
نظم اإلرسال االذاعى:أوال

أنواع أجهزة اإلرسال 

AMطرٌقة التعدٌل -
AMدائرة تخطٌطٌة لجهازارسال اذاعى-
 FMطرٌقة التعدٌل -

FMدائرة تخطٌطٌة لجهازارسال اذاعى -



عملٌة نقل للمعلومات من مكان إلى أخر بعٌد..هو

وتختلف المعلومات المرسلة من حٌث 

(.اإلرسال االذاعى) معلومات صوتٌه -

(.اإلرسال التلفزٌونً)  معلومات معبرة عن الصورة -

( .إرسال الفاكس) معلومات معبرة عن صورة مستند -

معلومات معبرة عن مستندات وصوت وصورة وملفات تنقل -

(.االنترنت)رقمٌا     



ٌعرف تعدٌل االتساعى بأنه عملٌة تغٌٌر اتساع الموجة الحاملة  -

ذات التردد العالً تبعا للتغٌر اللحظً التساع الموجة الصوتٌة 

ذات التردد المنخفض على أن ٌبقى تردد الموجة ( المحمولة)

الحاملة ثابتا





ٌتم الحصول على إنحٌازات الدائرة؛ فً حالة توصٌل Eccوعن طرٌق البطارٌة  -

فٌؤثر جهد  Trالموجةالحاملة ذات الترددالعالى والجهد الثابت إلى قاعدة الترانزٌستور 

الموجةالحاملة على جهد االنحٌاز االمامى لدائرة القاعدة للترانزٌستور، فٌكون الخرج 

على دائرة المجمع عبارة عن موجة حاملة مكبرة بانتظام وذات إتساع ثابت الن جهد 

.االنحٌاز ثابت المقدار

وفى حالة وصول الموجة الصوتٌة المنخفضة التردد ذات القٌمة المتغٌرة إلى دائرة  -

تضاف إلى جهد االنحٌاز االمامى T2القاعدة عن طرٌق الملف الثانوي من المحول

للقاعدة وكذا جهد الموجة الحاملة ذات التردد العالً الواصلة إلى القاعدة عن طرٌق 

،T1الملف الثانوي لمحول التردد العالً 

وفى هذه الحالة نحصل على خرج مكبر إلشارة الموجة الحاملة معدلة تعدٌل اتساع  -

الموجة الصوتٌة بٌنما ٌظل تردد الموجة الحاملة ثابت (جهد)طبقا لتغٌٌر اتساع 

.ٌبٌن أشكال موجات الدخل والموجة الحاملة والموجة المشكلة(2-1)والشكل 





  AMالرسم التخطٌطً لجهاز إرسال إذاعً
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هو عبارة عن وسٌط ٌقوم بتحوٌل االهتزازات الهوائٌة المعبرة عن الموسٌقى أو الكالم 

تتناسب فً شدتها حسب درجة ،إلى ضغوط مٌكانٌكٌة ثم إلى جهود كهربائٌة متغٌرة

.الصوت وفى ترددها حسب نوع الصوت الذي ٌتعرض له المٌكرفون

المٌكروفون -1

   

ٌقوم بتكبٌر إشارة التردد السمعً الناتجة من المٌكرفون حتى ٌمكن نقلها إلى مسافات 

وعادة ٌكون ،بعٌدة عبر خطوط التلٌفونات إلى المكبر الثانً الموجود بمحطة اإلرسال

.المٌكرفون ومرحلة التكبٌر األولى باالستدٌو

مكبر تردد صوتً أول -2



.وفٌها ٌتم عمل تكبٌر ثانً لإلشارة الصوتٌة عند وصولها إلى محطة اإلرسال -       

مكبر تردد صوتً ثاتى -3

وفى مرحلة التكبٌر هذه ٌتم تكبٌر قدرة اإلشارة الصوتٌة لتسهٌل عملٌة تعدٌلها حٌث  -

.  تغذى إلى المعدل

مكبر قدرة تردد صوتً -4



.ٌقوم بتولٌد ذبذبات عالٌة التردد ثابتة االتساع والتردد تسمى بالموجة الحاملة -       

.وعادة ماٌكون تردد الموجة المرسلة اكبر من تردد المذبذب الرئٌسً -

.لذلك ٌتم مضاعفة تردده عن طرٌق مضاعف التردد -

مذبذب رئٌسً -1

ٌستخدم لعزل المذبذب الرئٌسً عن بقٌة مراحل اإلرسال لضمان ثبات تردد المذبذب -

.وقد ٌقوم المكبر بمضاعفة تردد المذبذب

مكبر فاصل-2

عبارة عن مكبر ٌتم فٌه مضاعفة تردد المذبذب الرئٌسً إلى تردد الموجة الحاملة -

.  المرسلة من محطة اإلرسال

مضاعف التردد-3



حسب اتساع “الموجة الحاملة”ٌقوم بتعدٌل اتساع اإلشارة ذات الترددات العالٌة  -

.الموجة الصوتٌة المنخفضة التردد

المعدل االتساعى -1

.ٌقوم بتكبٌر قدرة اإلشارة المعدلة إتساعٌا بحٌث ٌمكن إرسالها إلى مسافات بعٌدة-

مكبر قدرة تردد عالً-2

تقوم بإحداث توافق بٌن ممانعة الهوائً المنخفضة ودوائر خرج مكبر القدرة عند -

.تردد اإلرسال حتى ٌمكن وصول اكبر قدرة ممكنة إلى الهوائً

وحدة تولٌف الهوائً-3

.ٌعمل على تحوٌل القدرة الكهربٌة لإلشارة المرسلة إلى مجال مغناطٌسىٌنتشرباالثٌر-

وحدة تولٌف الهوائً-3





المٌكرفون ٌقوم بتحوٌل التغٌرات الصوتٌة إلى تغٌرات كهربٌة تدخل هذه  -1
.Q1إلى قاعدة الترانزٌستورC6التغٌرات عن طرٌق المكثف 

ٌقوم بإمرار جهد اإلشارة الصوتٌة بعد تكبٌرها إلى دخل C5المكثف  -6

.ومنع الجهد المستمر من الوصول إلى قاعدة الترانزٌستورQ2الترانزٌستور

ٌقوما بتثبٌت جهد االنحٌاز وعمل استقرار حراري C7والمكثف R3والمقاومة  -4

.للترانزٌستور

ٌتم ضبطها بحٌث توصل الجهد المستمر لمجمع PR1والمقاومة المتغٌرة  -5

.Q1الترانزٌستور 

.جهد لتجزئة جهد االنحٌازلدائرةالقاعدةبعمل مجزئ R4،R5وتقوم المقاومات  -3

ٌعمل كمكبر لجهد االشارةالصوتٌة الضعٌفة المستوى         Q1الترانزٌستور -2

(.الناتجة من المٌكرفون)



.فولت 9تعمل هذه الدائرة على بطارٌة تغذٌة بجهد  -10

المولفة على  L2-C2ٌتم إمرار هذه الموجة المعدلة عن طرٌق دائرة التنغٌم  -9

وذلك ،تردد المحطة المراد إرسالها عبر هوائً اإلرسال ذو الممانعة المنخفضة 

.إلرسال أكبر قدرة ممكنة خالل األثٌر

الموصلة مع المجمع فٌتم ضبطها على التردد المطلوب عن L1-C1دائرة التنغٌم  -8

.C1طرٌق المكثف

ٌعمل كمعدل ومكبر قدرة حٌث ٌتم فٌه تعدٌل الموجة الحاملة  Q2الترانزٌستور  -7

حسب إتساع الموجة الصوتٌة ذات L2-C2ذات التردد العالً الناتجة من دائرة الرنٌن

،التردد المنخفض الناتجة من المرحلة السابقة 
.C3وٌتم النقل عن طرٌق المكثف 



ٌعرف تعدٌل التردد بأنه النظام الذي تكون فٌه سعة الموجة الحاملة التً ٌراد تعدٌلها  -

ثابتة بٌنما ترددها هو الذىٌتغٌر تبعا للتغٌرات التً تحدث فً إشارة الصوت

(.8-1)كما هو موضح بالشكل (ذات التردد األقل) 

الموجة المحمولة

الموجة الحاملة

الموجة المعدلة ترددٌا



الموجة الجٌبٌة المحمولة

الموجة الحاملة

الموجة المعدلة ترددٌا



FMٌوضح الرسم التخطٌطً لجهاز إرسال ٌعمل بتعدٌل التردد 10-1شكل 
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FMشرح مراحل جهاز إرسال ٌعمل بتعدٌل التردد

ٌعمل المٌكرفون على تحوٌل االهتزازات الصوتٌة إلى إشارات كهربٌة متغٌرة لشدة  -

.الصوت

المٌكروفون -1

   

ٌعمل على تكبٌر جهد اإلشارة الكهربٌة للتردد الصوتً بالقٌمة التً تؤثر على ممانعة  -

.دخل المذبذب الرئٌسً

مكبر تردد صوتً -2



ٌقوم المذبذب الرئٌسً بتولٌد موجة معدلة تعدٌل ترددي بناء على تغٌر ممانعة دائرة  -

.دخل المذبذب وفقا التساع الموجة الصوتٌة 

وبذلك ٌكون خرج المذبذب الرئٌسً عبارة عن ذبذبة مستمرة ثابتة االتساع ولكنها  -

.متغٌرة التردد وفقا لتأثٌر اتساع الذبذبة الصوتٌة

.وبهذا ٌكون قد تم عملٌة تعدٌل التردد فً الجهاز  -

المذبذب الرئٌسً -3

   

تقوم هذه المرحلة بمضاعفة تردد المذبذبات المولدة من المذبذب الرئٌسً والتً  -

.تعتبر الموجة المعدلة تعدٌال ترددٌا

مضاعف التردد -4



.ٌقوم بتكبٌر قدرة اإلشارة المعدلة ترددٌا بحٌث ٌمكن إرسالها إلى مسافات بعٌدة -

مكبر القدرة -5

   

تقوم بإحداث توافق بٌن ممانعة الهوائً المنخفضة ودوائر خرج مكبر القدرة عند .

.تردد اإلرسال حتى ٌمكن وصول اكبر قدرة ممكنة إلى الهوائً

وحدة تولٌف الهوائً -6

   

ٌعمل على تحوٌل القدرة الكهربٌة لإلشارات المرسلة إلى مجاالت كهرومغناطٌسٌة  -

.تنتشر عبر األثٌر

الهوائً-7







تتكون من مرحلتً تكبٌر عملها اختٌار وتكبٌر المحطة المطلوب استقبالها

ٌقوم باستخالص إشارة التردد السمعً من اإلشارة المعدلة

ٌتم فً هذه المرحلة تكبٌر اإلشارة الخارجة من الكاشف لتغذٌتها للسماعة

RF Amplifiersمرحلة مكبرات التردد العالً    

Detectorالكاشف      

AF Amplifierمرحلة التردد السمعً    



مكبر تردد 

عالً

R-F-A

مازج

Mixer

مكبر 

تردد 

بٌنً

كاشف
Detect

or

مكبر تردد 

صوتً

A-F-A

إخراج 

صوتً
AO-P

مذبذب 

محلى

L- OSC

LOCAL OSCILATOR



تعمل على التقاط جمٌع اإلشارات الالسلكٌة المرسلة من قبل محطات اإلرسال اإلذاعٌة 

وتحولها إلى إشارة كهربٌة متغٌرة وأٌضا ٌتم اختٌار المحطة المطلوب سماعها

   TCمرحلة الهوائً التوافقً -1

ٌعمل على رفع قٌمة جهد اإلشارة التً تم اختٌارها وتوصٌلها إلى مرحلة المازج

تعمل دائرة المذبذب المحلى على تولٌد ذبذبة مستمرة ذات تردد أعلى من قٌمة تردد 

وهو قٌمة التردد ( ك هرتز 465ك هرتز أو 455)إشارة المحطة المستقبلة بمقدار 

البٌنىحٌث ٌتم توصٌل خرج المذبذب إلى دخل المازج

RFAمكبر التردد العالً   -2

L-OSCالمذبذب المحلى   -3



تعمل هذه المرحلة على خلط كل من إشارة المحطة المستقبلة وكذلك إشارة المذبذب 
(ك هرتز465او455)وٌتم اختٌار إشارة الفرق بٌن الترددٌن بقٌمة –المحلى 

   Mixerالمازج -4

تقوم بتكبٌر جهد إشارة التردد البٌنً وجعلها بالقدر الكافً وتوصٌلها إلى دخل مرحلة 

الكاشف

ٌتم فصل اإلشارة الصوتٌة عن الموجة الحاملة العالٌة التردد حٌث ٌتم تمرٌر اإلشارة 

الصوتٌة إلى دخل مكبر التردد الصوتً  عن طرٌق مقاومة متغٌرة للتحكم فً الصوت

-I-Fمكبر التردد البٌنً  -5 Amplifier

Detectionالكاشف   -6



تعمل هذه المرحلة على تكبٌر اإلشارة الصوتٌة وذلك برفع قٌمة جهدها وتمرٌرها إلى 

مرحلة تكبٌر القدرة

   A-F-Aمكبر التردد الصوتً  -7

تكبٌر قدرة اإلشارة الصوتٌة بالقدر المطلوب لتشغٌل السماعة وغالبا ماتعمل هذه 

المرحلة بنظام الدفع والجذب

هً وسٌلة لجعل مستوى أداء الصوت ثابت تقرٌبا لجمٌع المحطات المستقبلة من 

محطات اإلرسال اإلذاعٌة 

A-O-P(  القدرة)مكبر اإلخراج الصوتً-8

A-G-Cحاكم الكسب االوتوماتٌكى   -9

هً الوسٌلة التً عن طرٌقها ٌتم تحوٌل القدرة الكهربائٌة لإلشارة الصوتٌة إلى 

اهتزازات مٌكانٌكٌة  تحوله األذن البشرٌة إلى صوت مسموع

L.Sالسماعة  -10





  AMٌعمل بنظام تعدٌل االتساع( رادٌو)شرح الدائرة الكاملة لجهاز استقبال 

ٌتم مزج كل من اإلشارة المستقبلة ذات التردد العالً  والمشكلة إتساعٌا مع إشارة  -

التردد العالً المولدة محلٌا فً جهاز االستقبال عن طرٌق المذبذب المحلى فً 
.الذي ٌعمل مازج ومذبذبا فً أن واحد   T1الترانزٌستور

وٌتم أٌضا تنغٌم   C1حٌث ٌتم تنغٌم دائرة الهوائً التوافقً بواسطة المكثف المتغٌر   -

حٌث ٌتم تنغٌم الدائرتٌن فً أن واحد اى C 2دائرة المذبذب المحلى بواسطة المكثف 

بالنسبةC1وتختار قٌمة ، مربوطان بعضهما ببعض مٌكانٌكٌا  C1-C2أن مكثفً التنغٌم 

(ك هرتز 455)بحٌث ٌكون فرق التردد ثابت وٌساوى التردد البٌنً C2ل  

وٌؤخذ T1على تامٌن االنحٌاز الالزم لقاعدة الترانزٌستورR2-R1تعمل المقاومتان  -

.المنغم على قٌمة التردد البٌنTr2ًخرج هذه الدائرة عن طرٌق المحول 

   Mixerالمازج -1



.مكبر للتردد البٌنT2ًٌعمل الترانزٌستور -

.T2لتوفٌر جهد االنحٌاز الالزم لقاعدة الترانزٌستورR5المقاومة -

.توفٌر االستقرار الحراريR7المقاومة -

.مكثف تمرٌرC7المكثف -

(.متوسط) محوال تردد بٌنTr4-Tr3ًالمحوالن -

I.F. Amplifierمكبر التردد البٌنً  -2

   

الترددC9الموصل على خرج مكبر التردد البٌنً مع المكثف IN277ٌعمل الثنائً -

(الشاسٌة ) البٌنً للموجة الحاملة إلى االرضى     

من مقاومة حمل الكاشف(إشارة التردد الصوتً)تؤخذ إشارة خرج الكاشف -   

.ألمتغٌره    

Detectionالكاشف   -3



AMٌعمل بنظام تعدٌل االتساع( رادٌو)تابع شرح الدائرة الكاملة لجهاز استقبال 

وٌطبق حاكمC6ومن المكثف  R5ٌتألف حاكم الكسب االوتوماتٌكى من المقاومة -

الكسب االوتوماتٌكى جهد عاكس على قاعدة ترانزٌستور مكبر التردد البٌنً    

.وٌتناسب مع إتساع اإلشارة المستقبلة

A-G-Cحاكم الكسب االوتوماتٌكى   -4



.T3ٌعمل مكبر التردد الصوتً على تكبٌر اإلشارة عن طرٌق الترانزٌستور -

.مكثف ربط إلمرار اإلشارة الصوتٌةC 10المكثف -

. T3لتوفٌر جهد االنحٌاز الالزم لقاعدة الترانزٌستور R11-R10المقاومة-

.عمل استقرار حراري للترانزٌستور R12المقاومة-

.مكثف تمرٌرC11المكثف -

تسلط إشارة خرج مكبر التردد الصوتً األول على مرحلة التكبٌر الثانٌة وهى مرحلة -
    Tr5اإلخراج الصوتً عن طرٌق محول تردد منخفض

مكبر قدرة من نوع الدفع والجذب حٌث ٌؤخذ خرج هذا T5-T4وٌعمل الترانزٌستور-

.إلى ألسماعهTr6المكبر عن طرٌق محول الخرج 

.    T5-T4لعمل استقرار حراري لمشع الترانزٌستور R15-R14المقاومة  -

.لتوفٌر جهد االنحٌاز للترانزٌستورR16-R13المقاومة   -

A-O-P(  القدرة)مكبر التردد الصوتً و اإلخراج الصوتً -5



عن إشارة ( الموجة الصوتٌة)الكشف هو عبارة عن فصل إلشارة المعلومات المرسلة -

.كما هو موضح بالدائرة التنفٌذٌة(ذات التردد العالً)الموجة الحاملة
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 بالتوازي مع ملف حثً (  فارادمٌكرو 4) مكثف  بهادائرة رنٌن توازي

هنري  وصلت 0.25والحث الذاتً للملف ( أوم 50) المادٌة   مقاومتة

:فولت أحسب 110الدائرة بمنبع 

1- تردد الرنٌن

2-الدائرة عند هذا التردد معاوقة

3-شدة التٌار المسحوب من الدائرة

                                         الحل


