this frequency in use
> ال ترسل ‘ ’QRL? Kكما نسمع في أغلب األحيان .حيث أنها تعني:
’‘is the frequency in use? Over to you
هذه اإلجراء غير صحيح حيث ال يوجد هناك من يتحدث معك .يجب عليك أن ترسل باإلجراء الصحيح
وهو:
’?‘QRL
> إذا كان التردد مستخدم سوف جتد اإلجابة كما يلي:
)‘R’ (roger
)‘Y’ (yes
’‘R QSY
’‘QRL
)‘C’ (I confirm
> مصطلح ‘ ’QRLبدون عالمة االستفهام يعني :أن التردد مستخدم .في هذه احلالة يجب عليك أن تبحث عن
تردد آخر غير مستخدم.
< إذا استطعت إيجاد تردد غير مستخدم.
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< عليك باملناداة  CQكيف؟
< أرسل CQبالسرعة التي ترغب أن تستقبل بها احملطة األخرى .ال ترسل أبدا ًبسرعة أعلى من السرعة التي
تستطيع أن تستقبلها.
< مثال:
‘’CQ CQ HZ1FS HZ1FS HZ1FS AR
< مصطلح ’ ‘ARيعني نهاية الرسالة ’ .‘end of messageأو تعني أن��ا انتهيت من اإلرس���ال ‘I am
’ ،through with this transmissionبينما املصطلح ’ ‘Kيعني ’ . ‘over to youهذا يعني أنه يجب
عليك أن تنهي مناداة  CQمبصطلح ’ ‘ARوال تنهي املناداة مبصطلح ’ ‘Kبسبب عدم وجود محطة أخرى
مسبق ًا ميكنك حتويل احملادثة إليها.
< ال تنهي مناداتك CQمبصطلح’ ‘AR Kحيث أنها تعني أنك تنهي احملادثة وحتويلها إلى احملطة األخرى،
وحتى حلظة مناداتك  CQال تعلم بوجود محطة تنتظر محادثتك أم ال .يجب أن تنهي مناداتكCQ
مبصطلح’ . ‘ARصحيح أننا نسمع أحيان ًا بعض احملطات تنهي مناداتها  CQمبصطلح ’ ‘AR Kولكن هذا
اإلجراء غير صحيح.
< استخدام مصطلح ’ ‘PSEوهي اختصار لكلمة  PLEASEفي نهاية مناداتك  CQقد يبدو مهذبا ًجدا ًولكن
ليس من الضروري استخدامها و ال تعطي أي قيمة إضافية:
‘’CQ CQ de HZ1FS PSE K
باإلضافة إلى ذلك إنهاء احملادثة في هذه احلالة مبصطلح ’ ‘Kغير صحيح.
ببساطة استخدم املصطلح ’ ‘ARفي نهاية مناداتك . CQ
< اجعل مناداتك من  2إلى  4مرات وليس أكثر من ذلك.
< ال ترسل سلسلة ال نهاية لها من  CQوتذكر عالمة ندائك مرة واحدة فقط في نهاية املناداة .االعتقاد بأن
املناداة  CQملدة طويلة بأنها ستزيد من فرصة احملادثة مع محطات األخرى هو اعتقاد خاطئ .في الواقع
لها تأثير عكسي .احملطة التي ترغب في محادثتك والرد على مناداتك ترغب في معرفة عالمة ندائك وال
تريد أن تسمع سلسلة ال نهائية من . CQ
< يفضل أن ترسل عدد قليل من :CQ
‘’CQ CQ de HZ1FS HZ1FS AR
وال يفضل أن ترسل عدد كبير من : CQ
‘CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ de HZ1FS CQ CQ CQ
’CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ de HZ1FS AR
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< إذا كنت تنادي CQوترغب في اإلرسال بطريقة  SPLITوهي تعني أن ترسل على تردد وتستمع على تردد
آخر ،يجب عليك حتديد التردد الذي تستمع عليه للمحطات األخرى في كل مرة تنادي  .CQمثال  :عندما
تنهي مناداة  CQتقول:
’ ‘QSX 1822...أو ’ ‘UP 5...أو ’‘UP 5/10...
والتي تعني بأنك سوف تستمع للمحطات املنادية على التردد  1.822 KHzومصطلح  QSXيعني‘I listen
’ on ...سوف أسمع على التردد . ....
 .3.9.IIالعالمات املهنية )االحترافية) PROSIGNS
< مصطلح PROSIGNSهو اختصار لكلمة  PROFESSIONAL SIGNSوتعني العالمات املهنية أو
االحترافية وهي رموز تتشكل من حرفني يتم دمجهما ليتكون رمز واحد دون أي مسافة بني احلرفني.
< مصطلح ’ ‘ARيستخدم في نهاية اإلرسال وهو أحد هذه العالمات املهنية.
< هناك الكثير من هذه العالمات املهنية الشائعة االستخدام منها:
> ‘ ( ’HHانظر ) 20.9.II.
> ‘ ( ’SKانظر) .6.9.II
> ‘ ( ’CLانظر ).6.9.II
> ‘ ( ’ASانظر ) .9.9.II
< مصطلح ’ ( ‘BKانظر ) .7.9.IIو ’ ( ‘KNانظر  ) .10.9.IIال يعتبرون من ضمن قائمة العالمات املهنية
ويتم وضع مسافة بني احلرفني في اإلرسال.
 .4.9.IIاملناداة CQ DX
< بكل بساطة أرسل  CQ DXبدال ًمن  .CQإذا كنت تريد املناداة على إقليم معني ،مثال:
‘’CQ JA CQ JA 9K2QA 9K2QA JA AR
وهذه املناداة تعني أن الهاوي  9K2QAمن دولة الكويت يرغب في محادثة محطات هواة الالسلكي في
اليابان ،ويسري أيضا على باقي األقاليم األخرى.
وتستطيع أيضا ًأن جتعل مناداتك واضحة وصريحة بإضافة أنك ال ترغب في محادثة محطات هواة الالسلكي
في أوروبا على سبيل املثال:
‘’CQ DX CQ DX 9K2QA 9K2QA DX NO EU AR
ولكن هذه الطريقة تثير القليل من العدوانية.
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< وميكنك أيضا ًمن حتديد قارة معينة،مثال:
<  NAأمريكا الشمالية
<  SAأمريكا اجلنوبية
<  AFأفريقيا
<  ASأسيا
<  EUأوروبا
<  OCاحمليطات واجلزر التابعة لها
< حتى لو قام هاوي السلكي متواجد في قارتك مبناداتك يجب أن حتافظ على كياستك .ميكن أن يكون هذا
الهاوي جديد في عالم الهواية .ميكنك الرد عليه بسرعة وإضافته في سجل احملادثة اخلاص بك .حيث من
املمكن أن تكون أنت بالنسبة له دولة جديدة ويرغب في احلصول عليها.
 .5.9.IIاملناداة على محطة معينة DIRECTIVE CALL
< لنفترض أنك تريد محادثة احملطة 7Z1SJوالتي لديك مسبقا ًموعد بالوقت والتاريخ والتردد باحملادثة
معها ،طريقة احملادثة ستكون كما يلي:
‘’7Z1SJ 7Z1SJ SKED DE 9K2QA KN
املصطلح ’ ‘KNفي نهاية اإلرسال يعني بأنك ال ترغب في محادثة أي محطة أخرى غير تلك التي تنادي عليها.
< إذا قامت إحدى احملطات بالرد عليك متجاهلة أنك ترغب في محادثة محطة معينة وهذا يتضح من مناداتك،
ميكنك الرد عليها كما يلي:
’…‘SRI HVE SKED WID 7Z1SJ 73
 .6.9.IIلنكمل ونحسم محادثة CW
< لنفترض أن  7Z1SJقام بالرد على مناداة احملطة: 9K2QA
‘’9K2QA DE 7Z1SJ 7Z1SJ AR
أو بالطريقة التالية
‘’9K2QA DE 7Z1SJ 7Z1SJ K
أو بالطريقة التالية
‘’7Z1SJ 7Z1SJ K
أو بالطريقة التالية

‘’7Z1SJ 7Z1SJ AR
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< إذا كنت ترغب في الرد على مناداة محطة معينة ال ترسل عالمة نداء هذه احملطة أكثر من مرة واحدة ،ويفضل
أن ال ترسل عالمة نداء احملطة لتي ترغب في محادثتها على اإلطالق والسبب في هذا أن احملطة تعرف عالمة
ندائها وال داعي أن تسمعه مرة أخرى.
< هل يجب على احملطة املنادية أن تنهي مناداتها مبصطلح ‘ ’ARأو ‘’K؟
كالهما صحيح ومقبول ’AR‘ .تعني نهاية الرسالة ‘ ، ’end of messageو معنى ‘ ’Kهو ‘over to
 ’youوكالهما يؤدي نفس املعنى .الطريقة األخيرة تبدو أكثر تفاؤال قلي ًال ،ألنه ميكن للمحطة التي تناديها
أن تنادي على محطة أخرى تناديها.
< يوجد سبب جيد ومقنع الستخدام ‘ ’ARبد ً َ
ال من ‘ .’Kكما شرحنا سابق ًا أن املصطلح ‘ ’ARيعتبر من
العالمات املهنية أو االحترافية ( انظر  ) .3.9.IIوالتي تعني بأن يتم إرسال احلرف  Aواحلرف  Rبدون أي
مسافة زمنية تفصلهما ويعتبران كلمة واحدة .إذا مت استخدام املصطلح ‘ ’Kبد ًال من ‘ ’ARوكانت املسافة
الزمنية التي تفصل ما بني عالمة النداء واملصطلح  Kقصيرة رمبا تعتقد احملطات ألخرى بأم حلرف  Kهو
جزء من عالمة النداء وهذا يحدث في معظم األحيان .يتضح لنا أن استخدام ‘ ’ARيسهل األمور كثيراً .غالب ًا
ما يقوم هواة الالسلكي بعدم إرسال ‘ ’ARأو ‘ ’Kلتقليل احتمال حدوث هذا اخلطأ من قبل الهواة اآلخرين.
< لنفترض بأن احملطة  9K2QAترغب في الرد على احملطة املنادية 7Z1SJميكنك أن تفعل ذلك كما يلي:
‘7Z1SJ DE 9K2QA GE (good evening) TKS (thanks) FER (for) UR (your) CALL UR
RST 589 589 NAME AHMED AHMED QTH KUWAIT KUWAIT HW CPY (how
’copy) 7Z1SJ DE 9K2QA K
هذا هو التوقيت املناسب الستخدام املصطلح ’ Kفي نهاية اإلرسال .املصطلح ’ ‘Kيعني ح ّول ( حت ّول احلديث إلى
احملطة التي تناديها وتتحدث معها ).
< يعود السبب في سوء استخدام’ ‘AR’ ، ‘K’، ‘KN’، ‘AR K’ ، ‘AR ‘KNإلى أن الكثير من هواة الالسلكي
ال يعرفون املعنى لهذه املصطلحات و كيفية استخدامها .دعونا نستخدمها على النحو الصحيح.
< شرحنا في السابق عدم وجود حاجة في استخدام كلمة  PSEفي نهاية املناداة  ،CQإذن ال يجب إضافتها كما
يلي ‘ ’PSE Kأو ‘ .’PSE KNدعونا نبقيها بسيطة ونستبعد كلمة . PSE
< في حيز أو نطاق  VHFالترددات العالية جد ًا (وما فوق) ،من املعتاد تبادل موقع احملطة وتسمى QTH-
 . LOCATORهذه الرموز متثل املوقع اجلغرافي للمحطة ،مثال.JM12ab :
60 Hz (or 50 Hz) AC or less, very rough and broad
Very rough AC, very harsh
Rough AC note, rectified but not filtered
Rough note, some trace of filtering
Filtered rectified AC, but strongly ripple-modulated
Filtered tone, definite trace of ripple modulation
Near pure tone, trace of ripple modulation
Near perfect tone, slight trace of modulation
Perfect tone, no trace of ripple or modulation of any kind
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T
T
T
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T
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< تقرير  :RSTحرف  Rاختصار لكلمة  READABILITYوتعني الوضوح وحتتسب من  1ولغاية  ،5حرف S
اختصار لكلمة  STRENGTHوتعني قوة اإلشارة وحتتسب من  1ولغاية  ،9وخير ًا حرف  Tاختصار لكلمة
 TONEوتعني النغمة وحتتسب من  1ولغاية  .9تشير إلى نقاوة صوت إشارة  CWوالتي يجب أن تبدو كموجة
جيب نقية  SINE WAVEخالية من التشويه.
< هذه التقييمات األصلية للنغمة تعزى إلى قيم النغمة املختلفة تعود إلى األيام األولى حيث غالب ًا ما تكون
نغمة  CWالنقية استثناء وليست قاعدة .اجلدول أعاله يدرج قائمة بأكثر نغمات  CWحداثة حسب تقديرات
نشرت في  ،1995املصدر .W4NRL
< عموم ًا في املمارسة نستخدم مستويات قليلة من  Tمع التعريفات التي تلبي احلالة العامة للتكنولوجيا
اليوم:
<  :T 1تضمني مورس شديد ،عالمة على تذبذب عنيف أو  ACمضطرب للغاية ( يعني :اخلروج من احملادثة
على الهواء بإشارة سيئة )
<  :T 5عنصر  ACملحوظ جد ًا ( غالب ًا بسبب ضعف تنظيم إمدادات الطاقة جلهاز اإلرسال أو مكبر اإلشارة).
<  : T 7 – T 8قلي ًال أو بالكاد جدير باملالحظة لعنصر AC
<  :T 9النغمة متقنة (بالغة احلد املثالي) ،موجة جيب غير مشوهة
< هذه األيام أكثر أوجه القصور شيوع ًا في إشارات  CWهي الزقزقة  CHIRPو األكثر شيوع ًا .KEY CLICKS
( انظر ).25.9.II
< منذ وقت طويل حيث تعتبر الزقزقة  CHIRPو  KEY CLICKSمن املشاكل الشائعة واملشتركة مع إشارة
 : CWجميع هواة  CWأن تقرير قوة اإلشارة  579Cيعني أن اإلشارة عرضة للزقزقة ،و تقرير قوة اإلشارة
 589Kيعني أن اإلشارة عرضة ملفتاح النقر  . KEY CLICKSقليل من هواة الالسلكي في يومنا هذا يعرفون
ما يعنيه حرف  Cوحرف  Kبعد تقرير قوة اإلشارة  ، RSTويفضل أن ترسل كلمة ‘ ’CHIRPأو ترسل كلمة
‘ ’BAD CHIRPوكذلك احلال بالنسبة لكلمة ‘ ’CLICKSأو كلمة ‘ ’BAD CLICKSكاملة كجزء
من تقرير قوة اإلشارة . RST
< الطريقة املثالية إلنهاء احملادثة تكون كما يلي:
‘…TKS (thanks) FER QSO 73 ES (=and) CUL (see you later) 7Z1SJ de 9K2QA SK’.
يعتبر ’ ‘SKمن العالمات املهنية أو االحترافية والتي تعني نهاية احملادثة ’. ‘end of contact
< ‘ ’DIT DIT DIT DAH DIT DAHهذه طريقة إرسال الرمز ‘ ’SKوليس كما يرسله البعض ‘’VA
وكما يروج له البعض ،يجب أن يتم إرسال احلرف  Sويعقبه احلرف  Kمباشرة دون أي فاصل زمني بينهما ،كما
هو احلال في باقي العالمات املهنية أو االحترافية.
< ال ترسل ’ ‘…AR SKفي نهاية اإلرس��ال فهذا غير منطقي .حيث أن إرسالك لكلمة نهاية اإلرس��ال  +نهاية
احملادثة في آن واحد غير منطقي.
‘’end of transmission’ + ‘end of contact
فمن الواضح والطبيعي أن نهاية اإلرسال هي أيض ًا نهاية احملادثة إذن فهي زائدة عن احلاجة في اإلرسال.
< إذا كنت تنوي إنهاء احملادثة وإغالق احملطة يجب عليك إرسال:
’‘…7Z1SJ DE 9K2QA SK CL
الرمز  CLيعني التوقف  CLOSINGأو . DOWN CLOSING
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حملة حول الرموز املستخدمة في إغالق احملطة أو إنهاء احملادثة:
الرمز

AR

املعنى

االستخدام

End of transmission
نهاية اإلرسال

at end of CQ and at the
end of your transmission
)when you call a station (1
عند نهاية املناداة  CQونهاية اإلرسال
عندما تنادي على احملطات األخرى

K

over to you
ح ّول ( حت ّول احلديث إلى احملطة التي تناديها وتتحدث
معها )

)at the end of an over (2
and at the end of your
transmission when you
)call a station (1
عند نهاية  ) 2 ( Overو عند
نهاية اإلرسال عند مناداتك
للمحطات األخرى ( ) 1

KN

over to you only
ح ّول ( حت ّول احلديث إلى محطة معينة فقط )

at the end of an over
عند نهاية كلمة Over

AR K

end of transmission + over to you
نهاية اإلرسال  +ح ّول ( احلديث إلى احملطة التي تناديها
وتتحدث معها )

do NOT use
ال تستخدمها

AR
KN

End of transmission + over to you only
نهاية اإلرسال  +ح ّول ( احلديث إلى محطة معينة فقط

do NOT use
ال تستخدمها

SK

)end of contact (end of QSO
نهاية احملادثة QSO

نهاية احملادثة QSO

AR SK

end of transmission + end of contact
نهاية اإلرسال  +نهاية احملادثة

do NOT use
ال تستخدمها

SK CL

end of QSO + closing down station
نهاية احملادثة  +إغالق احملطة نهائي ًا

عندما تريد إغالق احملطة
( إنهاء احملادثة نهائي ًا )

( )1عندما تقوم بالرد على محطة تنادي  CQأو . QRZ
( )2اإلرسال أو  OVERليس كما هو معروف في  ،QSOحيث حتتوي احملادثة أو  QSOعلى سلسلة من .OVER
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: CW احملادثة املثالية للمبتدئني في
QRL?
QRL?
CQ CQ 9K2HN 9K2HN CQ CQ 9K2HN 9K2HN AR
9K2HN DE A71EM A71EM AR
A71EM DE 9K2HN GE TKS FER CALL UR RST 579 579 MY NAME HAMAD
HAMAD QTH KUWAIT KUWAIT HW CPY? A71EM DE 9K2HN K
9K2HN DE A71EM FB HAMAD TKS FER RPRT UR RST 599 599 NAME
JUMAA JUMAA QTH NR DOHA DOHA 9K2HN DE A71EM K
A71EM DE 9K2HN MNI TKS FER RPRT TX 100 W ANT DIPOLE AT 12M WILL
QSL VIA BURO PSE UR QSL TKS QSO 73 ES GE JUMAA A71EM DE 9K2HN K
9K2HN DE A71EM ALL OK HAMAD, HERE TX 10 W ANT INV V AT 8M MY
QSL OK VIA BURO 73 ES TKS QSO CUL HAMAD 9K2HN DE A71EM SK
73 JUMAA CUL DE 9K2HN SK

‘BK’  استخدام الرمز.7.9.II
 وتستخدم في التحويل بني احملطة املرسلة واحملطة املستقبلة دون احلاجةBREAK ‘ اختصار لكلمةBK’ <
’ في احملادثةOVER‘  وتكافئ معنىCW ‘ تستخدم في املورسBK’ .لتبادل عالمة النداء في نهاية اإلرسال
.الصوتية
: كالتالي9K2QA يريد معرفة اسم املتحدث من محطةA71EM  إذا كان: مثال
‘…UR NAME PSE BK’
: كالتالي9K2QA تكون اإلجابة حملطة
’BK NAME AHMED AHMED BK‘
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 .8.9.IIال يزال أسرع
< في كثير من األحيان ال يستخدم الرمز ‘ . ’BKإذا توقف أحدهم عــن اإلرسال ( في سياق ومنط ،BREAK
وهذا يعني أنه ميكنك االستماع بني احلروف والكلمات) إلعطاء فرصة للمحطة األخرى لبدء اإلرسال ،متام ًا
كما في احملادثة الطبيعية وجه ًا لوجه حيث يتم تبادل الكلمات بني الطرفني دون رسميات أو شكليات.
 .9.9.IIاستخدام العالمة املهنية ’(DIT DAH DIT DIT DIT) ‘AS
< إذا كنت تتحدث مع محطة أخرى وخالل هذه العملية قامت محطة أخرى بعملية  BREAK INوهي عملية
املقاطعة أو املداخلة للمحادثة ،وأرسلت فوق إرسال احملطة التي تقوم مبحادثتها ،وأنت ترغب في أن تخبره
بأنك ترغب في إنهاء احملادثة احلالية أوال ومن ثم محادثته كل ما يتوجب عليك فعله هو إرسال الرمز ‘’AS
 ،والذي يعني أنتظر ،أو أبقى معي:
’‘Hold on
’‘Wait
’‘Stand by
10.9.II.الرمز ’‘KN
< ‘ ، ’K’ = ‘overالرمز  Kيعني ح ّول .إرسال الرمز  Kفي نهاية احملادثة لوحده يعني أنك تبقي الباب مفتوح ًا
للمحطات األخرى للمداخلة معك .إذا كنت ال ترغب في أن تقاطعك محطة أخرى يجب عليك إرسال الرمز
‘.’KN
< ‘ ’KNتعني بأنك ترغب في محادثة وسماع احملطة التي قمت مبناداتها فقط  ،ومبعنى آخر أنت تطلب من
احملطات األخرى عدم املقاطعة:
’‘Go ahead, others keep out
’‘Over to you only
< ‘ ’KNتستخدم إذا سادت حالة من الفوضى وكان الكثير من احملطات تنادي بطريقة مزعجة .مثال على ذلك
إذا قمت مبناداة محطة معينة ولكنك لم تلتقط عالمة النداء كاملة مثال  9K2Rفتقوم مبناداته لتحصل على
عالمة ندائه بالكامل تقوم محطات أخرى باإلرسال أيض ًا ،فتصبح عملية التقاط عالمة النداء مزعجة وصعبة
في نفس الوقت .الطريقة الصحيحة هي أن ترسل:
’‘9K2R? AGAIN KN
أو
‘’9K2R? DE A71BX KN
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أو
‘’ONLY 9K2R? DE A71BX KN
وإذا مع كل ذلك ولم تتوقف احملطات األخرى عن اإلرسال ولم تستجب لندائك فعليك أن تقوم باملناداة على احملطة
التي ترغب في محادثتها كالتالي:
‘’9K2R? DE A71BX KN N N N
اجعل مسافة كافية بني كل حرف من حروف  ، Nوهذه الطريقة تعني بأنك بدأت فع ًال تضيق وتنزعج من احملطات
األخرى التي ال تستجيب لطلبك.
11.9.Iكيفية االستجابة للمناداة CQ
لنفترض بأن عالمة ندائك هي  A71BXواستمعت للمحطة  9K2HNتنادي  CQوترغب في محادثة هذه احملطة،
فكيف تقوم بذلك ؟
< ال ترسل بسرعة أعلى من احملطة املنادية.
< ال ترسل عالمة نداء احملطة التي ترغب في محادثتها أكثر من مرة واحدة ،وفي أغلب األحيان ميكنك عدم
إرسال عالمة نداء احملطة التي ترغب في محادثتها ،ألنه من الواضح بأنك تنادي عليه.
< ميكنك استخدام الرمز ‘ ’Kأو الرمز ‘ ’ARبعد عالمة ندائك.
‘’9K2HN DE A71BX A71BX K
أو
‘’A71BX A71BX K
أو
’‘9K2HN DE A71BX A71BX AR
أو
’‘A71BX A71BX AR
< في حاالت عديدة تقوم احملطة بإرسال عالمة ندائها دون أي استخدام للرموز ‘ ’Kو ‘ ، ’ARغالب ًا ما يكون
ذلك في املسابقات . CONTEST
< ال تنهي مناداتك كالتالي:
‘’9K2HN DE A71BX A71BX PSE AR
أو
‘’9K2HN DE A71BX A71BX PSE K
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 .12.9.IIمحطة ترسل عالمة ندائك بطريقة خاطئة
< لنفترض أن احملطة  9K2HNلم تلتقط عالمة ندائك بطريقة صحيحة  ،وكانت إجابته على مناداتك هي:
‘A71PX DE 9K2HN TKS FOR CALL UR RST 479 479 NAME HAMAD HAMAD
’QTH KUWAIT KUWIAT A71PX DE 9K2HN K
< يجب على احملطة  A71BXفي هذه احلالة أن ترد على احملطة  9K2HNبالطريقة التالية:
’…‘9K2HN DE A71BX BX A71BX TKS FER RPRT
بإعادتك وتكرار إرسال  BXفي عالمة ندائك سوف جتعل احملطة 9K2HNتنتبه لهذا اجلزء في عالمة النداء وتقوم
بعملية التصحيح.
 .13.9.IIاملناداة على محطة انتهت من محادثة QSO
< إذا كنت تستمع حملادثة بني محطتني ،وتلك احملادثة قاربت على االنتهاء ،ومت إنهاء احملادثة من قبل احملطتني
مستخدمني الرمز ‘ ’CLوالتي تعني بأن احملطة أغلقت  ، CLOSING DOWNهذا يعني بأن التردد
اآلن خالي من أي محطة .إذا قامت إحدى هذه احملطتني أو كالهما بإنهاء احملادثة مستخدمني الرمز ‘’SK
والذي يعني نهاية اإلرسال  END OF TRANSMISSIONهذا يعني بأن إحدى احملطتني سوف تبقى
في التردد إلكمال املناداة والتحدث مع محطات أخرى ،وغالب ًا ما تكون احملطة التي متلك التردد في بداية
املناداة.
< في هذه احلالة يجب عليك االنتظار للتأكد من عالمة نداء احملطة ،على سبيل املثال احملطة  9K2HNانتهت
من احملادثة مع احملطة A71BX
’‘…73 CUL (see you later) A71BX de 9K2HN SK
< إذا لم تقم أي محطة من املناداة بعد انتهاء احملادثة ميكنك املناداة على أي من عالمة نداء احملطتني.
< لنفترض أن عالمة ندائك هي  7Z1SJوترغب في محادثة احملطة  ، 9K2HNسوف تكون املناداة بالطريقة
التالية:
‘’9K2HN de 7Z1SJ 7Z1SJ AR
< في هذه احلالة يجب أن تذكر عالمة نداء احملطة التي ترغب في محادثتها وعدم ذكر عالمة نداء احملطة في
هذه احلالة سوف يكون غير مناسب .يجب عليك إرس��ال عالمة نداء احملطة التي ترغب في محادثتها مرة
واحدة ،وإرسال عالمة نداءك مرتني أو مرة واحدة.
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14.9.II.استخدام الرمز ‘=’ أو ’‘DAH DIT DIT DIT DAH
< يسمي البعض رمز ‘=’ بالرمز ‘ ’BTألنها تشبه احلرفني  Bو  Tفي حالة جمعهما دون أي فاصل بينهم ،كما
هو احلال في الرمز ‘ ، ’ARولكن الرمز ‘ ’BTيكافئ عالمة «يساوي» في لغة املورس . CW
<  DAH DIT DIT DIT DAHتستخدم لسد الفراغ  FILLERأو كوقفه لثواني بسيطة بينما تفكر في
النص الذي سوف تقوم بإرساله ،ويستخدم أيض ًا كفاصل بني النصوص املرسلة.
< تستخدم لسد الفراغ  FILLERلتمنع احملطة األخ��رى من االعتقاد بأنك انتهيت من اإلرس��ال وتبدأ هي
باإلرسال أيض ًا .يتضح لنا بأن الرمز ‘=’ مياثل في حالة الكالم استخدام كلمة ‘ ’EUHأو كلمة ‘. ’EH
< يستخدم بعض هواة الالسلكي الرمز ‘=’ بني كل نص من نصوص احملادثة مثال:
‘9K2HN DE A71BX = GM = TU FER CL = Name ALI QTH DOHA = RST 599 = HW
’CPI? 9K2HN DE A71BX KN
< استخدام الرمز ‘=’ بني النصوص ليس شائع هذه األيام ،ويعتقد البعض بأن استخدامها ميثل مضيعة للوقت،
ويرجح الهواة استخدام الطريقة التالية:
?‘9K2HN DE A71BX GM TU FER CL NAME ALI QTH DOHA RST 599 HW CPI
’9K2HN DE A71BX KN
15.9.II.اإلرسال بطريقة صحيحة ومفهومة
< االستماع إلى إرسال املورس  CWينبغي أن يكون حلن موسيقي  ،حيث ال يجب أن ال يشعر املستمع بأنه يعمل
على فك شفرة مجهولة أو جتميع لغز.

< تأكد من أن تكون املسافات ( الوقت الزمني ) بني األحرف والكلمات مناسبة .اإلرسال بطريقة سريعة مع زيادة
إضافية للمسافات (الوقت الزمني) بني األحرف والكلمات يجعل من السهل على احملطة األخرى من االستماع
إلى رسالتك.
< هواة الالسلكي ذوي اخلبرة في املورس  CWال يستمعون إلى األحرف بل إلى الكلمات .هذا بالطبع ميكن أن
يتم بنجاح إال إذا كانت املسافات ( الوقت الزمني) متباعدة بشكل مناسب .ومبجرد أن تبدأ في االستماع إلى
الكلمات بد ًال من األحرف تكون قد وصلت إلى هذه املرتبة .كما هو احلال في احملادثات الطبيعية التي تكون
وجه ًا لوجه نحن نستمع إلى الكلمات وال نستمع إلى األحرف ،أليس كذلك؟
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< في املفتاح االتوماتيكي( ، )KEYERيجب تعديل نسبة (الوزن)  . DIT/SPACEسوف يبدو الصوت أفضل
(أكثر إرضاء) إذا كانت النسبة أكثر قلي ًال في اجلانب األعلى ( تكون  DITأطول قلي ًال من املسافة )SPACE
باملقارنة مع املعيار القياسي لنسبة . 1/1
< مالحظة :الوزن ليس هو نفسه كما في نسبة  . DIT/DAHنسبة  DIT/DAHعادة ما تكون ثابتة على
معدل) .
نسبة  3/1في معظم املفاتيح (غير ّ
 16.9.II.أنا محطة ( QRPمحطة طاقة منخفضة)
< محطة  QRPتعني أن احملطة تستخدم طاقة منخفضة في عملية اإلرس��ال ،بحد أقصى  5واط في املورس
 CWو بحد أقصى  10واط في اإلرسال الصوتي.
< ال ترسل عالمة ندائك كالتالي:
9K2HN/QRP
يعتبر إرسال عالمة النداء بهذه الطريقة غير قانوني في معظم الدول ،بلجيكا على سبيل املثال ،معلومة أن احملطة
 QRPال يجب أن تكون جزء من عالمة ندائك ،ولذلك ال يجب أن ترسلها من ضمن عالمة ندائك .في معظم الدول
تسمح بإضافة العالمات التالية على عالمة النداء:
9K2HN/P
9K2HN/A
9K2HN/M
9K2HN/MM
< إذا كنت فعال محطة  ،QRPسوف يكون إرسالك ضعيف نسبي ًا باملقارنة مع احملطة التي ترغب في محادثتها.
تصعب من عملية استقبال عالمة ندائك
إي إضافة ليس لها داعي على عالمة النداء مثال 9K2HN/QRP
ّ
من قبل احملطات األخرى.
< ميكنك في أثناء احملادثة أن تذكر بأنك محطة  QRPمثال:
’…‘…PWR 5W 5W ONLY
< أثناء مناداتك  CQكمحطة  QRPوتريد أن تعلن عن ذلك :
‘’CQ CQ 9K2HN 9K2HN QRP AR
يجب عليك إضافة مسافة (زمن) بني عالمة النداء وكلمة QRPوعدم إضافة اخلط املائل
) SLASH (DAH DIT DIT DAH DITبني عالمة النداء و . QRP
< إذا كنت تبحث عن محطات  QRPعلى وجه التحديد ،ميكنك املناداة كما يلي:
‘’CQ QRP CQ QRP 9K2HN 9K2HN QRP STNS (stations) ONLY AR
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 .17.9.IIاالستخدام الصحيح لكلمة QRZ
<  QRZتعني من املنادي ،وال شيء غير ذلك .استخدمها في حالة عدم استطاعتك من التقاط عالمة النداء
للمحطة التي تنادي عليك.
< دائم ًا في املورس  CWأرسل  QRZيليها عالمة استفهام ؟  ،كما هو احلال في استخدام رموز . Q
< احلالة املثالية :بعد مناداة احملطة  9K2HNولم يستطع من التقاط عالمة النداء للمحطات املنادية يقوم
بإرسال:
‘’QRZ? 9K2HN
< إذا استطعت أن تلتقط جزء من عالمة النداء للمحطة املنادية ( ، )A71…..وهناك الكثير من احملطات األخرى
تنادي أيض ًا ،ال ترسل  QRZبل يجب أن ترسل كما يلي:
‘’A71 AGN (again) K
أو
‘’A71 AGN KN
يشير الرمز ‘ ’KNإلى أنك ترغب في محادثة احملطة  A71….فقط  .الحظ أننا استخدمنا الرمز ’ ‘KNو الرمز
’‘Kفي هذه احلالة ولم نستخدم الرمز’ ‘ARوذلك بسبب مناداتك حملطة معينة على وجه اخلصوص ،وهي احملطة
A71 .ال ترسل QRZفي هذه احلالة وإال سوف تقوم جميع احملطات مبناداتك.
<  QRZال تعني من هناك؟ ’? ‘who is thereأو من املتواجد على التردد ’?‘who is on the frequency
 .لنفترض أن أحدهم قام باملرور على التردد واستمع إلى مناداة احملطات ،ويريد معرفة عالمة نداء احملطة التي
يرغب اجلميع في محادثتها ،والطريقة الصحيحة ملعرفة عالمة النداء هي:
’?‘CALL
أو
’?‘UR CALL

طبع ًا يتم إرسال هذه االستفسارات بلغة املورس  CWوهي:
’?‘CL
أو
’?‘UR CL
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استخدام  QRZفي هذه احلالة غير مناسب .باملناسبة عند إرسالك’?‘CALL
ينبغي عليك من حيث املبدأ أن تضيف عليها عالمة ندائك وإال يعتبر إرسالك غير مع ّرف ،مما يجعله نداء غير
قانوني.
ً
بدال من QRL
 .18.9.IIاستخدام عالمة االستفهام ؟
< قبل البدء باستخدام التردد لإلرسال ،يجب عليك التأكد ما إذا كان هناك هاوي السلكي آخر يستخدمه أم ال
(ميكن أن ال تسمع أحد الطرفني في احملادثة وذلك بسبب االنتشار املوجي).
< اإلجراء الطبيعي هو :إرسال ’? ‘QRLفي املورس  CWأو إرسال هل التردد مستخدم ‘is this frequency
’? in useفي حالة احملادثة الصوتية .SSB
< يقوم بعض هواة الالسلكي ببساطة إرسال عالمة استفهام ‘?’ مباشرة وذلك لسببني أوال ألنها أسرع في اإلرسال
والسبب الثاني لتقليل  QRMعلى مستخدم التردد.
< لكن عالمة االستفهام ‘?’ ميكن تفسيرها بطريقة مختلفة ،حيث أن عالمة االستفهام تشير إلى أنك تسأل
سؤال ولكن لم يتم توضيحه ،ولذلك استخدم ‘? ’QRLدائم ًا .مبج ّرد إرسالك عالمة االستفهام تخلق الكثير
من االرتباك.
 .19.9.IIإرسال ’ ‘DIT DITفي نهاية احملادثة
غالب ًا ما يتم إرسال ’ ‘DIT DITفي نهاية احملادثة بيم محطتني مع مسافة (الزمن) كافية بني كل حرف ،فتبدو
مثل حرفني  ،Eوهي تعني ’‘bye bye
 .20.9.IIتصحيح اخلطأ في اإلرسال
< لنفترض أنك أخطأت في عملية اإلرسال (أرسلت كلمة خطأ) .توقف حا ًال عن اإلرسال وانتظر لثواني معدودة
ومن ثم أرس��ل العالمة املهنية (االحترافية) ) . ‘HH’ (8 DITsليس من السهل إرس��ال ثمانية نقط (8
 )DITsفي هذه الفترة وذلك بسبب اخلطأ الذي أرسلته فعادة ما تكون عصبي في هذا الوقت بالذات ،ويريدون
منك أن ترسل ( )8 DITs: DIT DIT DIT DIT DIT DIT DIT DITال سبعة نقاط وال تسعة !
< في املمارسة الفعلية ،يرسل الهواة القليل من النقط  DITعلى سبيل املثال ثالثة من النقاط ومبسافة
(الزمن) كافية ‘ . ’DIT _ DIT _ DITاملسافات بني كل  DITللتوضيح بأن احملطة ال ترسل حرف أو
كلمة إمنا لتصحيح اخلطأ.
< أعد اإلرسال مرة أخرى من حيث اخلطأ الذي حصل وأكمل احملادثة وكأن شيئ ًا لم يكن.
< في بعض األحيان يقوم هواة الالسلكي في حالة حدوث خطأ في اإلرسال بالصمت لثواني معدودة ويكمل من
حيث اخلطأ ،وال يقوم بإرسال  DITإمنا يكتفي بهذا اإلجراء.
21.9.II.مسابقات املورسCW
< انظر .6.8.II
< املسابقات تعني السرعة ،الكفاءة والدقة ،ومن ثم يتم إرسال ما هو ضروري جدا ًفقط.
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< املناداة الفعالة في املسابقات هي:

‘’9K2HN 9K2HN TEST

كلمة  TESTيجب أن توضع في نهاية املناداة.
< ملاذا؟ بسبب عند مرور أحدهم على التردد يعلم بأنك تنادي. CQ
> لنفترض أنك أنهيت مناداتك في املسابقة مكتفي ًا بعالمة ندائك فقط عندها لن تعلم احملطات األخرى التي
تسمع مناداتك ما إذا كنت تنادي محطة أخرى معينة أم تنادي  .CQلذا يتعني على احملطات االنتظار مزيد ًا
من الوقت ملعرفة ذلك وهو ما يعتبر مضيعة للوقت.
> لذلك ،اجعل نهاية مناداتك في املسابقات TEST .علما ًبأن حتى كلمة  CQمت إزالتها من املناداة في
املسابقات وذلك كونها ال تضيف أي معلومة إضافية على املناداة في هذه احلالة.
< املتسابق ذو اخلبرة واملتمرس سوف يقوم بالرد على مناداتك مبجرد إعطاء عالمة ندائك من أول مرة ،ال أكثر
من ذلك ،مثال .‘9K2HN’ :إذا لم ترد عليه خالل ثانية واحدة سوف يقوم بإرسال عالمة ندائه مرة أخرى ما
لم ترد على هاوي آخر.
< تقوم باستقبال عالمة ندائه وترد عليه بالطريقة التالية:
‘’9K2HN 599001
أو
‘’9K2HN 5991
قوانني املسابقات تسمح بإسقاط أو إزالة الرقم صفر إذا كان على اليسار .ملزيد من السرعة في املسابقات يختصر هواة
الالسلكي األرقام بأحرف تدل على هذه األرقام مثال:
‘’XE1KK 5NNTT1
أو
‘’XE1KK 5NN1
< في معظم املسابقات يتم تبادل التقارير بني هواة الالسلكي وهذه التقارير حتتوي على قوة اإلشارة و على سبيل
املثال الرقم املتسلسل .ال ترسل أي شيء عدا ذلك .ال ترسل ‘ ’Kأو ‘ ’73أو ‘ ’CULوتعني أراك الحق ًا أو
‘ ’GLوتعني بالتوفيق ،ال يوجد في املسابقات الوقت الكافي لكل هذه الكلمات حيث أن السرعة هي عنوان
املسابقات.
< مبثالية سوف يرد ‘ ’9K2HNكما يلي ’599012‘ :أو ‘.’5NNT12
< إذا لم يستطع من استقبال تقريرك سوف يرد عليك بكلمة ’?  ، ‘AGNإذا لم يقم بهذه العملية فمن البديهي
أنه استقبل تقريرك و ال يحتاج لإلعادة .ليس هناك حاجة إلرسال ‘ ’TUأو ‘ ’QSLأو ‘ ، ’Rأو أي كلمة أخرى
للداللة على استالم التقرير بشكل سليم .إنها مضيعة للوقت.
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< كل ما تبقى هو الذي يتعني القيام به إلنهاء احملادثة .الطريقة املهذبة لهذه العملية هي:
‘ ‘ TU 9K2HN TEST
 TUتعني بأن احملادثة انتهت 9K2HN ،تعني تعريف احملطات األخرى التي ترغب في احملادثة  ،و TEST
تعني املناداة في املسابقة .إذا كانت نسبة عدد احملادثة  QSO RATEعالية جد ًا ميكنك جتاهل كلمة .TU
< هناك بالطبع اختالفات طفيفة ممكنة ،ولكن الكلمات األساسية هي السرعة ،الكفاءة والدقة.
< يستخدم معظم املتسابقني برامج خاصة من خالل احلاسب اآللي ،والتي باإلضافة إلى تسجيل عالمات النداء
اخلاصة بالهواة تقوم أيضاَ بإرسال املورس  CWخالل رسائل قصيرة مبرمجة سلف ًا مثال CQ :و التقرير .....
الخ .مفاتيح مورس  CWيدوية و أوتوماتيكية منفصلة تسمح للمتسابق من التدخل يدوي ًا إذا لزم األمر .هذا
اإلعداد يجعل من املسابقات الطويلة أقل تعب ًا ويزيد الدقة .تسجيل عالمات النداء يدوي ًا يكاد يكون من التاريخ
القدمي.
< إذا كنت تريد البحث عن  MULTIPLIERأو محطة لم تقم مبحادثتها بعد ،يجب عليك من مسح املجال
الكلي ملثل هذه احملطات .عند إيجادك للمحطة التي تبحث عنها ،قم مبناداتها كما يلي . ’9K2HN‘ :ال
ترسل عالمة ندائه فإنها مضيعة للوقت ،باإلضافة إلى أن احملطة املنادية تعلم بأنك تقوم مبناداتها ألنك ترسل
على نفس التردد املستخدم .ال ترسل ‘ ’DE 9K2HNفإن كلمة  DEال تضيف أي معنى للمناداة.
< إذا لم يرد عليك خالل ثواني معدودة قم باملناداة مرة أخرى ،وهكذا.

مثال على احملادثة في املسابقات :CW
A61M TEST
( احملطة  A61Mتنادي في املسابقة )
A71BX
( احملطة  A71BXينادي ) A61M
A71BX 599013
( احملطة  A61Mتعطي احملطة  A71BXتقرير قوة اإلشارة والرقم املتسلسل )
599010
( احملطة  A71BXتعطي احملطة  A61Mتقرير قوة اإلشارة والرقم املتسلسل )
TU A61M TEST
( احملطة  A61Mيؤكد استقبال التقرير والرقم وينادي على احملطات األخرى )
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 .22.9.IIاألرقام املختصرة في املسابقات )(CUT NUMBERS
< التقرير الذي يتم تبادله في املسابقات يحتوي على قوة اإلشارة و الرقم املتسلسل (غالب ًا) ،الذي يتكون من
ثالثة خانات رقمية.
< لتوفير الوقت ،مت اختصار بعض األرقام كما يلي:
>
>
>
>
>
>

(DIT DAH, instead of DIT DAH DAH DAH DAH) A = 1
 4 ، 3 ، 2هذه األرقام غالب ًا ال يتم اختصارها .
(DIT instead of DIT DIT DIT DIT DIT) E = 5
 8 ، 7 ، 6هذه األرقام غالب ًا ال يتم اختصارها .
(DAH DIT instead of DAH DAH DAH DAH DIT) N = 9
(DAH instead of DAH DAH DAH DAH DAH) T = 0

مثال :ب��د ًال من إرس��ال ‘ ’599009ميكنك إرس��ال  ‘ENNTTN’ ،لكن غالبا ًما تسمع ه��واة الالسلكي يذكرون
‘5NNTTN’ .على الرغم من أن احملطة أرسلت التقرير عبارة عن أحرف تقوم أنت بتسجيلها كأرقام .البرامج اجليدة
اخلاصة باحلاسب اآللي في املسابقات متكنك من تسجيل األحرف وتقوم هي بتحويلها كأرقام وإعادة إرسالها.
<  A4بد ًال من  14و  A5بد ًال من  :15في بعض املسابقات على سبيل املثال  CQWWيجب عليك إرسال رقم
املنطقة ( )CQ ZONEوذلك في تقرير التبادل مع قوة اإلشارة .دول مجلس التعاون على سبيل املثال تقع
ضمن املنطقة رقم  ،21إذن بد ًال من إرسال ‘ ’5NN21يصبح تقرير التبادل هو ‘. ’5NN2A
 .23.9.IIتطابق ترددات اإلرسال ) ( ZERO BEAT
< ه��ن��اك م��ي��زة رئ��ي��س��ي��ة ل��ل��م��ح��ادث��ة ف���ي امل�����ورس  CWه���ي ض��ي��ق ع���رض ال��ن��ط��اق ال���ت���رددي NARROW
 BANDWIDTHالذي تستخدمه (بضع مئات من الهرتز) تزود بها كل من احملطتني على نفس التردد
بالضبط.
< بالنسبة ملعظم االتصاالت أو احملادثات القياسية ،كل من احملطتني سوف ترسل على نفس التردد وتسمى هذه
العملية  .SIMPLEXويقال بأن كل من احملطتني  ZERO BEATمع األخرى.
< املصطلح  ZERO BEATيأتي من حقيقة إذا ما كانت احملطتني يرسلون على نفس التردد بالضبط،
النتيجة احملصلة ملزج اإلشارتني تساوي صفر هرتز ،هذه اإلشارة تسمى . ZERO BEAT
< لكن في كثر من األحيان ،ال يتم اإلرسال على نفس التردد بالضبط ،يوجد سببني رئيسيني لهذا (غالب ًا ما تكون
مزيج من اإلشارتني):
تزايدي التضبيط
> إحدى احملطتني (اإلشارتني) ال تستخدم بشكل صحيح  RITويسمى جهاز استقبال
ّ
 RICEIVER INCREMENTAL TUNINGفي جهاز اإلرسال .معظم أجهزة االستقبال و اإلرسال
احلديثة لديها وظيفة  RITوالتي جتعل من املمكن االستماع على تردد مختلف قلي ًال عن تردد اإلرسال.
> السبب الثاني هو أن ه��اوي الالسلكي ال يطبق اإلج��راءات الصحيحة للـ  . BEAT ZEROمع أجهزة
اإلرسال و االستقبال احلديثة إج��راءات  ZERO BEATيتألف من التأكد  PITCHللنغمة اجلانبية
( )SIGNAL MONITOR CWجلهاز اإلرسال هي نفس التردد بالضبط لنغمة التردد الذي تستمع
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إليه .إذا كنت تستمع على  Hz 600والنغمة اجلانبية  PITCHمت تعييرها على  Hz 1.000سوف تقوم
باإلرسال  Hz 400بعيد ًا عن تردد احملطة التي ترغب في محادثتها.
معدله
> في أجهزة االستقبال و اإلرسال احلديثة تردد  MONITOR CWللنغمة اجلانبية ()PITCH
ّ
وتتعقب  BFOلتردد . OFFSET
> العديد من هواة الالسلكي املتمرسون يستمعون إلى نغمة  BEATمنخفضة نسبي ًا (Hz 500 – 400
 ،وأحيان ًا تصل إلى  )Hz 300بد ًال من املعتاد من  600ولغاية  . Hz 1000بالنسبة ملعظم الناس تردد
 PITCHاملنخفض أقل تعب ًا خالل فترات االستماع الطويلة وباإلضافة إلى ذلك فإنها تسمح لتمييز
أفضل بني اإلشارات القريبة من بعضها.
 . 24.9.Iأين جتد محطات  CWذات سرعة بطيئة ) (QRS؟
<  : m 80من  3.550ولغاية KHz 3.570
<  : m 20من  14.055ولغاية KHz 14.060
<  : m 15من  21.055ولغاية KHz 21.060
<  : m 10من  28.055ولغاية KHz 28.060
<  : QRSتعني إرسال ببطء أكثر
<  : QRQتعني إرسال بسرعة أكثر
 .25.9.IIهل عندي Key Click؟
< ليس فقط شكل ومضمون ما قمت بإرساله يجب أن يكون على ما يرام.
<  ...ولكن أيض ًا جودة إشارة املورس  CWالتي ترسلها يجب أن تكون جيدة.
< جودة املشكلة الرئيسية هي .Key Clicks
< السبب في  Key Clicksهو غطاء ( غالف ) اإلشارات املرسلــة والـتــي تب ـ ــدو ( تقريب ًا ) على نحو تام موجة
مربع  ،Square Waveمع عـ ـ ـ ــدم تدوير لزاويـ ـ ــة ( حواف ) املوجة املربع ،غالب ًا ما تشمل جتاوزات تؤدي إلى
طفرات في احل��واف .كل هذه النتائج في النطاق اجلانبي العريض  ،wide sidebandوالتي شهدت نقرات
اليمني واليسار إلشارة  .CWهناك ثالثة أسباب رئيسية لهذه املشكلة:
> األول هو شكل املوجة الغير مناسب والتي حتتوي على الكثير من التآلف والتوافقيات harmonic
) .(square edgesسبب ذلك في أغلب األحيان هو تصميم الدوائر االلكترونية الضعيف من قبل املصنع.
ومن حسن احلظ أن عدد ًا من التغييرات في الدوائر االلكترونية قد مت نشرها على شبكة االنترنت للعمل
على حل هذه املشكلة.
> الثاني هو وجود الكثير من الطاقة )  ( Driving Powerالدافعة ملكبر اإلشارة  amplifierمندمجة مع
تأثير)  ALC ( Automatic Level Controlغير مناسب ( الوقت بطئ )  ،مما يؤدي إلى طفرات في
احلواف .دائم ًا يتم التوصية على أن تعديل الطاقة الدافعة يدوي ًا وعدم االعتماد على تأثير دائرة .ALC
> الثالث هو التوقيت املتعاقب الغير مناسب ( فتح  /إغالق ) للموجة الالسلكية في حالة .full break in
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< كيف ميكنك الكشف عن  Key Clicks؟ يستطيع أحد جيرانك إذا كان هاوي السلكي ذو خبرة من االستماع
بعناية إلى .clicks
< من األفضل مواصلة رصد جميع عمليات اإلرسال باستخدام راسم الذبذبات  oscilloscopeلتعرض شكل
املوجة املرسلة اخلاصة بك.
< الحظ أنه حتى بعض أجهزة اإلرسال الشعبية احلديثة نسبي ًا ،لنتكلم بصراحة لديها نفس املشكلة.
< إذا الحظت  Key Clicksفي إرسالك أو حصلت على تقارير تفيد بوجود  Key Clicksبشكل مفرط ،عليك
تصحيح املشكلة أو إيجاد مساعدة للقيام بذلك Key Clicks .املوجودة في إرسالك سوف تسبب في مشاكل
لهواة الالسلكي اآلخرين .ومن هنا فإن التخلص من مشكلة  Key Clicksلديك هي مسألة أخالقية !

 .26.9.IIسريع جد ًا
< هل سرعة املورس  CWليست عالية مبا يكفي لتكون قادر على محادثة العديد من هواة الالسلكي؟
< لزيادة سرعة االستقبال لديك ،حتتاج إلى التدريب على سرعة تكون في حدود قدراتك ،حيث تستطيع تدريجي ًا
وباستمرار من زيادة السرعة.
< حتى سرعة WPM 15ميكنك كتابة نص رسالة في املورس  CWحرف بحرف.
< السرعات من  15ولغاية  WPM 20ينبغي عليك متييز الكلمات ،وكتابة أساسيات الرسالة (االسم ،املوقع،
الطقس ،قوة اإلرسال ،الهوائي  .....الخ)
 .27.9.IIبرامج كمبيوتر للتدريب على املورسCW
< املوقع اإللكتروني للجمعية البلجيكية )www.uba.be( UBA
< املوقع اإللكتروني (www.g4fon.net) G4FON
< موقع تعلّم املورس )(www.justlearnmorsecode.com
< موقع محاكاة املسابقات ()www.dxatlas.com/MorseRunner
< موقع (www.rufzxp.net) RUFZ
بعض التلميحات املهمة:
< ال تتعلم املورس عن طريق حساب عدد النقط واخلطوط (.)DIT/DAH
< ال تتعلم ملورس عن طريق املجموعات املتشابهة ( )e,i,s,h,5بهذه الطريقة سوف تقوم بحساب عدد النقط
واخلطوط ( )DIT/DAHإلى األبد.
< ال تقوم بوصف املورس  CWباستخدام عبارات النقط واخلطوط ( )DASH/DOTبل يجب عليك وصف
املورس  CWباستخدام عبارات النقط واخلطوط (.)DIT/DAH
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CW االختصارات األكثر استخداما ًفي املورس.28.9.II

املعنى

 أعد،مرة أخرى
هوائي
نهاية الرسالة
انتظر
قبل
 مقاطعة، مداخلة
باملناسبة
تأكيد
عالمة نداء
إغالق احملطة
نداء عام
ًأراك الحقا
أراك الحق ًا
استلمت
استلمت
من
حتت
و
عمل جيد
لـ
تفضل
مساء اخلير
نهارك سعيد
جيد
مساء اخلير
حظ سعيد
صباح اخلير
مساء اخلير
جيد
ضحكه
كل عام وأنتم بخير
هنا
كيف
حول
ّ
حول لك فقط
ّ
مسار طويل
استمع
عيد ميالد سعيد
ال
بقرب

الكلمة

Again
Antenna
End of message
Wait a second, hold on
Before
break
By the way
Confirm
Call
Closing down
General call
See you
See you later
copy
Copy
From (9K2HN DE A71EM)
Down
And
Fine business
for
Go ahead
Good afternoon
Good day
Good
Good evening
Good luck
Good morning
Good night
Good
Laughter in CW
Happy new year
Here
How
Over to you
Over to you only
Long path
listen
Merry Christmas
no
Near
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االختصار
AGN
ANT
AR
AS
B4
BK
BTW
CFM
CL
CL
CQ
CU
CUL
CPI
CPY
DE
DWN
ES
FB
FER
GA
GA
GD
GD
GE
GL
GM
GN
GUD
HI
HNY
HR
HW
K
KN
LP
LSN
MX
N
NR

رقم
اآلن
صديق قدمي
مشغّ ل
مسغّ ل
لو سمحت
 قدرة، قوة
حول
ّ
جهاز استقبال
جهاز استقبال
معدات
أعد
تقرير
نهاية احملادثة
متوفي
مسار قصير
آسف
غد ًا
غد ًا
شكر ًا
شكر ًا
جهاز إرسال واستقبال
لك
جهاز إرسال و استقبال
عمل رائع
ملكك
جد ًا
الطقس
عيد امليالد
زوجة
سيدة
سنة
 ال تستخدمها، CB لغة
مع أطيب التحيات
احلب والقبالت

Number
Now
Old man
Operator
Operator
please
Power
Roger
Receiver
Receiver
equipment
Repeat
Report
End of contact
Silent key
Short path
Sorry
Tomorrow
Tomorrow
thanks
thanks
transceiver
To you
transmitter
Ultra fine business
Your
Very
Weather
Christmas
wife
Young lady
Year
CB slang (don not use it)
Best regards
Love and kisses
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NR
NW
OM
OP
OPR
PSE
PWR
R
RCVR
RX
RIG
RPT
RPRT
SK
SK
SP
SRI
TMW
TMRW
TKS
TNX
TRX
TU
TX
UFB
UR
VY
WX
XMAS
XYL
YL
YR
51 & 55
73
88

ملخص ( رموز  Qاألكثر إستخدام ًا وأهمية )
 : ARنهاية اإلرسال ،تشير إلى نهاية اإلرسال وعدم حتديد محطة معينة في الرد على مناداتك.
 : Kح ّول ،نهاية احملادثة بني محطتني أو أكثر.
 : KNح ّول لك فقط ،لها نفس داللة الرمز  Kولكن يتم حتديد احملطة التي ترغب بالرد عليك ،دون أي مداخلة من
أي محطة أخرى.
 : SKنهاية احملادثة ،تستخدم إلنهاء احملادثة ()SK= stop keying
 : CLإغالق احملطة ،آخر رمز يتم إرساله قبل إغالق احملطة.
? : QRLهل التردد مستخدم؟ يتم استخدامها قبل بداية اإلرسال على تردد معني.
? : QRZمن املنادي ؟ وليس لها أي معنى آخر.
 : QRSقلّل من سرعة إرسالك.
 : ASانتظر .
=  :تستخدم بني الكلمات ،لسد الفراغ والوقت حتى يتسنى له التفكير في الكلمات التي يرغب في إرسالها.
.10.IIالتضمينات األخرى
حتى اآلن ناقشنا السلوك التشغيلي أو العملي للمحادثة ( )phoneو املورس ( )CWبقدر كبير من التفصيل ،ألنهما
إلى حد بعيد ما يتم استخدامهما كثير ًا في وسائط هواة الراديو.
سوف تالحظون بأن السلوك التشغيلي بشكل عام متماثل في كل من احملادثة ( )phoneواملورس ( ، )CWواالختالفات
ترجع أساس ًا إلى استخدام رموز  ، Qوالعالمات املهنية أو االحترافية  ،و غيرها من املصطلحات احملددة.
اإلجراءات األساسية على النحو املبني للمحادثة ( )phoneواملورس ( )CWتنطبق على معظم التضمينات األخرى
املستخدمة مثال على ذلك  RTTYو  )31(PSKو .... SSTVالخ
ه��واة الالسلكي يستخدمون أي��ض�� ًا درج��ة عالية م��ن التخصص ف��ي التضمينات مثال على ذل��ك  FAXو Hell
( )Schreiberو االتصاالت عبر األقمار الصناعية ( EME ،أرض-قمر-أرض) و  scatter meteorو  Auroraو
 .… ATVالخ  ،وهو إلى حد ما قد يستدعي إجراءات تنفيذية محددة.
في الصفحات القليلة القادمة سوف نقوم بتغطية بعض هذه التضمينات األخرى.
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RTTY (Radio teletype) .1.10.II
.1.1.10.IIما هو  RTTY؟
< يعتبر  RTTYمن أقدم التضمينات الرقمية التي يستخدمها هواة الالسلكي ،إذا ما استثنينا املورس CW
التي هي حق ًا كذلك من التضمينات الرقمية.

يستخدم  RTTYإلرسال و استقبال النصوص .الرموز املستخدمة في  RTTYوضعت ليتم توليدها و فك رموزها
بواسطة آلة.
في األيام اخلوالي (أيام آالت التلكس) وكانت هذه اآلالت امليكانيكية التي تولّد و تفك رموز ( Baudotمت اختراع رموز
 teleprintingاألصلية في عام  ! 1870كل حرف يتم طباعته بواسطة لوحة املفاتيح اآللة حت ّول إلى رمز ، bit 5
يسبقها  bit startويعقبها . bit stop
5
مع  bit 5تستطيع على أي حال من احلصول على  32تركيبة ممكنة ).(2 = 2x2x2x2x2
لدينا  26حرف ( عدد احلروف االجنليزية) باإلضافة إلى  10أرقام وعدد من العالمات ،رموز  Baudotأعطيت 2
مغزى مختلف لكل رمز  ، bit 5والتي تعتمد على حالة آلة . RTTY
هذه احلاالت هي ما تسمى ( LETTERSأحرف) و ( FIGURESأرقام)  .إذا كانت اآللة ترسل ( LETTERأحرف)
وحتتاج إلى أن ترسل ( FIGURESأرقام) سوف ترسل أو ًال رمز  bit 5املقابل أو املكافئ لألرقام . FIGURES
هذا الرمز سوف يضبط اآللة ( أو البرنامج ) إلى حالة األرقام  .FIGURESإذا لم يتم استقبال هذا الرمز فإن األرقام
التالية سوف تطبع ( الرمز املكافئ) كأحرف.
هذا اخلطأ كثير ًا ما يحدث أن جميع مستخدمي  RTTYمن هواة الالسلكي على دراية جيدة مع على سبيل املثال في
حني تلقي تقرير قوة اإلشارة .هذه األيام على وجه احلصر  RTTYيتم توليدها باستخدام جهاز الكمبيوتر مع كرت
الصوت ،باستخدام برامج خاصة.
< في نطاق هواة الالسلكي رمز  Baudotيتم إرسالها بتضمني  .FSKاملوجة الناقلة لإلرسال تتحول KHz 170
ما بني  ONو  ( OFFتسمى  markأو  spaceفي لغة  .) RTTYفي األيام األولى في  RTTYالتحول كان
 .Hz 850رموز  Baudotال حتتوي على أي آلية لتصحيح األخطاء .السرعة القياسية أو املعيارية املستخدمة
في مجال هواية الالسلكي هي  .Baud 45باستخدام التحول  KHz 170وعرض النطاق الترددي-6 dB
إلشارة  FSKتقريب ًا .Hz 250
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< كما هو  RTTYببساطة هو التنقل أو التحرك ( ثابت ) للموجة الناقلة ،دورة العمل لإلشارة املرسلة هو
 ( 100%مقابل حوالي  50%في املورس و  %60 – 30في  SSBتبع ًا للـ  .) speech processingهذا يعني
بأننا يجب علينا أن ال ندفع بأكثر من  100Wفي اإلرسال ( وات ) (  100Wفي  SSBأو  ) CWفوق 50W
إنتاجية ( )outputفي  ( RTTYفي اإلرسال الذي يدوم ألكثر من عدة ثواني ).
 .2.1.10.IIترددات RTTY
< قبل عام  ،2005قام االحتاد الدولي لهواة الالسلكي  IARUبتقسيم حيز هواة الالسلكي من خالل التضمني
(  ..... BAND RTTY , CW BAND , PHONE BANDالخ )  .منذ عام  2005مت التقسيم على
أساس عرض النطاق الترددي لإلشارة املرسلة بد ًال من التقسيم على أساس التضمني ،كما أن تقسيم الطيف
الكهرومغناطيسي تكون مربكة إلى حد ما بالنسبة لهواة الالسلكي القدامى واجلدد.
< لذلك يتعني علينا أن ندرج قائمة بالترددات التي غالب ًا ما تستخدم في كل من تلك الوسائط .هذه الترددات
قد تكون مختلفة بعض الشيء عن ما في تقسيم الطيف الكهرومغناطيسي إذا ما متت املقارنة بني التضمني
و عرض النطاق الترددي ،والتي ليست دائم ًا واضحة .اجلدول أدناه ليس املقصود منه أن يحل محل اجلدول
اخلاص باالحتاد الدولي لهواة الالسلكي :IARU
مالحظات
USA: 1.800 – 1.810 kHz
( غير مسموح في أوروبا )
Japan: 3.525 kHz
USA: 7.080 – 7.100 kHz

التردد

النطاق

1.838 – 1.840 kHz

160 m

3.580 - 3.600 kHz
7.035 - 7.043 kHz
10.140 - 10.150 kHz
14.080 - 14.099 kHz
18.095 - 18.105 kHz
21.080 - 21.110 kHz
24.915 - 24.929 kHz
28.080 - 28.150 kHz

m
m
m
m
m
m
m
m

80
40
30
20
17
15
12
10

 .3.1.10.IIإجراءات تشغيلية محددة
< تنطبق عليها جميع اإلجراءات القياسية واملعيارية للمحادثة  Phoneو املورس . CW
<  RTTYشديد احلساسية للـ  ( QRMجميع أنواع التداخالت )  .في حالة  Pileupيجب عليك استخدام
طريقة  Splitحتى تتمكن من التعامل مع احملطات املنادية.
< رموز  Qوضعت أساس ًا كما ذكرنا الستخدامها في لغة املورس  .CWفي وقت الحق قام هواة الالسلكي باستخدام
هذه الرموز في احملادثة  Phoneوكان هذا االستخدام مقبول على نطاق واسع حول العالم .ميكنك بالطبع
استخدام رموز  Qفي أنواع التضمني احلديثة مث ًال  RTTYو  PSKبد ًال من وضع مجموعة أخرى من الرموز
اخلاصة بها ،والتي ستؤدي حتم ًا إلى اخللط ما بني هذه الرموز.
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< توفر جميع برامج الكمبيوتر في التضمني الرقمي تسهيالت إلنشاء ملفات خاصة لرسائل قصيرة موحدة
والتي ميكن أن تستخدم في احملادثة .مثال على ذلك ما يسمى شريط املتبجح (  ) brag tapeوالتي ترسل
معلومات ال نهاية لها حول محطتك وجهاز الكمبيوتر اخلاص بك .الرجاء عدم إرسال هذه املعلومات إال إذا ما
مت طلبها من قبل احملطة األخرى .اختصار املوضوع ‘ ’TX 100 W, and dipoleلن يكون كافي ًا في معظم
احلاالت ،يجب عليك إعطاء املعلومات التي ميكن أن يكون الطرف اآلخر مهتم فيها .ال تنهي احملادثة بإرسال
الوقت أو رقم احملادثة  ...الخ وتكون هذه املعلومات ال قيمة لها حيث أن من املؤكد أن الطرف اآلخر يعرف
وقت احملادثة وليس لديه أي اهتمام برقم احملادثة التي قمت بها .يجب عليك احترام رغبة الطرف اآلخر في
محادثتك دون إجباره على قراءة كل هذه املعلومات التي ال يرغب فيها.
محادثة مثالية في : RTTY

QRL? DE 9K2HN
QRL? DE 9K2HN
CQ CQ DE 9K2HN 9K2HN 9K2HN AR
9K2HN DE A71EM A71EM K

A71EM DE 9K2HN GA (good afternoon) OM TKS FER CALL UR RST 599 599
NAME HAMAD HAMAD QTH KUWAIT KUWAIT HW CPI? A71EM DE 9K2HN K
9K2HN DE A71EM GA HAMAD UR RST 599 599 NAME JUMA JUMA QTH DOHA
DOHA 9K2HN DE A71EM K
A71EM DE 9K2HN TKS RPRT JUMA STN 100 W ANT 3 EL YAGI AT 18M WX RAIN
PSE QSL MY QSL VIA BUREAU 73 AND CUL A71EM DE 9K2HN K
9K2HN DE A71EM ALL OK HAMAD QSL VIA BUREAU 73 AND TKS QSO 9K2HN
DE A71EM SK
73 A71EM DE 9K2HN SK

 .4.1.10.IIتردد اإلرسال االسمي في RTTY
هناك تعريفني مت تقدميهما منذ فترة طويلة هما:
 .1إن تردد إشارة العالمة )  ( mark signalحتدد التردد االسمي إلشارة .RTTY
 .2إشارة العالمة )  ( mark signalيجب أن ترسل دائم ًا على التردد األعلى.
< إذا استمعنا إلشارة  RTTYكيف نستطيع أن نقول أي من النغمتني هو إشارة العالمة؟ إذا استقبلت اإلشارة
على التضمني  USBفإن إشارة العالمة  mark signalهي اإلشارة ذات النغمة األعلى ويتضح لدينا بأن
تضمني  LSBهو العكس متام ًا.
< غالب ًا ما توظف  RTTYمنط من األمناط الثالثة التي سوف تستخدم في اإلرسال:
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)FSK ) Frequency Shifted Keying .1
املوجة الناقلة تزاح وفق ًا للتضمني (  spaceأو  . ) markأن  RTTYفي حقيقة األمر هو  .FMيوجد في معظم
األجهزة احلديثة تضمني  .FSKوتشير هذه األجهزة إلى التردد الصحيح على شاشة العرض الرقمية أن اإلشارة
املعدلة هي ذات القطبية الصحيحة .ميكنك عادة من عكس منطق االستقطاب سواء في برنامج  RTTYأو في
جهاز اإلرسال اخلاص بك ،أو كالهما .إذا لم حتدد بشكل صحيح سوف يكون إرسالك رأس ًا على عقب.
)AFSK ) Audio Frequency Shifted Keying .2
في هذه الطريقة فإن رمز  Baudotتنظم مولّد  ،التي تنتج نغمتان صوتيان  ،أحدهما لل ـ  markواألخرى للـ
 .spaceهذه النغمات الصوتية يجب أن تقع ضمن  audio passbandجلهاز اإلرسال .برامج  RTTYاحلديثة
على أجهزة الكمبيوتر تولّد هاتني النغمتني باستخدام كرت الصوت .هذه النغمات تعمل على تعديل اإلرسال في
.SSB
> في  : USBفي هذه الطريقة تولّد نغمة الصوت بسبب  . AFSKلنفترض إنك ترسل على التردد 14090
 KHzوقمت بتعديل جهاز اإلرسال بنغمتني للصوت على سبيل املثال  2.295 Hzإلشارة  markو 2.125
 Hzإلشارة  ، spaceفسوف يقوم اجلهاز بإرسال إشارة العالمة  mark signalعلى التردد 14.092,295
 KHzوإشارة املسافة  space signalعلى التردد  14.092,125 KHzوهذا يتفق مع ما مت شرحه سابق ًا
بأن إشارة العالمة  mark signalهي التردد األعلى .انتبه ! جهاز اإلرسال سوف يشير إلى التردد 14.090
 KHzفي شاشة العرض الرقمية ! بعبارة أخ��رى ! إذا ما أحسن اختيار التضمني ( النغمة غير مقلوبة أو
معكوسة ) وعند استخدام  2.125 Hzإلشارة  spaceو  2.295 Hzإلشارة  markكتعديل للنغمة فأنت
ببساطة تضيف  2.295 Hzإلش ـ ـ ـ ــارة  ( SSBالتردد االسمي للتعديل  ) SSBفي جهاز اإلرسال لديك لتتمكن
من احلصول على التردد االسمي للتعديل .RTTY
> في  : LSBينطبق هنا ما مت شرحه أعاله ولكن بتعديل  .LSBيوجد لدينا هنا ترددان لإلرسال دون تردد املوجة
الناقلة  .suppressedإذا ما مت استخدام نفس الترددات إلشارة العالمة  markوإشارة املسافة  spaceكما
هو في مثال  USBفإن إشارة العالمة  markسوف تساوي  14.090 KHzناقص  2.295 Hzويكون الناجت
 14.087,705 KHzوعليها فإن إشارة املسافة  spaceتساوي  . 14.087,875 KHzوهذا ال يتوافق مع
ما مت شرحه سابق ًا بأن إشارة العالمة  markهي األعلى لذا يجب من عكس أو قلب التعديل اخلاص باإلشارة
إلى  .LSBهنا أيضا سوف تسير شاشة العرض الرقمية في جهاز اإلرسال إلى التردد  14.090 KHzفي هذه
احلالة سوف نقوم بطرح تردد نغمة العالمة  mark toneمن التردد االسمي للتعديل  SSBللحصول على
تردد اسمي للتعديل  ، RTTYوباستخدام نفس املثال فإن النتيجة سوف تكون:
14.090 KHz – 2.125 KHz = 14.087,875 KHz
< ملاذا من املهم أن تعرف التردد االسمي الصحيح ؟ لنفترض أنك ترغب في اإلعالن عن وجود محطة ما ترسل
 RTTYفي  DX Clusterفمن الضروري أن تضع التردد الصحيح وليس مجرد تردد آخر قريب.
< سبب آخر مهم أن تكون ملتزما بنطاقات االحتاد الدولي لهواة الالسلكي  IARUوالتي يوزع في نوع التضمني
 Band Planالذي ينبغي استخدامه على هذا التردد .مثال على ذلك طبق ًا لنطاقات  IARUلإلرسال في
مجال  20متر هو أن من التردد  14.099 KHzولغاية  14.101 KHzمخصص فقط للمرشد الالسلكي
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 Beaconوه��ذا يعني إذا كنت تستخدم  ASFKوك��ان إش��ارة  spaceهي  2.125 Hzوإش��ارة  markهي
 2.295 KHzوكان التعديل بتضمني  USBفيجب عليك أن ال ترسل أبد ًا على تردد أعلى من:
14.099 KHz – 2.295 KHz = 14.096, 705 KHz
آخذين بعني االعتبار تأثير  sidebandوحتى تكون في اجلانب اآلمن فيجب أن جتعل التردد يكون . 14.096,50 KHz
< ملاذا نستخدم مثل هذه الترددات العالية ملولّد  2.125 ( AFSKو  ) 2.295 KHz؟ لتحقيق إلضافة في
توهني وتخفيف للحركة التوافقية  harmonicsلإلشارة الصوتية من خالل أن جتعل جميع harmonics
تقع خارج فلتر  passbandإلشارة .SSB
< إذا كان ذلك ممكن ًا  ،استخدم جهاز إرسالك في التضمني  FSKبد ًال من التضمني  AFSKلتوليد إشارة
 .RTTYفي معظم احلاالت جند أن كفاءة اإلشارة التي تولّد في التضمني  FSKمتفوقة كثيراً.
( Phase Shift Keying ) PSK31 .2.10.II
 .1.2.10.IIما هو  PSK31؟
< إن  PSK31هو تضمني رقمي ،صمم لالتصال من لوحة
مفاتيح إل��ى لوحة مفاتيح أخ��رى عبر جهاز اإلرس��ال.
يستخدم هذا التضمني كرت الصوت في جهاز الكمبيوتر
اخلاص بك لتحويل الرسائل املطبوعة إلى إشارة صوتية
معدله ،وحتويل اإلش���ارة الصوتية املستقبلة بتضمني
ّ
 PSK31إلى نص مطبوع.
< إشارة  ،PSK31تعمل بسرعة  ( baud 31,25هذا وقت
كاف لطباعة رسالة يدوية ) ولديها من الناحية النظرية
عرض نطاق ضيق للغاية ويبلغ  Hz 31عند -6dB
( عملي ًا فإن عرض النطاق يساوي  Hz 80تقريب ًا ).
 PSK31ال يحتوي على خوارزمية تصحيح األخطاء،
ل��ك��ن للنسب  S/Nاألع��ل��ى م��ن  ،dB 10ف���إن PSK
 31تقريب ًا خالية من األخطاء .وفي النسب  S/Nاملنخفضة فإن  PSK31أفضل بحوالي خمسة مرات من
.RTTY
< كل حرف من رموز  Baudotاملستخدم في  RTTYيستخدم الرموز الثنائية  Binary codeوالتي تتألف
من عدد محدد يتكون من  ،bits 5وهذا يعني أن األطوال فيها جميع ًا متساوية .على أي حال فإن PSK31
تستخدم  varicodeوهو ما يعني برموز ذا أطوال غير متساوية أو متغيرة .مثال على ذلك :احلرف  Qوالذي
يرمز له مبا ال يقل عن  bits 9يعني (  ) 110111111بينما احلرف  Eيحتوي أو يرمز له في  bits 2فقط
(  . ) 11في املتوسط يحتوي احلرف أو الرمز على  .bits 6.15معظم حروف أو رموز املفاتيح املنخفضة
 lower-caseلها قيم  bitsأقل من ما يعادلها في املفاتيح العليا  upper-caseولذلك تستغرق وقت ًا أقل
في عملية إرسال حروف أو رموز املفاتيح املنخفضة . lower-case
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< خالف ًا لتضمني  RTTYفإن اإلرس��ال في  PSK31ال يستخدم  bitللبداية أو للنهاية .بد ًال من استخدام
ترددين إلرسال الرمز كما هو احلال في (RTTYباستخدام  ) FSKفإن  PSK31تستخدم تردد واحد فقط،
والتي يتغير فيها الطور بـ  180درجة إلرسال حالة  logicفي حالة  1وحالة .0
 .2.2.10.IIترددات PSK31
اجلدول أدناه ال يحل محل نطاق الترددات اخلاص في  IARUولكنها تعطي صورة عن مختلف النطاقات الفعلية
التي يستخدمها هواة الالسلكي بإرسال :PSK31
<
<
<
<
<
<
<
<
<

1.840 KHz – 1.838 : 160m
3.585 KHz - 3.580 : 80m
 7.080 KHz ( 7.037 KHz – 7.035 : 40mفي اإلقليم ( 2
10.140 KHz – 10.130 : 30m
14.075 KHz – 14.070 : 20m
18.102 KHz – 18.100 : 17m
21.080 KHz – 21.070 : 15m
24.925 KHz – 24.920 : 12m
28.080 KHz – 28.070 : 10m

 .3.2.10.IIضبط جهاز اإلرسال على PSK31
 PSK31يعتبر من أشهر التضمينات الرقمية حيث ميكنك احلصول على نتائج ممتازة باستخدام طاقة منخفضة
نسبي ًا وهوائيات بسيطة .ع��رض النطاق في حد ذات��ه صغير ج��داً ،ولكنه من السهل ج��د ًا زي��ادة التضمني over
 modulatedفي جهاز اإلرسال مما ينتج عنها إشارة واسعة جداً .ولذلك من املهم جد ًا أن يتم ضبط املعدات بشكل
صحيح.
إليك بعض من التوجيهات :
< إبقاء  audio processingو  /أو  speech processingفي وضع املغلق كل الوقت .
< ضع جهاز اإلرس��ال على تضمني  ( USBمن املمكن وضعه على تضمني  LSBولكن عادة ما يتم استخدام
تضمني ) USB
< استخدام أقل طاقة ممكنة حملادثة مثالية.
< استخدم راسم الذبذبات  Oscilloscopeلرصد الشكل املوجي لإلشارة التي ترسلها .تظهر الصورة أدناه
معدله جيد ًا  ،التي تشبه الشكل املوجي الختبار نغمتني مستخدمه لقياس
الشكل املوجي إلشارة ّ PSK31
طاقة  PEPفي .SSB
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< عند اإلرسال بطاقة  100Wفإن مؤشر الطاقة في جهازك سوف يشير إلى  ، 50Wشريطة أن ال يكون جهاز
اإلرسال في وضع زيادة التضمني  .over modulatedإن  100Wفي جهاز اإلرسال ميكن أن تستخدم على
 ( PEP 100ليس املتوسط )! لفترات
ط��وي��ل��ة م��ن ال��زم��ن ( يشير امل��ؤش��ر في
اجلهاز إلى  ) 50Wفإن duty cycle
تساوي . % 50
< أج����ه����زة اخ���ت���ب���ار أو ف���ح���ص ص��غ��ي��رة
مخصصة اآلن م��ت��اح��ة ل��رص��د نوعية
اإلش��ارة املرسلة أو الصادرة من اجلهاز،
على سبيل املثال  PSKMETERمن
قبل الهاوي األمريكي  KF6VSGوميكنك زيارة املوقع االلكتروني:
www.ssiserver.com/info/pskmeter
أو  IMDmeterمن قبل الهاوي األمريكي  KK7UQوميكنك من زيارة املوقع اإللكتروني:
kk7uq.com/html/imdmeter.html
نوصي وبشدة استخدام مثل هذه املعدات وراسم الذبذبات .Oscilloscope
 .4.2.10.IIاستقبال إشارة PSK31
< بعض ب��رام��ج الكمبيوتر جتعل م��ن املمكن ف��ك رم��وز العشرات
من إشارات  PSK31في وقت واحد .مع هذه النوعية من البرامج
ميكنك رصد ومراقبة قسم ًا من الطيف الكهرومغناطيسي بأسره
إذا ما استخدمت فلتر واسع النطاق نسبي ًا في االستقبال ( على
سبيل املثال  .) KHz 2.7شالل الطيف الكهرومغناطيسي يظهر
جميع اإلشارات في هذا النطاق وجميعهم يتم فك رموزهم على
الشاشة .ه��ذه هي الطريقة املثلى للعمل في مجال الرصد أو
عندما تذهب للبحث أو لقنص محطة ما ( التنقل ذهاب ًا وإياب ًا
بني احملطات في هذا النطاق).
< إذا ك��ن��ت ت���رغ���ب ف ً
���ع�ل�ا أن حت��ف��ر وت��ت��ع��م��ق ف���ي ال��ض��ج��ي��ج أو
محادثة محطات في نفس التردد  ،فإن أضيق فلتر في جهازك
(  ) Hz 200سيمنحك فرصة حتسني األداء ( أفضل إشارة إلى
نسبة الضجيج ،وال حتد من حساسية استقبال اجلهاز جراء
 AGCبسبب احملطات القوية املجاورة ضمن نطاق االستقبال
و فرصة أقل في تداخل احملطات  ...الخ) .في هذه احلالة سوف
تعرض الشاشة شالل الطيف الكهرومغناطيسي حملطة واحدة
وهي محطتك فقط.
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 .5.2.10.IIالتردد اإلسمي للـ PSK31
إذا كنت تعمل في نطاق ترددي عريض وواسع على سبيل املثال  2.7 KHzفمن األسهل أن تضبط جهاز
اإلرسال بدقة وبالتحديد على التردد  ، 14.070,000 KHzعندما تختار محطة ما حملادثتها من شاشة
شالل الطيف الكهرومغناطيسي ( عادة ما يطلب منك هو مجرد الضغط  clickعلى الشاشة ) والبرنامج
سوف يظهر التردد الصوتي اإلسمي  nominal audio frequencyللمحطة التي قمت باختيارها على
سبيل املثال  .1.361 Hzوفي هذه احلالة وعلى افتراض بأن التضمني كان  USBفإن تردد اإلرسال لهذه
احملطة هو :
14.070,000 KHz + 1.361 Hz = 14.071,361 KHz
 .3.10.IIاملسح التلفزيوني البطيء (Slow Scan TV) SSTV
 .1.3.10.IIما هو املسح التلفزيوني البطيء  SSTV؟
< إن امل��س��ح ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي ال��ب��ط��يء ه��و وسيلة
لنقل الصورة ،والقادرة على نقل واستقبال
الصور اجلامدة عبر جهاز الراديو .فهي نطاق
تلفزيوني ضيق .البث التلفزيوني يتطلب
جودة بعرض نطاق ما بني  5إلى MHz 10
وتنقل  25إلى  30ص��ورة في الثانية .احلد
األقصى لعرض النطاق في املسح التلفزيوني
البطيء تقريب ًا  ( KHz 2.7عرض النطاق
في إش��ارة  .) SSBميثل اللون األس��ود نغمة
 Hz 1.500ومي��ث��ل ال��ل��ون األب��ي��ض نغمة
 Hz 2.300بالتزامن مع نبضة Hz 1.200
وهي أقل بكثير من اللون األسود فلذلك فهي
غير مرئية .النبضة املتزامنة ترسل في نهاية كل خط وتساوي  ms 5في الطول وترسل في نهاية كل إطار
وتساوي  ms 30في الطول.
< إن املسح التلفزيوني البطيء  SSTVليس تضمين ًا رقمي ًا كما ه��و احل��ال ف��ي  RTTYو  .PSK31إن
التضمني في  SSTVمشابه للتضمني في  SSBوهو تضمني متاثلي  .analogueويستخدم تضمني التردد
 frequency modulationوالذي بواسطته كل قيمة مختلفة للسطوع لبقعة في الصورة ميثلها بترددات
صوتية مختلفة .تتحقق األلوان بواسطة إرسال السطوع لكل لون مركّب ( غالب ًا أحمر  ،أزرق  ،أخضر ) على
حدة وعلى التوالي .في الترددات العالية  HFهذه اإلش��ارة الصوتية من ثم تقوم بتغذية اإلرس��ال بتضمني
 .SSBفي الترددات العالية جد ًا  ،VHFالتعديل الترددي  FMيستخدم أيض ًا .هناك  27تضمني مختلف
في اإلرسال ( يسمى في بعض األحيان بروتوكول  ) protocolsواألكثر شعبية منها هي سكوتي  Scottieو
مارتني  .martinمعظم برامج الكمبيوتر تتعامل مع التضمينات املختلفة.
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< هذه األيام تستخدم أجهزة الكمبيوتر على نطاق واسع كمولّد وفك التشفير إلشارة  .SSTVبرامج SSTV
تولّد اإلشارة ليتم إرسالها عن طريق كرت الصوت في حني أن استقبال صوت إشارة  SSTVسيتم حتويلها في
نفس كرت الصوت إلى بيانات رقمية لتوليد الصورة خالل برنامج  SSTVفي الكمبيوتر.
< كما  SSTVهو إرس��ال لنغمة متواصلة لتردد متغ ّير وسعة ثابتة ،وهذا يعني أن دورة العمل duty cycle
تساوي  .% 100بالنسبة ملعظم أجهزة اإلرسال التجارية ،هذا يعني بأنك يجب أن تشغّ ل  % 50من الطاقة
القصوى لإلرسال التي ميكن تشغيلها في  ،SSBمتام ًا كما في .RTTY
.2.3.10.IIترددات املسح التلفزيوني البطيءSSTV
اجلدول أدناه ال يحل محل نطاق الترددات اخلاص في  IARUولكنها تعطي صورة عن مختلف النطاقات الفعلية
التي يستخدمها هواة الالسلكي بإرسال :SSTV
<  5 kHz +/- 3.735 : 80mفي تضمني LSB
<  7.050 kHz – 7.035 : 40mفي تضمني LSB
<  SSTV : 30mقليل جد ًا ( نطاق ضيق )
<  14.235 KHz – 14.220 : 20mفي تضمني USB
<  SSTV : 17mقليل جد ًا ( نطاق ضيق )
<  21.346 KHz – 21.330 : 15mفي تضمني USB
<  SSTV : 12mقليل جد ًا ( نطاق ضيق )
<  28.690 KHz – 28.670 : 10mفي تضمني USB
.3.3.10.IIتشغيل املسح التلفزيوني البطيءSSTV
حتى نبقى ضمن ح��دود وقواعد السلوك اجليد  ،ينبغي علينا أن نرسل فقط الصور ذات الصلة بالهواية ( صور
جتريبية  ،صور تخطيطية  ،رسومات  ،كذلك صور لألجهزة ،احملطة ،الهاوي ،الهوائيات  ....الخ ) أو صور محايدة جد ًا
( املناظر الطبيعية ،الزهور ،بطاقات تأكيد االتصال  ...الخ ) بشكل عام فإن مضمون هذه الصور يجب أن تفي بالقواعد
على النحو املبني في ما سبق.
إن كنت مهتم ًا في  SSTVعليك أن تبدأ بقضاء وقت طويل في مراقبة ورصد ترددات  SSTVوجتربة برامج الكمبيوتر
املتوفرة.
بعض التلميحات التشغيلية:
< قبل أن تبدأ باملناداة  ،CQاستمع لبعض الوقت للتأكد من التردد الذي تنوي استخدامه غير مستخدم من قبل
هاوي آخر.
< بعد ذلك  ،اطرح ولعدة مرات ? is this frequency in useإذا لم يتم الرد على سؤالك عليك باملناداة .
< إنها فكرة جيدة أن تستبق إرسال الصورة باملناداة بالصوت  phoneقائ ًال:
CQ SSTV, This is …………….
< أعلن دائم ًا عن التضمني (  )protocolsاإلرسال قبل إرسال الصورة.
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< ال تقوم باملداخلة على مناداة هاوي آخر بإرسالك
الصورة ،استخدم  SSBللقيام بذلك.
< ال ترسل أي صورة حتى تأخذ موافقة احملطة
األخرى.
< ال تقوم بإرسال سلسلة من الصور واح��دة تلو
األخ�����رى م���ن دون وق���ف���ات م��ع��ق��ول��ة ب�ي�ن تلك
الصور .الهدف من  SSTVهو احملادثة وليس
إرسال شرائح عرض.
< دائم ًا اسأل احملطة األخرى ما إذا كانت مستعدة
الستقبال الصورة التي سوف ترسلها.
< محطات  DXغالب ًا ما تعمل بطريقة القائمة،
والتي تكون قد سجلتها في السابق على نفس
التردد.
< من اجلميل أن تظهر عالمة ندائك وعالمة نداء احملطة التي تقوم مبحادثتها من خالل الصورة التي ترسلها.
< حاول استخدام الصور مع وفرة في التباين ،وإذا ما كان النص جزء من الصورة ضعها بشكل أحرف بارزة و كبيرة
في احلجم.
 .4.3.10.IIتقرير  RSVاملستخدم في املسح التلفزيوني البطيء SSTV
< في  SSTVال نقوم بتبادل تقرير  RSكما هو احلال في  phoneوال تقرير  RSTكما هو احلال في  CWولكن
نقوم بتبادل تقرير  RSVوحرف  Vيشير هنا إلى كلمة  Videoليعطي تقرير عن جودة الصورة.
< حرف  Rيشير إلى كلمة  ( Readabilityمن  1ولغاية  ) 5وحرف  Sيشير إلى كلمة  ( Strengthمن1
ولغاية .) 9

 QRMشديد وتشوه في الصورة  ،وأجزاء من الصورة مجهولة
صورة مشوهه بشدة  ،بالكاد ميكن قراءة عالمة النداء
صورة بجودة متوسطة
صورة جيدة ،التشوه في الصورة قليل  ،التداخل في الصورة قليل
صورة مثالية
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IIIالتشغيل املتقدم
 .1.IIIاحلشود Pileup
الفرص إن كانت عاج ًال أم آج ًال سوف تصاب بعلة  ،DXهذا إن لم يحدث فع ًال .في هذه احلالة ال بد من مواجهة
يسمى .Pileup
ّ
التكدس ( احلشود ) أو ما ّ
 .1.1.IIIحشود على نفس التردد Simplex Pileup
<  Simplex Pileupيعني أن كل من محطة  DXواحملطات األخرى املنادية متواجدين في نفس التردد.
< امليزة الوحيدة لهذه الطريقة هي احملافظة على عدم شغل باقي الترددات في النطاق (تردد واحد مستخدم
فقط)
< تعتبر طريقة غير فعالة وغير مجدية إذا قامت احملطات باملناداة في نفس الوقت .تعتمد هذه الطريقة على
خبرة الهاوي في محطة  ،DXالكثير منهم متوسط محادثتهم هي  5محطات .في ظل هذه الظروف ،فإن
معدل احملادثة  QSOسيكون بطيئ ًا.
< ما يبدأ بوصفه  Simplex Pileupغالب ًا ما تتطور األمور حتى تصل إلى .Split Pileup
 .2.1.IIIحشود على ترددات مختلفة Split Pileup
<  Split Pileupيعني أن معظم احملادثات  QSOتتم عندما تقوم كل من احملطتني باإلرسال حتديد ًا على
نفس التردد.
معدل احملادثة سينخفض
< عندما تواجه محطة  DXبعدد متزايد من  Simplex Pileupفإن من املرجح أن ّ
لديه لألسباب التالية:
 .1تداخل إرسال احملطات املنادية مع بعضها البعض.
 .2سيجد الهواة اآلخرون صعوبة في استقبال محطة  DXألن بعض أو الكثير من احملطات األخرى
ستقوم باملناداة بينما احملطة  DXترسل .
 .3الكثير والكثير من احملطات ال تسمع أو ال تتبع التعليمات الصادرة من محطة .DX
< من أجل أن تسمع احملطات املنادية حملطة  ،DXفإن مشغل محطة  DXسيقوم بتحريك هذا :Pileup
حيث سيقوم باالستماع إلى تردد آخر مختلف عن تردد اإلرس ـ ـ ــال ( غالب ًا ما تكون  KHz 5أو أكثر ) .النتيجة
النهائية لهذه العملية هي أنه لم يعد هناك تداخل بني احملطات املنادية مع إرسال محطة  DXبسبب وجودهم
على تردد آخر منفصل.
< لكن تبقى املشكلة أن محطة  DXما زالت حتتاج إلى االستماع لتردد معينّ في  Pileupالختيار محطة تلو
األخرى.
< لزيادة فرصة القيام بذلك ،سوف يقوم مشغّ ل محطة  DXبنشر محطات  Pileupواالستماع إلى نطاق ترددي
معينّ ( من  5إلى .) KHz 10
< طبع ًا هذه الطريقة تستخدم طيف ترددي أكبر مما حتتاجه .االنتشار ينبغي أن يظل أقل ما ميكن من حيث
املدى لتترك مجا ًال للمحطات األخرى.
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< من وجهة نظر الهواة اآلخرين ( غير الراغبني في التحدث إلى محطة  ) DXفإنهم يوصون باستخدام طريقة
 Split frequencyفي حالة أن  Pileupقد زاد بشكل كبير جد ًا بحيث ال ميكن التعامل معهم بطريقة
. simplex pileup
 .3.1.IIIكيفية التصرف مع احلشود  Pileup؟
< ال تنادي محطة  DXإذا كنت ال تستطيع سماعه بشكل جيد مبا فيه الكفاية.
< تأكد بأن محطتك جاهزة للمناداة قبل أن تنادي على احملطة.
< ال تستخدم  tuneعلى نفس التردد اخلاص مبحطة .DX
< تأكد ما إذا كان الهوائي في االجتاه الصحيح ؟
< هل استمعت إلى التعليمات من محطة  DX؟ إذا كان اجلواب ال ،انتظر واستمع للتعليمات قبل كل شيء.
< اسمع ( أنصت )
< اسمع ( أنصت )
< استمع وتعرف عن كثب على وتيرة عمل محطة .DX
< إذا سمعت تعليقات من ه��واة محبطون على ت��ردد محطة  :DXالتزم الصمت وانتظر حتى تخمد فوضى
التعليقات.
فقط عندما تستوفي هذه الشروط ،هل تستطيع مناداة محطة ! DX
 .4.1.IIIاحملادثة الصوتية مع احلشود على نفس التردد simplex pileup
كيف تتمكن من اختراق احلشود على نفس التردد simplex pileup
< ال تنادي قبل التأكد من أن احملادثة احلالية انتهت متام ًا ،وهذا يعني :ال نهاية للذيل.
< التوقيت الصحيح هو مفتاح النجاح .ال تبدأ باملناداة على الفور  ،باألحرى انتظر حتى يهدأ الضجيج على
التردد حيث تزداد فرصتك في محادثة محطة  . DXهي ليست منافسة أو مسابقة حيث يتوجب عليك أن
تكون أول وأسرع املنادين ! املهم هو املناداة في الوقت املناسب .انتظر عدة ثوان حتى يتوقف الهواة املتحمسني
في املناداة و  QRMتكون قد هدأت بعض الشيء قبل أن ترسل عالمة ندائك .قد تستغرق هذه الطريقة من 5
حتى  7ثوان.
< كيف ينبغي أن تنادي ؟ ال ترسل أبد ًا عالمة نداء احملطة التي ترغب في محادثتها ،فمن املؤكد أن محطة DX
تعرف عالمة النداء اخلاص بها .قم بإرسال عالمة ندائك كاملة وملرة واحدة فقط .إرسال عالمة النداء بطريقة
مجزأة طريقة سيئة .ال ترسل روميو روميو ولكن أرسل  9كيلو  2روميو روميو .إرسال جزء من عالمة ندائك
يخلق نوع من البلبلة ويطيل عملية احملادثة بطريقة سيئة.
< نعم ،ستسمع الكثير من احملطات تعطي جزء من عالمة ندائها .فهي ممارسة خاطئة كما إنها غير قانونية.
< ال تتحدث بسرعة عالية وال ببطء شديد ،إمنا تصرف بشكل طبيعي ( ال تصيح ).
< لتهجئة عالمة النداء ،استخدم تهجئة األحرف الدولية ! بدون أي اختراعات .
> األبجدية املنطوقة في احملادثات الصوتية ( من  Aوحتى  ) Zوالتي يحددها االحتاد الدولي لالتصاالت
 ،ITUتستخدم من أجل جتنب األخطاء أثناء تبادل الكلمات واحلروف في احملادثة .لتحقيق هذا الهدف
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مت تخصيص كلمات منطوقة فريدة من نوعها لكل حرف من األحرف األبجدية .علم ًا أن هناك سلسلة
واحدة من هذه الكلمات وليس واحدة لكل لغة.
> الهاوي في محطة  DXيستمع لهذه الكلمات الفريدة من نوعها في زحمة  .pileupحاسة السمع لدى
الهاوي سوف تتعذب من الفوضى بسبب وجود كل هذه الكلمات ( األرقام ) وازدياد التعب .إذا استخدمنا
كلمات غير تلك املتفق عليها لتهجئة احلروف األبجدية ،وهذا اإلج��راء ميكن أن يصبح غير فعاّل ألننا
نستخدم كلمات ال يتوقعها الهاوي في محطة . DX
> غالب ًا ما تالحظ في  pileupأن الهاوي في محطة  DXيخطئ أو يخفق في سماع احلرف الذي مت نطقه
خارج معيار األبجدية املنطوقة ،لذلك سوف يطلب منك إعادة عالمة النداء مرة أخرى .على سبيل املثال:
أن تهجئة كلمة  Limaحاد جد ًا كالسيف .غالب ًا ما نسمع الهواة يقولون كلمة  Londonكبديل عنها .إذا
كان قوة إرسال محطتك ضعيف أو متداخلة مع محطات أخرى ،فإن من احملتمل أن تتعرف محطة DX
على كلمة  Limaوليس .London
> ليس فقط هاوي محطة  DXالوحيد الذي يستمع للكلمات بدقة ،إمنا هو أيض ًا يتوقع بعض احلروف
الساكنة  /أصوات في هذه الكلمات وعدد محدد من املقاطع .إذا فقدت هذه املقاطع اللفظية بسبب QRN
أو بسبب  ،QRMميكنه في كثير من األحيان إعادة بناء الكلمة بإكمال احلروف الساكنة و  /أو عدد من
املقاطع.
> استخدم فقط النطق االجنليزي الصحيح لتهجئة الكلمات .ستجد في هذا الكتاب مرفق قائمة بالنطق
الصحيح لتهجئة كل من هذه الكلمات .وبطبيعة احلال ،عندما تتحدث بلغتك األم ،والتي تختلف عن اللغة
اإلجنليزية ،لديك املزيد من املساحة للمناورة.
< إذا التقط هاوي محطة  DXجزء من عالمة النداء اخلاص بك يقول:
?2HN you’re 59, QSL
هذا يعني أن احملطة التي ينتهي عالمة ندائها بكلمة  2HNأن قوة إشارتها تساوي . 59
توضح اجلزء املفقود في عالمة ندائك وتقول:
< في ردك على محطة  DXيجب عليك اآلن أن ّ
?This is 9K2HN 59, QSL

تشير إلى قليل من التوقف اإلضافي.
< عادة يجيب هاوي محطة  DXعلى مناداتك في  9K2HN, thanksحيث يؤكد محادثتك وينهي احملادثة.
إذا لم يؤكد عالمة ندائك بطريقة صحيحة ،عليك مناداته ثانية وتطلب منه:
 Please confirm my call, 9K2HN overويجب أن تصر على تأكيد االتصال لتجنب تسجيلك في
سجل احملادثة بطريقة خاطئة .إذا لم يؤكد عالمة ندائك ،ال يوجد سبب لعدم االتصال به مرة أخرى ،حتى
تسمع هاوي محطة  DXينطق عالمة ندائك بطريقة صحيحة.
< إذا أجاب الهاوي في محطة  DXعلى مناداتك مع خطأ في عالمة ندائك ،ك ّرر عدة مرات عالمة ندائك في
اجلزء حيث حدث اخلطأ .على سبيل املثال :تنادي عليك محطة  DXوتقول  ، 9K2HM, 59فتجاوبه
قائ ًال:
this is 9K2HN, HN HN HN 9K2HN 59 over
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عادة جتاوبك محطة  DXقائ ًال 9K2HN thanks :أو أي رد مشابه .تأكد من حصولك على تأكيد للتصحيح
لعالمة ندائك على النحو املبني أعاله.
< إذا كانت إجابة محطة  DXبجزء من عالمة النداء التي ال تتطابق مع عالمة ندائك ،أو إذا كانت إجابة محطة
 DXحملطة أخ��رى ،يجب عليك الصمت و االستماع .إذا لم تلتزم الصمت وقمت باملناداة بطريقة مستمرة
ومتواصلة فإن إحدى هذه السيناريوهات التالية ستحدث:
> ستالحظ محطة  DXبأنك ال تتبع تعليماته وينتهي بك األمر على الالئحة السوداء  ،وهذا األمر يعني
بأنك لن تتمكن من محادثته في غضون الدقائق القليلة القادمة بسبب سوء السلوك ( يستمتع هاوي
يتحدث طوع ًا أو كره ًا منزعج ًا بسببك ).
يفضل أن
محطة  DXباحملادثة  ،ولكنه ال ّ
ّ
> وبخالف ذلك ،ممكن أن تنادي عليك محطة  DXويعطيك تقرير قوة اإلشارة ’ ‘00حيث أن هاوي محطة
 DXقام بتصنيفك كمسيء فيكون تقرير قوة اإلشارة على هذا النحو.
< إذا لم تتوقف وقمت باالستمرار في املطالبة بأن يرد عليك هاوي محطة  DXفي أثناء محادثته حملطة أخرى،
فأنت تتسبب في  QRMعلى احملطة األخ��رى ،وجتعل العملية برمتها بطيئة .لن تعاني هذه احملطة فقط
منها ،ولكن في النهاية أنت كذلك ،ولكن في النهاية أنت كذلك ،إن لم يكن شيء آخر.
< إذا نادت محطة  1ABC only, you are 59 over :DXهذا يعني بأن لديه مشكلة مع محطة غير
منضبطة تنادي دون أن تلتزم بتعليمات محطة .DX
< استمع بعناية ملعرفة إذا ما كانت محطة  DXتنادي مناطق جغرافية مع ّينة Japan only .هذه الطريقة
تعني بأن كل احملطات في الدول األخرى يتعينّ عليها أن متتنع عن اإلجابة ما عدا احملطات في اليابان .التزم
الصمت ،ما لم تكن في اليابان.
< من املمكن أن ينادي باألرقام ( كما ينادي أحيان ًا بأرقام املناطق ) على سبيل املثال:
listening for sixes only
هذا يعني بأن احملطة التي لديها رقم  6في عالمة ندائها هي املعنية باألمر وميكنها من االتصال مبحطة  .DXيجب
على باقي احملطات األخرى التزام الصمت واالنتظار.
< إذا كنت تعمل بطاقة منخفضة  QRPال تنادي بالطريقة التالية:
9K2HN stroke QRP
ألن محطة  DXلديها ما يكفي من املشاكل مع تزاحم احملطات في  ،pileupفهو ال يحتاج إلى مشاكل بإضافة كلمة
 .stroke QRPال تنسى ،في كثير من البلدان يعتبر استخدام كلمة  stroke QRPبعد عالمة النداء يعتبر غير
قانوني.
< عندما تعود إليك محطة  DXفي تقرير قوة اإلش��ارة  ،9K2HN 59فقط رد عليه برسالة تأكيد قصيرة
 thanks 59 alsoأو  59 thanksوال شيء سواها .هناك الكثير من احملطات األخرى تنتظر محادثة محطة
 DXأيضاَ.
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 .5.1.IIIمحادثة املورس مع احلشود على نفس التردد simplex pileup
< القواعد العامة واإلجراءات على النحو املبني أعاله ،من الواضح والبديهي أنها تنطبق أيض ًا على احملادثة بلغة
املورس .CW
< ال تنادي بهذه الطريقة  .DE 9K2HNالرمز  DEال لزوم له وال تتضمن أي معلومة .ميكن لرمز  DEأن
تكون بداية عالمة نداء جمهورية أملانيا وبالتالي يؤدي إلى اإلرباك.
< ال تنهي عالمة ندائك بالرمز  ( Kكلمة  Kهي الدعوة للمحادثة ) .ميكن لرمز  Kأن يؤدي إلى اإلرباك .إذا
أرسلت الرمز  Kبعد عالمة ندائك ( خصوص ًا بعد فترة زمنية قصيرة ) فمن املمكن أن يعتقد بعض الهواة أن
الرمز  Kجزء من عالمة ندائك .إذن ال تستخدم الرمز  Kفي نهاية عالمة ندائك.
< استمع إلى  pileupلتحديد السرعة التي يجب عليك استخدامها .هل محطة  DXتنادي احملطات السريعة
أم البطيئة؟ ال تفاجئ محطة  DXباملناداة بطريقة سريعة كما نسمع من بعض احملطات أحيان ًا  .......لن
حتقق النتائج املرجوة.
< في لغة املورس  ،CWالرمز  KNفي نهاية اإلرسال يعني . over to you only
عندما ترسل محطة  2HN KN: DXأو  K2HN KNفهو يريد حتديد ًا أن تستجيب له احملطة التي
يحتوي عالمة ندائها هذه األحرف .جميع احملطات األخرى في هذه األثناء تبقى في االنتظار.
< إذا أرسلت محطة  CQ NA :DXأو  QRZ NAفهذا يعني أنه يبحث عن محطات في أمريكا الشمالية فقط
)  ( NA = North Americaوبذلك يجب أن تتبع التعليمات :
> أمريكا الشمالية فقط ) ( NA = North America
> أمريكا اجلنوبية ) ( SA = South America
> أفريقيا ) ( AF = Africa
> آسيـا )( AS = Asia
> أوروبا ) (EU= Europe
> اليابان ) ( JA = Japan
> دول احمليط )( OC = Oceania
> أمريكا ) (USA=United State of America
 .6.1.IIIاحملادثة الصوتية مع احلشود على ترددات مختلفة ( )split frequency pileup in phone
إذا كان هناك الكثير من احملطات تنادي على تردد محطة  ،DXسيتعينّ على محطة  DXالتحويل إلى املناداة
على طريقة  ،splitاألمر الذي سيتيح له زيادة معدل احملادثة .كيف يتم ذلك ؟ ماذا يجب عليك أن تعرف وأن
تعمل ،لتكون من بني أول احملطات التي تتحدث مع محطة  DXفي  split frequency؟
< ابدأ باالستماع  ،ثم استمع أكثر!
< هناك بضعة أشياء يجب أن تعرفها قبل أن تبدأ باملناداة:
> أين يستمع هاوي محطة  DX؟ هل يستمع على تردد واحد فقط أم على نطاق ترددي؟
> هل يستمع للمحطات عشوائي ًا ؟
> هل يستمع ملناطق مع ّينه من العالم ؟
> هل يستمع ألرقام مع ّينه ؟ ( األرقام املوجودة في عالمة النداء )
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> كيف يشير هاوي محطة  DXإلى حيث هو يستمع ؟ يقول على سبيل املثال  upأو  downأو  up 5أو
 down 10أو  listening between 200 to 210وغيرها من التوضيحات.
< أفضل هاوي السلكي في محطة  DXسيشير إلى التردد حيث هو يستمع بعد نهاية كل محادثة ،لكن ال تتوقع
معدل
أن يتم هذا دائم ًا .إذا كان  puelipكبير جداً ،سيعتقد هاوي الالسلكي حملطة  DXأنه ميكن أن يزيد من ّ
احملادثة ( كسب ثانية واحدة في كل محادثة ) وذلك بعدم إخبار احلشود من احملطات األخرى بعد نهاية كل
محادثة بالتردد حيث هو يستمع .هي ممارسة ليست جيدة وجتعل من الهواة اآلخرين الذين وصلوا لتوهم على
التردد ،منفعلني .فهم يستمعون حملطة  DXتقوم بالعديد من احملادثات من دون إعطاء عالمة النداء.
< تأكد من أنك فهمت جيد ًا املدى الذي حدده هاوي محطة .DX
< إذا قام هاوي محطة  DXبتحديد منطقة مع ّينه ولم تكن أنت من ضمن هذه املنطقة ،استرخي ،وأحصل
لنفسك على شراب من الشاي ،واستمع !
< رمبا يكون هاوي الالسلكي حملطة  DXيستمع لألرقام .إذا كان الرقم الذي يريده ال يتطابق مع الرقم في
عالمة ندائك ! استلقي وابق هادئ ًا !
< إذا حدد هاوي الالسلكي في محطة  DXتردد االستماع على سبيل املثال listening 14200 to 14225 :
فهي تشبه لعبة الروليت ما لم تكن تعرف بالضبط أين يستمع .لذلك ،حافظ على االستماع ومحاولة معرفة
التردد بالضبط التي تعمل فيها محطة  .DXمعظم محطات  DXتتحرك ببطء صعود ًا ونزو ًال في النطاق.
بعضهم يقفز هنا وهناك مثل الكنغر  .....عموم ًا سيكون لديك أفضل فرصة لقنص محطة  DXباملناداة فوق
أو حتت التردد قلي ًال الذي استخدمه هاوي محطة  DXفي آخر اتصال.
< قدر املستطاع ح��اول أن تعرف كل ما تستطيع معرفته عن طريقة عمل ومحادثة محطة  .DXهل هو من
نوع حركة الكنغر أو ذو حركته بطيئة ؟ كل ما عرفت أكثر عن طريقة عمله ومحادثته  ،كلما زادت فرصك في
اقتناصه ومحادثته أسرع.
< تأكد من حصولك على منط ووتيرة محطة  .DXيستخدم هاوي محطة  DXاجليد منط ثابت في احملادثة.
تعرف على الكلمات التي األخيرة التي يستخدمها في احملادثة قبل االستماع ( عادة ما تكون عالمة ندائه أو
كلمة شكر ًا أو على سبيل املثال كلمة  .... 5 upوغيرها).
< قبل أن تقوم باإلرسال تأكد من أن جميع أدوات وأزرار التحكم في مكانها الصحيح .هل جهاز اإلرسال لديك مت
ضبطه ليرسل بطريقة  split frequencyوعليك أن تتأكد ما إذا كان التردد  split frequencyصحيح ؟
تأكد بشكل مضاعف.
< إذا وجدت التردد للمحادثة األخيرة لهاوي محطة  ،DXعليك أن تك ّيف طريقتك في احملادثة إلى منط عمله
وأن تعطيه عالمة ندائك مرة واحدة فقط واستمع.
< إذا لم يقم مبناداتك خالل فترة من  1إلى  2ثانية عليك أن تنادي مرة أخرى على نفس التردد .أعد هذه
اخلطوات حتى تسمع محطة  DXترد على محطة ( نأمل أن تكون أنت ).
< إذا قام بالرد على محطة أخرى ،توقف عن املناداة وأبدأ في البحث عن تردد اإلرسال لهذه احملطة .تشبه هذه
الطريقة لعبة القط والفأر ،إال أن هناك قط واحد كبير فقط ،والكثير الكثير من الفئران الصغيرة.
< لألسف سوف تسمع دائم ًا الكثير من احملطات التي تبقى تنادي إلى ما ال نهاية حتى في الوقت الذي تكون
فيه محطة  DXتتحدث مع محطة أخرى .غالب ًا ما يبدو أن هذه هي الطريقة التي تقوم غالبية احملطات في
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إتباعها .واحلقيقة هي أنه إذا قمت بهذه الطريقة سوف تتسبب في  QRMو تقليل سرعة احملادثة مما هي
عليه لو كان هناك القليل من االنضباط فقط.
< هواة الالسلكي الذين يتساهلون وينغمسون في هذه اإلج��راءات فإنه يقدمون ألنفسهم سمعة ال يحسدون
عليها .هذا اإلجراء هو أفضل ضمان على أن تقوم باملناداة لفترة طويلة .فمن الواضح أنها مثال على كيفية
عدم القيام بذلك.
< رمبا يقوم هاوي الالسلكي حملطة  DXباعتبار هؤالء الهواة ذو مستوى كفاءة منخفض عن طريق الرد على هذه
اإلساءة في إعطاء تقرير قوة اإلشارة مستوى  .00دعونا نأمل أنهم سوف يفهمون ما نعنيه ! .....
 .7.1.IIIمحادثة املورس مع احلشود على ترددات مختلفة split ( frequency ) pileup in CW
< بصورة عامة إن إجراءات وقواعد التشغيل كما مت توضيحه في احملادثة الصوتية  enohpتظل سارية املفعول
في املورس  CWأيض ًا.

< كيف تشير محطة  DXبأنها تعمل بطريقة ? split frequency

في نهاية كل محادثة سوف ترسل على

سبيل املثال :

> فوق UP /
> حتت DWN /
> فوق UP 5 / 5
> حتت DWN 10 / 10
> QSX 3515
> UP 10/20
عادة ما تعني محطة  DXفي احلالة العادية في إشارتها إلى كلمة  UPأو  DWNأنها سوف تستمع من  1إلى 2
 KHzصعود ًا أو نزو ًال من تردد اإلرسال.
< احلالة املثالية هي أن تكون قادر ًا على أن ترسل و تسمع احملطات في نفس الوقت  ،تقريب ًا ميكن أن نحددها
بالعمل بطريقة  full break-inوتسمى أيض ًا  .QSKفي طريقة  full break-inنستطيع أن نسمع ما بني
 DITو  DAHلإلرسال اخلاص بنا .هذا يعني بأننا نستطيع أن نسمع محطة  DXفي نفس الثانية التي
يبدأ فيها باإلرسال .ليس كل أجهزة اإلرسال ( ومكبرات اإلشارة  ) amplifierعلى أي حال تكون مجهزة في
 .QSKميكنك أيض ًا أن تعمل بطريقة  semi break-inوتسمى أيض ًا  slower break-inحيث تنتقل
األجهزة من اإلرسال إلى االستماع والعكس صحيح بني الكلمات و األحرف .وقت التأخير  delay timeعادة
ما يتم تعديله ليتناسب مع ما تفضله Full break-in .ميزاتها واضحة وجلية عندما تنادي في طريقة
 . split frequency pileupميكنها أن متنع من اإلرسال على محطة  DXبينما تقوم هي في احملادثة.
على كل حال كل ما نريده هو أن نستمع إلى إرسال محطة  ، DXأليس كذلك ؟
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احملطات املنادية الغير منتهية !!
نعم إنهم موجودين ،وهناك الكثير ،الكثير منهم .فهم يريدون محادثة احملطات النادرة اجلديدة ،مهما كانت الوسائل
التي يستخدمها.
ليست لديهم أدنى مراعاة للمحطات األخرى .يقومون بإرسال عالمة ندائهم وكأنهم محطة بث ،ويستمعون بصعوبة
على اإلطالق .كثير ًا ما ميكن للمرء االستماع إلى محطات  DXترد عليهم ،مرتني أو ثالثة مرات ،ولكن دون جدوى.
فهم ال يسمعون محطة  DXألنهم ( غالب ًا ) ال يسمعون ،ورمبا ألن لديهم محطة ’ ‘ alligatorمنوذجية .املناداة
على محطة  XDتبدو أنها هوايتهم ،وليس محادثة محطة .DX
كل هذا لن يكون سيئ ًا للغاية ،وإذا كان سيئ ًا وهو أمر محزن بسبب هذه املمارسات املشينة ،وهم ال يتسببون في QRM
كبير لباقي احملطات .ما يفعلونه ببساطة ووضوح هو التشويش املتعمد!!
هذه املناداة التي ال نهاية لها هي في نهاية املطاف دليل على سلوك أناني ،وهو عار على أولئك الذين ميارسونه.
 .2.IIIذيل النهاية Tail ending
< ما هي ?  Tail endingما هو ذيل النهاية ؟ ( يقصد بها املؤلف نهاية احملادثة بني محطة  DXواحملطة
األخرى ) حيث يحاول جتاوز املنافسة من خالل أن يكون أسرع من نظيره الظل .فهو يستمع إلى احملطة التي
تتحدث مع محطة  DXوبسرعة خاطفة وبثواني وقبل أن تنهي احملطة احملادثة مع محطة  ،DXيقوم باملناداة
بعالمة ندائه وعادة ما تكون على النصف األعلى من احملطة ....فهو مهني ًا خطى على ذيلها.
< باملعنى الدقيق للكلمة ،فإن طريقة ذيل نهاية غير قانونية كونك تتعمد أن ترسل فوق محادثة محطة أخرى،
وبالتالي تتسبب في تشويش وتداخل لهذه احملطة.
< وف��ي كثير من احل��االت ليس فقط هو ذي��ل النهاية التي يتم اخلطو عليها ،ولكن أكثر أو أق��ل من احملادثة
إجما ًال.
< هذه الطريقة في احملادثة ليست مهذّ بة بل عدوانية .هناك اتفاق باإلجماع على رأي هو :أن ال نفعل ذلك.
 .3.IIIالبعثات الالسلكية DXPEDETIONS
البعثة السلكية هي مجموعة من هواة الالسلكي يقومون برحلة للمناطق التي يندر فيها تواجد هواة الالسلكي
ومطلوبة من قبل هواة الالسلكي في العالم.
< الكثير من هواة الالسلكي يقوم مبطاردة محطات  DXأو مطاردة البلدان النادرة أو الكيانات التي يندر وجود
هواة السلكي فيها أو يندر فيها السكان إجما ًال.
< ما يؤخذ بعني االعتبار بالنسبة لبلد أو على نحو أفضل لكيان قد وضعتها  DXCCوهو اختصار لنادي يسمى
 ،DX Century Clubاملنظمة التي تصدر أشهر شهادات .DXCC
()www.arrl.org/awards/dxcc
< هواة الالسلكي الذين يطاردون محطات  DXللعمل معها ( احملادثة معها) حملطة تعمل من أحدى هذه الكيانات
(  043كيان حتى هذه اللحظة ) ويفضل أن يكون على نطاق ترددي مختلف وتضمني مختلف .هذه الرياضة
تسمى  DXingأو تسمى أيض ًا  DX Chasingوتعني مطاردة .DX
< للتمكن من محادثة هذه الكيانات النادرة ،يقوم هواة الالسلكي بتنظيم بعثة السلكية ملثل هذه املواقع النادرة.
وهذه تسمى  . DXpedetionsالبعثات الالسلكية الكبرى ينظمها مجموعة من هواة الالسلكي  ،وأحيان ًا
تضم عشرات من هواة الالسلكي مما يجعل هذا البلد النادر متاح لي ًال ونهار ًا  ،وأحيان ًا لعدة أسابيع.
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< تنجح البعثات الالسلكية الكبيرة من محادثة  100,000هاوي السلكي في غضون أسبوع أو أسبوعني ! في
معظم البعثات الالسلكية التي يتواجد فيها عدد كبير من الهواة  multi-operatorsومحطات متعددة
 multi-stationsتكون نشطة في نفس الوقت وعلى نطاق ترددي مختلف و تضمني مختلف.
< إذا كنت تريد أن تعرف أخبار البعثات الالسلكية النشطة حالي ًا ،وحول البعثات الالسلكية التي مت التخطيط
لها سابق ًا انظر إلىwww.ng3k.com/Misc/adxo.html :
< خالل البعثات الالسلكية ميكن أن تكون مزدحمة للغاية في أجزاء معينة من النطاق الترددي لهواة الالسلكي.
يجب على البعثات الالسلكية أن تأخذ بعني االعتبار هواة الالسلكي اآلخرين املتواجدين على النطاق الترددي،
وأن ال يستخدم جزء كبير من النطاق الترددي ليس اجلميع من هواة الالسلكي مهتم فيه.
< احملادثة مع هذه البعثات الالسلكية عادة ما تكون قصيرة كاحملادثة في املسابقات :يتم تبادل فقط عالمة النداء
وتقرير قوة اإلشارة بشكل سريع.
< تقريب ًا كل احملادثات مع البعثات الالسلكية تكون بطريقة . split
< إن كفاءة وخبرة هواة الالسلكي في البعثات الالسلكية غالب ًا ما يتم احلكم عليها مبقدار الطيف أو النطاق الذي
يحتاجه للمحادثة بطريقة .split pileup
< عندما تكون البعثات الالسلكية املهمة نشطة ،يلعب عدد من هواة الالسلكي إذا دعت احلاجة دور شرطي التردد.
ال تنجذب لتلعب دور شرطي التردد ،ألن لدينا الكثير منهم بالفعل.
< اآلخ��رون  ،على الغالب عقولهم محبطة  ،على ما يبدو يتمتعون في التعمد ملضايقة البعثات الالسلكية
 DXpedetionsعن طريق التداخل  .interferenceإذا كنت شاهد ًا لهذا  ،ال تتفاعل وتستجيب له إمنا
عليك جتاهله  ،وسوف يذهبون بعيد ًا إذا لم يشعروا بأن هناك تفاعل من الهواة اآلخرين معهم .من الصعب في
بعض األحيان احلفاظ على الهدوء ولكن إلقاء بعض التعليقات يجعل هذه الفوضى أسوأ.
< إذا كنت بحاجة إلى أي معلومة عن البعثات الالسلكية  DXpedetionsال تسأل في نفس التردد اخلاص بها،
حتقق من املوقع االلكتروني للبعثة الالسلكية أو من إحدى نشرات  DXتسمى  DX Bulletinsحيث ميكنك
العثور على كافة التفاصيل  :العنوان البريدي  ،الترددات البعثة الالسلكية  ،الهواة في البعثة الالسلكية  ،وإذا
كان احلال كذلك  ،عالمة نداء مديري العالقات العامة .Pilot stations
<  Pilot stationsهم مديري العالقات العامة وكذلك األشخاص الذين ميكن االتصال بهم للبعثة الالسلكية.
إذا كنت بحاجة إلى معرفة معلومة ولم جتدها في املوقع االلكتروني للبعثة الالسلكية ،ما عليك سوى إرسال
بريد الكتروني  e-mailملدير العالقات العامة .حيث ميكن له أن يكون قادر ًا على مساعدتك.
< ال تسأل أبدا في تردد البعثة الالسلكية أسئلة مثل :من هو مدير بطاقة تأكيد االتصال ،QSL Manager
أو لو سمحت محادثة صوتية  ،PSE SSBأو تطلب أن ينتقل لتردد آخر  .... QSY 20mوغيرها الكثير
 .األفضل من ذلك ،أن ال ترسل أبد ًا على تردد البعثة الالسلكية ( على افتراض بأننا نعمل بطريقة split
.) frequency
 .4.IIIشبكات هواة الالسلكي DX NETs
< قبل أن يصل االنترنت ملجتمع هواة الالسلكي  ،هناك عدد كبير من شبكات املعلومات حول  DXتدار على
مختلف نطاقات الترددات لهواة الالسلكي .املعلومات تذاع بشكل يومي حول األنشطة املستقبلية واحلالية
للبعثات الالسلكية .ولعدة سنوات اآلن ،هذه الشبكات حلت محلها أنظمة معلومات مختلفة متاحة عن طريق
 Packetأو االنترنت.
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< إلى جانب هذه الشبكات القيمة ،هناك شكل آخر من أشكال الشبكات ،تهدف ملساعدة محطات هواة الالسلكي
حملادثة محطات  .DXالعمل مع محطات  DXفي شبكات  DXكأنك تعمل في فئة املساعدة ( يعني مبساعدة
خارجية ) .
< العديد من شبكات  DXموجودة أساس ًا لتعزيز غرور أو إرضاء لذات هاوي التحكم في هذه الشبكة ويسمى Net
.Control Operator
< إليك كيفية عمل هذه الشبكات :
> محطة التحكم في الشبكة أو س ّيد احلفل يقوم باملناداة على احملطات التي ترغب في محادثة محطة DX
املتواجدة على نفس التردد.
> في معظم احل��االت ،يطلب املتحكم بالشبكة من احملطات أن تسجل عالمة ندائها لديه من خالل آخر
حرفني من عالمة ندائهم ،وهي طريقة غير قانونية في معظم البلدان .ويقوم املتحكم بالشبكة بتسجيل
قائمة بعالمات النداء  .عندما متتلئ هذه القائمة يقوم بتغذية محطة  DXبعالمات النداء للمحطات
األخرى محطة تلو األخرى .إذا لم تنجح احملادثة على الفور  ،سيكون من دواعي سرور املتحكم بالشبكة أن
يقوم باملساعدة على سبيل املثال :
( … ) SS station, call again .ومن املمكن أن تالحظ عادة أن يرسل حتى تقرير قوة اإلشارة  ،وفي بعض
األحيان يقوم بأكثر من نصف احملادثة  ،وال تستغرب إذا سمعته يقول  make one more guessحيث
يطلب من محطة أن تخمن قوة تقرير اإلشارة اخلاص بها.
> من الواضح أن كل ما مت ذكره ليس من ضمن الرؤية احلقيقية اخلاصة برياضة هواة الالسلكي ،كل من
 DXerاجلادين و هواة الالسلكي ذوو اخلبرة عليهم البقاء بعيد ًا عن تلك الشبكات إذا كان ذلك ممكن ًا.
حتسن وترفع من خبرتك ،وال من
> مثل هذه الشبكات ليست املكان الذي تتعلم منه  ،DXingوال كيف
ّ
قدراتك.
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 .5.IIIاستخدام جزء من عالمة النداء
< ملسنا وتناولنا هذا املوضوع من قبل ،وكما عرفنا أنها عادة سيئة وإثبات لسوء املمارسة في احملادثة نعود إلى هذا
املوضوع:
> في معظم شبكات  ،DXيقوم املتحكم بالشبكة باملناداة على احملطات األخرى عن طريق آخر حرفني من
عالمة النداء .هذه الطريقة غير فعالة وغير قانونية في معظم البلدان ( عليك دائم ًا أن تع ّرف عن نفسك
بعالمة النداء كاملة ).
> محطات التحكم بالشبكة تستخدم حجة أنها ال تريد معرفة عالمة النداء الكاملة للمحطة املنادية ،بحيث
تسجل عالمة النداء
أنها ال تنادي بعالمة النداء على الهواء مباشرة الذي بواسطته محطة  DXسوف
ّ
للمحطة املنادية عن طريق محطة التحكم .فكرة نبيلة ،ولكنها غير ذات مغزى.
تسجل عالمة النداء بطريقة صحيحة ،وهو
> املتحكم بالشبكة من املمكن أن يطلب من احملطات املنادية أن ّ
سجلت عالمة نداء
ما يعني أن تنادي بعالمة النداء كاملة .إذا كانت محطة  DXفي ذلك الوقت بالفعل قد ّ
احملطة املنادية كان ذلك أفضل بالنسبة له.
سجلها في القائمة،
> إذا قام وقت الحق من هذا اإلج��راء ،املتحكم بالشبكة باملناداة على احملطات التي ّ
يستطيع املناداة عليهم بآخر حرفني من عالمة النداء وهي قانونية متام ًا .تفصح القوانني عن كيفية
تعريفك لنفسك ،وليس كيف تنادي محطة أخرى .على سبيل املثال :
> املتحكم بالشبكة يقول stations for A71A, check in please :
> احملطة  9K2HNتعطي عالمة النداء كاملة 9K2HN :
> في وقت الحق من هذا اإلجراء سوف يقوم املتحكم بالشبكة باملناداة كالتالي:
station with HN at the end of the call, make your call
> احملطة  9K2HNسوف تنادي كالتالي:
This is 9K2HN, 9 kilo 2 hotel November calling A71A you are 59 over
> ال ميكن أن تكون أكثر بساطة ،وكل خطوة في هذا اإلجراء قانونية.
< بل أن البعض قد بدأ فع ًال باستخدام هذا اإلجراء في شبكات  ،DXعلى سبيل املثال في .DX Pileup
< باإلضافة إلى كونها غير قانونية فهي غير فعاّلة أيض ًا ،ملاذا ؟
> بحساب رياضي بسيط سوف تقول :نفترض أن عالمة ندائك حتتوي على ستة أحرف .إذا قمت بإرسال
حرفني فقط ،فإن فرصة تسجيل جزء على األقل من عالمة ندائك هي ثالثة مرات أقل من إذا كنت قد
أرسلت ستة أحرف من عالمة النداء.
> إن عالمة ندائك فريدة من نوعها ،ولكن حرفني من عالمة ندائك ليس فريد ًا من نوعه .هذا يعني أن هذا
اإلجراء غالب ًا ما يقود التشويش واالرتباك ( حيث أن أي محطتني لديها هذان احلرفان سوف تنادي في
وقت واحد ).
> إذا قامت محطة  DXبتسجيل حرفني من عالمة النداء اخلاص بك ( نأمل أن تكون الهاوي الوحيد الذي
لديه هذه األحرف في هذا الوقت ) فإنه ال يزال يتعني عليه أن يطلب منك بقية عالمة ندائك كام ًال .إنها
يسجل ستة أحرف
يسجل حرفني فمن املؤكد بأنه يستطيع أن
مضيعة للوقت محضة  ،إذا كان ميكنه أن
ّ
ّ
كاملة ! كل هذا يستغرق وقت ًا  ،وتخلق ارتباك وتزيد من فرصة .QRM
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> وفي اخلتام :ال ترسل جزء من عالمة ندائك ،هل تخجل من عالمة ندائك كام ًال ؟ دائم ًا أرسل عالمة ندائك
كام ًال  ،وكن فخور ًا به ! ومهما كانت الظروف وطلب منك هاوي آخر أن ترسل له حرفني من عالمة ندائك،
عليك أن ترسل عالمة ندائك كام ًال ورمبا يجدر بك أن تخبره أنك ال تستطيع أن تفعل ما يطلبه ألن هذا
اإلجراء غير قانوني.
DX Cluster .6.III
 DX Clusterاستبدلت إلى حد كبير شبكات  DXللمعلومات احمللية والعاملية.
.1.6.IIIالهدف الرئيسي
< أي محطات  DXنشطة اآلن وعلى أي تردد ؟
<  DX Clusterهي جزء من الشبكة العاملية ( في جميع أنحاء العالم ) ،لنشر املعلومات في الوقت الراهن.
< وهو نظام يستخدم بطريقتني:
<  :Spottingاإلعالن عن معلومات  DXمهمة ليتمكن هواة الالسلكي اآلخرون من االستفادة منها.
<  :Using Spotsتستخدم أنت معلومات  DXالتي تهمك.
.2.6.IIIملاذا تقوم باإلعالن ؟
< محطات  DXالنادرة والتي يهتم لها مطاردون  .DXعلى سبيل املثال:
14025 5A1A QSX UP5
< ال تعلن عن محطات ليس لها أي قيمة إضافية .ال تعلن عن محطات شائعة على سبيل املثال احملطات في دول
لديها اآلالف من هواة الالسلكي كالواليات املتحدة األمريكية و فرنسا و بلجيكا  ...وغيرها ،ما لم يكن هناك
سبب وجيه والتي جتعل من هذا اإلعالن ذا قيمة .ميكنك أن تعلن عن  W6RJعلى  160mمن أوروبا ،حيث
أن اجلزء  W6ال تعمل معها أوروبا على  160mكل يوم.
< قبل أن تعلن عن محطة  DXيجب عليك التأكد من عدم اإلعالن عنها من قبل هاوي آخر.
< أحذر من األخطاء املطبعية ! فإن عالمة النداء اخلاطئة في بعض األحيان من املمكن أن جتدها في سجل هواة
الالسلكي  ،حيث أن هاوي الالسلكي قام مبحادثة احملطة  DXمن دون أن يسمع عالمة ندائها  ،وبطريقة عمياء
قام بتسجيل عالمـ ــة النداء ( غير صحيحة ) بسبب اإلعالن اخلاطئ.
.3.6.IIIما هي املعلومات املتوفرة  ،وكيف نستعيدها ؟
<  :Activity infoإعالن محطة  .DXاإلعالنات تظهر لديك في شاشة الكمبيوتر بطريقة أوتوماتيكية مرتبة
بترتيب زمني .ميكنك أن تسترجع اإلعالنات عن طريق التردد أو النطاق ( على سبيل املثال sh/dx on 20m
ميكنك من مشاهدة آخر عشرة إعالنات على نطاق  20متر  ،و  sh/dx 25 on 20mميكنك من مشاهدة آخر
 25إعالن على نطاق  20متر )  ،أو عن طريق عالمة النداء ( على سبيل املثال  sh/dx 9K2HNأو sh/dx
 ) 9K2HN 20أو ميكنك املزج أو الدمج بني النطاق الترددي وعالمة النداء ( على سبيل املثال sh/dx
.) 9K2HN 20 on 15m
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<  :WWVانظر )  ، ) en.wikipedia.org/wiki/WWV_radio_stationمؤشر التدفق الشمسي
 ، Solar Flux Indexواألوامر الشائعة فيه هي على سبيل املثال  sh/wwvو .sh/wcv
<  :QSL infoفي معظم  DX Clusterميكنك استرجاع املعلومات حول بطاقة تأكيد االتصال QSL info
باستخدام األمر  . SH/QSL calإذا كانت هذه الوظيفة غير موجودة اكتب األمر  .SH/DX call 25اآلن
سوف حتصل على آخر  25إعالن لهذه احملطة ،واالحتمال أن واحد ًا من هذه اإلعالنات لديها معلومات QSL
 infoفي قائمة التعليقات .االحتمال الثالث أن تكتب  . SH/DX call QSLسوف تظهر قائمة بآخر عشرة
إعالنات لهذه احملطة حيث أن كلمة  QSLأو كلمة  VIAتظهر في قائمة التعليقات.
< بعض  DX Clusterال حتتوي على كل هذه األوام��ر ،وفي هذه احلالة ميكنك أن حتصل على QSL
 infoعن طريق محركات البحث على شبكة االنترنت.
> تعتبر ممارسة سيئة أن تعلن عن احملطة التي حتتاج معلومات حول  QSL infoبكتابة QSL info
 pleaseفي قائمة التعليقات .الغرض من هذه القائمة هو تقدمي املزيد من املعلومات املفيدة املتعلقة
مبحطة  .DXوهي ليست املكان املناسب لطرح األسئلة.
> يعتمد ذلك على نوع برنامج  ،DX Clusterاألوامر املذكورة أعاله قد تختلف بعض الشيء .أنظر إلى
ملف  Helpفي برنامج .DX Cluster
.4.6.IIIظهور اإلعالن  :دولة جديدة بالنسبة إليك  ،ماذا اآلن ؟
< ال تبدأ باملناداة على محطة  DXبطريقة عمياء.
< احرص على أن تسمع محطة  DXبشكل كافي للتحقق من أن عالمة النداء املعلنة صحيحة.
< تأكد من سماعك للتعليمات من محطة  DXقبل أن تنادي ( التردد الذي تسمع له محطة  ،DXهل يعمل مع
جميع احملطات أم له طريقة في احملادثة من خالل األرقام أو املناطق اجلغرافية ).
< عليك تطبيق خطوط التوجيه كما أسلفنا  ،حظ سعيد !
.5.6.IIIأمور يجب أن ال تعملها في  DX Cluster؟
< اإلعالن عن نفسك Self Spotting
> ماذا يعني هذا ؟ يعني إعالن شخصي إلى جميع دول العالم ،قائ ًال :أنا هنا ،على هذا التردد ،يرجى االتصال
بي.
> ال حتتاج إلى شرح وتفصيل إن هذا يحدث في عالم الالسلكي فقط .إذا كنت تريد عمل محادثة ،يجب عليك
املناداة  ،CQأو الرد على محطة أخرى تنادي .CQ
> اإلعالن عن نفسك في مسابقات الالسلكي عقوبتها الطرد من املسابقة.
< التمويه باإلعالن عن نفسك Disguised Self Spotting
مثال :تقوم أنت مبحادثة باملناداة على تردد معينّ وترد عليك محطة تعتبر مطلوبة من قبل الهواة اآلخرين،
وبعد انتهاء احملادثة وذهاب احملط ـ ـ ــة تقوم باإلعـ ــالن في  DX Clusterعن هذه احملطة املطلوبة عن وجودها
على نفس التردد اخلاص بك .هذا اإلعالن ال يضيف شيئ ًا كما قلنا سابق ًا ملجتمع هواة الالسلكي ،خصوص ًا بعد
مغادرة هذه احملطة للتردد ،ولكن في نفس الوقت قمت اآلن بجذب احملطات األخرى للتردد اخلاص بك ،تتمنى أن
يساعدك هذا في محادثة محطات  DXأخرى .هذا التصرف يجعل هواة الالسلكي اآلخرين منفعلني.
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التبجح Bragging
<
ّ
الهدف من اإلع�لان في  DX Clusterليس أن تخبر العالم عن مدى عظمتك وقوتك :ال تعلن عن محطة
 ( DXالتي مت اإلع�لان عنها م��رات عديدة ) مع مالحظة على سبيل املثال I finally did it :يعني أخير ًا
قمت باحملادثة .في هذه احلالة أنت ال تعلن عن محطة  ،DXبل أنت تخبر العالم عن مدى عظمتك وقوتك ...
التواضع فضيلة جميلة.
< اإلعالن عن صديق Spotting a friend
صديق عزيز لديك ينادي  CQم��رار ًا وتكراراً ،من دون أن يرد عليه أحد .تريد أن تساعده قلي ًال باإلعالن عنه في
 ، DX Clusterعلى الرغم من أنه ليس محطة  .DXال تفعل ذلك .ال صديقك و أنت شخصي ًا سوف حتصل على
االحترام في مجتمع هواة الالسلكي بعد القيام بذلك.
< الطلب من صديق أن يعلن عنك Ask a friend to spot you
هي اإلعالن عن نفسك  ،باستخدام غطاء .إذا لم يقم أحد باإلعالن عنك في  DX Clusterال تطلب من صديقك
أن يعلن عنك.
< أن تكون مشجع ًا Being cheerleader
تنطبق هذه احلالة على هؤالء الذين يقومون باإلعالن عن محطة املسابقات املفضلة لديهم خالل فترة املسابقة .ميكن
تشبيه هذا العمل كمن يساعد صديقه في دفع دراجته خالل سباق الدراجات في اجلبال .هي طريقة ليست عادلة
وبعيدة عن الروح الرياضية.
< اإلعالن الذي هو في الواقع رسالة خاصة ) ( Send a spot which actually is a private message
> نحن بحاجة إلى أن ندرك ،أن كل إعالن يتم في  DX Clusterيرسل إلى اآلالف من هواة الالسلكي حول
العالم DX Cluster .مت توصيلها عبر شبكة االنترنت لعدة سنوات  ،و  DX Clusterاحمللية لم تعد
كذلك بل هي جزء من الشبكة العاملية.
> لألسف أن بعض هذه اإلعالنات هي رسائل خاصة  ،كما هو في املثال التالي 9K2RR on 14010 :
ويذكر في قائمة التعليقات  ، QRVمن الواضح أنها ليست إعالن ولكنها رسالة خاصة ( مطبوعة في قائمة
التعليقات ) .
> مثال آخر UA0xxx :يقوم باإلعالن عن  9K2HNعلى التردد  14010ويضيف في قائمة التعليقات
 . ur 559, my RST 449 please confirmفي حقيقة األمر هذا الهاوي يجعل من نفسه أضحوكة،
وسمعته بني هواة الالسلكي سوف تنهار.
< استخدام  DX Clusterكقناة للمحادثة ) ( Using the DX Cluster as a worldwide chat channel
> مع وظيفة التحدث  TALKميكنك من إرسال رسائل خاصة إلى هاوي آخر في نفس  DX Clusterاحمللية.
بعض  DX Clusterلديها وظيفة مماثلة حيث ميكنك من الدردشة اخلاصة مع هاوي آخر في DX Cluster
أخرى ،بطبيعة احلال هذه  DX Clusterمرتبطة مع بعض (  Internetأو .) Radio Link
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> وظيفة اإلعالن الكامل ( للجميع ) وهي قصة مختلفة كلي ًا .أي رسالة ترسل باستخدام هذه الوظيفة سوف
ترسل إلى جميع املستخدمني في جميع أنحاء العالم املرتبطني في  DX Clusterوقد يصل عددها إلى
اآلالف من الرسائل في أي وقت  .عليك أن تكون في غاية احلرص عند استخدامك لهذه الوظيفة .معظم
إن لم يكن كل هذه اإلعالنات املقصود فيها شخص واحد معينّ  ،بينما  9,999آخرين يجبرون على قراءة
الرسالة والتي ال قيمة لها بالنسبة لهم .مثال على ذلك:
To All message from 9K2RR reads like 9K2HN, GM Hamad
مثال آخر:
 ، To All de DF0xx: wir warten auf k3714مهما كان يعني ذلك .وهناك لألسف اآلالف من
األمثلة املشابهة.
> ال تستخدم أبد ًا وظيفة اإلعالن الكامل كقناة للدردشة .أيض ًا ال تستخدم هذه الوظيفة لتسوية نقاش أو
إهانة شخص آخر .العالم يراقبك !
> فقط أرسل الرسائل التي تهم الغالبية العظمى من الهواة .على سبيل املثال :ميكنك اإلعالن حول البعثة
الالسلكية قد قامت بتغيير التردد ،أو النطاق الترددي ،أو سوف تتواجد في الوقت احملدد  ...وغيرها.
> القاعدة العامة هي :الرسائل الكاملة ( للجميع ) يجب أن تكون ذات فائدة للجميع .إذا كانت الرسالة ال تهم
اجلميع ( أو الغالبية العظمى منهم ) ال ترسلها عن طريق وظيفة .TO ALL
< استخدام عالمة نداء هاوي آخر في ( Using someone else callsign in DX Cluster ( DX Cluster
يبدو أن بعض العقول املضطربة تدخل  DX Clusterبعالمات النداء اخلاص بهواة آخرين ،ويبدأ العمل بأشياء
غير مقبولة على اإلط�لاق .وهذا يعتبر أسوأ من اإلرس��ال املجهول ،كما هو احلال باإلضافة إلى عالمة النداء
للمتجاهل يتم التشهير بها.
 .7.IIIنوافذ ( DX WINDOWS) DX
< إن النطاق ال��ت��رددي اخل��اص في اإلحت��اد الدولي لهواة الالسلكي  IARUهو القبول باتفاقية اجلنتلمان
 ( Gentlemen’s agreementاتفاقية سياسية أو دبلوماسية عادة ال ضامن لتنفيذها غير شرف املشتركني
فيها ) هذا أن  99%من هواة الالسلكي ملتزم بها.
يسجل اثنتان من النوافذ الرسمية  ،DXحيث مت االتفاق على إعطاء األولوية الكاملة
< هذا النطاق الترددي
ّ
للمحطات البعيدة ( محطات .) DX
 .1.7.IIIنوافذ  DXفي نطاق الترددات العالية HF
< حالي ًا يوجد هناك ثالثة نوافذ في االحتاد الدولي لهواة الالسلـ ـ ـ ــكي ( R1اإلقليم ( ) 1أوروبا وأفريقيا والشرق
األوسط ) :
< )3.500 – 3.510 KHz(CW
< )3.775 – 3.800 KHz (SSB
< )14.190 – 14.200 KHz (SSB
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< يوجد هناك ستة نوافذ في االحتاد الدولي لهواة الالسلكي ( R2اإلقليم ( )2أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية ) :
< )1.830 – 1.840 KHz (CW
< )1.840 – 1.850 KHz (SSB
< )3.500 – 3.510 KHz (CW
< )3.775 – 3.800 KHz (SSB
< )7.000 – 7.025 KHz (CW
< )14.000 – 14.025 KHz (CW
< نافذة  DXفي  :80mفي وسط النهار ممكن أن تستخدم هذه الترددات حلركة املرور احمللية  ،local trafficلعدم
وجود انتشار إمكانية انتشار موجي في هذا الوقت .لكن ينبغي أن ندرك أنه حتى بعد الظهر بقليل ،االتصاالت احمللية
في نافذة  DXفي هذا النطاق ميكن أن تتسبب في مشاكل للمحطات التي هي ما بني  1000إلى  2000كم في اجتاه
اخليط الفاصل ( اخلط الذي يفصل بني نصف الكرة األرضية املظلم من نصف الكرة األرضية املضيء ) .على سبيل
املثال :في السـ ـ ـ ـ ــاعة  UTC 13:00بتوقيت بلجيكا الشتوي .وهي ثالثة ساعات قبل غروب الشمس .في هذا الوقت
من املستحيل أن تعمل على محادثة محطات  DXمن بلجيكا .ولكن ميكن سماع هذه اإلشارة بقوة جيدة جد ًا في
الدول االسكندينافية ،تبعد فقط  1000إلى  200كم  ،حيث أن غروب الشمس في تسبقها بعدة ساعات .على الرغم
من أننا ال نسمع محطات  DXفي هذا الوقت ،ولكن ميكننا أن نتسبب في  QRMعالي للمحطات األخرى ،التي
هي أقرب بكثير إلى الغروب .وختام ًا ،أبقى خارج هذه النوافذ دائم ًا كل الوقت ،إال إن كنت حتاول أن تكون أنت محطة
.DX
< عندما تكون البعثات الالسلكية نشطة  ،هذه احملطات لها األولوية القصوى في استخدام نوافذ  20mالتي مت ذكرها
أعاله .في ظل هذه الظروف يجب على جميع احملطات األخرى إخالء هذه الترددات وميثل هذا العمل الروح احلقيقية
التفاقية اجلنتلمان في االحتاد الدولي لهواة الالسلكي .نافذة البعثة الالسلكية في  20mمت إنشاؤها في عام ،2005
كنتيجة الستمرار للمشاكل الناجمة عن محطات .IT9
< باإلضافة لهذه النوافذ الرسمية  ،هناك عدد من النوافذ بحكم الواقع وهي:
 : SSB< 28.490 – 28.500 KHz
< 21.290 – 21.300 KHz
< 18.145 KHz
< 14.190 – 14.200 KHz
< 7.045 KHz
< 1.845 KHz
  ( : CWكل بداية  KHz 5لكل نطاق ترددي )< KHz 28.025 – 28.020
< KHz 24.895
< KHz 21.025 – 21.020
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< KHz 18.075
< KHz 14.030 – 14.020
< KHz 1.835 – 1.830
 : RTTY< KHz 28.080 ±
< KHz 21.080 ±
< KHz 14.080 ±
جتنب احملادثة احمللية في تلك النوافذ .هذا هو مدى الترددات التي ميكنك أن تبحث فيها عن محطات DX
التي ترغب في محادثتها.
 .2.7.IIIالترددات العالية جد ًا  /الترددات الفائقة العلو ) ( VHF / UHF
انظر إلى النطاق الرسمي لالحتاد الدولي الهواة الالسلكي  IARUعلى املوقع االلكتروني :
www.iaru.org/bandplans.html
 .8.IIIإجراءات تشغيلية محددة لترددات  VHFوالترددات األعلى
) ( Specific operational procedure for VHF and higher
< هي نفس املبادئ التي تستند عليها في نطاقات ترددات . HF
< للمحادثة  QSOعبر طبقة التروبوسفير ( محلي ًا  ،أو عبر التعاكس احلراري ) على ترددات  50 MHzو
 144 MHzو  ، 430 MHzواإلجراءات هي نفسها على نطاق ترددات  . HFالفرق الوحيد هو أنه غالب ًا
ترددات املناداة تستخدم لبدء االتصال .مبجرد أن يتم االتصال ،سوف تنتقل احملطة لتردد آخر.
< حتديد مواقع –  :QTHفي ترددات  VHFوالترددات األعلى ،عادة يتم حتديد موقع احملطة باستخدام
 ،QTH Locatorويسمى أيض ًا  QTH Locator .Maidenhead Locatorعبارة عن مجموعة من
اإلحداثيات املبسطة ( على سبيل املثال  ) JO11الذي يتيح للمستخدم سرعة احلكم على االجتاه واملسافة
للمحطة التي يحادثها.
< هناك إجراءات تشغيلية محددة تنطبق على بعض األمناط احملددة  ،وتستخدم في الغالب لترددات VHF
والترددات األعلى  ،مثال :
> احملادثة عبر الستااليت.
> احملادثة عبر  ( EMEأرض – قمر – أرض )
> احملادثة عبر الصخور املبعثرة ) ( Meteor Scatter
> احملادثة عبر الشفق )  ( Aurora QSOوهو االرتداد بالقرب من القطبني خالل الشفق.
> احملادثة ( Wideband Amateur Television ) ATV
< إنه ال يدخل ضمن رؤية هذا الدليل للدخول في تفاصيل هذا املوضوع .في جميع احلاالت سلوك التشغيل
قائمة على املبادئ التي مت شرحها.
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 .9.IIIحاالت النزاع Conflict Situations
كما هو موضح في اجلزء  ، .2.Iحقيقة أننا جميع ًا ( نحن مئات اآلالف من هواة الالسلكي حول العالم ) نستخدم
هوايتنا في نفس املجال  ،واألثير  ،وأحيان ًا ال بد أن تؤدي إلى الصراعات .كيف ميكننا من التعامل مع هذه احلاالت ،
هذا هو السؤال !
سلوكنا على نطاق الترددات يجب أن يقوم على احلس السليم ،وحسن اخللق واالحترام املتبادل.
< القانون  : 1#ال تفعل و ال تقول ما ال تريد أفضل صديق لديك  ،أو أي أحد آخر في العالم أن يعرفه.
< املشكلة هي أن اإلرس��ال اإلذاع��ي ميكن أن يكون مجهو ًال .الشخص الذي يقوم بإرسال غير محدد الهوية أو
مجهول مع نيات حقودة وشريرة ال يستحق أن يكون هاوي السلكي.
< دائم ًا وأبد ًا ال تفكر في التشويش على إرسال حملطة أخرى .كما أن التشويش ميكن أن يكون مجهول الهوية ،وهو
أقصى تعبير عن اجلنب.
< ببساطة ،ليس هناك مبرر ملثل هذا السلوك ،حتى لو كنت تعتقد بأن هذه احملطة يستحق التشويش عليها.
< لذلك ،رمبا كان هناك وضعية في رأيك حتتاج إلى تصحيح ؟ رمبا عن جدارة ،لكن عليك التفكير مرتني ماذا
ستكون القيمة اإلضافية لهوايتنا ،لهوايتك ،لسمعتك ،قبل أن تبدأ في قول أو فعل أي شيء.
< ال تبدأ املناقشات على الهواء .حيث أن فرص انضمام اآلخرين في أي وقت من األوقات ،رمبا تكون املناقشة أكبر
أو أقل ودية ،وميكن أن تتدهور .ابتعد و امنع اخلالفات الشخصية عن احملادثات على الهواء .عليك أن تس ّوي
وحتل خالفاتك في الهاتف أو على االنترنت أو وجه ًا لوجه.
 .10.IIIالشرطة ( شرطة الترددات ) Frequency COPS
< شرطة الترددات يعينون أنفسهم بأنفسهم ،كرجال شرطة للترددات الذين يعتقدون أنهم بحاجة لتصحيح
أخطاء هواة الالسلكي اآلخرين ،على الهواء مباشرة وفي اإلعالن خالل. Cluster DX
< أحيان ًا يكون من الضروري أن يستمر إخبار الهاوي املذنب ( على سبيل املثال :يقوم أحد الهواة باملناداة على
تردد اإلرسال للمحطة  DXالتي تعمل بطريقة  ) splitبأنه يتسبب في مشكلة .لكن هناك عدة طرق إلخباره
بذلك.
< مرة بعد أخرى نالحظ بأن تدخالت شرطة الترددات تسبب الكثير من الدمار واخلراب من احملطة التي كانوا
يريدون تصحيحها.
 .1.10.IIIأنواع شرطة الترددات Types of COPs
< معظم رجال شرطة الترددات لديهم نوايا حسنة وال يستخدمون اللغة السيئة .فشرطة الترددات دائم ًا هادئة
وغالب ًا ما تنجح محاوالتهم للحفاظ على تردد محطة  DXواضح وصافي.
< كما أن بعض رجال شرطة الترددات لديهم نوايا حسنة لكن من خالل استخدام لغة وآداب سيئتني فهم ال
يحققون هدف ًا واضح ًا لتردد واضح .فهؤالء النوع من الشرطة يخلقون نوع من الفوضى بد ًال من الهدوء.
< وثمة فئة ثالثة تتألف من أولئك الذين يستخدمون اللغة السيئة بهدف خلق حالة من الفوضى .آدابهم ولغتهم
السيئتني جتذب التعليقات من زمالؤهم شرطة الترددات ،األمر الذي يؤدي إلى فوضى كاملة !
< ال تستجيب إذا سمعت أحد هؤالء شرطة الترددات يعملون .حافظ على مسافتك وجتاهلهم متام ًا هذا هو
السبيل الوحيد جلعلهم يتوقفون.
87

 .2.10.IIIما الذي يجعل شرطة الترددات تظهر What makes the cops appear
< يظهر معظم رجال شرطة الترددات على ترددات حملطة  DXنادرة أو تردد لبعثة السلكية مطلوبة ،وغالب ًا عندما
تقوم تلك احملطات باحملادثة بطريقة .split
< السبب في ظهورهم  ،عندما ينسى الهاوي من تفعيل وظيفة  splitفي جهاز اإلرسال والشروع في املناداة على
تردد محطة  .DXهذا هو الوقت املناسب لشرطة الترددات في إطالق النار عفواً ،في الصراخ.
 .3.10.IIIاملذنبون الطيبون The good sinners
< عدد ال بأس به من هواة الالسلكي ال تعرف الطريقة الصحيحة للعمل حتت جميع الظروف املمكنة .ليس
ألنهم ال يريدون أن يكونوا ه��واة ال سلكي جيدين ،ولكنهم ى يعرفون كيف .عليهم أن يتعلموا عن طريق
السقوط ألسفل و القيام مرة أخرى .والسبب هو أنهم لم يتعلموا أبداً .هؤالء هم املذنبون الطيبون.
< البشر يخطئون ،حتى ما يسمى باخلبراء يخطئون .ال يوجد إنسان واحد كامل .اجلميع في بعض األحيان
يقوم باإلرسال على تردد  VFOخاطئ ( وهو ما يعني على تردد اإلرسال حملطة  DXتعمل بطريقة .)split
رمبا ألننا لم نولي اهتماما كافي ًا .ربمّ ا ألننا تعبني أو مشتتني ،بعد كل هذا ،نحن نبقى بشر.
< أول شيء تأخذه بعني االعتبار في احلالة التي يكون فيها شخص ما خطأ ويجب تصحيحه هو كيفية مترير
الرسالة.
< عندما يتم املناداة على الهاوي حلفظ النظام عبر صراخ شرطي الترددات قائ ًال :أصعد بالتردد أيها الغبي
(  ،) up you idiotأحيان ًا من الصعب أن متتنع من الرد على الفور  ،ألم ترتكب خطأ أبد ًا أيها الشرطي
املتغطرس؟
< لكن ال تستجيب في مثل هذه احلالة ،ستكون دائم ًا نتائجها عكسية.
< عادة هذه هي الطريقة التي تبدأ من خاللها الفوضى.
 .4.10.IIIاملذنبون السيئون The bad sinners
< غير أن على ما يبدو هناك فرحة من قبل بعض هواة الالسلكي باستخدام عادات احملادثة السيئة .في هذه
احلالة تنطبق  ( Perseverare diabolicumاإلصرار على الرأي هي فكرة شيطانية ).
< ويبدو أن هناك املزيد واملزيد الشخصيات املزعجة التي تتمتع بأن جتعل احلياة صعبة بالنسبة لهواة الالسلكي
املؤدبني واملهذبني .هذه هي األنواع التي حتاول أن تعكير صفو هواة الالسلكي  DXersبجميع الوسائل املتاحة
لديها .في بعض احل��االت هم ه��واة الالسلكي الذين يشعرون باإلحباط بسبب نقص املعرفة واحلكمة ،لم
ينجحوا في محادثة محطة  ،DXوالذين يقومون بالتنفيس عن شعورهم باإلحباط على زمالؤهم األكثر
جناح ًا منهم.
< أحيان ًا نشهد االستخدام األكثر وقاحة بطريقة سوقية و مشينة من هذه الشخصيات.
< كل ما يردونه هو ردة فعل اآلخرين واستجابتهم بحيث تسود الفوضى على التردد.
< بعض النصائح اجليدة  :ال تستجيب عندما تكن شاهد ًا على هذا الفعل .إذا لم يكن هناك رد فعل من أحد  ،فإن
هذه الشخصية سوف تختفي بسبب عدم وجود جمهور.
< ال تستجيب حتى عن طريق  .DX Clusterتأكد أن البقية تراقب  DX Clusterأيض ًا.
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 .5.10.IIIهل ترغب حق ًا بأن تكون شرطي آخر ؟ ) ? ( Do you really want to be another cop
< عندما تسمع شخص ما يقوم أو يك ّرر خطأ كبير ،تذكر بأنك أيض ًا كنت تقوم بأخطاء في املاضي ،أليس كذلك؟
عليك بالتسامح واملغفرة.
< إذا كنت حق ًا بحاجة إلى أن تقول شيئ ًا ( لتصحيح أخطاء متكررة ) عليك أ ،تقولها بطريقة ودية وإيجابية ،
ودون إهانة أو بصورة تفضل .إذا كان  9K2RRيقوم عن طريق اخلطأ بتكرار اإلرسال على تردد  VFOخاطئ ،
عليك أن تخبره بذلك بالصورة التالية  2RR UP please :وليس  . UP you idiotاإلهانة ال جتلب قيمة
إضافية على الرسالة .إ ّال إنها تخبرنا فقط شيئ ًا عن الشخص الذي قام باالهانة.
< ن��درك أن من تدخلك ميكن أن يتسبب في مزيد من التداخل والتشويش من اخلطأ الفعلي ال��ذي حتاول
تصحيحه.
< قبل أن تلعب دور الشرطي ،فكّ ر مرتني في أي طريق تص ّرفك سيكون له قيمة و أثر إيجابي .إذا كنت تعتقد أنه
ال يزال يتعينّ عليك القيام به ،عليك فتل ( التواء ) لسانك ثالثة مرات قبل املضي قدم ًا.
وبناء.
< دائم ًا كن مهذب ًا
ً
< إذا كنت بحاجة إلى أن تخبر أحد هواة الالسلكي بأنه يرسل على تردد  VFOخاطئ  ،دائما أضف جزء من
عالمة نداء هاوي الالسلكي .وإال كيف له أن يعرف بأن رسالتك موجهه إليه ؟ عليك أن تقول 2RR UP
 pleaseوليس أن تقول  UP pleaseوال حتى تقول . UP UP UP UP
< لو فرضنا بأنك أنت احملطة  ، 2RRال تشعر باحلرج الشديد  ،فاخلطأ من طبيعة البشر  ،واعتذارك في نفس
التردد سوف يزيد من .QRM
< ال تنسى بأن كل شرطي ،بصفته شرطي ،يفعل شيئ ًا غير قانوني :هل سمعت العديد من شرطة الترددات يع ّرف
على النحو مطلوب؟
< وجهة نظر :شرطي ترددات واحد ميكن أن يكون نعمة ،واثنان نتيجتهم حشد.
 .6.10.IIIكيفية التصرف في منتصف االستعراض لشرطي الترددات ؟
) ? ( How to behave in the middle of cop parade
أن تكون  DXerسرعان ما تدرك أنك أجنزت أكثر من خالل عدم الرد على رجال شرطة الترددات على اإلطالق .حاول
أن تتأرجح و تتمايل بشيء سلبي إلى إيجابي  .واصل االستماع حملطة  ( DXهنا الكلمة السحرية مرة أخرى ) خالل
الضوضاء وفي كثير من احلاالت ستتمكن من محادثة محطة  DXبينما رجال شرطة الترددات يقضون وقت ًا طيب ًا.
 .11.IIIنصائح لهواة محطات  DXو البعثات الالسلكية
) ( Tips for DX stations and DXpedetion operators
رمبا عاج ًال أم آج ًال سوف تكون على اجلانب اآلخر من  .Pileupرمبا تكون هاوي في بعثة السلكية DXpedetion
وهو حلم لكثير من هواة الالسلكي .لهواة الالسلكي اجلا ّدين هناك عدد من خطوط التوجيه واإلجراءات التي ستطبق
أيض ًا  ،إذا كان يريد أن يكون هاوي السلكي ناجح .وإليك بعض النصائح :
< ع ّرف عالمة ندائك بعد كل محادثة  .QSOإذا كانت عالمة ندائك طويلة جداً،
على سبيل املثال A7/9K2RR/Pعليك أن تقوم بالتعريف عن نفسك بعد كل بضعة .QSO
< إذا كنت تعمل بطريقة  simplexو ال تستطيع أن تصنّف أو ترتّب عالمات النداء بطريقة جيدة ( بسبب
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كثرة احملطات التي تنادي عليك في نفس الوقت وعلى نفس التردد ) ،عليك التحويل إلى تردد آخر بطريقة
 split frequencyوجتعل احملطات األخرى تنتشر في هذا املجال .وال تنسى ،خصوص ًا على نطاق الترددات
املنخفضة حيث اإلشارة حملطات  DXالبعيدة ميكن أن تكون ضعيفة للغاية  ،سيتم تغطيتك بالكامل من قبل
مناداة احملطات األخرى والتي بسهولة تكون إشارتها أقوى من إشارتك في  .dB 50حملطات  DXالنادرة طريقة
 splitهي احلل للمناداة.
< قبل التغيير إلى طريقة  ،splitتأكد من الترددات التي تريد أن تستمع عليها وتستخدمها أن تكون خالية
وصافية.
< إذا عملت بطريقة  ،splitعليك أن تذكر ذلك بعد كل محادثة  .QSOعلى سبيل املثال:
< املورس : CW
< UP 5
< 10/UP 5
< QSX 1820
< احملادثة الصوتية : SSB
> Listening 5 up
> Listening 5 to 10 up
> Listening on 14237
> Up 5
> Down 12
< في املورس  CWبطريقة  ، splitعلى األقل اسمع  KHz 2فوق ( أو حتت ) تردد اإلرسال اخلاص فيك  ،وذلك
لتجنب أي تداخل مع إشارتك من أي مفاتيح مورس تنتج من هواة آخرين .طريقة  Splitفقط  KHz 1فقط،
كما هو احلال غالب ًا  ،ليست كافية.
< في  ، SSBيجب أن ال يقل هذا عن  ، KHz 5ويفضل  . KHz 10بعض اإلشارات للمحطات املنادية ممكن أن
تكون عريضة جد ًا وتتسبب في الكثير من التشويش على تردد إرسالك.
< إذا  ،وباعتبارك محطة  ، DXوتعمل بطريقة  splitفي نافذة  DXلنطـ ـ ــاق  ( 80mفي اإلقليم 3.5 : 1
–  ) MHz CW ، 3.775 – 3.8 MHz SSB 3.51استمع للحشد في  pileupخارج نافذة  .DXإذا
أرسلت على سبيل املثال  ،على التردد  MHz 3.795استمع حتت  MHz 3.775للحشد  ( pileupفي CW
فوق ) 3.51MHz
< حافظ على أن تكون نافذتك أصغر ما ميكن لتجنب التداخالت مع هواة الالسلكي اآلخرين.
وسجلت جزء من عالمة النداء  ،يجب أن ترد عليه بذلك اجلزء من عالمة النداء
< إذا كنت في تضمني SSB
ّ
باإلضافة إلى تقرير قوة اإلشارة  ،على سبيل املثال  . Hotel November 59 :ال تقول Hotel November,
 . again pleaseحيث أن هذه الطريقة سوف تضمن لك أن جتذب مجموعة كبيرة من هواة الالسلكي الذين
حتتوي عالمة النداء لديهم  ! Hotel Novemberإذا أضفت تقرير قوة اإلشارة  59أنت بالفعل قمت بنصف
احملادثة وبالتالي سيقل عدد املتصلني الفوضويني.
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< إذا كنت في تضمني  CWوفي حالة مماثلة  ،ال تقم بإرسال عالمة استفهام مع اجلزء من عالمة النداء الذي
قمت بتسجيله  ،على سبيل املثال  . ? 2HNعالمة االستفهام سوف تثير نصف عدد هواة الالسلكي املتواجدين
في  pileupويقومون باملناداة عليك .أرسل  2HN 599وليس ?  .2HN 599ال ترسل أبد ًا عالمة االستفهام
وأنت في .pileup
سجلت جزء من عالمة النداء فقط  ،دائم ًا
< النقاط التالية تنطبق على جميع التضمينات  :إذا كنت في البداية ّ
ك ّرر عالمة النداء كاملة طاملا حصلت عليها  ،وبالتالي احملطة التي قمت مبناداتها ستكون واثقة من أنها قامت
مبحادثتك وسيقوم بتسجيلك في سجل محادثاته  . Log bookمثال على ذلك  :لنفترض أنك في البداية
سجلت جزء من عالمة النداء  . 2HNأرسل  ( 2HN 599في  .) SSB , 2HN 59وستقوم احملطة بتأكيد
ّ
احملادثة كالتالـ ـ ـ ـ ــي :
TU DE ON, ON4UN 599

احملادثة الصوتية:

) ?(Oscar November, Oscar November 4 United November,you’re 59 QSL
إذا قمت اآلن بالتأكيد مع  QSL TUوفي احملادثة الصوتية ( ) QSL thank you
ال توجد طريقة بأن  ON4UNيخبرك بأنه قام مبحادثتك لذلك  ،عليك التأكيد في  ON4UN TUوفي احملادثة
الصوتية ( .) ON4UN Thanks
< مبجرد ر ّدك على جزء من عالمة النداء مع تقرير قوة اإلش��ارة  ،التزم مع هذه احملطة  ،وال تسمح له بأن
يتغلب عليه اآلخرين .أنت املسئول على هذا التردد  ،عليك أن تظهر ذلك .أنت تق ّرر من يتم تسجيله في سجل
احملادثات  Log bookوليس أحد غيرك .فإن  pileupميكن أن يكون غير منضبطة متام ًا  ،ولكن غالب ًا ما
يعزى ذلك إلى عدم فرض هاوي محطة  DXلسلطته .إذا الحظ احلشد  pileupأنك التزمت مع احملطة
األصلية ( ذات جزء من عالمة النداء )  ،وهم بدورهم ستكون مناداتهم ب��دون ج��دوى  ،سيقومون بالنهاية
بالتخلي عن املناداة في نهاية املطاف  ،ويظهرون املزيد من االنضباط.
< إذا تخليت عن احملطة األصلية ( ذات جزء من عالمة النداء ) وقمت بالتقاط محطة أخرى ذات قوة إشارة عالية
من الغير منضبطني  ،بهذا اعترفت أنك هواة الالسلكي الغير منضبطني بأنهم مسئولني عن التردد .أنت اآلن
في مأزق .في كثير من احلاالت  ،حالة الفوضى السائدة هي نتيجة أن هاوي محطة  DXلم يفرض سلطته و
قوته في التردد أو أنهم ال يعيشون بقوانينه اخلاصة.
< إذا كانت احملطة األصلية ( ذات جزء من عالمة النداء ) التي قمت بالرد على مناداتها قد اختفت  ،ال تقوم
بالتقاط أي عالمة نداء حملطة أخرى ذات قوة إشارة عالية من الهواة الغير منضبطني في الدقائق العديدة
املاضية .فقط عليك باملناداة  CQواستمع إلى بضعة  KHzفوق أو حتت قلي ًال .ال تعطي االنطباع بأنك تنادي
على احملطات الغير منضبطة .يجب عليك أن تبني لهم أن عدم انضباطهم في املناداة كانت عدمية الفائدة.
< إذا قمت بالرد على مناداة محطة معينّة في  pileupعلى سبيل املثال  ، 9K2NMوقمت بإدخاله في سجل
احملادثات  . Log bookولكنه يبقى يناديك مرة أخرى  ،من الواضح أنه لم يسمع تقرير قوة اإلشارة الذي
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قمت أنت بإعطائه إياّه .ال تقوم بالرد عليه كالتالي :
> 9K2NM you’re in the log : SSB
> 9K2NM QSL : CW
ولكن عليك أن تناديه مرة أخرى  ،وتعطيه تقرير قوة اإلشارة اخلاص به .من الواضح أنه يريد أن يسمع تقرير
قوة اإلشارة !
< دائم ًا اتبع منط معينّ في اإلرسال اخلاص بك .على سبيل املثال عالمة ندائك : 9K2NM
< 9K2NM 5 to 10 UP
> سمعت احملطة  7Z1SJتنادي
<  ( 7Z1SJ 59قمت بإعطائه تقرير قوة اإلشارة )
< QSL 9K2NM 5 to 10 UP
> قمت بتأكيد االتصال ثم التعريف واملناداة مرة أخرى.
< إذا حافظت على التق ّيد بهذا النمط في احملادثة  ،فإن باقي احملطات في  pileupسوف تعرف بأنك إذا قلت 5
 ، to 10 UPبأنك أنهيت احملادثة و تستمع اآلن إلى احملطات املنادية اجلديدة .دائم ًا حافظ على نفس النمط،
نفس السرعة  ،ونفس اإليقاع .وبهذه الطريقة سوف يعرف اجلميع متام ًا متى يستطيعون املناداة .يجب أن
تكون مثل عمل الساعة.
< إذا  pileupال يزال غير منضبط ،ال تستفز نفسك حول هذا الشأن .وإذا لم يتحسن الوضع  ،فقط عليك
االنتقال إلى تردد آخر أو حتى إلى نطاق ترددي آخر  ،ولكن عليك أن تخبر احلشد  pileupبذلك.
< دائم ًا عليك أن تكوم هادئ ًا ،وال تبدأ بإهانة احملطات في  .pileupكل ما ميكن و يجب أن تفعله هو أن تظهر
بقوة للمحطات  pileupبأنك املسئول ،وأنك أنت الذي يحدد القوانني .من املهم أن تكون أنت من يطلق
القوانني.
< ال تنادي مبا يسمى طريقة ‘ ’two letterوهي حرفني من عالمة النداء .إذا سمعت ملثل هذه احملطات ،عليك
أن تقول لهم بأنك تريد أن تسمع عالمة النداء كاملة ‘.’full call only
املرجح
< إذا كنت تنادي بطريقة  splitيبدو أن العديد من احملطات املنادية ال تستطيع أن تسمعك بوضوح  ،فمن ّ
أن تردد اإلرسال اخلاص فيك يعاني من التداخل .إذا استمرت هذه األوضاع  ،في حالة احملادثة  ، SSBحاول
تغيير تردد اإلرسـ ـ ـ ـ ــال  KHz 5وإخبار احلشد  pileupحول هذه اخلطوة .في املورس  ، CWفإن التحرك
عادة  KHz 0.5يكفي.
< في املورس  ، CWفإن سرعة  ( WPM 40كلمة بالدقيقة ) هي تقريب ًا أقصى سرعة التي يتم استخدامها
بسالسة خالل  pileupاجلارية .في نطاق الترددات املنخفضة (  ) 160m – 40فإنه من األفضل استخدام
سرعات إرسال منخفضة قلي ًال تتراوح ما بني  20إلى  ( WPM 30كلمة بالدقيقة ) حسب الظروف.
< دائم ًا اجعل احملطات في  pileupعلى إطالع بخططك .عندما ترغب في  ، QRTعليك إخبارهم بذلك.
وعندما حتتاج إلى وقفة بسيطة  ،أخبرهم  ، QRX 5 :والتي تعني بأنك ترغب في توقف ملدة  5دقائق .إذا
انتقلت إلى نطاق ترددي آخر  ،عليك إبالغ احلشد بذلك.
< إذا كنت تريد  Pileupأن يبقى هادئ ًا ومنضبط ًا أكثر أو أقل  ،وأن حتافظ على تردد إرسالك على وتيرة واضحة
 ،فإن الطريقة األكثر جناح ًا لتحقيق ذلك هو احملافظة على الهواة بسعادة .اجعل الهواة اآلخرين على دراية
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مبا تفعل .اعلم بأن الهواة اآلخرين يريدون احملادثة معك ( باستثناء شخص أو شخصني ) .أنت ّ
موفق إلى حد
بعيد !
< ه��اوي الالسلكي في محطة  DXينادي أحيان ًا باألرقام  ،أو باملناطق .هذا يعني بأنه سوف يرد فقط على
احملطات التي حتتوي عالمة ندائها على األرقام التي ذكرها في مناداته .إحصائي ًا  ،حشد  pileupينبغي أن
ينخفض  10أضعاف وزنه !
< جتنب قدر اإلمكان أن تنادي على احملطات باألرقام  ،فهي نظام ليس جيد جداّ.
< إذا كنت ترغب في تطبيق هذه الطريقة  ،عليك تطبيق القواعد التالية :
> ما إن قمت باملناداة على احملطات باألرقام  ،يجب أن تنادي على جميع األرقام مرة واحدة على األقل .إذا
أردت  QRTفي وسط املناداة وتسلسل األرقام  ،أو البدء باحملادثة باألرقام العشوائية املفاجئة في منتصف
تسلسل الترقيم  ،فأنت سوف تخلق فوضى واضطراب في التردد.
> ال تنسى  ،عندما تنادي باألرقام أن  %90من  DXerيتسكعون  ،بالعض على أصابعهم ! إنهم يراقبونك
عن كثب وبعناية يحسبون عدد احملطات التي تقوم مبحادثتها في كل رقم  ،وميكنك أن تكون على يقني من
أن بعض هواة الالسلكي ستفقد السيطرة إذا لم تصل قريب ًا إلى أرقامهم .
> دائم ًا أبدء التسلسل الرقمي بالرقم  ( 0صفر ) ،وحترك في الصعود واح��د ًا تلو اآلخ��ر .بدون تكلّف وال
كبرياء .اجعلها بسيطة.
> ال حتدد األرقام عشوائي ًا :أو ًّال  ( 0صفر ) ثم  5ثم  8ثم  ... 1الخ .هذه الطريقة سوف تدفع  pileupإلى
اجلنون .إذا كنت تتبع تسلسل منطقي ميكن للمحطات في  pileupبشكل أو بآخر من التنبؤ متى يحني
دورهم .الطريقة العشوائية سوف جتعلهم عصبيني بصورة مطلقة.
> قم مبحادثة  10محطات من كل رقم .تأكد من قيامك مبحادثة تقريب ًا نفس إجمالي عدد احملطات في
كل رقم .إذا استطعت أن تدير  5محطات في الدقيقة إنه ال يزال يستغرق منك  20دقيقة إلكمال الدائرة.
هذا يعني أن بعض احملطات سيتعينّ عليها البقاء واالنتظار مكتوفي األيدي حلوالي  20دقيقة ،وهو وقت
طويل .متوسط مدة االنتظار هي عشرة دقائق .ال تنسى حالة االنتشار املوجي ميكن أن تتغير كثير ًا خالل
 20دقيقة أو حتى  10دقائق !
محدد،
> دائم ًا  ،عليك أن تبلغ احملطات في  pileupعن عدد احملطات التي سوف تقوم مبحادثتها في كل رقم
ّ
وك ّرر هذه املعلومة في كل مرة تقوم فيها باالنتقال إلى الرقم التالي في املناداة.
< طريقة املناداة باألرقام نادر ًا ما تستخدم في املورس .CW
< أفضل تقنية لتخفيف وزن ( عدد )  pileupهو املناداة على القاراّت أو باملناطق اجلغرافية .هذا يعطي أيض ًا
فرصة أفضل للمناطق املنعزلة أو الضئيلة في العالم  ،حيث أن اإلش��ارات غالب ًا ما تكون ضعيفة و االنتشار
املوجي لها أقصر.
حتدد القارة  ،وهو ما يعني اإلصرار على أنه فقط احملطات التي من تلك املنطقة ينبغي
< في هذه احلالة سوف ّ
لها أن تناديك .مثال  :إذا كنت ترغب في محادثة احملطات في أمريكا الشمالية فقط  ،عليك أن تنادي CQ
 ، North America onlyوفي املورس . CQ NA
< استخدم هذه التقنية في املقام األول للوصول إلى تلك املناطق من العالم التي لديها انتشار موجي ضعيف
وقصير بالنسبة إليك.
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< إذا كنت تستخدم هذه التقنية ألن  pileupكثيف جداً ،عليك االنتقال والتناوب بني القارات واملناطق بسرعة.
وبحكم اخلبرة والتجربة هو أنه ال ينبغي أن تبقى في نفس املنطقة ملدة  15دقيقة وبحد أقصى  30دقيقة.
< عليك أن تبلّغ  pileupبخططك ،أخبرهم بالضبط كيف ستنتقل أو تتناوب بني املناطق  ،وعليك االلتزام مبا
قلت.
< ارجع إلى تقنية محادثة جميع املناطق  /القاراّت حاملا تسمح الظروف بذلك.
< كل من التقنيات التي مت ذكرها ينبغي جتنبها قدر اإلمكان  ،مع استثناء واحد فقط  ،إذا كنت تبحث عن مناطق
يصعب الوصول إليها ( محادثتها ).
< تتمثّل املشكلة الرئيسية مع هذه األساليب املنتقاة هي أن الغالبية العظمى من هواة الالسلكي سوف يجلسون
عاطلني ،ويصبحون أكثر عصبية .وعصبية  DXersميكن بسهولة أن تتحول إل��ى عدوانية رج��ال شرطة
الترددات .إذا قمت في  QRTأو قمت بتغيير النطاق الترددي قبل أن تصل إلى الرقم املتسلسل في عالمة
ندائهم والتي من املفترض أن تصل إليها قبل أن أخذت قرار بتغيير النطاق الترددي ،البقية تضمن أن يتم
املناداة عليك باألسماء على تردد إرسالك.
< لقد كنا شهود ّا على هواة محطات  DXحتاول احملادثة بتقنية املناطق ( الدول ) .يجب جتنب ذلك في جميع
األوقات ،ألسباب واضحة :اآلن لديك  %99من هواة الالسلكي يرغبون في احملادثة معك ،في االنتظار .وفي
هذه الطريقة في احملادثة تضمن الفوضى في أي وقت من األوقات.
< احترس من استخدام املفاضلة في التعامل بني احملطات التي من بلدك ،أو أصدقاؤك .افعل ذلك بتحفظ
شديد ،وتأكد أن ذلك سيحدث بخفاء وبصورة غير واضحة .واألفضل من ذلك ،أن ال تفعلها أبداً.
هل القوانني ملزمة ؟
هل كل اإلجراءات على النحو املبينّ في هذه الوثيقة ملزمة قانون ًا ؟
معظمهم ليسوا كذلك.
بعض األمثلة  :في معظم البلدان يجب على هاوي الالسلكي أن يع ّرف عالمة ندائه كل  5دقائق وفي بدان أخرى
كل  10دقائق.
هذه القوانني وجدت حملطات الرصد و سلطات التحكّ م حتى تكون قادرة من التعرف على احملطة املرسلة.
هذه  5دقائق أقل التزام قانوني ،ولكنها ممارسة جيدة وسليمة فض ًال عن السعي إلى حتقيق الكفاءة وحسن اخللق،
وفي كلمة واحدة “ ممارسة تشغيل صحيحة “ وتخبرنا أيض ًا من التعريف في كل محادثة ،وخصوص ًا إذا كانت هذه
احملادثات قصيرة ،كما هو احلال في املسابقات واحلشود .pileup
يجب أن تعمل إجراءات التشغيل على أن جتعل من املمكن ملجتمع هواة الالسلكي بأسره وبكامله أن يكون قادر ًا
على االستمتاع في هواية الالسلكي على أفضل فهم.
مثال آخر يتعلق في النطاق الترددي لإلحتاد الدولي لهواة الالسلكي  IARUوالتي ليس لها طابع قانوني ملزم
في معظم البلدان ،ولكن من الواضح أنها تعمل على خدمة أن نعيش مع ًا في النطاقات الترددية املزدحمة أكثر
متعة.
إهمال تطبيق إجراءات التشغيل على النحو املبينّ في هذه الوثيقة رمبا لن يرسلك إلى السجن ،ولكنها من املؤكد
تؤدي إلى تدني مستوى املمارسة من جانبكم.
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H

G

F

E

D

C

B

A

India

Hotel

Golf

Foxtrot

Echo

Delta

Charlie

Bravo

Alpha

djou li ett

in di ah

ho tell

golf

fox trott

ek o

del tha

tchar li or char li

bra vo

al fah

X

W

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

احلرف

Yankee

X-ray

Whiskey

Victor

Uniform

Tango

Sierra

Romeo

Quebec

Papa

Oscar

November

كلمة اللفظ

zou lou

Yang ki

ekss re

Ouiss ki

vik tor

you ni form or ou ni form

tang go

si er rah

Ro me o

kwe bek

pah pah

oss kar

No vemm ber

 األبجدية العاملية املنطوقة:1 املرفقات
International Spelling and Phonetic Alphabet

I

Juliette

ki lo

Y

Zulu

النطق

J

Kilo

li mah

Z

النطق

K

Lima

ma ik

كلمة اللفظ

L

Mike

احلرف

M
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Q  رموز:2 املرفقات
Attachment 2: The Q Code
الرمز

السؤال

QRG What is the exact frequency?
QRK
QRL

What is the readability of my
signals?
Are you busy? Is the frequency
in use?

اإلجابة أو الرسالة
The exact frequency is …
The readability of your signals is: 1: bad, 2: Fairly bad, 3:
Reasonably good, 4: Good, 5: Excellent.
I am busy. The frequency is in use.

you bothered by
QRN Are
atmospherics?

I am interfered with. 1: I am not at all interfered with, 2:
Slightly, 3: Moderately, 4: Strongly, 5: Very strongly.
I am bothered by atmospherics. 1, Not at all, 2. Slightly, 3.
Moderately, 4. Strongly, 5. Very strongly.

QRO Should I increase power?

Increase your power.

QRP

Should I decrease my power?

Decrease your power.

QRS

Should I decrease my sending
speed?

Decrease your sending speed.

QRT

Should I stop my transmission?

Stop your transmission.

QRU Do you have anything for me?

I have nothing for you.

QRV

Are you ready?

I am ready.

QRX

When will you call me back?

I will call you back at …
Also: wait, standby

QRZ

Who was calling me?

You are called by …

QSA

What is the strength of my
signals?

The strength of your signals is: 1. Bad, 2. fairly bad, 3.
Reasonably good, 4. Good, 5. Excellent.

QSB

Is my signal fading?

Your signal is fading.

QSL

Can you confirm reception?

I confirm reception.

QSO

Can you make contact with …
(me)?

I can make contact with … (you).

QSX

Can you listen on …?

Listen on …

QSY

Shall I start transmitting on
another frequency?

Start transmitting on …
Also: change frequency (to …)

QTC

Do you have a message for me?

I have a message for you.

QTH

What is your location (latitude and
longitude or by name of the location)?

My location is … latitude and … longitude or : my location
is …

QTR

What is the exact time?

The exact time is …

QRM Are you interfered with?
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:املؤلف ـي ــن
John ON4UN was introduced to the wonderful world of amateur radio by his uncle Gaston
ON4GV. John was merely 10 years old. Ten years later he obtained the call ON4UN.
John’s interest in technology and science led him to become an engineer and his entire
professional career was spent in the telecom world. All along he remained active on the
bands which has resulted in nearly half a million contacts in his logs. In 1962, 1 year
after he received his callsign, he took part in
his first contest, the UBA CW contest, which
he won. This was the beginning of a near
50 year long amateur radio career in which
contesting and DXing especially on the
lower HF bands have played a major role.
On 80 meters John has the highest number
of DXCC countries confirmed worldwide (he
is holder of the DXCC 80m award 1 with
over 355 countries confirmed) and on 160m
he has the highest country total outside the
US with over 300 countries confirmed. John
also was the first station world wide to obtain
the prestigious 5B-WAZ award.
In 1996, ON4UN represented Belgium at
WRTC (World Radio Team Championship)
in San Francisco together with his friend
Harry ON9CIB. WRTC is commonly called
the Olympic Games of Radio Contesting.
A highlight in John’s amateur radio career
was undoubtedly his induction into the CQ
Contest Hall of Fame in 1997 and into the CQ DX Hall of Fame in 2008, honours which
until then had been bestowed upon only a handful of non-American hams. John wrote
a number of technical books concerning our hobby, most of which are published by the
ARRL (the American IARU Society). These covered mainly antennas, propagation and
operational aspects concerning the lower HF bands. He also wrote technical software on
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the subject of antennae, including mechanical design of antennas and towers. Together
with Rik ON7YD, he is the co-author of the UBA handbook for the HAREC-license.
Already in 1963, as a very young ham, he got involved in Amateur Radio society affairs
and became HF Manager for the UBA for a short period. More recently John served
John combined his experience and as President of the UBA between 1998 and 2007.
expertise with that of his friend Mark ON4WW, to write this unique handbook Ethics
and Operational Procedures for the Radio Amateur. A trigger to write this book was the
enormous success of ON4WW’s article Operating Practice, which was incorporated in
the UBA HAREC handbook. Operating Practice is available in more than 15 languages
on Mark’s website, and has been published worldwide in a large number of ham radio
magazines.
Mark ON4WW too, was barely 10 years young when he was bitten by the radio bug.
His initial call in 1988 was ON4AMT, which he traded for ON4WW a few years later.
Right from the start Mark was particularly interested in contesting, which may be the
reason for his special interest in correct operating procedures on the bands. In 1991 he
met ON4UN and after some visits to John’s place he quickly became a CW buff and in
addition a supporter of the more difficult HF bands, 80 and 160m. In the mid-nineties,
Mark was one of the key operators at the OTxT contest station of the local UBA club TLS,
a contest station which was located at ON4UN’s place. In that period this station won
world wide first place (multi-single) three times as well as first places for Europe in several
other CQWW contests.
In 1995 Mark joined the United Nations and went on a mission to Rwanda. In the
following years he was sent on UN missions to several other African countries and each
time he was active on the bands and especially on 160m and 80m (9X4WW, S07WW,
EL2WW etc.). Later he showed up from Pakistan (AP2ARS) and Afghanistan (YA5T) as well
as from Iraq (YI/ON4WW). Other calls Mark used in that period were JY8WW, J28WW
and 9K2/ON4WW. Mark’s last mission for the UN was in Gambia (C5WW) in 2003.
In 2000 Mark realized one of his dreams, going on a major DXpedition. He was part
of the record setting FO0AAA expedition to Clipperton Island in the Pacific, where the
crew made 75,000 QSOs in just 6 days. In that same year he was also part of the A52A
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DXpedition to Bhutan. Still in that same year he represented Belgium, together with Peter
ON6TT, at the WRTC in Slovenia where they scored first world wide in the SSB category.
Two years later, in 2002, the same team represented our country again at WRTC in
Finland.
Over the years Mark has gained a tremendous amount of operating experience. Specifically
he has operated for long periods at both ends of the pileups. He has witnessed a lot of
operating practice that was and still is today capable of vast improvement. Hence the
publication of his article Operating Practice, and now this contribution to this more
elaborate publication.
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املترجم في سطور
 فيصل نهار العجمي:االسم
) W2RRR ( 9K2RR : عالمة النداء
: املؤهل العلمي
> بكالريوس هندسة اتصاالت والكترونيات
– اإلسكندرية
> ماجستير علوم معلومات ومكتبات
– جامعة الكويت

:املناصب اإلدارية
> ن���ائ���ب رئ���ي���س االحت������اد اخل��ل��ي��ج��ي ل��ه��واة
GARU الالسلكي
KARS > أمني سر اجلمعية الكويتية لهواة الالسلكي
:عضوية األندية
Marconi Club # 621 (MARCONISTA- Italy)

§

SPCWC Club # 192 (Polish CW Club)

§

GACW Club # 440 (Grupo Argentino de CW)

§

GTC Club # 150 ( Greek Telegraphy Club )

§

HTC Club # 154 (Helvetia Telegraphy Club)

§

UFT Club # 943 (Union Francaise des Telegraphistes)

§

A-1 Operator Club (ARRL)

§

CTC Club # 248 (Croatian Telegraphy Club)

§

MEGS Club # 546 (Enthusiasts Group Scotland)

§

SPDX Club # 2721/H (Honor Member)

§

HCC Club # 552 (Hispania CW Club)

§

Swedish HSC # 158 (Swedish High Speed Telegraphy)

§

A1 Club # 534 (Japan CW Club)

§
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SCAG Club # 970 (Scandinavian CW Activity Group)

§

DTC Club # 104 (Deutscher Telegrafie Club e.V)

§

BTC Club # 370 (Belgian Telegraphy Club)

§

EACW Club # 328 (Spain CW Club)

§

DIG Club # 5993 (Diploma Interest Group)

§

AGCW-DL # 2581 (Activity Group Telegraphy e.V)

§

LZ-CW-C # 65 (Bulgaria CW Club)

§

FISTS Club # 3775 (UK CW Club)

§

9K-CW-C # 1 (Kuwait CW Club)

§

WWYC # 148 (World Wide Young Contester)

§

UCWC # 2012 (Ukraine CW Club)

§

:املسابقات
YO DX HF 1998 CW contest 1st World SOSB-20m

§

YO DX HF 2003 CW contest 2nd World SOSB-40m

§

Baltic 2002 CW Contest 3rd World

§

WAE 2001 CW contest 3rd world SOAB-LP

§

WAE 2002 CW contest 1st World MOST

§

WAE 2004 SSB 1st World MOST

§

WAE 2006 CW 4th World SOAB

§

WAE 2006 SSB 1st World MOST

§

WAE 2007 CW 4th ASIA MOST

§

WAE 2007 SSB 1st World MOST

§

IARU 2002 2nd place Zone 39 SOAB-CW

§

IARU 2003 Kuwait Head Quarter 2nd Zone 39 SOAB-MIX

§

IARU 2006 Kuwait Head Quarter 4th ASIA MOST-MIX

§

IOTA 2002 contest 6th ASIA SOAB-CW

§

ARRL 10m 2001 CW 4th ASIA

§
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Russian DX Contest 2007 2nd World MOST

§

OK/OM CW 2001 contest 5th World SOSB-10m

§

SP DX 2002 CW contest 1st World SOSB-10m

§

RDA DX 2002 CW contest 3rd World, 1st ASIA

§

LZ DX 1997 CW contest 1st ASIA

§

LZ DX 1998 CW contest 5th World, 1st ASIA SOAB

§

DARC 10-meter 2003 CW contest 4th World, 2nd ASIA

§

WPX CW 2002 contest SOSB-15m 4th World, 1st ASIA

§

WPX CW 2003 contest SOSB-40m 3rd World, 2nd ASIA

§

WPX SSB 2005 contest MOST 4th ASIA

§

WPX CW 2006 contest SOSB-40m NEW ASIA record

§

WPX SSB 2007 contest 7th World, 2nd ASIA

§

WPX CW 2007 contest 1st World SOSB-15m

§

WPX SSB 2008 contest 7th World MOST

§

WPX CW 2008 contest 4th World MOST

§

CQWW CW 1997 contest 5th ASIA SOAB

§

CQWW SSB 1997 contest 2nd ASIA MOST

§

CQWW CW 2002 contest 2nd ASIA M/2

§

CQWW SSB 2005 contest MOST 1st place ASIA

§

CQWW CW 2006 contest SOSB-A40m 1st World, NEW ASIA & WORLD RECORD

§

CQWW CW 2009 contest SOSB-A80m 1st World, New ASIA record

§

9KCC 2003 CW 1st World

§

9KCC 2004 CW 1st World

§

9KCC 2005 CW 1st World

§
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مت بحمد اهلل
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