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  רכבכלי   ב  הנייד הרדיו  ראשית
 4X4FW    ––––אברהם אמיר אברהם אמיר אברהם אמיר אברהם אמיר 

  
תחנת טלגרף  באנגליה נההתקי     מרקוני מרקוני מרקוני מרקוניוליאמווליאמווליאמווליאמו''''גגגגהחברה של , 1901190119011901בשנת 

מטרת . כלי הרכב הראשונים שפעלו עם מנוע קיטור באחד מ ניידתאלחוטית
 הטלגרף האלחוטי .  ניידהניסוי הייתה קשר בטווחים קצרים לשימוש צבאי

 צורך  בהם היה,גלים ארוכים ב מבוסס על משדרי ניצוצות היהבימים ההם
אנטנה דרך להקטין את מימדי ה חיפש מרקונימרקונימרקונימרקוני . מאודהטים ארוכחובאנטנת 

  המותקן גדולהוא תכנן אנטנה העשויה מגליל מתכת. שתותקן על גג כלי הרכב
. גליל האנטנה הושכב על הגג, בזמן נסיעה. מבודד מגוף כלי הרכבו תאנכי

  . מ"ק 30000טווח לם אלה הצליחו להעביר מסרים בטלגרף בניסויי
  
  

מהלך מלחמת העולם הראשונה הצבא ב
טלגרף אלחוטי מכשירי קין תההבריטי 

 ווט על    ,5005005005001 בהספק שידור של יםנייד
 ליכה הקדמי קרוןה. סוסים עגלות גבי

צבאי ניצוצות  )משדר-מקלט (ש"מקמ
 להכי האחורי קרוןה. ימרקונמרקונמרקונמרקונמתוצרת 

 נתקלש וניתן "המקמ להפעלת מצברים
למדינות  אלחוטיהטלגרף הות עגלאנגליה ספקה את  .להטענת המצברים  מחוללקרון  לוחברלכדי  תווא

  .ראשונהההברית במלחמת העולם 
  

 1907190719071907בשנת . יורק-ניו, מלונג איילנד    Alfred Grebe במכונית היה  טלפון-רדיוקשר  ולעיהפשאחד החלוצים 
 הוא תכנן ובנה משדר 1919191919191919בשנת . מקלטי רדיו עם שפופרותבנה קלטי גביש ובהמשך  מהרכיב 12121212כשהיה בן 

 המקלט .שהיה מוקצב לחובבי רדיו ותחנות ניסיוניות)  מטר150150150150(ץ " מה2ומקלט לקשר אלחוט דיבור בתדר 
לפון ט- במכוניתו לצורך ניסויי קשר רדיוAlfred Grebeאת הציוד הזה התקין .   עם ווריומטרTRFהיה מסוג 

אנטנת ששה . מתח ההסקה לשפופרות המשדר והמקלט סופקו ממצבר והמתח הגבוה סופק מדינמוטור. נייד
  . חוטים נמתחה על מסגרת מעל המכונית

   

       
     

 ך על מהלAlfred Grebeפורסמה כתבתו המפורטת של , Radio Amateur News של 1919191919191919בגיליון אוגוסט 
בכתבה זו הוא הביע את חזונו שקשר רדיו טלפון . וטלפון הנייד במכונית-של הרדיוההתקנה וההפעלה , הבניה

בתקופה זו היה אלפרד  .קווי טלפוןגיע באליהם לא ניתן לה, במקומות מרוחקיםישמש לקשר יופעל במטוסים ו
תיים המפעל שלו המשיך בייצור מקלטי רדיו בי. אשר יצרה ציוד קשר לחובבי רדיו    A.H. Grebeבעל חברת 

  . שנחשבו לאיכותיים מאוד בשנות העשריםTRFמסוג 
  

 בתיבת  Douglas הצבא הבריטי צייד תלת אופנועים מסוג1920192019201920בשנת 
מושב  .מרקונימרקונימרקונימרקונימתוצרת חברת      B1 Mk2ש טלגרף אלחוטי דגם "מקמ

    B1 Mk2דגם ש "תיבות מקמ .ל נמצא על המשטח הצידיהמפעי
  .דותיפרו    על גבי סוסים    במקור    הותקנו
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 הרדיו יעם תחילת שידור ,טכנאים חובבים בוצעו על ידי  במכוניות הראשונים להפעלת מקלט רדיוייםסוהני
בניסויים הראשונים . בימים ההם מקלטי הרדיו הביתיים פעלו באמצעות סוללות. 1920192019201920  בשנתיםהציבורי

, בהפעלה ביתית. נהאך הבעיה העיקרית הייתה האנט, התקינו במכונית את מקלט הרדיו הביתי עם סוללותיו
הייתה , םחובביהטכנאים הבין הפתרונות שמצאו . אנטנת חוט ארוכה מאוד עם חיבור הארקהותקנה על הגג ה

  .כריכות שהותקנה על גג המכונית-אנטנת לולאה ספירלית רבת
   

" פורד"גו התקין מקלט רדיו המופעל בסוללות במכונית אפרוסט ממועדון הרדיו בשיק' ורג' ג::::1922192219221922    שנת
ועל גג המכונית הותקנה אנטנת מסגרת " 30דיימלר לייט "במכונית " 8 מרקונימרקונימרקונימרקוני"באנגליה הותקן רדיו . Tמדגם 
בתוספת מחיר של " ווסטינגהאוז"עם מקלט רדיו " ולטרשב"ב ניתן כבר לרכוש מכוניות נוסעים "בארה. גדולה

  . דולר200200200200
        

בחלק מהמכוניות שספקה  Marconyphone V2S  רדיוימקלטהתקינה באנגליה " דיימלר"חברת     ::::1923192319231923    תתתתשנשנשנשנ
        .מחירה הגבוה בגלל    פציה זו בוטלהו א. אחוזים ממחיר המכונית25 שלתוספת מחיר ב
        

הותקן " בל לבורטוריס"טלפון נייד של -מכשיר רדיו: : : : 1924192419241924    שנת
                                                                    ).                                         בתמונה משמאל(במכונית עם אנטנת לולאה מסתובבת 

  
שלו פטנט ה בורב ע" קבל אישור בארה: 1921921921926666William Heina שנת

        .Heinaphoneאת חברת ייסד מקלט רדיו למכוניות ול
        

אוטומוביל רדיו אוטומוביל רדיו אוטומוביל רדיו אוטומוביל רדיו """"ב ייסד את חברת " בארהראסל פלדמןראסל פלדמןראסל פלדמןראסל פלדמן: : : : 1927192719271927    שנת
. TRANSITONEדגם  למכוניות ולייצור מקלטי רדי    ARC """"קורפקורפקורפקורפ

  הרשוםבעלת הפטנט (Heinaphone רכשה את חברת ARCחברת 
  ). למקלטי רדיו במכוניות

  
וסביר ) שהייתה יצרנית מובילה של מצברי רכב( PHILCOעל ידי חברת נרכשה  ARCחברת     :1930193019301930    שנת

הפכה     PHILCO חברת .ותלהניח שמטרת הרכישה הייתה קבלת הבעלות על הפטנט הרשום של הרדיו למכוני
 שייצרה םדגמי ב ב ב בTRANSITONEלחברה הראשונה לייצור המוני של מקלטים למכוניות והשתמשה במותג 

  . ים הבאותשנב
 

 

                                                                                                               

 

 

                Crosley Roamio 91 (1931)                  TRANSITONE (1930)                 Silver Marshall “Auto 770” (1929) 

  
    135135135135----45454545 וולט ומתח גבוה של 5.05.05.05.0- ו2.52.52.52.5 של  ישירהשפופרות הטריודה של שנות העשרים פעלו עם מתח הסקה

בהפעלת מקלט . עוצמת השמע שהפיקו הטריודות האלה הייתה נמוכה מאוד. ת יבשותשסופקו מסוללו, וולט
. די להתגבר על רעש המנוע ורעש הרקע בזמן נסיעהכיותר גבוהה  צורך בעוצמת שמע שי, רדיו במכונית

 וולט להספקה ממצבר המכונית שהיה בתקופה זו 6.36.36.36.3פותחו שפופרות חדשות עם מתח הסקה של , לצורך זה
.  וולט ומעלה200200200200המתח הגבוה סופק מדינמוטור או ממעגל רטט ושנאי שסיפק מתח של .  וולט6666תח בעל מ

 ובהמשך הוכנסו השפופרות החדשות עם הביצועים המשופרים הוכנסו לשימוש במקלטי הרדיו למכוניות
  .  מתח הרשתב כאשר החלו לפעול ,מקלטי הרדיו הביתייםב  גםשימושל
  

הציע למפקד המשטרה הפעלת שידור , םגו שפעלה בגלים בינונייא בשיקWGNדיו מנהל תחנת הר ::::1929192919291929    שנת
 גואת שיקהרעיון התקבל על ידי משטר. WGN  הרדיושוטרי ובלשי העיר מתחנתמכוניות הוראות והנחיות ל

 הניסוי יצא .WGN  הרדיותחנתבמימונה שלדיו בשמונה מכוניות משטרה והוחלט על ניסוי בו יותקנו מקלטי ר
  . Sparks-Withingtonמתוצרת     AR-50מקלטי רדיו דגם  של  ם עם התקנתרךלד
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השידור השוטף הופסק וההוראות שודרו , WGNגו לאולפן אמשטרת שיקמכשהודעה על אירוע הגיעה 
מפקד המשטרה . מכוניות המשטרה המצוידות במקלט רדיו הגיעו לאתרי האירועים תוך דקות. םלשוטרי

לצייד מספר גדול של מכוניות משטרה כדי מיוחד בקש את מועצת העיר לאשר תקציב , תוצאותהמעודד מה
. ש תחנות שידור שפעלו בתדרי משטרה מיוחדיםוגו הקימה שלאומשטרת שיקהתקציב אושר . במקלטי רדיו
 רב ורק כווני הזה נמשך זמן-השידור החד.  מכוניות סיור ובילוש במקלטי רדיו96969696 צוידו 1930193019301930עד סוף שנת 

  .גואכיוונית ברכבי משטרת שיק- הופעלה רשת קשר דו1939193919391939בשנת 
  

גו החלה בשיווק מקלט א משיק Galvinחברת    ::::1930193019301930    שנת
 .Motorolaהמותג   תחת5T71הרדיו למכוניות שלה מדגם 

ב מסוף המאה התשע "מאוד בארה    נפוצה    הייתה    olaהסיומת 
נים של מקלטי הרדיו הראשו. של מוצרים רבים ה בשמותעשר

RCAשווקו בשמות Aeriola ו -Radiola . היקף השיווק של
פך לידוע מאוד ה גדל מאוד והמותג הזה Motorolaמקלטי 

- החליטה לשנות את שמה לGalvinחברת . ב"ברחבי ארה
Motorola המשיכה להתפתח והפכה לאחת החברה  ומאז

           Galvin של  של  של  של 5T71 הראשון  הראשון  הראשון  הראשון הדגםהדגםהדגםהדגם            .             המובילות בעולםמחברות תקשורת הרדיו הנייד 
 . לקליטה מיטביתכפתורים    3333----2222    צורך לכוון    היה    בהם    TRF קלטי הרדיו לרכב בשנות העשרים היו מסוג מ

  .וון כל מעגלי התהודה בכפתור אחדיפשר כא המ"יןיהטרוד-סופר" הוכנס לשימוש מעגל הבשנות השלושים
ברצפה תיבה ראשית גדולת מימדים שהותקנה מ היו בנוייםת ו למכוני הרדיוימקלט, עד סוף שנות השלושים 

תן ינ, עם המעבר לשימוש בשפופרות יותר קטנות.  ויחידת בקרה שהותקנה בלוח החזיתמתחת ללוח החזית
 נוספו בלוח הבקרה לחצני, תחנות תוך כדי נהיגהה בבחירת ה להקל.היה להתקין את כל המקלט בלוח החזית

  .נסיעהזמן יציבות התדר בשמירת לות  נעות עם ליבםיליל הקבל הסיבובי הוחלף בס.ת מראשמכוונוה תחנות
  

 במיוחד עבור מקלטי Loctal שפופרות עם תושבת נעילה מסוג 1939193919391939ב בשנת " פיתחה בארה Sylvaniaחברת
שר מתח כא.  Loctal מסוג שפופרותשל יצרני שפופרות באירופה פיתחו דגמים אירופיים . מכוניותלרדיו 

 12.6 עם מתח הסקה של  לשימוש בציוד לרכברותפשפו שלגרסאות נוספו ,  וולט12121212-המצבר במכוניות שונה ל
   .וולט

 אמצעהשימוש בשפופרות במקלטי הרדיו למכוניות נמשך עד 
אלה כאשר הטרנזיסטורים החדשים ובמיוחד , שנות הששים

 . האלקטרוניקהמוצרימסוג סיליקון נכנסו לשימוש בכל 
דבר שהקל ,  קטנו מאודיר הטרנזיסטו הרכבהמימדים של מקלט

הרדיו ברכב  מקלטי .על התקנתו בלוח החזית של כל רכב
בדגמים . FM- נוסף תחום הAM-ולתחום ה משיכו להתפתחה
בסוף שנות הששים . Track-8ן לקלטות נגכללו  נחדשיםה

    נגן        .פיליפספיליפספיליפספיליפס של Compact Cassette-נכנסה לשימוש קלטת ה
המקושרת  ותקנת במכוניות מערכת בידור ממוחשבת ובימינו מתלטוקן הנג את ף החליCD-ליטורי התק

   .שהוא מעניקיישומים המגוונות  עם כל ה , החכםהנייד לטלפוןאלחוטית 
ים אזרחיים  הנייד ברכב האלחוטי הקשרמכשירי.  היחיד המופעל ברכב האלקטרונימקלט הרדיו אינו המכשיר

    .תומכוניל הרדיו י מקלטו שעברות טכנולוגיתפתח התו מהלךאת אות עברו, וצבאיים
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