
به نام ایزد یکتا                                             

راهنماي رادیوآماتوري براي نوآموزان                                     

: پیش گفتار

گر چه از دور رادیو آماتوري ممکن است یک سرگرمی بسیار تکنیکی و پیچیده بنظر برسد 

.اما کمی آشنایی نزدیکتر میتواند ثابت کند همان است که شما در پی آن هستید 

 اگر شما آموخته هایی درفن آوریهاي نوین دارید ولی ممکن است از داشتن ارتباط رادیویی 

با کشوري درنقطه اي از جهان یا شهري در اطراف خود هیجان زده شوید واز آن لذت ببرید 

اگر به انجام کار علمی عالقمند . رادیو آماتوري میتواند بعنوان یک تجربۀ نو براي شما باشد

هستیدوفن آوریهاي جالب مخابراتی مورد نظرشما میباشد میتوانید سطح مهند سی حرفه اي 

اگر فقط آزمایش وجنبه سرگرمی یا تجربه اندوزي .رادیویی خودرابه وسیله آن افزایش دهید

بدون تمایل به وارد شدن درتجزیه و تحلیل مسایل فنی مورد نظر شما باشد آنگاه میتواندبه 

بعالوه شما در هر سطحی که باشید میتوانید در .عنوان تفریحی سازنده وقت شما را پر کند 

آن وارد شده و کار خود را شروع نمایید و به مرور فعالیت خودرا پیشرفته ترنموده و دانش 

بعنوان مثال برخی ازمردم فقط تمایل شدیدي به شنیدن ارتباطات . فنی خویش را باالتر ببرید

اما برخی دیگر بدنبال .رادیو آماتوري دارند و داشتن ارتباط مستقیم براي آنان جالب نیست 

. ارتباطات مستقیم وپیشرفته تري هستند وتمایل بیشتري درتکامل دانسته هاي فنی خوددارند

دراین جزوه که بصورت سري منتشرخواهد شد سعی شده تا نظرافراد مختلف تامین گردد 

وفعالیت رادیوآماتورها ، نکات فنی، نقشه هاي عملی با توضیحات کامل مربوطه درج گردیده 

بدیهی است نقطه . تا عالقمندان در هر سطحی که باشند بتوانند براحتی از آنها استفاده کنند 

نظرات شما عالقمندان عزیزمیتواند اینجانب رادرانجام این مهم یاري نماید بدین منظور پست 

.الکترونیکی در نظر گرفته شده است  که درزیر صفحه آدرس آن درج گردیده 

الزم به ذکراست مدارهاي فرستنده مندرج در جزوه ها جهت استفاده رادیوآماتورهاي داراي 

پروانه میباشد واستفاده از آنها بدون مجوز رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتبا طات 

.رادیویی پیگرد قانونی خواهد داشت 

                                                                                   

اقدسی—                                                                                              قنبري



: معرفی رادیو آماتوري 

رادیو آماتوري همانگونه که از نامش مشخص است فعالیت رادیویی غیر حرفه اي  میباشد 

که اوقات فراغت جمع کثیري از عالقمندان را به خود اختصاص داده است و افراد نه به دلیل 

صرفاً کسب درآمد که بدلیل عالقه شخصی خود وجهت کسب مهارت، دانش وتجربه اندوزي 

براي بعضی داشتن یک سرگرمی مفرح  و براي برخی دیگر بسط و . به آن روي می آورند

گسترش ازیک سرگرمی به سوي علوم حرفه اي و جالب رادیویی،الکترونیک ومسائل مربوط 

. به آنها میباشد 

افراد ممکن است توسط شنیدن ارتباطات دیگر رادیو آماتورها یا مطالعه دربارة فعالیت آنهاو

مگاهرتز27ردیف )  citizen band( یااز راه داشتن سرگرمیهاي دیگر مانند باند شهروندي

که امکانات سرویس دهی با پوشش محدودتري دارند به رادیوآماتوري عالقمند شده سپس 

قدم به قدم با گوش دادن به امواج کوتاه و فراگیري دربارة دستگاههاي مربوطه وچگونگی 

برقراري ارتباط ویادگیري حروف الفباي مورس و گذراندن امتحان مربوطه سرانجام موفق 

به اخذ گواهینامه و پروانه ایجاد ایستگاه شخصی در منزل ، وسیله حمل و نقل شخصی و یا 

.مکان دیگر شده و فعالیت خود را آغاز مینمایند 

 

:تاًثیر فعالیت رادیو آماتوري بر ارتباطات رادیویی 

درقدیم . پیشرفت ارتباطات امواج کوتاه تا حد زیادي مرهون فعالیت رادیوآماتورها میباشد 

استفاده)  متر200-2000(کیلوهرتز150-1500ایستگاههاي رادیویی از فرکانسهاي پایین بین 

آماتورها با فعالیت هاي خود انتشار بهتر امواج مخصوصاً براي ارتباطات راه دور . میکردند 

امروزه نیز بخش زیادي از ارتباطات.  کیلو هرتزرا ثابت کردند1500 در فرکانسهاي باالتر از

نوین ازجمله موبایل که نوع پیشرفته تري ازارتباطات سلوالربین شهري ومنطقه اي آماتورها 

بوده و خیلی از موارد مصرف صنعتی و پزشکی فرکانس کوتاه بلحاظ مطالعات، تحقیقات و

امروزه با داشتن ماهواره هایی که توسط همین اشخاص. نو آوري رادیو آماتورها میباشد 

ساخته شده و وجود رایانه همچنین نرم افزارهاي مربوطه ارتبا طات بین رادیوآما تورها 

بسیار پیشرفته و سریعتر  گردیده است و با تخصیص تکه باندهاي فرکانسی متعدد براي

فعالیت آنها تعداد عالقمندان حتی با وجود اینترنت و دستگاههاي ارتباطی دیگر افزونی میابد،

. بطوریکه امروزه میلیونها نفر به این فعالیتها مشغولند 
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:زبان مشترك رادیو آماتورها 

 استفاده از زبان انگلیسی که بیش از سایر زبانها درارتباطات رادیوآماتوري خصوصاً  در

بین کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا با یکدیگر ویا با سایر کشورها یی که آماتورهاي آن

قادر به تکلم به آن زبان بودند  بتدریج جاي خود را باز کرده و امروزه اغلب آماتورها ازآن

البته استفاده از. بعنوان زبان مشترك براي ایجاد برقراري ارتباط با یکدیگر استفاده میکنند 

زبان محلی یا زبان دیگر با اشخاصی در سایر نقاط دنیا که به آن آشنایی  داشته باشند 

. مرسوم است مگر قوانین برخی کشورها آن را منع کرده باشد

:فعالیت آماتورها 

در اوایل اغلب آماتورها با دستگاههاي ساخت خود که البته درآن روزگار همگی المپی بودند 

و میشد آنها را در اکثر رادیوهاي خانگی پیدا نمود به برقراري ارتباط با یگدیگر و انجام 

اغلب بااستفاده از یک کریستال،یک . آزمایشهاي خود جهت ارتباطی بهتر مبادرت مینمودند 

المپ ،یک بلند گو و چند قطعۀ دیگر دستگاه خود را میساختند ،چندي نگذشت که استفاده از  

 فراگیر شد ، پس از مدتی اختراع نیمه هادیهاTRFیا  Tuned Radio Frequencyرادیوهاي 

از جمله ترانزیستورها وپس از آن مدارات مجتمعی همچون آي سی ها تحول عظیمی در 

با توجه به عالقمندان کثیر و رو به ازدیاد. ساخت و استفاده از وسایل ارتباطی ایجاد کردند 

رادیو آماتوري بسیاري از شرکتهاي سازنده دستگاههاي ارتبا طی  بخش قابل توجهی از 

تولیدات خود را به آن اختصاص دادند ، به موازات آن دستگاههاي ساخت خود رادیو 

گفته میشود جاي خود را بین آماتورها باز  HOME MADEآماتورها که در اصطالح به آنها 

تشکیالت وسیعی درسطح کشوري ،منطقه اي ونهایتاً بین المللی بوجودآمد که کارآن . کرد 

هم اکنون . آموزش، ایجاد هماهنگی در ارتباطات و فعالیتهاي رادیو آماتورها بوده و هست 

استفاده از ماهواره هایی که توسط خود آماتورها طراحی وبه کار گرفته شده اند سبب 

گردیده که بموازات بهره گیري از امواج با طول موج کوتاه بتوان از برقراي ارتباط با 

با سایررادیوآماتورها در دیگر کشورها وبا کیفیتی  VHF-UHF-SHFفرکانسهاي باال از جمله 

. باال بهره مند شد 
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(Short  Wave  Listeners) SWL :  شنوندگان باند کوتاه 

عالقمندان به شنیدن ارتباطات موج کوتاه احتیاجی به گواهینامه ویا پروانه، همچنین گذراندن

جمعی از آنها بلحاظ سرگرمی و لذت از شنیدن .  امتحانات مربوط به رادیو آماتوري ندارند 

بعضی از آنها . ارتباط دیگران و برخی دیگر چگونگی فعالیت رادیوآماتورها را دنبال میکنند

بطور جدي مطالب مهمی را درمورد وضعیت ارتباطات در فرکانسها وطول موجهاي مختلف 

اینها عمده مطالبی .وتاًثیرروز و شب ،فصول و پروپکیشن بر روي امواج جمع آوري مینمایند

هستند که دردرك و نتیجه گیري کلی آنها در چگونگی برقراري ارتباطات موج کوتاه مهم 

این شنودها البته میتواند به رادیو آماتورها محدود نگردد و برنامه هاي رادیویی دیگر. است 

همین عالقه ممکن است شنونده را بسمت پیوستن به کلوپهاي. کشورها را نیز در بر گیرد  

محلی رادیو آماتوري و شروع یاد گیري مطالب بیشتر در مورد ساختمان رادیوهاي امواج 

کوتاه،الفباي مورس ودرنهایت دریافت گواهینامۀآماتوري ازطریق گذراندن امتحانات مربوطه 

امروزه الفباي مورس ازامتحانات اکثرکشورها . و ایجاد ایستگاه فرستندة شخصی سوق دهد

حذف گردیده و کامالً اختیاري است اما دانستن قوانین رادیویی مربوطه و مطالب فنی در حد 

الزم بذکر است با . درجۀ گواهینامه اي که شخص عالقمند به اخذ آن میباشد الزامیست 

وجود اختیاري بودن مورس امروزه غریب به اتفاق آماتورها به دلیل لذت بسیار زیاد آن در 

ارتباط مابین خود ازآن استفاده میکنندومحدودة طول موجهاي اختصاص یافته به آن بسیار 

.اشغال میباشد

:ایستگاه فرستنده شخصی آماتوري 

پس از اخذ گواهینامۀ آماتوري اشخاص قادر به برقراري ارتباط و پخش امواج از فرستندة

شخصی خود میباشند و وقت آن میرسد تا آنها با استفاده از آموخته هاي خود و نیز صرف

.وقت وآزمایش وخطا با ساخت گیرنده ،فرستنده ، یا هردو دراین مسیر جدید قدم بر دارند

بیشتر این ساختها  توسط ترانزیستورها انجام میشود ولی براي قدرتهاي باالترتقویت کننده          

هاي المپی حتی از سوي برخی کارخانه هاي سازندة اینگونه تجهیزات هنوزمورد استفاده 

ترانزیستورها در برابرخطا در تنظیمات و یا احتمال اشتباه در استفاده بسیار . قرارمیگیرند 

حساس میباشند با این وجود امروزه غالب ساخت مدارات توسط آنها صورت میگیرد ولی 

FETروش تولید جدید ترانزیستورها توسط کارخانه ها و به کار گیري ترانزیستورها ي

با ساختار نو باعث سهولت در ساخت مدارات رادیویی بخصوص در بخش قدرت خروجی 

.  گردیده است 
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Digital mode  ارتباطات دیجیتالی:

ارسال ودریافت دیجیتالی پس ازساخت کامپیوتر و بکارگیري کارت صوتی مورد توجه 

بسیاري از آماتورها قرار گرفته و بر خالف گذ شته که انجام اینکار منوط به ساخت مدارات

پیچیده اي بود و تخصص بیشتري طلب مینمود هم اکنون حتی نوآموزانی که بتازگی شروع

.به برقراري ارتباط نموده اند نیز میتوانند از داشتن اینگونه تماسها لذت ببرند 

، ارسال تصویر به  RTTYاز جمله روشهاي ارتباطات دیجیتال میتوان از رادیو تله تایپ  

MT63 , QPSK , BPSK , FSK , AFSK , PACKET ، و همچنین  SSTVروش اسکن آهسته   

. نامبرد که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت 

:چگونگی ارتباطات 

برقراري تماس بین آماتورها بر روي فرکانسهایی صورت میگیرد که از سوي مراجع بین 

بخشی از این. المللی و بر حسب قوانین رادیویی هر منطقه یا کشور تعیین گردیده است 

 یا خیلی زیادVHFمحدوده روي طول موجهاي کوتاه و برخی دیگر در فرکانسهاي زیاد    

. میباشند     SHF  وUHF 

آماتورها یا بصورت انفرادي ویا با تشکیل گروههاي محلی و منطقه اي با گرد آوري دیگر

  به فعالیت میپردازند وبا کمک به دیگر آماتورها در برقراريNETعالقمندان در غالب   

ارتباط  یا بحث در مورد نکات فنی مورد عالقه از اوقات خود لذت برده و به دانش فنی خود 

براي تایید تماسهاي رادیویی ، هر آماتور شخصاً به طراحی وتهیۀ کارتهایی .  می افزایند 

همانند کارت پستال ولی با درج برخی نکات فنی بر رو یا پشت آن و ارسال به طرف مقابل

.یا کارت تایید تماس رادیویی میگویند   QSL CARDمبادرت میکند که به آن در اصطالح 

آماتورها با جمع آوري این کارتها هم آلبومی از انواع آن که از کشورهاي مختلف دنیا براي

ایشان ارسال میشود خواهند داشت و هم بسته به تعداد کشورهاي تماس گرفته شده و نوع

.تماس جوایز یا گواهینامه هاي مخصوص از انجمنها و یا کلوپها مربوطه دریافت مینمایند

همچنین تشکالت آماتوري هر ساله اقدام به برپایی مسابقات مختلفی مینمایند که درآن سطح

.مهارت افراد سنجیده و نیز به برترین آنها جوایزي در خور اهدا میگردد 

میباشد که برگزار کنندة مسابقه فرستندة کم FOX & RABBITیکی از این مسابقات جالب 

قدرتی را در نقطه و مسافتی مناسب پنهان نموده و شرکت کنندگان باید با تجهیزات ساخت 

.خودآن را پیدا نمایند ، بدیهیست شرکت کننده اي که درحد اقل زمان موفق شود برنده است

    4



 :QSL CARDنمونه اي از کارتهاي تایید تماس رادیویی یا 

 شخصی مربوط به ایران QSL CARDنمونه 
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نمونه کارت تا یید تماس رادیویی مربوط به کلوپ رادیویی تهران

نمونه کارت تا یید تماس رادیویی شخصی مربوط به فرانسه



 
طول موج  :    

 300.000.000امواج راديويي ما هيت الكترو مغناطيسي داشته وبا سرعتي معادل نور يعني 

 متر بر ثانيه در فضا انتشار پيدا ميكنند ودرمدارات فرستنده يا گيرنده توسط شارژ الكتريكي

و تخلية آن كه بطور مكرر درون سيم پيچها توسط مدارات نوسان ساز كه بنام اسيالتور 

خوانده ميشوندتوليدوبراي انتشارپس از تقويت به آنتن فرستاده ميشود. شكل موج خروجي 

 اسيالتورميتواند همانند شكل زير باشد ، كه درآن به يك موج كامل توليد شده كه از نقطة يك

شروع و به قلة مثبت خود رفته و پس از رسيدن به خط صفر مسير خود را بسمت قلة منفي 

ادامه داده و درآخر به خط صفر باز ميگردد، به آن يك طول موج يايك سيكل كامل ميگويند. 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اگر فركانسي را ميدانيدوميخواهيدطول موج آنرا بدست آوريد كافيست سرعت انتشار امواج را تقسيم 

 كرده تا طول موج بر حسب متر بدست آيد. بعنوان مثال فركانس فرستنده  HZبر فركانس بر حسب 

حاصل خواهد شد و  160را تقسيم بر آن كنيم عدد 300.00.000هرتز ميباشد اگر عدد 1.875.000  

متر كار ميكند . عكس اين موضوع نيز 160معني آن اين است كه فرستندة مذكور روي طول موج   

را تقسيم بر طول موج نماييم فركانس كار فرستنده300.000.000ميتواند صورت گيرد و اگر عدد   

برحسب كيلو هرتز  1000هرتز و در صورت تقسيم به 1875000بدست خواهد آمد كه برابر با   

مگاهرتز1/875بر حسب مگا هرتز برابر با  1.000.000كيلو هرتز و نيز با تقسيم به  1875برابر با   

 خواهد بود .
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 كاربرد و قابليت فركانسهاي مختلف :

 
 Ground Waves : امواج زميني 

به امواجي كه در امتداد زمين انتشار پيدا ميكنند امواج زميني گفته ميشود . اين امواج براي 
كيلومتري بسيار مناسبند، فركانس اين امواج بين  300تا  150ارتباطات با فاصلة كوتاه حدود 

كيلو هرتزاست و براي پخش برنامه هاي راديويي بومي ومحلي  نيز استفاده  1500الي  250
 ميشوند . 

 يونسفر :
% آرگون وبا تركيبهاي خيلي 1% اكسيژن ، و 21% نيتروژن ، 78جو زمين از تركيب اصلي 

 كمي از گازهاي ديگر و نيز مقدار كمي بخار آب در ارتفاعات كمتر آن تشكيل شده است .

كيلومتري از سطح زمين قرار دارند و در اثر  80اين قسمت از گازها در محدودة ارتفاع 
مخلوط شدن دگرگون ميشوند . در ارتفاعات باالتر گازهاي هليوم وهيدروژن تسلط بيشتري 

 دارند و نور خورشيد بر تمامي اين سطوح در جو مستقيم يا غير مستقيم تاثير ميگذارد .

در مجاورت سطح زمين گرماي خورشيد وضع آب وهوا ، جريانهاي باد ، باران و ديگر 
پديده هاي از اين دست را كنترل ميكند . اكثر تشعشعات ماوراي بنفش خورشيدي توسط 

كيلومتري از سطح زمين قرار  50الي  10الية نازكي كه اوزون ناميده ميشود و درارتفاع 
دارد جذب شده و هرگز به زمين نمي رسند . در ارتفاعات باالتر از اوزون اشعة ماوراي 

بنفش و ايكس باعث يونيزاسيون گازهاي جو زمين ميشوند ، الكترونهاي آزاد شده از اتم اين 
گازها سرانجام دوباره بتوسط يونهاي مثبت تجديد ساختمان شده و از نو تشكيل اتم گاز 

خنثي را ميدهند . در محيطي كم فشار و در ارتفاع باالتر اتمها دور از هم و پراكنده اند و 
ممكن است فرايند بازسازي اين اتمها بطول انجاميده و پديدة يونيزاسيون تا ساعاتي پايدار 
بماند ، در صورتيكه در ارتفاعات پايين تر اين عمل بسرعت انجام ميپذيرد وفقط تشعشعات 

 پايدار ميتواند يونيزاسيون را در حالتي پايدار نگهدارد . 
 2كيلومتري گسترش داردو به مناطقي همانند آنچه درتصوير  600جوزمين تا ارتفاع بيش از 

كيلو متري كه  10آمده تقسيم گرديده است . بخش آب وهوايي بين سطح زمين تا ارتفاع 
كيلومتري استراتوسفرو الية    50الي  10تروپوسفر ناميده ميشود قرار دارد . بين ارتفاعات 

% از گازهاي جوي در 99اوزون كه به اسم اوزونوسفر ناميده ميشود قرار دارد و حدود 
كيلومتري  600كيلومتر و تا  50همين منطقه هاي پايين قرار دارند . در ارتفاعات باالتر از 

يونسفر قرار دارد ، منطقه اي كه بطور برجسته بر روي پروپكيشن راديويي تاًثير گذار است. 
   

 

     

 

7 



 
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Meter 160 مگاهرتز: 2تا  1/8 

ارتباطات بر روي اين محدودة فركانسي در طول روز محدود به انتشار زميني آن ميشود ولي در 

 امكان پذير است.F2 بسرعت ناپديد ميشود انتشار راه دور آن توسط الية   Dطول شب كه الية 

اين فركانس بدليل وجود تندرهاي همراه با ساعقه و نيروهاي الكترو استاتيكي بوجود آمده از سوي 

آنها در تابستان بسيار نويزي ميباشد اما در طول شبهاي زمستان ارتباطات راه دور خوبي در اين 

 طول موج ميسر است .
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  High Frequency (HF)    مگاهرتز : 30الي  3فركانس باال  

مگاهرتز  :  ( امواج آسماني )3/5  - 4   

متر دارد . اما اين امواج ممكن است به 160عملكردي مانند طول موج  HFمحدوده پايين باند 
كيلو متر  400نفوذ كند .  در طول روز ارتباطات بر روي اين باند به حدود  Fو  Eاليه هاي 

در هر دو انتشار زميني و هوايي محدود ميگردد اما در طول شب ميتوان يك نيمكره را تحت 
اين محدوده نيز در شبهاي فصل زمستان براي ارتباط  1,8پوشش قرار داد . همانند فركانس

 با فواصل دور مناسب است . 

مگا هرتز : 7 - 7,2  

 براي برقراري ارتباطات   Fو  Eمتر در طول روز با استفاده از اليه هاي   40باند محبوب 

 ميتوان  F2كيلومتر مناسب است اما در طول شب با انعكاس از الية   800با فاصلة حدودي 

با اكثر نقاط دنيا ارتباط خوبي برقرار نمود همچنين همانند باندهاي پاييني كه در تابستان  
در تمامي شبهاي   DXنويزي هستند ، اين باند كمتر تاًثير پذير بوده و تقريباً براي ارتباط   

 سال مناسب است . 

مگاهرتز 10,1   - 10,15   

متر بيهمتا ست چرا كه خصوصيات آن بگونه اي ميباشد كه هم در مدت روز و هم  30باند 
فاكتور مهمي براي جذب آين طول  Dدر شب ميتوان بر روي اين فركانس فعال بود . الية  

كيلومتر در مدت روز و يك نيمكره در هنگام شب بر  3000موج نبوده و ارتباطات باالي 
 11امكان پذير است . مطالعات بر روي سيكلهاي  F2روي اين فركانس با استفاده از الية  

ساعت شبانه روز براي  24سالة خورشيدي ثابت كرده كه اين باند تقريباً ودر تمام فصول و 
 ارتباطات راه دور مناسب است .

: 14 –14,350مگا هرتز   

متربدليل كارآمدي هميشه با ر سنگين ارتباطات راديويي آماتورها را بخوبي و با 20باند   

سالة خورشيدي و نيز در  11سر بلندي بدوش كشيده . اين باند به تجربه در مدت سيكل 
تمام فصول تقريباً داراي شرايط برقراري ارتباط با كلية نقاط دنيا درمدت روزوحتي مواقعي 

ميباشد . برخي مواقع روز ها  F2تا پاسي از شب با استفاده ازشرايط فراهم شده توسط الية 
 ارتباطات فاصلة كوتاه نيز ميسر ميشود . E  با شرايط فراهم آمده توسط الية 

: 18,068 –18,168مگا هرتز   

متر است البته با ساعات فعال بودن كمتر درطول روز .  20متر تقريباً داراي شرايط  17باند 
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: 21,00 - 21,45مگاهرتز   

 DX متر در مواقع پيك سيكل خورشيدي داراي مقام اول درارتباطات راه دور يا در اصطالح 15باند 

ميباشد ولي تا حد زيادي به فعاليتهاي خورشيدي وابسته است و در سالهايي كه سيكل خورشيدي 
هم در روزو نيز تقريباً درغروب آفتاب همچنين اوايل شب اين باند  F2در اوج است به واسطة الية   

فعال است اما در مواقع مينيمم سيكل خورشيدي هر از گاهي در روزهاي تابستان و اواسط زمستان 
 فعال ميشود . Eبطوراتفاقي با استفاده از الية 

: 24,89  - 24,99مگاهرتز   

 بوده و وضعييت آن بسيار متغيرووابسته مشتركمتر  10و  15متر با باندهاي  12خصو صيات باند 

 به فعاليتهاي خورشيدي ميباشد و در شرايط خوب در روز براي ارتباطات راه دور خوب است .
: 28.0  - 29.7مگاهرتز   

متر بعنوان يك باند جادويي مطرح است شرايط برقراري ارتباط در اين باند بسيار متغير و  10باند   

 وابسته به فعاليتهاي خورشيدي ميباشد . وقتي شرايط خوب باشد با يك فرستندة كم قدرت ميتوان 

 در يك نيم كره و در طول روز برقرار نمود .   F2ارتباطات بسيار دور را با كمك الية 

وضعيت قرار گيري  منطقه هاي يونسفر در شب و روز ، همچنين چگونگي انعكاس 3در تصويرسه   

 امواج از اين اليه ها نشان داده شده است .
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 ) VHF :   )Very High Frequencyفركانس خيلي زياد يا 

اين فركانس قابليت خوب هدايت امواج درسطح وديد مستقيم رادارد وبه همين دليل اين امواج 

كه در اثر برخورد ذرات باردار  Auroraو پديده  Eمينامند . اليه   Line-of-sightرا

پرتاب شده خورشيدي با جو زمين بوجود مي آيند و نيز يونيزاسيون موضعي ، كه در 

اثرعوامل جوي وجغرافيايي بوجود ميا يد بطوراتفاقي ونادرسبب دريافت اين امواج از صدها 

كيلومتر دورترميگردد . در حال حاضر با استفاده از تكرار كننده هاي مربوط به اين 

فركانسها ميتوان سطح وسيعي را زير پوشش اين امواج قرارداد و از قابليتهاي مفيد آن سود 

 برد .

 امواج مافوق زياد :

) كه در Super High Frequency(  SHF)وUHF  )Ultra High Frequencyامواج 

 رديف

 فركانسهاي مافوق زياد قرار دارند قابل بازتاب از اليه هاي يونسفري نيستند وميل به انتشار

 مستقيم را دارند و همانند نور خاصيت بازتاب وانكسار در برخورد با موانع را دارند . از اين

 امواج در ارتباطات زميني ، ماهواره اي و فضايي استفاده گسترده اي ميشود .

 

 آشنايي با قطعات و كاربرد آنها :

 مقاومتها :

حتما در برخورد با دستگاههاي الكترونيكي با اين قطعه آشنا شده ايد چرا كه بلحاظ نوع 

عملكرد آن استفاده گسترده اي دارد . مقا ومتها براي تامين وتقسيم ولت وآمپر مورد نياز 

مدارهاي الكترونيكي استفاده ميشوند ،در زير انواع آن بهمراه نشانه هاي آن در رسم مدارها 

      نشان داده شده است .
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واحد سنجش مقاومت اهم و عالمت مشخصه آن امگا      ميباشد . واحداندازه گيري بزرگتر 

 1Mكيلو اهم برابر با  1000اهم يا  1000000اهم وهر  1Kاهم برابر با  1000آن بترتيب هر 

 اهم است . 

 مدار سري و موازي براي مقاومتها :

 در مدارهاي سري مقاومت كل برابراست با حاصل جمع مقداركل مقاومتها، همانند مثال زير:

 

 

 

 

 

 

 

 در مدارهاي موازي مقاومت كل برابر است با حاصل جمع كسر مقدار مقاومتها ، همانند مثال زير:

 

 

 

 

 

 

در برخي موارد مقاومتها هم بطور سري و هم موازي در مدار قراردارندوبهتر است درابتدا مقاومت 

 كل مدار موازي محاسبه وبا مقدار مقاومت سري جمع گردد ، همانند مثال زير :
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 كيلو اهم . K 10.71اهم يا  10710بنابر اين مقدار كل مقاومت برابر است با 



 روش خواندن كدهاي رنگي روي مقاومتها به ترتيب زير است :
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 قانون اهم :

يكي از قوانين بسيار مهم درمحاسبات الكترونيك قانون اهم است كه بصورت شكل زير نشان داده 

توان بر حسب وات   Pمقاومت برحسب اهم و  Rمپر،آ برحسب Iولت ، Eشده است و در آن 

 .ميباشند 
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	��ن ��ار �� ��ار� ����� و��� ���

�� ��ان ��ار ����� ���و�� ��ار��� 

 .بعنوان مثال جريان الكتريكي در مدار زير به اين ترتيب محاسبه ميشود 

R2=5.71K 

RT= 5000+5710=10710Ω 
RT=10.71KΩ 



 :به روش زير محاسبه ميشود  R2و  R1دو سر مقاومت �  محا سبه ولتا

 

 

 

 

 :هچنين جريان عبوري از هر كدام از مقاومتها به شرح زير است 

 

 

 

 

 

 سوئيچها و فيوزها :

سوئيچها براي قطع و وصل ولت و جريان در مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي بكار ميروند وفيوزها 

نقش محافظ مدارها را در مقابل اضافه جريان واضافه بارعهده دارند . در شكلهاي زير انواع     

 كليدهاوفيوزها با نشانگرهاي مداري آنها آمده است : 
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 خا زنها :

خازنها نيز همانند مقاومتها موارد استفاده زيادي دارند  كه از جمله مهمترين آنها ذخيره بار الكتريكي 

ونيزفيلترينگ يا همان صافي ونوسانگير ميباشد . در زير نمونه هايي از انواع خازن و نشانگر مداري 

 اين قطعه را مشاهده مينماييد .
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 خازن متغير دوبل

 خازن الكتروليت داراي قطب     

 خازن ثابت



 PFمقادير خازنها بر حسب فاراد ارائه ميگردد كه واحد هاي كوچكتر آن بترتيب پيكوفاراد 

NF  وميكرو فارادuF . ميباشد 

روش محاسبه مقاديرخازنها در مدارهاي سري و موازي بر عكس مقاومتها ميباشد كه با 

 مثال زير شرح داده شده است توضيح اينكه ظرفيت خازنها بر حسب ميكرو فاراد است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو سر خازنهاي سري در شكل باال به روش زير محاسبه ميگردد : �ولتا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيم  پيچ ها :

ي ازيك ميدان �در مدارهاي اكلتريكي و الكترونيكي به عنصري كه عمل آن بر پايه هدايت و انتقال انر

( سيم پيچ ) مينامند . اين قطعه دراكثر دستگاهها از  INDUCTORمغناطيسي باشد را در اختصار 

 ي و..... استفاده وسيعي دارد . �جمله منبع تغذيه ، فرستنده و گيرنده ها ، مبدل هاي انر

همانند هر قطعه ديگر سيم پيچها در انواع گوناگون و جهت مصارف مختلف ساخته ميشود كه در 

 صفحه بعد انواع آن بهمراه نشانه بكار رفته مربوطه در مدارها آمده است .
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CT = C1 + C2 +C3 
CT = 1uf + 2uf + 4uf 
Ct = 7uf 

1u 2u 4u 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NHميباشد كه واحدهاي كوچكتر آن بترتيب نانو هانري   Hواحد سنجش مقدار سيم پيچها هانري 

 1mhبرابر 1000uhهر و 1uh برابر 1000nhميلي هانري ميباشد . هر  MHو uHميكرو هانري

 يك هانري ميباشد .  1H برابر1000mhوهر

 محاسبه مقادير سيم پيچها در مدارهاي سري و موازي دقيقاً همانند مقاومتها ميباشد .

 سيم پيچهاي با هسته آهني در فركانسهاي پايين ترو با هسته ذغالي يا هوا و بدون هسته در فركانس

 باالتري كار ميكنند .

 نيمه هاديها :

نيمه هاديها از بدو اختراع تا كنون تحول عظيمي در تمامي ابعاد زندگي بشري بوجود آورده اند به 
 نحوي كه ميتوان ادعا نمود ،زندگي فعلي بدون آنها بسيار دشوار و طاقت فرسا خواهد بود .

 انواع نيمه هاد يها به شرح زير ميباشند . 

 ديود : وظيفه مهم ديودها در مدار هاي الكتريكي و الكترونيكي به دليل ساختمان آن يكسوسازي  -1

كار  DCي الكتريكي �براي مدارهايي كه اكثراً با انر DCبه مستقيم  ACي متناوب �و تبديل انر
 ميكنند ميباشد . ، البته انواع آن جهت كاربردهاي مختلف وجود دارد ، همانند ديودهاي نوراني يا 

LED كه از كنترل هاي تلويزيوني گرفته تا انواع المپهاي با توان تشعشعي باالولي كم مصرف در 

 هاي مختلف ظرفيت هاي خازني�منازل ، ماشين و...... مصرف دارند . وبرخي از آنها كه با اعمال ولتا

 متغيري ايجاد نموده و در وسائل مخابراتي و راديو تلويزيون موارد استفاده فراواني دارند .

 

 

 

 

 ديود تمام موج قابل كنترل ديود نيم موج قابل كنترل
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سيم پيچ با هسته فلزي  

 ديود خازني      ديود زينر          ديود يكسو ساز

TRIAC THYRISTOR 

VARICAP ZENER RECTIFIRE 

LED 



 ميباشد و يكي ازعناصرژترانزيستورها : وظيفه اصلي ترانزيستور در مدارها تقويت جريان و ولتا -2

مهم بشمار ميرود ، ترانزيستورها بر حسب نوع كار از تنوع زيادي برخوردارند كه انواع آن درشكل 

 زير آمده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) :IC )INTEGRATED CIRCUITSمدارهاي مجتمع يا  -3

امروزه دليل وجود رايانه هاي خانگي و ساير تجهيزات الكترونيكي قابل حمل فقط به دليل ساخت و 

استفاده از قطعات بسيار كوچكي هستند كه خود از ميليونها نيمه هادي و در ابعاد چند ميليمتري وبا 

گفته ميشود و بنا به  ICاستفاده از فن آوريهاي فوق پيشرفته ساخته ميشوند و به آنها در اختصار 

 جاي بكار رفته در انواع ، شكل و اندازهاي مختلف ساخته ميشود . 

 

 كريستالها :

كريستالها ي كوارتز ازجمله عناصري هستند كه بصورت معمول درطبيعت قابل دسترسند اما بداليلي 

بشكل مصنوعي و با روشهاي خاصي نيز توليد ميشوند . از كريستالها درمدارهاي الكترونيكي و 

بخصوص در نوسان سازها به آن جهت كه اگر در معرض فشار الكتريكي قرار گيرند بسته به نوع 

ساخت وسايز و اندازه مختلف با فركانس معين و بسيارپايداري به نوسان مي افتند، استفاده فراواني 

 در جايي كه نياز به ثبات فركانسي باال ميباشد ، دارد . 

 شماي كريستال در مدارهاي الكترونيكي :
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 انواع مدوالسيونها :

 ) :AM )Amplitude Modulationمدوالسيون 

 carrierبر روي موج حامل  voiceاين مدوالسيون اولين روش متداولي بود كه اطالعات صوتي 
 در

 اصطالح سواريا مدوله ميشدوالبته به علت اشغال پهناي باند زياد راديوآماتورهاي معدودي در يك

همچنين بلحاظ مدوالسيون   زمان قادر به استفاده از يك محدوه فركانسي متعلق به خودشان بودند .
روي دامنه موج حامل بسيار از نويزها وپارازيتهاي حاصل از نيروهاي الكترواستاتيكي ، ساعقه و 
وسايل موتوري داراي جرقه زن محفظه سوخت و ... تاثير پذ ير ميباشد ، كه براي رفع آن بايد از 

 مدارفيلتر هاي مخصوص و نويزگير استفاده نمود .

 Aنشان داده شده و همانگونه كه مالحظه ميكنيد موج حامل AMدر شكل زير مدوالسيون به روش 

بر روي دامنه آن مدوله ميگردد و پس از تقويت براي پخش  Bپس از سوارشدن اطالعات صوتي 
 امواج به سوي آنتن ميرود .

 

 

 

 در شكل بعدي روش مدوله كردن صوت بر روي موج حامل را در فرستنده ها مشاهده مينماييد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به همان ساده گي كه عمل سوار نمودن صوت بر روي موج حامل انجام ميشود AMدر مدوالسيون 

 به همان ترتيب در گيرنده از يكديگر جدا ميشوند كه در شكل زير نشان داده شده است :

 

 

 

 : ) SSB  )Single Side Bandمدوالسيون 

بلحاظ اينكه تقريباً كل توان تشعشعي جهت انتقال    SSBانتقال صوت واطالعات آن با مدوالسيون 

مقداري از اين توان  AMآن بكارگرفته ميشود از كارايي بااليي برخوردار است در صورتي كه در 

 ) هدر مي رود .FC )carrierهمانگونه كه در تصوير صفه بعد مشاهده مينماييد در قسمت 
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 نشان داده شده است .   SSBدر شكل زيريكي از روشهاي تشكيل سيگنال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC  موج حامل است و درزمان مدوالسيونAM  بر حسب فركانس صوتي مدوله شده بر روي موج 

 دو 2khzبوجود مي آيند . بعنوان مثال اگر فركانس صوتي  fc+fmو  fc-fmحامل ، دو باند جانبي 

 خواهد بود . fc-fm=fc-2khzو  fc+fm=fc+2khzكيلو هرتز باشد 

 مورد استفاده قرار ميگيرد موج حامل )Balanced Modulator )BMوقتي يك مدوالتور باالنس شده 

)باقي ميمانندو به آن USB( fc+fm)و fc-fm )LSBتضعيف و حذف ميگردد ولي دو باند جانبي  FCيا 

)  گفته مي شود . اكنون با استفاده از يك فيلتر در اصطالح DSB  )Double Side Bandمدوالسيون
باريك وتيز يكي از باندها را ميتوان تضعيف و حذف نمودو ديگري را حفظ كرد . اين باند جانبي 

 باقيمانده ميتواند تمامي اطالعات صوتي و ديگر اطالعات ضميمه و مدوله شده با آن را ارسال نمايد .

در مراحل و طبقات بعدي فرستنده سطح اين سيگنال باال رفته و بدليل حذف يا تضعيف باند جانبي 
 ديگر يا موج حامل خراب نميشود .

درفركانس منتخبب و مناسبي  fc-fmيا  fc+fmبا تشكيل يك باند جانبي همانند  SSBدريك مدارمولد

 يادر Balanced Mixerمگاهرتزومخلوط كردن آن در قسمت ديگر فرستنده كه به آن  9بعنوان مثال 

) گفته ميشود با فركانس متغير يا ثابت ديگري ميتوان بر روي طيف وبا پهناي باند  BMدر اختصار(
گسترده تري انتشار موج داشت در حالي كه خروجي باالنس مدوالتور بدليل وجود فيلتر در خروجي 

به  DSBداراي يك فركانس ثابت ميباشد . در مورد فرستنده و گيرنده هاي  SSBآن ، داخل مدارهاي 

 ميتوان فركانس متغير را به همان باالنس مدوالتور اعمال و فركانسهاي SSBدليل عدم وجود فيلتر 

 مختلفي در خروجي بصورت مدوله شده بدست آورد . 

 ) :FM  )Frequency Modula!onمدوالسيون 

 همانگونه كه از نا م آن قابل برداشت است در اين مدوالسيون اطالعات وصوت بر روي فركانس موج

 حامل قرار ميگيرد وبه اين لحاظ نويزهاي محيطي كمترين تاثير را روي آن مي گذارند ، بدين جهت

 امروزه در مخابرات و خصوصاً در پخش برنامه هاي راديو و تلويزيوني جايگاه خاصي دارند .
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 را مشاهده مينماييد . FM در شكل زير چگونگي عمل مدوالسيون 

 

 

 

 

 كار برد فراگيري دارد .  UHFو  VHFاين مدوالسيون مخصوصاً در باندهاي 

 

 )Harmonics & Interference: ( هار مونيك وتداخل 
 تشعشعات راديويي معموالً داراي هارمونيك و امواج مزاحم و ناخواسته هستند كه ميتوانند بر روي 

 گيرنده هاي تلويزيوني ،راديو، تقويت كننده هاوديگروسايل اثر گذارباشند ، لذا مهم است كه بگونه اي

 مگاهرتز  14اين تاثيرات رااز بين برده و يا تا حد امكان تضعيف كرد . مثالً در خوجي يك فرستنده 

مگاهرتز هم موجود است و به اين لحاظ  56و  42،  28نه تنها اين فركانس بلكه مضربي از آن يعني 
 در خروجي فرستنده ها و قبل از آنتن از تضعيف كننده هاي هارمونيكي كه به آن فيلتر پايين گذر  

 )Low Pass Filter ميگويند استفاده ميكنند كه بر حسب نياز ميتواند از يك يا چند طبقه تشكيل (
شده باشد . همچنين در سر راه برق ورودي دستگاه و به منظور جلوگيري ازتداخل و تاثير گذاري 

 نيز استفاده ميشود . Cو Bروي خطوط انتقال برق از فيلتر هايي همانند شكل 

 

 

 

 

 

 
 آشنايي با ساختمان و قسمتهاي تشكيل دهنده فرستنده و گيرنده ها :

 شروع ميكنيم كه بدليل سادگي دربين نوآموزان CWدرابتدا ازساختمان آسانترين نوع فرستنده يعني

 جذابيت خاصي دارند . 
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 فيلتر پايين گذر


��ر����� ا�� آ� � !�" #�' و ��&%�ه�ر����(� �� � 

 ازمنبع تغذيه  

 كليد مورس



 نشان داده شده است : AMدر شكل زير طبقات يك فرستنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را نشان ميدهد : FMشكل بعدي نماي طبقات يك فرستنده 

 

 

 

 

 

 

 

 درشكل زير آشنا ميشويد : SSBبا طبقات فرستنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همانند شكل زير است : CWو  SSBو گيرنده 
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 پيش تقويت كننده   اسيالتوريا نوسان ساز
 تقويت كننده نهايي  

 و فيلتر پايين گذر   

 تقويت صوت و  

      مدوالتور
   ميكروفون

 	���و��ن  
 تقويت صوت

اسيالتور و 

   مدوالتور
 فيلتر پايين گذر تقويت نهايي  پيش تقويت 


�� 


�� 

   اسيالتور
 باالنس  

   مدوالتور

 تقويت    

 صوتي   

 SSBفيلتر  
 باالنس   

 ميكسر   

 اسيالتور با 

 فركانس متغير

 تقويت كننده 

 و �����    



 را نشان ميدهد . FMشكل پايين طبقات تشكيل دهنده يك گيرنده حرفه اي

 

 

 

 

 

 

 همانگونه كه در اوايل جزوه ذكر شد زماني گيرنده ها به اين حد پيچيده نبوده و با قطعات كمتر و

 TRFو يا در اختصار  Tuned Radio Frequencyتكنيك ساده تري ساخته ميشدند و به آنها  

 گفته

 ميشد كه در زير هم ساختمان آن و هم نمونه نقشه آن آمده است .

 

 

 

 

 

24 

 تقويت موج راديويي و

 آشكارساز صوتي   
 بلندگو تقويت كننده صوتي  

 آنتن



 ) : SWR  )standing wave ratioدستگاه اندازه گيري 

 يكي از دستگاههاي مهم اندازه گير كه با آن مقدارتوان برگشتي ازآنتن فرستنده را نسبت به كل قدرت

 متر است و با آنكه نوع آنالوگ آن از پيچيدگي زيادي SWRهدايت شده به آنتن اندازه گيري ميكنند 

 برخوردار نيست اماكار بسيارمهمي برعهده دارد ، ودرشكل زيراصول ساخت آن را ميتوانيد مالحظه

 نماييد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيق دهنده و تنظيم كننده آنتن :

در برخي مواقع الزم است بلحاظ آنكه آنتن بكاررفته با فركانس وامپدانس خروجي يك فرستنده 

) Antenna Tuner) و يا تنظيم كننده آنتن ( Antenna Matcherمتناسب نباشد از تطبيق دهنده ( 

 استفاده ميكنند و همانند شكل زير براي تنظيم بر سر راه آنتن قرار ميگيرد .  

 

 

 

 

 

 

 در شكل روبرو نقشه داخلي يك تطبيق دهنده نشان داده شده 

 و همانگونه كه مشاهده مينماييد بسيار ساده امادر مواقعي كه

 آنتن مناسبي در دسترس نيست ميتواند بسيار كارآمد باشد. 

 

 

 

 

25 

 بسمت آنتن بسمت فرستنده

SWR METER 

  دستگاه بيسيم
 دستگاه تطبيق



 قوانين مربوط به راديوآماتوري در كشور :

 در سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بخش مقررات و قوانين در قسمت مربوط به

 قانون استفاده از بيسيم هاي اختصاصي و غير حرفه اي (آماتوري) به شرح زير آمده است :
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الزم به ذكر است قسمتي از سئواالت كه درامتحان خواهد آمد ،  مربوط به قوانين ذكرشده است و 

 دانستن آن براي راديوآماتورهاالزامي ميباشد.

 روش برقراري ارتباط :

ارتباط راديو آماتوري به چند روش انجام ميگيرد، اما در شروع بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد 

 كه فقط در طول موج اختصاص داده شده به اين فعاليتها ميتوانيد به برقراري ارتباط اقدام نماييد.

 اختصاص يافته به راديوآماتورها بدين شرح ميباشد : HFمحدوده هاي فركانسي در باند  

 24.990-24.890همچنين 

 مترنيزجزو 12مگاهرتز برابر با

 محدوده مذكور است . در 

 صفحه بعد طيف ملي كشوري  

 و تكه باندهاي آماتوري مطابق 

 ZSوZبا مقررات ايران با حرف 

 نشان داده شده كه در سايت 

 سازمان هم موجود است .
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�ود	 ��آ���� �MHZ                   ل ��ج�� 

2 -  1.8                160      meter 

80           meter 

40           meter 

30           meter   

 20          meter 

16           meter 

    15       meter 

 10         meter   

 3.9 -  3.5           

7.200 -  7           

10.150 -  10.100     

14.350 -  14.000     

18.168 -  18.060     

21.450 -  21.000     

29.700 -  29.000      
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 حال به اولين روش تماس راديوييHFپس از يادگيري محدوده هاي فركانسي راديوآماتوري در باند

 ويكي از با قدمت ترين آنها ، يعني مورس ميپردازيم كه امروزه هم بوسيله كليدهاي مخصوص آن و

 نيزبوسيله برنامه هاي قوي رايانه اي امكان پذير است وهنوز بسيار مورد عالقه دوستاران اينگونه

 فعاليتها ميباشد . در ابتدا مثل هر كار ديگر بايد الفباي آن را بدانيد كه در زير آمده است : 
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 است.بعنوان مثال اگرمدت 1به  3نسبت استاندارد رعايت فاصله ايجاد يك سيگنال خط نسبت به نقطه 

براي بوجودآمدن يك سيگنال نقطه يك دهم ثانيه  Morse Keyزمان فشاردادن كليد مورس
دهم ثانيه است . البته اين بدان معني نيست كه شما  3باشد،اين مدت براي يك خط سه برابر آن يعني 

 در هنگام

ارسال عالئم مورس به صورت دستي به فكر رعايت صد در صد آن باشيد ، چرا كه در زمان تمرين 
 و به مرور براي شما بصورت امري عادي درخواهد آمد و جالب است بدانيدكه حرفه اي هاي مورس

 نقطه و خط يك حرف را نميشمارند بلكه در اثر ممارست فراوان آهنگ ايجاد آن را به خاطر ميسپارند

كلمه دردقيقه ميباشدوبا همين سرعت  60و به همين دليل است كه شنوايي آنها قادربه تشخيص بيش 
 هم ميتوانند ارسال كنند . براي ارسال سرعتهاي باال به وسيله دست ازكليدهاي معمولي مورس بدليل

 keyerامكان بروز مشكل نميتوان استفاده نمود و به همين دليل از نوع خاص دو طرفه كه به آن 

 ميگويند ويك طرف نقطه و طرف ديگر خط توليد ميكند استفاده ميشودومهارت بسياري را دراستفاده

 را مشاهده مينماييد . keyerاز آن ميطلبد . در شكل الف كليد مورس معمولي و در شكل ب يك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرم افزار مربوط به آموزش مورس را ميتوانيد از داخل سي دي آموزشي برروي كامپيوتر شخصي

 خود اجرا و با توجه به راهنماي مربوطه از آن استفاده نماييد .

 روش بعدي ارتباط صوتي يا دراصطالح ، تلفني ميباشد كه درآن دو طرف با استفاده از ميكروفون و

 مكالمه با يكديگر ارتباط بر قرار مينمايند و همانند روش قبل داراي الفباي مخصوص به خود است كه

 درصفحه بعد درج گرديده . اين الفبا واختصارات به آماتورها كمك مينمايد تا سريعتر و مطمئن تر در

 يا عامل بازتاب يونسفري ضعيف بوده و امواج ما به بخوبي به propagationمواقعيكه پروپكيشن 

 طرف ديگر نميرسد ، تفهيم كلمات براي شخص مقابل آسانتر گردد و نيز حتي دريك تماس با سيگنال

 صوتي مناسب نيزبتوسط آن براحتي متوجه اسامي وحروف تشكيل دهنده آن كه بين تلفظ و نوشتار

 مكالمات هواپيمايي همچونآنها تفاوت است بشويد.درآلفا بت گفتارآماتوري كه درمكانهاي مختلف نيز

 وارتش هادر كشورهاي مختلف نيز رواج يافته از اختصارات استاندارد داراي معنا استفاده ميشود كه

 آماتورها حروف اول تشكيل دهنده آن كلمه را دركناريكديگرقرار داده ودرآخريك كلمه يا جمله نهايي

 از آنها استخراج مينمايند كه مورد لزوم است . البته برخي بجز اين اختصارات استاندارد ممكن است 

 و ....... EASYاز  ECHOاز كلمات ديگري براي تفهيم بهترطرف مقابل استفاده كنند مثالً بجاي 
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 شكل ب  شكل الف
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 بجز الفباي ذكر شده اختصارات ديگري نيز براي

 تسهيل در ارتباطات آماتوري بوجود آمده كه در

 صفحه بعددرباره آن خواهيد آموخت . گام بعدي

 ميباشد كه درآن تمام Logbookدرارتباط تهيه 

 ارتباطات انجام شده ، نوشته و ضبط ميگردد . 

 اين امر به دو دليل اهميت دارد . اول اينكه تعداد

مختلف  كشورهايتماسهاي شما هم با اشخاص و

براي دريافت گواهينامه ارتقاع درجه آماتوري 

وهم براي ارائه آن جهت تاييد تماسهادرمسابقات 

 داخلي و بين المللي ودر مرحله بعد ، در صورت 

 دربررسي احتماليلزوم براي رفع برخي ابهامات 

 تماسهاي انجام شده توسط مراجع ، سازمان ويا

انجمن وتشكيالت راديوآماتوري حائز اهميت 

 ميباشد . 

 logbookنمونه اي از يك صفحه  34در صفحه 

بهمراه توضيحات كامل در باره چگونگي نوشتن 

ودرج اطالعات مربوطه درآن ، هنگام تماس 

 راديويي آمده است .

 



‘Q’ CODES 
QAV Are you calling me ? ( I am calling . . . ) 
QRA What is your station ? 
QRB How far away are you ? 
QRG What channel am I on ? 
QRH Does my frequency vary ? 
QRI How is my tone ? 
QRJ Are you receiving me badly ? Are signals too weak ? 
QRK What is my readability ? ( 1 to 5 ) 1 = unreadable. 5 = perfect. 
QRL Are you busy ? ( I am busy, do not cut in. ) 
QRM Are you being interfered with ( by other statio ns, man made interference) ? 
QRN Are you troubled by noise or static ( natural i nterference, lightning etc.) ? 
QRO Shall I increase transmitter power ? 
QRP Shall I decrease transmitter power ? 
QRQ Shall I send faster ? ( Words per minute, Morse code. ) 
QRS Shall I send slower ?( Words per minute, Morse code. ) 
QRT Shall I stop transmitting? I am going off the ai r ! 
QRU Have you anything for me ? 
QRV Are you ready ? 
QRW Shall I tell ... that you are calling them ? ( Please tell ... I am calling them ! ) 
QRX Wait briefly (e.g. QRX 1, = wait 1 minute) 
QRY I am on standby unless messages are specifically directed towards me. 
QRZ Who is the station that’s calling me ? 
QSA What is my strength ? 
QSB Am I fading ? 
QSD Is my keying correct ? 
QSG Shall I send ... messages at a time ? 
QSK Can you hear me between your signals and if so can I break in on your transmission ? 
(Breaker ) 
QSL Can you acknowledge receipt of my signals (QSL ca rd) also can mean 10-4, 
roger. 
QSM Shall I repeat the last message I sent ? 
QSN Did you hear me on ... Mhz ? 
QSO Communication between two or more stations. ( A conversation. ) 
QSP Will you relay to ... ? 
QSR Shall I repeat the ( your ) call on the calling frequency ? 
QSS What working frequency will you use ? 
QSU Shall I reply on this ... frequency or on ... ? 
QSV Shall I transmit a series of VVVVV ? 
QSW Will you transmit on this ... frequency ? 
QSX Will you listen for ... ( call sign ) on ... frequency ? 
QSY Will you change to another channel? I am changing  to ... frequency ! 
QSZ Shall I send each group or word twice ? 
QTA Shall I cancel message number ... ? 
QTB Do you agree with my number of words ? 
QTC How many messages do you have to send ? 
QTH What is your location now? 
QTR What is your correct time? 
QTU What hours are you operating ? When are you on ? 
QTX Will you keep your station open for further communication, until further notice, or 
until ... hours ? 
QUA Have you any news of ... ? 
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در برقراري ارتباط هاي  Q-codesقابل ذكر است كه لزوماً تمامي اين كدهاي اختصاري يا 
 آماتوري استفاده نميشوند ، اما برخي خيلي كاربرد دارند كه از اين قرارند :

 تداخل وجود دارد

 نويزهاي اتمسفريك يا محيطي وجود دارد

 كار با فرستنده كم قدرت

 خاتمه كار ايستگاه

 آماده تماس خواهم بود

 لطفاً صبركنيد

 چه كسي مرا صدا ميزند ؟

 تضعيف وجود دارد

 كارت تاييد تماس راديويي

 تاييد تماس راديويي

 يك تماس راديويي

 تغيير فركانس

 محل كار ايستگاه (شهر يا روستا)

 Callsignعالمت خطاب : 

 ميباشد كه از طرف سازمان يا  callsign طبق قوانين ، هر ايستگاه راديويي داراي عالمت خطاب يا 

انجمن مربوطه به ايستگاه راديويي اعطا ميگردد . اين عالمت تركيبي از حروف واعدادميباشد كه 

گفته ميشود) بيانگر كشوروعدد ، همچنين  prefixپيشوند آن (معموالً دو حرف اول كه به آن 
 حروف 

 بعدي ميتواند بر حسب منطقه ،استان ودرجه گواهينامه راديوآماتورتعيين گردد كه به آن

suffix گفته ميشودوراديو آماتور موظف است قبل وبعداز برقراري هرارتباط راديويي آنرا اعالم
 نمايد . دو حرف

 ميباشد و عدد آن منطقه را مشخص مي كند .  EPايران  callsignاول 

 تماس راديويي :

 براي شروع تماس ابتدا در محدوده فركانسي آماتوري يك جاي خالي پيدا نماييد ، مثالً بين فركانس

 is this frequency inمگاهرتز . سپس براي اطمينان ازخالي بودن بگوييد  14.150  - 14.200

use? 
 آيا اين فركانس مورداستفاده ميباشد؟) وبعد از بار دوم به ترتيب زير شروع به درخواست تماس نماييد :(

      CQ CQ CQ DX   CQ CQ CQ  DX  THIS  IS  ECHO PAPA  THREE  TANGO  TANGO    
          (EP3PTT)  ECHO  PAPA  THREE  TANGO  TANGO  (EP3PTT)  CALLING  AND      
  
       LISTENING  

CQ بمعني درخواست ارتباط راديويي وDX . بمعناي را دور است و شما درخواست ارتباط دورداريد 

اگر بار اول موفق نشديد مجدداً سعي نمايد . ممكن است درخواست تماس راديويي دوم منجر به  
 برقراري ارتباط با راديو آماتوري در كشور ديگر شود در اين صورت فرض براينكه عالمت خطاب 

 باشد ، چنين خواهد گفت : VK3DFاين ايستگاه 
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 او نيز با اعالم عالمت خطاب شما و خودش از شما ميپرسد كه آيا پيام اورا دريافت ميكنيد؟

 و شما در جواب ضمن اعالم عالمت خطاب خود و او كيفيت سيگنال دريافتي و نيز اسم ومشخصات

 فني ايستگاه خود را به ترتيب زير اعالم مينماييد :

VICTOR  KILO  THREE  DELTA  FOXTROT  THIS IS  ECHO  PAPA  THREE  PAPA 
TANGO TANGO THANK YOU FOR CALL YOUR SIGNAL  REPORT  IS FIVE  BY   
SIX  MY NAME IS REZA LIKE  ROMEO ECHO ZULU ALFA AND MY QTH IS TEHRAN 
LIKE  TANGO  ECHO  HOTEL  ROMEO  ALFA  NOVEMBER  MY  TRANSCEIVER  IS 
HOMEMADE  WITH  FOURTY  WATTS  OUTPUT   TO   A  SIMPLE  DIPOLE  ANTENNA 
TEMPRATURE  HERE  IS  ABOUT  TWENTY CENTIGRADE  PLUS   MICROPHONE   
BACK  TO YOU  VICTOR  KILO  THREE   DELTA  FOXTROT  THIS  IS  ECHO  PAPA 
THREE  PAPA  TANGO  TANGO   

 و به همين ترتيب او نيز مشخصات شخصي و فني ايستگاه خود را اعالم مينمايد .

در ارتباط باال چيزي كه الزم به اشاره ميباشد عدد كيفيت سيگنال راديويي است كه بنا به جدول ذكر 
شده در زير وبا توجه به عقربه سيگنال متر روي دستگاه فرستنده در صورت وجود ، ميبايست به 

 طرف مقابل اعالم گردد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعني  R5اعالم گرديد ، بدان معنا است كه كيفيت خوانايي  56پس در اين ارتباط كه سيگنال دريافتي 

 در حد خوب است .  S6درحد عالي و قوت سيگنال 

بعداز تبادل اطالعات فني واحتماالً صحبت دوستانه ميتوان به اين ارتباط راديويي به روش زير پايان 
 داد :

VICTOR  KILO  THREE   DELTA  FOXTROT   THIS   IS  ECHO   PAPA   THREE  
PAPA  TANGO  TANGO   MANY  THANKS   DEAR FRIEND   FOR   NICE   QSO   AND  
GOOD   INFORMATION    ABOUT YOUR   CONDITION   I  HOPE   SEE   YOU   ON 
THIS   FREQUENCY   IN   FUTURE   AND   I   WISH  FOR   YOU   GOOD   HEALTH   
AND  MANY   GOOD   QSO    VICTOR   ECHO  TFREE  DELTA   FOXTROT (VK3DF) 
THIS   IS  ECHO  PAPA  THREE   PAPA  TANGO  TANGO  (EP3PTT)  BYE  BYE  

 QTHو او نيز متقابالً از شما خدا حافظي خواهد كرد  . همانگونه مالحظه ميكنيد  در ارتباط باال از 

 به معناي ارتباط راديويي و آلفا بت راديويي براي تفهيم طرف QSOبه معني موقعيت و شهر همچنين 

 خود ثبت كنيد به روشي LOGBOOKمقابل استفاده شده است . حال اگربخواهيد اين ارتباط را در 

 كه در صفحه بعد آمده عمل مينماييد .
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 عالمت خطاب ايستگاه و سال تماس را در سمت CALLSIGNهمانگونه كه مشاهده مينماييد در محل 

 يا گرينويچ GMTزمان به وقت  UTCماه تماس ،  MMروزتماس ،  DDراست درج نموده و محل 

 عالمت خطاب طرف مقابل و نيز اسم او CALLSIGNكه بين المللي است نوشته ميشود و در محل 

 كيفيت سيگنالي را كه طرف مقابل به ما داده و نيز در RS SENTدر سمت راست آن و در قسمت 

 فركانسي كه برروي آن FREQسيگنال دريافت ما از طرف مقابل ودر محل  RS RCVDقسمت 

 در كنار آن نوشته ميشودودرآخر اگر شما براي طرف SSBتماس برقرار شده و نوع مدوالسيون 

 واگر شخص مقابل براي شما Sگزينه  QSLديگر كارت تاييد تماس راديويي فرستاديد در قسمت 

 بفرستيد .  QSLرا عالمت بزنيد تا بياد داشته باشيد براي او كارت  Rكارت فرستاد گزينه 

 : Digital modeمدوالسيون ديجيتال 
 روش ديگر برقراري تماس ، ارتباط ديجيتالي ميباشد كه انواع آن به شرح زير است :

RTTY (Radioteletype) , FSK (Frequency Shift Keying) , AFSK (Audio 
Frequency 
Shift Keying) , PSK (Phase Shift Keying) , SSTV (Slow Scan Television) 
انواع مدوالسيونهاي مذكور امروزه با وجود كارتهاي صوتي در رايانه هاي شخصي قابل ارسال  و 

 دريافت ميباشند و جمع بسيار كثيري رابلحاظ جذابيت زياد به خود مشغول كرده است .

 آنتنها :

 يكي از مهمترين قسمتهاي تشكيل دهنده هر ايستگاه راديويي آنتن است كه وظيفه انتشار امواج بنحو

 مطلوب را دارا ميباشد هر گونه نقص در اين قسمت ممكن است باعث خسارات شديدي مخصوصاً

 در طبقه خروجي فرستنده ونيز تضعيف دريافت امواج راديويي گردد . 

 لذا ميبايست در طراحي ، ساخت و بكارگيري آن بسيار دقت نمود . دراولين گام انتخاب آنتني مناسب

را نميتوان HFالمنت  4يا  3با شرايط استقرار آن در محل مهم است ، زيرا بعنوان مثال يك آنتن ياگي 
 متر مربع و درميان آپارتمانهاي به هم چسبيده مستقرنمود، لذا با در نظر 40بر روي يك پشت بام با 

 گرفتن اين موضوع بايد انتخاب صحيحي داشت .

 و 1/8, 1/4 , 1/2است كه در انواع  VERTICALيكي از انواع آنتن ها نوع عمودي يا در اصطالح 
موج آن مصارف زيادي دارد و انتشار امواج توسط آن بصورت تمام جهت ميباشد . در صفحه  1/16

 بعد شكل و نحوه محاسبه آن را مشاهده ميكنيد .
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موج نشان داده شده و براي  1/4در شكلهاي پايين نوع انتشار بصورت سه بعدي دريك آنتن 

 4متركافيست اين عددرا تقسيم بر عدد  2از اين نوع در طول موج  verticalمحاسبه يك آنتن عمودي 

سانتيمتر ، واگر به جاي طول موج عدد فركانس  50چهار نماييم كه حاصل آن ميشود نيم متر يا 

مگاهرتز  ، همانگونه كه در اوايل جزوه شرح داده شده بود اول فركانس را 150راداشتيم بعنوان مثال 

به طول موج تبديل و سپس به عدد چهارتقسيم مينماييم تا طول آنتن بدست آيد . الزم به ذكر است 

 فركانس در انجام محاسبه بر حسب مگا هرتز ميباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يا نيم موج است Dipoleيكي ديگر از آنتنهايي كه بسيار مورد استفاده راديو آماتورها ميباشد دايپل 

 دو ميشود . 2و به همان روش باال محاسبه شده با اين تفاوت كه طول موج تقسيم بر 
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L(meter)= 
300 

F(megahertz) 
÷ 4 

L(meter)= 
300 

F(megahertz) 
÷ 2 

 3Dانتشار امواج انتن دايپل بصورت 

شكل زير چگونگي ساخت يك آنتن نيم 

 موج (دايپل) را نشان ميدهد كه بسيار

 ساده ميباشد .



 آنتن ديگري كه به شما معرفي ميشود براي ارتباطات راه دور بدليل آنكه انتشار جهتي دارد ، استفاده

 ) درميان آماتورها بدليل اشغال  HFميشود اين نوع بدليل بزرگي و طول آنتن در فركانسهاي پايين (

فضاي زياد ، استفاده عمومي ندارد اما در صورت امكان استفاده آن ، از كيفيت ارسال جهتي بااليي 

 ميگويند .  YAGI  برخوردار است و به آن آنتن ياگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همانگونه كه ميبينيد انتشار اين آنتن ، جهتي ميباشد و اگر با يك آنتن گردان درارتفاع و مكان مناسب 

نصب گردد ميتواند كمك بسيار موثري در بهبود ارتباطات راه دورباشد . در سي دي آموزشي نرم 

 افزارمربوط به طراحي اين نوع از آنتن كه البته به سادگي دو نمونه قبلي نيست موجوداست .

همچنين انواع آنتنهاي ديگر نيز با روش طراحي و محاسبات مربوط به آنها و نمونه سئواالت امتحان 

دوره هاي قبل و دهها مطلب آموزشي ، نقشه با فيبر مدارچاپي و نرم افزارهاي كاربردي ديگر داخل 

 WWW.EPHAMSHOP.COMديسك فشرده موجود ميباشد كه ميتوانيد از طريق مراجعه به سايت 

 سايت ، با ما تماس گرفته و آن را تهيه نماييد . اعالم شده در داخل  e-mailو 
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 شكلهاي موجود انتشار امواج توسط اين

 نوع آنتن را در فضاي سه بعدي و دو 

 بعدي نشان ميدهند .

 HFنمو نه اي از آنتن ياگي باند 





 1 

 ثَ شٌبسَ 1 – 13/11/1361شٌبسٌبهَ آييي ًبهَ هصْة 

28026 
آئيٖٗبٓٚاجغائيهبٕٗٞاؿتلبصٙاػثيـيْٛبي: عٌْاى

 (آٓبتٞعي)استوبهيٝؿيغدغكٚاي

ًبعثغص: تبريخ اًقضبء ًبعثغصٗضاعص: تبريخ تأييذ 

ٗضاعص

 10/12/1361: تبريخ اثالغ

 59058: شوبرٍ اثالغ

 :  هزجع اثالغ 

 صععٝػٗبٓٚعؿٔيچبپٗلضٙاؿت: تبريخ رّسًبهَ رسوي 

 صععٝػٗبٓٚعؿٔيچبپٗلضٙاؿت: شوبرٍ رّسًبهَ رسوي 

:ًبعثغصٗضاعصٝادضاجغا:صائٔيٓضتاجغا:  ًْع اجزا 

 ًبعثغصٗضاعص

ًبعثغص: ثبسٍ قبًْى گذاري 

 ٗضاعص

: دّرٍ قبًْى گذاري 

 ًبعثغصٗضاعص

 2جِض–ٓجٔٞػٚٓوٞثبتصُٝت: هأخذ

 964: شوبرٍ صفحَ  1361: سبل چبپ 

 ٛيأتٝػيغإ: هزجع تصْيت

 ٗضاعص: آييي ًبهَ 

 

 ثسوَ                                            

 تعبلي

 

ث٘بثٚپيلٜ٘بص13/11/1361تٝػيغإصعجِـٚٓٞعرأٛي

ٝػاعتپـتٝتِگغاف15/8/1361گٓٞعر/15380/ح/2573كٔبعٙ

ٝتِلٖآييٖٗبٓٚاجغاييهبٕٗٞاؿتلبصٙاػثيؿيْٛبي

تأٛي26/2/1356ٓوٞة(آٓبتٞعي)استوبهيٝؿيغدغكٚاي

هبٕٗٞٓظًٞععاثٚكغح"13"ٝػيغإٝهتٓٞضٞعٓبصٙ

ٝتوٞيتٗٔٞصٗضٝثبايٖاهالحآييٖٗبٓٚهجِيػيغاهالح

.اػصعجٚاػتجبعؿبهظِٝٓـيٓيگغصص

آييي ًبهَ اجزايي قبًْى استفبدٍ اس ثي سين ُبي اختصبصي "

 "(آهبتْري )ّ غيزحزفَ اي 

 ثي سين ُبي اختصبصي - قسوت اّل

 تعبريف - فصل اّل

 

ػجبعتاؿتاػيييب:ايـتگبٙثيؿيْاستوبهي- 1هبدٍ 

چ٘ضصؿتگبٙكغؿت٘ضٙٝگيغٗضٙعاصيٞييٝاصٝاتٓغثٞعٚ

(ٓ٘بثغتـظيٚٝصؿتگبٙٛبياٗضاػٙگيغيٝؿيغٙ:ٓثَ)

ؿيؾأًٚثغايثغهغاعياعتجبطعاصيٞيياستوبهيت

.ٓيگغصص
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ػجبعتاؿتاػٓجٔٞػٚيييب:كجٌٚعاصيٞيي-2هبدٍ 

چ٘ضايـتگبٙثبثتٝيبٓتذغىٝيبٛغصًٝٚٓيتٞاٗضصع

.ػيٖدبٍثبْٛاعتجبطصاكتٚثبك٘ض

ػجبعتاؿتاػاجبػٙٗبٓٚايًٚ:پغٝاٗٚايـتگبٙ- 3هبدٍ 

تذتكغايظٝٓوغعاتسبهيثغايتبؿيؾٝاؿتلبصٙاػ

.ايـتگبٙٛبيثيؿيْاستوبهيهبصعٓيگغصص

كشوياؿتًٚثٚٓٞجتتؼٜضٗبٓٚ:ٓـٍٞٝايـتگبٙ- 4هبدٍ 

ًتجيٓـُٞٝيتًِيٚصؿتگبٙٛبيبايـتگبٙٛبيعاصيٞييٝ

عػضّتجبٝػٝتشِقاػٓوغعاتػًبعً٘بٕٓغثٞعٚعااػٕ

.صاسِيٝثيٖأُِِيثٚػٜضٙگغكتٚاؿت

ػجبعتاؿتاػ:هضعتسغٝجيكغؿت٘ضٙعاصيٞيي- 5هبدٍ 

 PER(PEAK ENVELOPهضعتسغٝجيكغؿت٘ضًٙٚثٚهٞعت

POWER)ثٚآٗتٖصؿتگبٙاػٔبٍٓيكٞص. 
 شزايط عوْهي –فصل دّم 

ؿيؾايـتگبٙٛبيثيؿيْاستوبهيثبيضأٓتوبضيت- 6هبدٍ 

توبضبيًتجيسٞصعاصعٓغًؼٝكٜغؿتبٕٛبٓـتوئًبثٚ

ٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖٓضيغيتآٞعكغکبٗؾٝعٝاثظ

ثيٖأَُِتـِيْٝصٝٗـشٚاػٗولٚيبًغًٝيصهين

كجٌٚعاصيٞييصعسٞاؿتيعاثبطًغٗبّٓذَٝكٞاهَ

.صهينايـتگبٙٛبيٓٞعصٗظغپيٞؿتٗٔبيض

ؿيؾايـتگبٙٛبيثيؿيْاستوبهيصعهٞعتيأثبت-7هبدٍ 

ٓيٖأئًيـيٕٞك٘ي،تأٓٞاكوتسٞاٛضكضًٚث٘بثٚع

ٗيبػٛبياعتجبعيٓتوبضيثباؿتلبصٙاػكجٌٚٛبي

ٓشبثغاتيًلٞعصعػٓبٕتوبضبٓوضٝعٗجبكض،ٝثٚػالٝٙ

.ييضًٔيـيٕٞٓؼثٞعهغاعگيغصأُؼّٝإٓٓٞعصت

ًٔيـيٕٞك٘يٓغًتاػؿٚٗلغٗٔبي٘ضگبٕ -8هبدٍ 

ٝاگظاعي ٓضيغيتآٞعكغکبٗؾٝعٝاثظثيٖأَُِٝآٞع

ٓضاعاتكجٌٚٛبيٓشبثغاتيكغًتٓشبثغاتايغإٝثبدٌْ

.عؿٔيٝػاعتي،تلٌيَٓيگغصص

ييضأصعهٞعتيًٚصعسٞاؿتٓتوبضيٓٞعصت- 9هبدٍ 

ًٔيـيٕٞك٘يهغاعگيغصٓضاعىػيغثبيضتٌٔيَٝثٚ

ٓضيغيتكغکبٗؾٝعٝاثظثيٖأَُِٝػاعتپـتٝتِگغاف

ؿيؾايـتگبٙٛبيأٗبٓٚت ٝتِلٖتـِيْكٞصتبٓٞاكوت

.ثيؿيْاستوبهيٝكغايظك٘يٓغثٞعٚهبصعٝاثالؽگغصص

صعسٞاؿتپغٝاًٗٚبعايـتگبٙعجنٗٔٞٗٚكٔبعٙ-اُق

.صعصٝٗـش1ٚ

ٓلشوبتك٘يصؿتگبٙٛبيٓٞعصٗظغعجنٗٔٞٗٚ-ة

.صعصٝٗـش2ٚكٔبعٙ

ًٍِٝيصؿتگبٙٛبًٚثٚٓٞجت ئٞٓلشوبتٓؾ-ج

ٝثبعػبيتٓلبص(1عجنٗٔٞٗٚكٔبع)تؼٜضٗبًٓٚتجي

2آييٖٗبٓٚٓؼغكيٓيگغصصٝصعصٝٗـشٚثب4ٓبصٙ

.هغؼٚػٌؾٓلبعاُيٚ
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چ٘بٗچٚٓـئٍٞصؿتگبٙٛبتجؼًٚلٞعٛبيسبعجي-ص

كتًٞپي(ج)ثبكضػالٝٙثغٓلشوبتكغصصععصيق

پغٝاٗٚاهبٓتٝپغٝاًٗٚبعتجؼٚٓظًٞع-گظعٗبٓٚ

.ٛغييصعصٝٗـشٚثبيضتٜيٚٝاعائٚگغصص

تؼٜضپغصاستدناؿتلبصٙاػصؿتگبٙٛبيثيؿيْ-ٙ

هبٕٗٞثيؿيْٛبي"3"استوبهيًٚثغعجنٓبصٙ

.استوبهيٓذبؿجٚٝٓغبُجٚسٞاٛضكض

ٗٔبي٘ضٙاٗذوبعيًبعسبٗٚٛبيؿبػٗضٙصاسِيٝ- تجصزٍ

سبعجيصؿتگبٙٛبيثيؿيْثغايتذويَپغٝاٗٚثغهغاعي

هبٕٗٞ"3"اعتجبطآػٓبيليپيقثي٘يكضٙصعتجوغٙٓبصٙ

ثيؿيْٛبياستوبهيٝعاصيٞآٓبتٞعي،ػالٝٙثغٓٞاعص

.ٙٝاعائٚٗٔبي٘ضيكٞماُظًغٓضاعىػيغعاٗيؼثبيضتٚ

توٞيغٗبٓٚٗٔبي٘ضگياٗذوبعيًبعسبٗٚؿبػٗضٙ-اُق

.صؿتگبٙٛب

.ٗـش2ٚتوٞيغٗبًٓٚبعتثبػعگبٗيصع-ة

تؼٜضًتجيٓج٘يثغػضّاؿتلبصٙاػصؿتگبٙٛبجؼ-ج

.(ًٚج٘جٚثٜغٙثغصاعيٗضاكتٚثبكض)صعٓٞاعصآػٓبيلي

پؾاػهضٝعٓٞاكوتٝػاعتپـتٝتِگغافٝ- 10هبدٍ 

ؿيؾايـتگبٙٛبيثيؿيْاستوبهيٓتوبضيٓجبػأتِلٖثبت

اؿتٗـجتثٚؿلبعفٝسغيضصؿتگبٙٛبيثيؿيْٓغبثنثب

ٓلشوبتك٘يٝتؼضاصٝكغًبٗؾٛبياستوبهييبكتٚاهضاّ

.ٗٔبيض

صعٓٞاعصاؿتث٘بييًًٚٔيـيٕٞك٘يٓ٘ضعجصع-1تجصزٍ 

ٛبيثلغيعاضغٝعيتلشينصٛضٓغبثن هضعت"7"ٓبصٙ

.ضٞاثظك٘يهضعتجضيضيتؼييٖٝاثالؽسٞاٛضكض

ًٚكغًبٗؾاستوبميبكتٚتبييؿبٍ صعهٞعتي- 2تجصزٍ 

ٓٞعصاؿتلبصٙهغاعٗگيغصٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖ

ٓشتبعسٞاٛضثٞصاجبػٙاؿتلبصٙاػكغًبٗؾٛبياستوبم

يبكتٚعاُـٞكضٙتِويً٘ضٝصعايٖهٞعتٓغاتتًتجًب

صؿتگبٙٛبيٓشبثغاتي ).ثٚٓتوبضياػالّسٞاٛضگغصيض

اعتقجٜٔٞعياؿالٓيايغإٝٗيغٝٛبيؿٚگبٗٚٝؿپبٙ

پبؿضاعإاٗوالةاؿالٓيٝهٞاياٗتظبٓي،كٜغثبٗي،

ژاٗضاعٓغيًٝٔيتٚاٗوالةاؿالٓياػكٍٔٞايٖٓبصٙٓؼبف

(.ٓيثبك٘ض

هضعتسغٝجيكغؿت٘ضٙٛبيثيؿيْصعكجٌٚٛبي- 11هبدٍ 

آييٖٗبٓٚثٚكغحػيغتؼييٖ"5"صاسِيثبتٞجٚثٚٓبصٙ

:ٓيگغصص

ٝات100دضاًثغHFكغؿت٘ضٙٛبيثيؿيْ-1-11

.ٝات30ٝعيپيتغدضاًثغUHFVHF,كغؿت٘ضٙٛبي-2-11

.ٝات25كغؿت٘ضٙٛبيثيؿيْؿيبعدضاًثغتب-3-11

.ٝات2كغؿت٘ضٙٛبيثيؿيْصؿتيدضاًثغ-4-11
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هضعتٛبيسبعجاػايٖٓذضٝصيتٛبثغايٛيچٗٞع-1تجوغٙ

كجٌٚعاصيٞييٗظبٓيٝؿيغٗظبٓيپظيغكتٚٗيـتٝصع

ٓٞعصًبعثغصٛبٝؿيـتْٛبٝكجٌٚٛبيصيگغٓغبثن

.تٞهيٚٛبيثيٖأُِِياعتجبعبتصٝعػَٔسٞاٛضگغصيض

ؿبيغٓلشوبتك٘يايـتگبٙٛبثبصعٗظغگغكتٖ-2تجوغٙ

تٞهيٚٛبياتذبصيٚثيٖأُِِياعتجبعبتصٝعٝكغايظ

صاسِياػعغفٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖت٘ظيْٝثٚ

.ٓٞعصاجغاگظاكتٚسٞاٛضكض

كوظصؿتگبٙٛبييًٚتؼضاصٝٓلشوبتك٘يآٜٗب- 12هبدٍ 

ثٚسوٞماػجٜتهضعتسغٝجيٝكغًبٗؾًبعهجالًٓٞعص

ييضٓضيغيتكغًبٗؾٝعٝاثظثيٖأَُِٝػاعتپـتٝأت

تِگغافٝتِلٖهغاعگغكتٚثبكضٓيتٞاٗضٝاعصًلٞع

صؿتگبٙٛبيٓشبثغاتيٗيغٝٛبيٓـِخاعتقجٜٔٞعي).گغصص

اؿالٓيايغإٝهٞاياٗتظبٓيكٜغثبٗي،ژاٗضاعٓغي،ٝ

ؿپبٙپبؿضاعإاٗوالةاؿالٓيًٝٔيتٚاٗوالةاؿالٓياػ

.(كٍٔٞايٖٓبصٙٓؼبفٓيثبك٘ض

صعٓٞاعصيًٚصؿتگبٙٛبيٓشبثغاتيجؼٝؿبيَ -1تجوغٙ

ضغٝعيٝؿبيظٗوِيٚاػهجيًَلتي،ٛٞاپئب،ِٛيٌٞپتغٝ

ٗظبيغإٓسغيضاعيكضٙٝٓلشوبتك٘يٝكغًبٗؾًبعٓجبػ

صاكتٚثبك٘ضثبتوٞيتٝػيغپـتٝتِگغافٝتِلٖاجبػٙ

تغسينهبصعٝٓٞعصاؿتلبصٙهغاعسٞاٛضگغكتُٝؼٝٓي

ثٚعػبيتتلغيلبتتغسينٓ٘ضعجصعايٖآييٖٗبٓٚٗشٞاٛض

.ثٞص

اجبػٙتغسينتجٜيؼاتعاصيٞييٝؿبيظٗوِيٚ-2تجوغٙ

.ٗظبٓياػعغفٝػاعتصكبعِٓيهبصعسٞاٛضكض

ٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖٓجبػاؿت -13هبدٍ 

صؿتگبٙٛبيثيؿيْٝاعصٙثًٚلٞععاٛ٘گبّٝعٝصصعگٔغى

ٝيبٛغٓذَصيگغيًٚٓوتضيثضاٗضاػٗظغهضعت

كغؿت٘ضٙ،كغًبٗؾًبعٝدـبؿيتگيغٗضٙٝؿبيغٓلشوبت

.ك٘يآٜٗبٓٞعصآػٓبيقهغاعصٛض

ثغعؿيٝآػٓبيقتجٜيؼاتعاصيٞييٗيغٝٛبيٓـِخاعتق)

جٜٔٞعياؿالٓيايغإٝهٞاياٗتظبٓياػكٍٔٞايٖٓبصٙ

.(.ٓؼبفٓیثبكض

ٛغٗٞعصؿتگبٙكغؿت٘ضٙٝگيغٗضٙعاصيٞيي- 14هبدٍ 

ًغيـتبٍٛبٝٛغگٞٗٚٝؿبيَٓغثٞطثٚكجٌٚٛبيٓشبثغاتي

ٝؿبيغصؿتگبٙٛبييًٚثبآٞاجعاصيٞييًبعٓيً٘٘ض

كوظصعثغاثغادٌبّهبصعٙاػٝػاعتپـتٝتِگغافٝ

تِلٖاػگٔغًبتًلٞعتغسينسٞاٛضكضثٚاؿتث٘بي

صؿتگبٙٛبيٗيغٝٛبيٓـِخاعتقجٜٔٞعياؿالٓيايغإٝ

كٜغثبٗي،ژاٗضاعٓغي،ٝؿپبٙپبؿضاعإاٗوالةاؿالٓيٝ

.ًٔيتٚاٗوالةاؿالٓي

 كليَ دستگبٍ ُبي ثي سين ّ لْاسم هخبثزاتي ّاردٍ –تجصزٍ 

هزكبت كشْر در صْرت عذم تزخيص ّ اًقضبي هِلت گثَ 
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هقزردر قبًْى، هتزّكَ تلقي شذٍ، قبثل فزّش ّ حزاج 

ًجْدٍ، ثبيذ ثَ ّسارت پست ّ تلگزاف ّ تلفي تحْيل 

. گزدد

ثغايهضٝعادٌبّتغسينثبيضٓضاعىػيغثٚ - 15هبدٍ 

:ٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖتـِيْگغصص

اهَاؿ٘بصگٔغًيكبَٓثبعٗبٓٚ،كبًتٞع-اُق

گٔغًي،ُيـتثـتٚث٘ضي،گٞاٛيٓجضاٝهجضاٗجبع

.ٓغثٞعٚثبصٝكتًٞپياػٛغًضاّ

.اهًَبتبُٞگصؿتگبٙٛب-ة

چيثضٕٝٓضتيبدٞاُٚثبٌٗي،ٓج٘يثغٝاعيؼ–ج

پيقپغصاستدناؿتلبصٙؿٚٓبٛٚصؿتگبٙٛب،عجن

.تؼغكٚٓوغعصعٝجٚٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖ

صؿتگبٙٛبيكغؿت٘ضٙٝگيغٗضٙٝؿبيغٝؿبيَ - 16هبدٍ 

آييٖٗبٓٚثبعػبيتٓوغعاتگٔغًي"14"ٓلغٝدٚصعٓبصٙ

ٝپؾاػٓغبثوتًٔيًٝيليثبادٌبّتغسينٝاؿ٘بص

)گٔغًيپيٞؿتثبت٘ظيْهٞعتجِـٚايعجنٗٔٞٗٚٓغثٞعٚ

ثبدضٞعآضبءهبدتًباليب("4"ٗٔٞٗٚكٔبعٙ

ٓٞعگٔغًيٓضيغيتكغًبٗؾعٝاثظأٗٔبي٘ضٙاّٝٝ

ثيٖأَُِٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖٝٓبٓٞعگٔغى

 .تغسينٝتذٞيَهبدتًبالٝيبٗٔبي٘ضٙاٝسٞاٛضگغصيض

 صذّر، توذيذ، تغييز ّ لغْ پزّاًَ ايستگبٍ فصل سْم 

صيٚپيقپغصاستدناؿتلبصٙؿٚٓبٛٚأپؾاػت – 17هبدٍ 

صؿتگبٙٛبتٞؿظٓتوبضيٝكغٝعثٜغٙثغصاعيعجنتجوغٙ

هبٕٗٞثغايٛغصؿتگبٙكغؿت٘ضٙاػْاػثبثتٝيب"3"

ٗٔٞٗٚ)ييپغٝاٗٚهبصعسٞاٛضكض"ٓتذغىاٗذوبعا

"(.5"كٔبعٙ

ٓضتاػتجبعپغٝاٗٚايـتگبٙدضاًثغييؿبٍ- 18هبدٍ 

اؿتٝصاعٗضگبٕإٓٓيثبيـتيييٓبٙهجَاػاٗوضبٓضت

 .ٓؼثٞعٗـجتثٚتٔضيضإٓاهضاّٗٔبي٘ض

صاعٗضگبٕپغٝاٗٚايـتگبٙٓٞظل٘ضٛغگٞٗٚ- 19هبدٍ 

تـييغاتدبهِٚصعاعالػبتٓ٘ضعجصعپغٝاٗٚايـتگبٙٝ

ٓضاعىتـِئيعاثالكبهِٚثٚٓضيغيتكغًبٗؾٝعٝاثظ

ٝػاعتپـتٝ(اصاعًَٙاعتجبعبتعاصيٞيي)ثيٖأَُِ

 .تِگغافٝتِلٖاعالعصٛ٘ض

ئًيـيٕٞك٘يٓٞضٞعأٛغػٓبٗيًٚث٘بثٚع- 20هبدٍ 

ٓيٖاعتجبطاستوبهياػأٛٔيٖآييٖٗبٓٚ،ت"8"ٓبصٙ

عغينكجٌٚٛبيٓشبثغاتيًلٞعٌٖٓٔكٞص،ٓغاتتثٚ

ًٍِٝٝيصؿتگبٙٛبيبٓٞؿـٚٓغثٞعٚاثالؽسٞاٛضكضٝئٓؾ

اػإٓپؾپغٝاٗٚايـتگبٙسٞصثٚسٞصُـٞگغصيضٙٝ

ثبيـتيايـتگبٙثيؿيْاستوبهيكٞعًاتؼغيَٝصؿتگبٙٛب

.اػعغفٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖپِٔپگغصص
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صعهٞعتُـٞپغٝاٗٚهضئي،ثٚٓ٘ظٞعهضٝع- 21هبدٍ 

پغٝاٗٚجضيضيبتٔضيضإٓثبيـتيپغٝاٗٚاُٝيثٚ

.ٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖٓـتغصگغصص

"پغٝاًٗٚبعايـتگبٙٝدوٞمٗبكيٚاػإٓجؼا- 22هبدٍ 

ًٝالًؿيغهبثَاٗتوبٍاؿتٝصاعٗضگبٕپغٝاٗٚٓجبػ

ٗيـت٘ضصؿتگبٙٛبيثيؿيْسٞصعاصعصؿتغؽاكشبمصيگغي

.ثگظاعٗض

چ٘بٗچٚدناؿتلبصٙاػصؿتگبٙٛبيثيؿيْ- 23هبدٍ 

استوبهيٓغتجًباػعغفهبدتپغٝاٗٚپغصاستٗلٞصٝػاعت

پـتٝتِگغافٝتِلٖپغٝاٗٚعاُـٞٝاػعغينٓغاجغ

هبٗٞٗياػًبعايـتگبٙٛبجِٞگيغيٝٗـجتثٚٝهٍٞعِت

.صُٝتاهضاّسٞاٛضكض

شزايط فٌي كبر ايستگبٍ ُبي ثي سين اختصبصي - فصل چِبرم

هجَاػكغٝعًبعٛغايـتگبٙثيؿيْاستوبهي، - 24هبدٍ 

ٍٝٝايـتگبٙٓٞظقاؿتاػكغًبٗؾًبعٝئاپغاتٞعثبٓؾ

هضعتسغٝجيٓجبػصؿتگبٙ،اعٔي٘بٕدبهَٗٔبيضٝعجن

تٞهيٚٛبيؿبػٗضٙصؿتگبٙٛبٝٓوغعاتصيگغيًٚاػعغف

ٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖاثالؽٓيكٞصآػٓبيقٛبي

ٓغثٞعٚعاثبتٞجٚثٚكٞاهَػٓبٗيتٞهيٚكضٙتٌغاع

.ٗٔبيض

تـييغكغًبٗؾًبعكغؿت٘ضٙهجَٝثؼضاػ- 25هبدٍ 

اٗجبّٓضٝالؿيٕٞثبيضصعدضٓجبػٝتٞهيٚكضٙاػعغف

اتذبصيٚثيٖأُِِياعتجبعبتصٝعيبكغايظاػالّكضٙاػ

.عغفٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖثبكض

سغيض،كغٝفٝٗگٚصاعيٛغٗٞعًغيـتبٍتُٞيض–1تجوغٙ

كغًبٗؾثضٕٝاجبػٙٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖٓٔ٘ٞع

.ثٞصٙٝصعهٞعتًلقثٚٗلغصُٝتضجظسٞاٛضكض

اؿتلبصًٙ٘٘ضگبٕاػصؿتگبٙٛبيثيؿيْصعهٞعت–2تجوغٙ

ٛبيهجِيعا تؼٞيضكغًبٗؾًبعصؿتگبٙٛبٓٞظل٘ضًغيـتبٍ

.ثٚٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖتذٞيَٗٔبي٘ض

ًغيـتبٍٛبيٓظًٞعثٚهٞعتآبٗيصعٝػاعتپـتٝ

تِگغافٝتِلٖضجظٝٗگٜضاعيكضٙٝصعٓٞهغتوبضب

ٗـجتثٚاؿتلبصٙاػآٜٗبٝصعهٞعتٓٞاكوتثبٝاگظاعي

كغًبٗؾٓظًٞعهئتٓغثٞعٚاػعغفسغيضاعثٚهبدجبٕ

.ًغيـتبٍٛبٓـتغصسٞاٛضكض

ٛغايـتگبٙاستوبهيثبيـتيهجَاػكغٝعثٚ- 26هبدٍ 

 СALL)اعتجبطٝپؾاػسبتٔٚإٓٓؼغفايـتگبٙ

SIGN)عاًٚهجالًصعپغٝٗضٙصعسٞاؿتًبعايـتگبٙثجت

.ٗٔٞصٙچ٘ضصكؼٚاػالّٝٓؼغكيٗٔبيض

دضاًثغاعتلبعٝكبهِٚآٗتٖايـتگبٙٛباػ-27هبدٍ 

 كغٝصگبٙٛبيبٓذَٛبييًٚاػعغفٝػاعتپـتٝتِگغافٝ
تِلٖٓلشنٓيكٞصثبيـتيثغٓج٘بيكغايظٝٓوغعات
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ؿبػٓبٕٛٞاپئبييًلٞعيًٚتٞؿظٝػاعتپـتٝتِگغاف

 .ٝتِلٖاػالّسٞاٛضكضٓغبثنثبكض

اػُذبػٓغاػبتكغايظائ٘يپغٝاػعجن-تجصزٍ 

ٓوغعاتٓوٞثٚثبيضٗـجتثٚعٗگآٓيؼيصًَٛبٝٗوتچغاؽ

.سغغاهضاّگغصص

 
 

 

 

 ّّليت ُبئ هقزرات كبر ايستگبٍ ُب ّ هس–فصل پٌجن 

اعؿبٍپيبّٛبعٓؼٝثٌبعثغصٕصؿتگبٙ- 28هبدٍ 

ٓذغٓبًٗٚ٘٘ضٙٝثٚعٞعًِياٗجبّٛغگٞٗٚتـييغاتيعٝي

ٓلشوبتصؿتگبٙٛبٝتـييغٗٞعًبعصؿتگبٙٛبٝاتوبٍ

آٜٗبثٚكجٌٚٛبيٓشبثغاتيػٔٞٓيثضٕٝاعالعًٝـت

.اجبػٙهجِياػٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖٓٔ٘ٞعاؿت

ايـتگبٙٛبثبيضٓ٘ذوغًاثغايآٞعٓلشنكضٙٝ- 29هبدٍ 

ٗٞعاعتجبطٝٓذَتؼييٖكضٙصعپغٝاٗٚٓٞعص

.ثٜغٙثغصاعيهغاعگيغٗض

اػْاػدوٞهييب)ٛيچٓٞؿـٚيبكشنصيگغي- 30هبدٍ 

ثٚجؼهبدتپغٝاٗٚدناؿتلبصٙٝثٜغٙثغصاعي(دويوي

ٓـتويْٝيبؿيغٓـتويْاػايـتگبٙثيؿيْعاٗشٞاٛض

.صاكت

ثٚٓ٘ظٞعٓغاهجتصعدـٖاجغايكغايظٝضٞاثظ- 31هبدٍ 

ٓ٘ضعجصعآييٖٗبٓٚدبضغٝهبٕٗٞاؿتلبصٙاػثيؿيْٛبي

ٓوٞةكلْاؿل٘ضٓبٙ(آٓبتٞعي)استوبهيٝؿيغدغكٚاي

ٓجِؾكٞعاي9/12/1360إٓٓوٞة"3"ٝاهالديٚٓبص1345ٙ

اؿالٓيثبػعؿبٕك٘يٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖ

ٓيتٞاٗ٘ضثباجبػٙصاصؿتبٕػٔٞٓيدٞػٙهضبييٓغثٞعٚ

صؿتگبٙٛبعاصعٓذًَبعيبٛغٓذَصيگغيثبعػبيت

.ٓوغعاتٓغثٞعٚٓٞعصثغعؿيٝآػٓبيقهغاعصٛ٘ض

ثبػعؿبٕك٘يثٚپيلٜ٘بصٓضيغيتكغًبٗؾٝ- تجصزٍ 

عٝاثظثيٖأَُِٝٓٞاكوتٝػيغپـتٝتِگغافٝتِلٖ

.ثغگؼيضٙسٞاٛ٘ضكض

گؼاعفثبػعؿبٕك٘ييبٛغگؼاعفصيگغيصع- 32هبدٍ 

ٓٞعصػضّاجغايٓوغعاتٝكغايظٓغثٞطثٚايـتگبٙٛبي

ثيؿيْاستوبهيصعًٔيـيٕٞك٘يؿٚٗلغٙٓٞعصثغعؿي

هغاعسٞاٛضگغكتٝپؾاػٓلبٛضٙٝثجٞتتشِقاػ

ًٔيـيٕٞثغدـتٓٞعص(اػٗظغك٘ي)ٓوغعاتيبصكضٙ

يثٚجِٞگيغياػًبعأٓيتٞاٗضثبت٘ظيْهٞعتٓجِؾع

ايـتگبُٙٝـٞپغٝاٗٚٓغثٞعٚهبصعٝيبصعاجغايٓٞاص

هبٕٗٞثيؿيْٛبياستوبهيٝؿيغ"12"ٝ"11"،"10"

پغٝٗضٙآغعاثٚٓوبٓبتهبُذٚ(آٓبتٞعي)دغكٚاي

.اعجبعٗٔبيض
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ايـتگبٙٛبيعاصيٞييٗيغٝٛبيٓـِخاعتقجٜٔٞعي–تجوغٙ

كٜغثبٗيٝژاٗضاعٓغيٝ)اؿالٓيايغإٝهٞاياٗتظبٓي

اػ(ؿپبٙپبؿضاعإاٗوالةاؿالٓيًٝٔيتٚاٗوالةاؿالٓي

ايٖآييٖٗبٓٚٓؼبف"32"ٝ"31"ثبػعؿيٓٞضٞعٓٞاص

.ٓيثبك٘ض

ٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖصؿتگبٙٛبي-33هبدٍ 

كغؿت٘ضٙٝگيغٗضٙكبهضپغٝاًٗٚبعٝيبسبعجاػؿغٝيؾ

عاثٚٓ٘ظٞعجِٞگيغياػاؿتلبصٙؿيغهبٗٞٗياػآٜٗب

ثٚؿغةٜٓٔٞعٗٔٞصٙٝيبثغدـتتوبضبيهبدتصؿتگبٙٛب

 .اٝعامسٞاٛضًغص

تـييغٓذَكغؿت٘ضٙٛبيٜٓٔٞعكضٙثبيضثباعالع- تجوغٙ

.هجِياػٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖهٞعتگيغص



راديْ آهبتْري - قسوت دّم

تعبريف - فصل اّل

ٗٞػياعتجبطعاصيٞيياؿتًٚ:عاصيٞآٓبتٞعي - 34هبدٍ 

ثٚٓ٘ظٞعسٞصآٓٞػيتجبصٍاعالػبتػِٔيٝػِٔيٝ

ثغعؿيٛبيك٘ياعتجبعيثيٖعاصيٞآٓبتٞعٛبيٓجبػصع

.صٗيبثغهغاعٓيگغصص

ًـياؿتًٚثٚسبعغػالهٚثٚ:عاصيٞآٓبتٞع - 35هبدٍ 

گٞٗٚٗظغاٗتلبػيٝ كٖاعتجبطعاصيٞييٝثضٕٝٛيچ

ؿيبؿيثبصعيبكتپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعياػٝػاعتپـتٝ

تِگغافٝتِلٖٗـجتثٚاٗجبّآػٓبيلبتعاصيٞييثٚ

.ٓ٘ظٞعپيقثغصػِْعاصيٞاٌُتغٝٗيياهضآّيٗٔبيض

ػجبعتاؿتاػ:ايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعي – 36هبدٍ 

ٓجٔٞػٚثبثتيبٓتذغًياؿتًٚاػيييبچ٘ضصؿتگبٙ

كغؿت٘ضٙٝگيغٗضٙٝاصٝاتٓغثٞطثٚإٓكغاْٛكضٙٝپؾ

ُيتييعاصيٞآٓبتٞعٝاػهضٝعپغٝاٗٚٓغثٞعٚثبٓـئٞ

ؿيؾٝثٚٓ٘ظٞعثغهغاعياعتجبطٓٞهٞفثبؿبيغعاصيٞأت

 .آٓبتٞعٛبٓجبػٓٞعصاؿتلبصٙهغاعٓيگيغص

اجبػٙٗبٓٚاياؿتًٚ:پغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعي–37هبدٍ 

اػعغفٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖثٚاكشبمدويوي

.ثغاياكتـبٍثًٚبعٛبيعاصيٞآٓبتٞعيهبصعٓيگغصص

ػجبعتاؿتاػػاليْتِگغاكيٝيبؿبيغ:پيبّ – 38هبدٍ 

اٗٞاعػاليْٓشبثغاتيٝٛٔچ٘يٌٖٓبُٔبتتِل٘يًٚثيٖ

.ايـتگبٙٛبيعاصيٞآٓبتٞعيٓجبصُٚٓيگغصص

ػالٓتٓلشوٚاياؿتًٚهجСALL SIGNَٓؼغفثب- 39هبدٍ 

اػثغهغاعياعتجبطعاصيٞآٓبتٞعيٝثٚٓ٘ظٞعٓؼغكي

.ايـتگبٙاػالّٓيگغصص

:ؿيؾايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعيأپغٝاٗٚت- 40هبدٍ 

اجبػٙٗبٓٚاياؿتًٚتٞؿظٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖ

كوظثغايصاعٗضگبٕپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيهبصعٓيكٞصٝ

ثٚٓٞجتإٓكشنعاصيٞآٓبتٞعثبصعيبكتػالٓتسغبة
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ؿيؾايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعيٝثٜغٙثغصاعيأٓجبػثٚت

اػصؿتگبٙٛبيكغؿت٘ضٙٝگيغٗضٙايًٚ،سٞصآٜٗبعا

.ؿبستٚٝيبسغيضاعيٗٔٞصٙاؿتٓيكٞص

ػجبعتاؿتاػٓغًؼ:اٗجٖٔعاصيٞآٓبتٞعي – 41هبدٍ 

تجٔغعاصيٞآٓبتٞعٛبيٓجبػٝػالهٚٓ٘ضإًٚثٚٓ٘ظٞع

تجبصٍٗظغك٘يٝاكبػٚكٖعاصيٞآٓبتٞعيًٝٔيثٚعكض

ٝثغٝػاؿتؼضاصٛبيٜٗلتٚعجناؿبؿ٘بٓٚايًٚثٚتوٞيت

 .ؿيؾٓيگغصصأٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖٓيعؿض،ت

اتذبصيٚعاصيٞآٓبتٞعٛبيايغإًٚٓتلٌَاػ – 42هبدٍ 

ًِيٚعاصيٞآٓبتٞعٛبيايغاٗياػْاػاػضبءاٗجٖٔٛبي

ٍاعتجبطثبٝعاصيٞآٓبتٞعيٝؿيغٙٓيثبكض،ٓـئٞ

اٗجٖٔٛبٝاتذبصيٚٛبيعاصيٞآٓبتٞعيصيگغًلٞعٛبي

جٜبٕٝاتذبصيٚثيٖأُِِيعاصيٞآٓبتٞعيثٞصٙٝ

تٞؿظ"اؿبؿ٘بٓٚتلٌيَإٓٝدضٝصاستيبعاتإٓثؼضا

 .ٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖتٜيٚٝاػالّسٞاٛضكض



اًْاع پزّاًَ راديْ آهبتْري ّ شزايط صذّر - فصل دّم

پزّاًَ

پغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيثٚصعجبتؿٚگبٗٚٓجتضي- 43هبدٍ 

(1صعجٚ)ٝپيلغكتٚ(2صعجٚ)،ػٔٞٓي(3صعجٚ)

 .توـيْٓيكٞٗض

(ٓجتضي)3پغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيثٚصعجٚ – 44هبدٍ 

ًـبٗيصاصٙٓيكٞصًٚصاعايكغايظػيغثبك٘ضٙة

.ؿبٍتٔب16ّصاكتٖدضاهَ-اُق

يضٓوبٓبتأيهالديتاسالهيٝؿيبؿيثٚت-ة

.هالحًلٞع طي

.ٛبيًتجيٝػِٔيٓغثٞعٚ هجُٞيصعآػٕٓٞ-ج

كبَٓ(ٓجتضي)3آػٕٓٞػِٔيپغٝاٗٚصعجٚ-1تجوغٙ

.اؿت(ًِٔٚصعصهيوٚ"5"دضاهَ)ٓشبثغٙٓٞعؽ

صاعٗضگبٕپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيٓجتضي-2تجوغ

 ٓگب"28"ٝ"21"،"7"ٓيتٞاٗ٘ضصعثبٗضٛبيآٓبتٞعي

اػكغؿت٘ضٙتِگغاكيثبدضاًثغهضعتٓتٞؿظVHFٛغتؼٝ

.ٝاتاؿتلبصٙٗٔبي٘ض"30"

ثٚ(ػٔٞٓي)2پغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيصعجٚ – 45هبدٍ 

اُق"ًـبٗيصاصٙٓيكٞصًٚػالٝٙثغصاعاثٞصٕكغايظ

اػػٜضٙآتذبٗبتٓغثٞعٚثغآي٘ضٝدضاهَ"44"ٓبصٙ"

.كقٓبٙثبپغٝاٗٚٓجتضيًبعًغصٙثبك٘ض

آػٕٓٞػِٔيپغٝاٗٚػٔٞٓيكبَٓٓشبثغٙٓٞعؽ-1تجوغٙ

.اؿت(ًِٔٚصعصهيوٚ"13"دضاهَ)

صاعٗضگبٕپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيػٔٞٓي-2تجوغٙ

ٓيتٞاٗ٘ضصعًِيٚثبٗضٛبيآٓبتٞعياػكغؿت٘ضٙايثب
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ٝاتثوٞعتتِل٘يٝتِگغاكياؿتلبصٙ"100"دضاًثغهضعت

.ٗٔبي٘ض

پغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيپيلغكتٚثًٚـبٗيصاصٙ- 46هبدٍ 

اػ"45"ٓيكٞصًٚػالٝٙثغصاكتٖكغائظٓ٘ضعجصعٓبصٙ

.ػٜضٙآتذبٗبتتٌٔيِيثغآي٘ض

ٓجبػ1صاعٗضگبٕپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيصعجٚ–تجوغٙ

ثٚٓشبثغٙتِل٘يٝتِگغاكيتِٚتبيپٝاعؿبٍتوٞيغ

SSTVصعثبٗضٛبيHFٝاتٝ"200"ثبدضاًثغهضعتVHFثب

ٝات"30"ثبدضاًثغهضعتUHFٝاتٝ"50"دضاًثغهضعت

ٛبيٓظًٞعثٚتلشينٓضيغيت ٓيثبكضصعكغايظسبمهضعت

ٝاتهبثَاكؼايق"400"كغًبٗؾٝعٝاثظثيٖأَُِتب

 .اؿت

عيؼٓٞاصآتذبٗيٛغيياػصعجبتثبالثغٞع- 47هبدٍ 

.ثبكض جضاگبٗٚتٜيٚكضٙٝضٔئٚايٖآئيٖٗبٓٚٓي

".8"ٝ"7"،"6"ٗٔٞٗٚٛبي

تجوغٙآتذبٗبتعاصيٞآٓبتٞعيؿيغاػٓٞاعصكٞماُؼبصٙ

صعٛغؿبٍصٝثبعثغگؼاعسٞاٛضكضٝثٚهجٍٞكضگبٕػالٝٙ

ثغگٞاٛي٘بٓٚصعجٚٓغثٞعٚ،ييٗـشٚاػهبٕٗٞٝ

.آئيٖٗبٓٚٓغثٞعٚٗيؼاٛضآيلٞص

"2"ٝ"1"صاعٗضگبٕپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيصعجٚ- 48هبدٍ 

ٓشبثغٙثبتثبعثبيضاػػٜضٙآتذبٗب ٛغچٜبعؿبٍيي

.ٓٞعؽصعجٚٓغثٞعٚثغآي٘ض

ثغايصعيبكتپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيٓضاعى-49هبدٍ 

ػيغثبيـتياػعغفٓتوبضيتٌٔيَٝثٚٓضيغيتكغًبٗؾٝ

عٝاثظثيٖأَُِٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖتـِيْ

.گغصص

اُقصعسٞاؿتگٞاٛي٘بٓٚعاصيٞآٓبتٞعيعجنٗٔٞٗٚ

"(.7"كغّكٔبعٙ)ٓغثٞعٚصعصٝٗـشٚ

ٓلشوبتكغصيٓتوبضيعجنٗٔٞٗٚٓغثٞعٚصعؿٚ-ة

"(3"كغّكٔبعٙ)ٗـشٚ

.چٜبعهغؼٚ(2*3)ػٌؾ-ج

.توٞيغٗبٓٚيبعٝٗٞكتك٘بؿ٘بٓٚ-ص

لايرثٚدـبةسؼاٗٚصُٝت500كيقپغصاستٓجِؾ-ٙ

توٞيغٗبٓٚپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعياػسبعجاػ-ٝ

 .ًلٞعصعهٞعتٝجٞص

ؿيؾايـتگبٙأثغايصعيبكتپغٝاٗٚت- 50هبدٍ 

عاصيٞآٓبتٞعيٓضعاىػيغثبيـتياػعغفٓتوبضيتٌٔيَٝ

ثٚٓضيغيتكغًبٗؾٝعٝاثظثيٖأَُِٝػاعتپـتٝ

.تِگغافٝتِلٖتـِيْگغصص

صعسٞاؿتپغٝاًٗٚبعايـتگبٙعجنٗٔٞٗٚ-اُق

.ٓغثٞعٚ

.ٗبٓٚپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعي توٞيت-ة
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ٓلشوبتك٘يصؿتگبٙعاصيٞآٓبتٞعيعجن-ج

.ٗٔٞٗٚٓغثٞعٚ

.هغؼ2ٚ(2*3)ػٌؾ-ص

.ٛؼاعلايرثٚسؼاٗٚصُٝت كيقپغصاستٓجِؾيي-ٙ

ًغًٝيصهينٓذَؿٌٞٗتٓتوبضيٝٓذَيب-ٝ

ٓذضٝصٙايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعي

ٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖپؾاػصعيبكت)

ًغًٝيٓذَآٌبٕايجبصٓؼادٔتادتٔبُيثغاي

ٝؿيغٓشبثغاتيعايؿبيغايـتگبٜٛبيٓشبثغات

ثغعؿيٝٗظغٜٗبئيعاثباعٔي٘بٕاػػضّ

.ٓؼادٔتاػالّسٞاٛضًغص

هضٝعپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيثغاياتجبع- 51هبدٍ 

سبعجيػالٝٙثغادغاػكغايظٓٞعصٗيبػهضٝعپغٝاٗٚٛب،

ثلغطٝجٞصكغايظٓلبثٚٝعكتبعٓتوبثَثبٓتوبضيبٕ

ئيضٓوبٓبتأايغاٗيصعًلٞعٓتجٞعآٗبًٍٕٓٞٞثٚت

.ٍآٞعاتجبعثيگبٗٚسٞاٛضثٞصٝٓـئٞ

تجضيَپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيًلٞعٛبيصيگغصع-1تجوغٙ

يضأيهٞعتٝجٞصكغايظٓلبثٚٝعكتبعٓتوبثَپؾاػت

.هالديتكٞماُظًغآٌبٕپظيغسٞاٛضثٞص

ؿيؾايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعيثبيـتيأپغٝاٗٚت-2تجوغٙ

ؿبُيبٗٚتجضيضكٞصٝجٜتاٗجبّإٓاعائٚصكتغگؼاعف

.ايٖآئيٖٗبٓٚضغٝعيـت"78"ايـتگبٙٓ٘ضعجصعٓبصٙ



شزايط پزّاًَ راديْ آهبتْري - فصل سْم

ٓضتاػتجبعپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيثلغحػيغ - 52هبدٍ 

:ٓيجبكض

پغٝاٗٚٓجتضيصٝؿبٍٝهبثَتٔضيضكوظ-اُق

"(.8"ٗٔٞٗٚ)ثغايصٝثبع

ؿبٍاػ پغٝاٗٚٛبيػٔٞٓيٝپيلغكتٚيي-ة

"(.10"ٝ"9"ٗٔٞٗٚٛبي)تبعيزهضٝع

ٓبصٙ"ج"ث٘ض)ٛغگٞٗٚتـييغصعٓلشوبتك٘ي- 53هبدٍ 

كغؿت٘ضٙٛبيعاصيٞآٓبتٞعيثضًٕٝـتاجبػٙهجِياػ50

صاعٗضگبٕ.ٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖٓٔ٘ٞعاؿت

پغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيٓٞظل٘ضٛغگٞٗٚتـييغاتدبهِٚ

صعٗبّٝٗلبٗيسٞصٝايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعيٝآٗتٖعا

.ثٚٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖٓـتغصگغصص

صعهٞعتُـٞيبتجضيضپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعي- 54هبدٍ 

ٗـشٚاهِيإٓثبيـتيثٚٝػعاتپـتٝتِگغافٝتِلٖ

.ٓـتغصگغصص

پغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيٝدوٞمٗبكيٚاػإٓ- 55هبدٍ 

.جؼًاًٝالًؿيغهبثَاٗتوبٍاؿت
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صاعٗضگبٕكغؿت٘ضٙعاصيٞآٓبتٞعيصعهٞعت- 56هبدٍ 

تٞاٗ٘ضٓغاتتعاثٚ اٗوغافيبػضّاؿتلبصٙاػإٓٓي

ٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖاعالعصٛ٘ضتبٗـجتثٚپِٔپ

.إٓاهضاّگغصص

 شزايط فٌي ايستگبٍ راديْ آهبتْري –فصل چِبرم 

عاصيٞآٓبتٞعٓٞظقاؿتكغؿت٘ضٙسٞصعاهجَاػ- 57هبدٍ 

ثٌبعاٗضاستٖعٝيكغًبٗؾٓجبػعاصيٞآٓبتٞعيت٘ظيْٝ

عاآػٓبيقً٘ضٝثغاثغ ثجبتكغًبٗؾًبعإٓ

ٛبيك٘يٓغاهجتٗٔبيضًٚتـييغكغًبٗؾاػ صؿتٞعاُؼَٔ

.دضٓجبػتجبٝػٗ٘ٔبيض

پيبٜٓبثبيضصعثبٗضكغًبٗؾٓجبػآٓبتٞعيٝ- 58هبدٍ

ثبهضعتپشقٝٗٞعپشقٓ٘ضعجٚصع

.ٓلشوبتك٘يايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعيٓشبثغٙگغصص

ٛبيّ   صعٓٞاهغاضغغاعيٝٓشبثغٙپيب- 59هبدٍ 

آضاصعِجبٗٚؿبيغعاصيٞآٓبتٞعيٓجبػٗيـت٘ضعٝيكغًبٗؾ

.ٛبياضغغايپيبّٓجبصُٚٗٔبي٘ض پيبّ

عاصيٞآٓبتٞعٗجبيضصعديٖٓجبصُٚپيبّتٞؿظ- 60هبدٍ 

ايـتگبٙٛبيصيگغعٝيكغًبٗؾًبعآٜٗبٝاعصكٞصٝ

چ٘يٖصعهٞعتٓلبٛضٙٛغگٞٗٚتضاسَاػعغف ْٛ

ٛبيؿيغآٓبتٞعيثبيـتيثالكبهِٚٓشبثغٙعٝيإٓ ايـتگبٙ

گٞٗٚٓٞاعصعاصيٞآٓبتٞعي كغًبٗؾعاهغغٗٔبيضٝصعايٖ

ٓٞظقاؿتٓغاتتعاؿغيؼًبثٚٓضيغيتآٞعكغًبٗؾٝ

عٝاثظثيٖأَُِٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖگؼاعف

..ٗٔبيض

ٛغايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعيثبيضتغتيجبتالػّ- 61هبدٍ 

جٜتجِٞگيغياػاٗتلبعٗبسٞاؿتٚكبَٓاٗتلبعسبعجاػ

SPURIOUSٝاٗتلبعاضبكيOUT OF BAND EMISSIONثبٗض

سٞصٓلتَٔثغاٗتلبعٛبعٓٞٗيي،اٗتلبعپبعاػيتيي،

دبهِضغةٛبياي٘تغٓضٝالؿيٕٞٝدبهَضغةٛبيتجضيَكغًبٗؾ

.اؿتصعدضثبالتغاػؿغخٓجبػعاثضٛض

آٗتٜ٘بيٓ٘وٞثٚصعٛغايـتگبٙآٓبتٞعيثبيض- 62هبدٍ 

ثبٓلشوبتك٘يٓ٘ضعجٚصعٓلشوبتك٘يايـتگبٙ

عاصيٞآٓبتٞعيتغجينٗٔبيضٝاػاتوبٍآٜٗبثٚكجٌٚ

.ثغمٝسغٞطاعتجبعيجِٞگيغيكٞص



ٓتغٝثغاي"600"دضاًثغاعتلبعآٗتٖٛب- 63هبدٍ 

آٗتٖٛبئيًٚثٚكبهًِٚٔتغاػٗيًْيِٞٓتغاػيي

ٓتغتجبٝػ"15"كغٝصگبٙٓـتوغگغصيضٙاؿتٗجبيضاػ

.ٗٔبيض

ٓشبعجتـييغٓذَصؿتگبٙٛبيعاصيٞآٓبتٞعيصع-64هبدٍ 

هٞعتادتٔبٍايجبصسغغيبٓؼادٔتثغايؿبيغصؿتگبٙٛبي

ٓشبثغاتيٓثَاٗٞاعگيغٗضٙٛبيهٞتيٝتوٞيغيٝؿيغٙٝ
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چ٘يٖتذويَاجبػٙثغايٗوتآٗتٖٛبٝيبػجٞعصاصٕ ْٛ

ػٜضٙٙٛبيٓتؼِنثٚاكشبمة ؿيْاػعٝيؿبستٔبٕ

.صاعٗضگبٕپغٝاٗٚآٓبتٞعيٓيجبكض

ٝعٝصٛغٗٞعصؿتگبٙٛبيكغؿت٘ضٙٝگيغٗضٙ- 65هبدٍ 

عاصيٞآٓبتٞعيثًٚلٞعٝيبسغٝجآٜٗباػًلٞعٝيبٛغ

ٗٞعٗوَٝاٗتوبٍٝكغٝفآٜٗبثٚؿبيغعاصيٞآٓبتٞعٛب

ٓجبػثبًـتاجبػٙهجِياػٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖ

.اٗجبّگيغص

هقزرات ايستگبٍ ُب - فصل پٌجن

ٛغعاصيٞآٓبتٞعثٚٝؿيِٚييٓؼغفيبػالٓت- 66هبدٍ 

ًٚاػعغفٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلСALL SIGNٖسغبة

تؼييٖسٞاٛضكضٓلشنٓيگغصصٝآٓبتٞعٛبٓٞظقٛـت٘ضًٚ

هجَٝثؼضاػاعؿبٍٛغپيبّٓؼغفسٞصعآشبثغٙ

ٓؼغفايـتگبٙثبيـتيدضاهَصٙصهيوٚييثبع.ٗٔبي٘ض

.ػٓبٕاعؿبٍپيبّتٌغاعكٞص صع

تب"5"ؿغػتٓشبثغٙٓؼغفصعٓشبثغاتٓٞعؽثيٖ- 67هبدٍ

.ًِٔٚصعصهيوٚٓيجبكض"20"

هٞعتعٓؼ،ً٘بيٚٝيبدبٝيٙاعؿبٍپيبّة- 68هبدٍ 

اعالػبتٓذغٓبٗٚٛٔچ٘يٖثٌبعثغصٕصؿتگبٙعٓؼً٘٘ضٙ

.ثغايًِيٚايـتگبٙٛبيعاصيٞآٓبتٞعيٓٔ٘ٞعٓيثبكض

ثضيٜياؿتاؿتلبصٙاػًضٛبيٓتضاٍٝعاصيٞ-تجوغٙ

.آٓبتٞعيثغايآٓبتٞعٛبٓجبػٓيجبكض

ٛبيعاصيٞآٓبتٞعيثبيـتياػٓٞضٞع پيبّ-69هبدٍ 

سبعجٗجبكض("34ٓ٘ضعجصعٓبصٙ)كؼبُيتعاصيٞآٓبتٞعي

ٓگغصعٓٞاعصاضغغاعيجٜتٗجبتاػسغغؿيَٝػُؼُٚٝ

.يبدٞاصثٓلبثٚإًٓٚثغٞععايگبٕاٗجبّسٞاٛضگغكت

ايـتگبٙٛبيعاصيٞآٓبتٞعيٗجبيضصعجٜتٝ- 70هبدٍ 

ثغايتجِيؾٝٗلغػٔٞٓيٝپشقاسجبعٝآگٜيتجِيـبت

ًبععٝصٝٛٔچ٘يٖ اجتٔبػي،تجبعتيٝؿيغٙثٚ ؿيبؿي،

اؿتلبصٙاػايـتگبٙثغايثٜغٙثغصاعيػٔٞٓيٓٔ٘ٞع

.ٓيثبكض

ايـتگبٙٛبيعاصيٞآٓبتٞعيٓجبػٗيـت٘ض- 71هبدٍ 

پيبّٛبييثٚهٞعتثشقٗبٓٚػٔٞٓيثغايؿبيغآٓبتٞعٛب

ٝپيبّٛبثبيضكوظسغبةثٚيييبچ٘ض.اعؿبٍٗٔبي٘ض

.ايـتگبٙآٓبتٞعيعغفاعتجبطثبكض



ثًٚبعثغصٕهلذبتيبٗٞاعٛبيپغكضٙؿيغ-72هبدٍ 

ٓـتٜجٖٝؿيغٓتذغىثغايآػٓبيقٝٓؼغكيايـتگبٙٛبي

عاصيٞآٓبتٞعيآػاصثٞصُٙٝيثغاياؿتلبصٙٛبيتلغيذي

.ٓجبػٗٔيثبكض

ٝػاعتپـتٝتِگغافٝتِلٖٓيتٞاٗضصعهٞعت- 73هبدٍ 

ٛبيؿيغاٗتلبػيٓجٞػ ٗيبػٓٞؿـبتآٓٞػكيٝيباٗجٖٔ
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ٛبيآٓٞػكيعاصيٞآٓبتٞعيصعثبٗضٛبيعاصيٞ كؼبُيت

آٓبتٞعيعاث٘بّاكشبمٓظًٞعثبيـتيصاعايپغٝاٗٚ

صاعايپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعي.عاصيٞآٓبتٞعيثبك٘ض

.ثبك٘ض

ؿيؾيبتلٌيَٛغٗٞعصٝعٙيبًالؽيبأت-تجوغٙ

آٓٞػكگبٙثغايآٓٞػفكٖعاصيٞآٓبتٞعيػالٝٙثغاجبػٙ

هالحًٍٓٞٞثًٚـتاجبػٙهجِياػٝػاعتپـتٝ ٓوبٓبتطي

.تِگغافٝتِلٖٗيؼٓيجبكض

عاصيٞآٓبتٞعيثبيضاهَٝكتًٞپيپغٝاٗٚ- 74هبدٍ 

ؿيؾايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعيسٞصعاصعأعاصيٞآٓبتٞعيت

 .ايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعيٗوتٗٔبي٘ض
هسئْليتِب  

عػبيتٓوغعاتػٔٞٓيصاسِيٝثيٖأُِِي- 75هبدٍ

عاصيٞئيثغايتٔبّصاعٗضگبٕپغٝاٗٚآٓبتٞعياُؼآي

.اؿت

صاعٗضگبٕپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيٓجبػٗيـت٘ض- 76هبدٍ

عاصعصؿتغؽاكشبهي صؿتگبٙٛبيثيؿيْٓٞجٞصصعايـتگبٙ

ًٚصاعايگٞاٛي٘بٓٚعاصيٞآٓبتٞعيٗٔيثبك٘ضهغاع

.صٛ٘ض

صاعٗضگبٕپغٝاٗٚعاصيٞآٓبتٞعيٓجبػٗيـت٘ض- 77هبدٍ 

پيبّٛبييًٚٓغثٞطثٚآٜٗبٗٔيثبكضاػايـتگبٙسٞص

صعيبكتٗٔٞصٙٝاگغچ٘يٖپيبّٛبييصعيبكتكضثٚ

ٝجٚٗجبيضٓتٖيبعئٞؽٓغبُتإٓعاجؼًاًٝالًثٚ ٛيچ

ًـيجؼٓوبٓبتعؿٔيٝصُٝتيكبفٗٔٞصٙٝيباػعٝي

.آٜٗبٗـشٚثغصاعيٗٔبي٘ض

تٔبؽايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعيثبايـتگبٙٛبي- 78هبدٍ 

ٓگغصعدٞاصثؿيغٓتغهجٚ.ثبكض ؿيغآٓبتٞعيٓٔ٘ٞعٓي

ثٔ٘ظٞعآضاصٝٗجبتجبٕ...ٛٔچٕٞؿيَٝػُؼُٚٝ

.اكغاص

ٛغايـتگبٙعاصيٞآٓبتٞعيثبيـتيصاعايصكتغ- 79هبدٍ 

ٗٚثٚهٞعتاٝعام)گؼاعفعٝػاٗٚثٚهٞعتٓجِض

ثبكضًٚصعإٓاعالػبتالػّصعٓٞعصًِيٚ(جضاگبٗٚ

اعتجبعبتإٓايـتگبًٙٚدضاهَكبَٓتبعيزٝؿبػت

ثغهغاعياعتجبطثبٗضكغًبٗؾٝٓلشوبتعغفتٔبؽ،تٞؿظ

عٞعٓغتتثجتٝآضبءگغصيضٙٝٛٔٞاعٙٙعاصيٞآٓبتٞعية

ثغايثبػعؿيآٓبصٙثبكضصكتغگؼعافعٝػاٗٚهجَاػ

ٝؿيِٚاصاعًَٙاعتجبعبتعاصيٞئيٝصع اؿتلبصٙصعٓغًؼ

ٛبٝؿيِٚاصاعاتًَٓشبثغاتٓذَ،ثغگكٔبعيٝ كٜغؿتبٕ

.ٜٓٔٞعسٞاٛضكض

صكتغگؼاعفثبيضالاهَثغايٓضتييؿبٍ-80هبدٍ

يهِْسٞعصگيتٗگٜضاعيكضٙٝٓغبُتٓ٘ضعجصعإٓثبيؾ

.  ٗضاكتًٚٝبٓالًسٞاٗبثبكض
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عاصيٞآٓبتٞعٛبٓٞظقٛـت٘ضصعهٞعتٓلبٛضٙ- 81هبدٍ 

تشِقاػٓوغعاتايٖآئيٖٗبٓٚٓٞاعصإٓعاثٚاصاعًَٙ

.اعتجبعبتعاصيٞئياعالعصاصٙ،ٓتشِقعآؼغكيٗٔبي٘ض

عاصيٞآٓبتٞعٛبصعهٞعتػالهٚثٚكغًتصع- 82هبدٍ 

ٛبيصؿتٚجٔؼييبٓغاؿْسبم ثغگؼاعيكؼبُيت

عاصيٞآٓبتٞعيثبيضهجالًاػاصاعًَٙاعتجبعبتعاصيٞئي

.ٓجٞػالػّعاًـتٗٔبي٘ض







ًخست ّسيز  

هيزحسيي هْسْي 







 










 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 





ARTICLE 25 

Amateur services 

Section I − Amateur service 

25.1 § 1 Radio communication between amateur stations of different countries shall 

be permitted unless the administration of one of the countries concerned has notified that it 

objects to such radio communications.     (WRC-03) 

25.2 § 2 1) Transmissions between amateur stations of different countries shall be 

limited to communications incidental to the purposes of the amateur service, as defined in 

No. 1.56 and to remarks of a personal character.     (WRC-03) 

25.2A  1A) Transmissions between amateur stations of different countries shall not 

be encoded for the purpose of obscuring their meaning, except for control signals exchanged 

between earth command stations and space stations in the amateur-satellite service.     (WRC-03) 

25.3  2) Amateur stations may be used for transmitting international 

communications on behalf of third parties only in case of emergencies or disaster relief. An 

administration may determine the applicability of this provision to amateur stations under its 

jurisdiction. (WRC-03) 

25.4 (SUP - WRC-03) 

25.5 § 3 1) Administrations shall determine whether or not a person seeking a 

licence to operate an amateur station shall demonstrate the ability to send and receive texts in 

Morse code signals.     (WRC-03) 

25.6  2) Administrations shall verify the operational and technical qualifications 

of any person wishing to operate an amateur station. Guidance for standards of competence may 

be found in the most recent version of Recommendation ITU-R M.1544.     (WRC-03) 

25.7 § 4 The maximum power of amateur stations shall be fixed by the 

administrations concerned.     (WRC-03) 

25.8 § 5 1)  All pertinent Articles and provisions of the Constitution, the Convention 

and of these Regulations shall apply to amateur stations.     (WRC-03) 

25.9  2) During the course of their transmissions, amateur stations shall transmit 

their call sign at short intervals. 

25.9A § 5A Administrations are encouraged to take the necessary steps to allow amateur 

stations to prepare for and meet communication needs in support of disaster relief.     (WRC-03) 

25.9B § 5B An administration may determine whether or not to permit a person who has 

been granted a licence to operate an amateur station by another administration to operate an 

amateur station while that person is temporarily in its territory, subject to such conditions or 

restrictions it may impose.     (WRC-03)  



Section II − Amateur-satellite service 

25.10 § 6 The provisions of Section I of this Article shall apply equally, as appropriate, 

to the amateur-satellite service. 

25.11 § 7 Administrations authorizing space stations in the amateur-satellite service 

shall ensure that sufficient earth command stations are established before launch to ensure that 

any harmful interference caused by emissions from a station in the amateur-satellite service can 

be terminated immediately (see No. 22.1).     (WRC-03) 
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