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 محاضرات في األجهزة السمعية والمرئية

 مقدمة 

 فتي الستريع التطتور متع بما يتتالءم، 1المحاضرات لهذه الرابع التحديث تم ،منه   وبعون هللا من بتوفيق

ا  ،التلفتازي االستقبالو اإلرسال في الحديثة التقنيات  ختالل متن قبلنتا متن المقترحتة المفتردات متع وانستجاما

ةوالم   ،الموصل /التقني المعهد في ةاإللكتروني التقنيات قسم   .العراق معاهد لعموم التقني التعليم هيئة من قرَّ

 المشتهد تحويتل متنابتتداءا  وذلتك ؛المحاضترات هتذه تسلستل إعداد في التلفازية اإلشارة تتبع اعتماد تم

، (microphone) الالقطتتةو الكتتاميرا بواستتطة كهربائيتتة إشتتارات إلتت ( وصتتوت صتتورة) هت تتز  تلف   المتتراد

 علتت  الصتتورة مشتتاهدة حتتت  التلفزيتتون جهتتاز بواستتطة االستتتقبال ثتتم ،المتعتتددة قتتهر  ط  ب   باإلرستتال متتروراا 

 .السماعة في الصوت وسماع ،الشاشة

 ( مؤلفة من مقدمة وأربعة فصول:والمرئية السمعية األجهزة محاضرات فيهذه المحاضرات )

والتتزامن  ،والمستح ،المركبتة الفيتديو إشتارة تكتوين من التلفازي النظام أساسيات األول الفصل تناول 

 الثتاني الفصتلفي  أما .التلفزيون جهازعمل  فهم في ألهميتها ؛معرفتها نع للدارس غن  ال التي ،وغيرها

 االستتتتقبال جهتتتاز ومراحتتتل ،ةاالصتتتطناعي األقمتتتار متتتن االستتتتقبال منظومتتتةو ،اإلرستتتالفقتتتد تتتتم دراستتتة 

 إلرستالوأنظمة ا ،واشارة األلوان ،الملونة الكاميرالأل لوان، و خاص الثالث الفصل كان بينما .(التلفزيون)

والتتحكم والنظتام،  ،للشاشات الحديثة األ لوان، والتقنيات ةمرحل :الملون ويشملالتلفازي  االستقبال .الملون

 .تم شرحها في الفصل الرابع الرقمي التلفزيونإضافة ال  

ا لما فيه خير بلدنا وامتنا انه وليُّ ذلك والقادر  عليه. وفقنا هللا جميعا
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  األول الفصل

 التلفزيون نظام أساسيات

  البسيط التلفازي النظام

 والصتتوت ،الكتتاميرا بواستتطة الصتتورة تحويتتل :هتتو البستتيط بمفهومتته التلفتتازي إن النظتتام القتتول يمكتتن

 ثتتم ،أختتر  إشتتارات متتع ينع تتم   بشتتكل تعامتتل .كهربائيتتة إشتتارات إلتت ( microphone) الالقطتتة بواستتطة

 صتورة إلت  التلفزيتون فتي لوتحتوَّ  ،معينتة هوائيات بواسطة تستقبل ثم ،مختلفة بطرق الفضاء عبر ترسل

 .العملية هذه يبين (1-1) والشكل ،السماعة في مسموع وصوت ،الشاشة في مرئية

 

 نظام تلفازي بسيط( 1-1) شكل

  كهربائية إشارات إلى الصوتو الصورة تحويل

 الهواء في تتولد ميكانيكية موجات الصوتية الموجات دعَّ ت   حيث للغاية سهلة الصوت نقل تقنيات إن

 األذن وتتحسس ،الخ... ،المهتزة األغشية الحنجرة، في الصوتية وتاركاأل   العناصر اهتزازات نتيجة

ا ت   المتغيرة السمعية اإلشارات البشرية  الصوت ولنقل ،(20HZ-20KHZ) مقداره تردد في الزمن إل  بعا

 يمكن كهربائية إشارات إل ( الميكرفون) ةالالقط بواسطة الصوتية الموجات لتحوَّ  بعيدة مسافات عبر

  بواسطة إذاعية إشارات إل  السمعية الموجات هذه تحويل أو الهاتف، في كما األسالك عبر إرسالها

 استالم المستقبل في يتم مناسبة، هوائيات خالل من الهواء في ونشرها( modulation) التضمين

 تكبيرها ثم ومن التضمين بإلغاء التردد الواطئة السمعية الموجات وفصل وتكبيرها اإلذاعية الترددات

 .أخر  مرة مسموع صوت إل  لتحويلها السماعة إل  وتغذيتها



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحاضرات في األجهزة السمعية والمرئية  8

 تتغير الصورة ألن ؛السهل باألمر فليس كهربائية إشارات إل  تحويلها بواسطة الصورة نقل أما

 ؛المتحركة الحية للمشاهد الصورة نقاط من نقطة لكل الزمن مع تتغير النقاط إضاءة إن حيث باستمرار

ا ت   المعلومات تلك ترسل أن يجب لذلك  العديد إل  يحتاج المتوازي النظام هذا إن .الصورة نقاط ولكل باعا

 في التغيرات هذه وتحويل النقاط مختلف في اإلضاءة مستويات تحسس ليتم الحساسة المجسات من

 الصورة نقاط من نقطة كل وتسم . كهربائية إشارات إل  الصورة منها تتكون التي للنقاط اإلضاءة

 .(2-1)كما في الشكل  ،1(Pixel) بكسل الصورة بعنصر

 

 (Pixels) نقاط إلى الصورة تقسيم( 2-1) شكل

  الصورة إشارة إنتاج

 :هما كهربائية تغيرات إل  الضوء شدة تغيرات لتحويل الكهرومغناطيسية التأثيرات من نانوع هناك

  الضوئي االنبعاث

 .سطحها عل  الضوء سقوط عند الكترونات تطلق المواد بعض أن عل  ويعتمد 

 يتناسب ،الهدف لوح عل  شحنتها بعض بترسيب التي تقوم اإللكترونات حزمة (3-1)يبين الشكل 

 مجاالت بواسطة الحزمة حركة عل  السيطرة تتم التصوير، تحت المشهد في الضوء شدة تغيرات مع ذلك

 لمنع وذلك ؛اا صفر تساوي بسرعة عليه وتهبط الهدف إل  وصولها قبل طأب  ت   حيث ومغناطيسية كهربائية

 التي العودة رحلة وخالل الهدف من عودتها تتم للحزمة السالب التعجيل وبسبب ،ثانوي انبعاث حدوث

 منه انطلقت الذي المهبط قرب يقع بقطب تصطدم والتركيز اإلنحراف ملفات خالل من ةبدق عليها يطرس  ي  

ا  ا  الراجعة الحزمة في اإللكترونات عدد وبتغير تماما  بدوره هذا .الهدف لوح عل  المترسبة للشحنة طبقا

 .الصورة إضاءة تغيرات يماثل وبشكل القيمة متغير الجامع القطب إل  الداخل التيار سيجعل

                                                           
1 picture element  =Pixel 
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 هذه طرفي عل  يظهر الذي المتغير الجهد فان وبالنتيجة مقاومة خالل التيار هذا يمرر النهاية في 

 .الصورة إشارة سيمثل المقاومة

 

 االنبعاث الضوئي( 3-1) شكل

  الضوئية الموصلية

ا ط   للضوء الحساس السطح مقاومة أو موصلية تتغير حيث  .عليه المركزة الضوء لشدة بقا

 التوصتتيل متتادة ختتالل التيتتار ستتريان تستتببالتتتي  الماستتحة ةاإللكترونيتت الحزمتتة يبتتين (4-1)الشتتكل 

ا  التيار هذا سعة وتتغير ،الضوئي  موصلية أن وبما ،المختلفة النقاط عند السطح سيبديها التي للمقاومة طبقا

ا ت   تتغير المادة  المتغيتر التيتار إن ،المشتهد إضتاءة تغيترات مثلتست التيتار قيمة فان ؛عليها الساقط للضوء بعا

. التيتار ممتر متع التوالي عل  تربط حمل مقاومة خالل من يسلط مستمر جهد تأثير تحت ممره سيكمل هذا

 .  الصورة إشارة سيمثل الحمل مقاومة طرفي عل  يظهر الذي أآلني الجهد إن

 

 الضوئية الموصلية( 4-1) شكل



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 Vidiconالفيديكون 

 ،تصتميمها وبستاطة ،حجمهتا بصتغر تمتتاز لتذلك ؛الضتوئية الموصتلية خاصتية الكاميرا هذه خدمست  ت    

 .متنقلة ككاميرا وتستعمل

 متن المتنعكس الضتوء عيتبتجم العدستة تقتوميوضح األجزاء الرئيسة لكتاميرا الفيتدكون.  (5-1)الشكل 

 توصتيل طبقتة علت  يحتتوي الهتدف الهتدف، علت  الزجتاجي اللتوح عبتر وإستقاطه تصتويره المتراد الجسم

 يغطتي( اإلشتارة قطتب) شتفاف موصتل شتريط علت  تترستب أختر  سبائك أو السيلينوم من رقيقة ضوئية

 .للوح الداخلية الجهة

تت   اإللكتترون قتاذف متن المنطلقتة اإللكترونات حزمة   مغناطيستي مجتال ستطةابو الهتدف مستحوت   زرك 

 .(األنبوب حول توضع وعمودية أفقية انحراف ملفات) خارجي ملف عن ناتج منتظم

 من مستمر تجهيز مصدر إل  اإلشارة بقطب متصلة تكون التي الضوئية للطبقة الصورة جهة تربط

 في اإلضاءة تغييرات تمثل التي الصورية اإلشارة عل  الحصول يتم حيث ،(RL) الحمل مقاومة خالل

 .المصور المشهد

 

 الفيديكون كاميرا أنبوب( 5-1) شكل
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 الفيديكون عمل مبدأ

 التي العناصر مقاومة فتنخفض ،الحساس الهدف عل  التصوير تحت المشهد من الساقط الضوء يركز

 إلتت  نقطتة متن المقاومتة فتختلتف ،المشتهد عناصتر متتن الستاقطة اإلضتاءة شتدة حستب الضتوء عليهتا ستقط

 الهتتدف أن ونالحتت  ،بالشتتحنات للمشتتهد مماثلتتة صتتورة عليتته تكتتون وبتتذلك ؛الحستتاس الهتتدف علتت  أختتر 

 .الحمل مقاومة خالل من المصدر جهد مع يتصل الذي اإلشارة لوح مع موصول الحساس

 علت  الحستاس الهتدف علت  نقطة لكل الجهد مقدار يعتمد حيث ،الهدف بمسح اإللكتروني الشعاع يقوم

 فتان المشتهد فتي ابتيض عنصتر متن قويتة أشتعة ستقوط نتيجتة منخفضة المقاومة كانت فإذا ،مقاومتها قيمة

ا  يصبح الجهد  جنتت  ت   وبالتتالي عاليتة مقاومتة ببس  فت   المشهد في السوداء األجزاء أما ،المصدر جهد من قريبا

 الشتتتعاع بواستتتطة الهتتتدف مستتتح يبتتتدأ وعنتتتدما .المنخفضتتتة المقاومتتتة ذات النقتتتاط جهتتتد عتتتن يختلتتتف جهتتتد

 الكترونتات بواستطة جهودهتا تعتديل يتتم مختلفتة جهتوداا  تحمتل التتي منته المختلفة األجزاء ناف اإللكتروني

 .لها اإللكتروني الشعاع مالمسة عند الجهود هذه فتنخفض الشعاع

 لتوح فتي الجهتود لهتذه مكتاف  تيتار إنتتاج فتي تستبب الهتدف متن المختلفتة األجزاء في الجهود تغير إن

 تغيترات متع اللحظيتة قيمتهتا تناستب كهربائية إشارة عل  نحصل وبذلك ؛الحمل مقاومة خالل من اإلشارة

  .(6-1)كما في الشكل  التصوير تحت المشهد عناصر إضاءة

 

 الفيديكون كاميرا أنبوب من اإلخراج إشارة دائرة( 6-1) شكل
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 المركبة الفيديو إشارة

 التلفتازي اإلستتقبالو اإلرستال وعملية ،الصورة بإشارة الكاميرا من عليها حصلنا التي اإلشارة تسم 

 التتي واإلشتارات ،اإلرسال هوائي من وبثها تحميلها قبل الصورة إشارة إل  أخر  إشارات إضافة توجب

 إضتافة بعتد الصتورة إشتارة وتستم  ،اإلطفتاء ونبضات ،التزامن نبضات :هي الصورة إشارة إل  تضاف

 .(7-1) كما في الشكل المركبة الفيديو بإشارة لها اإلطفاء ونبضات التزامن نبضات

 :التالية العناصر من تتكون المركبة الفيديو إشارة أن أي

 الكتتاميرا فتتي تمستتح التتتي الصتتورة معلومتتات تقابتتل وهتتي: Video signalإشتتارة الصتتورة  •

 .الصورة سطوع حسب األبيض إل  الرمادي إل  األسود من وتتراوح

 فتتي واألفقتتي الرأستتي المستتح تتتزامن عتتن المستتؤولة وهتتي: Sync pulses التتتزامن نبضتتات •

 . والمرسل المستقبل

 أثنتتاء الحتتزم إعتتتام عتتن مستتؤولة وهتتي: Blanking pulsesاإلظتتالم( ) اإلطفتتاء نبضتتات •

 جديدة. خطوط لمسح الرجوع

 .الملون لإلرسال األلوان إشارة ذلك إل  يضاف

 

 المركبة الفيديوعناصر إشارة ( 7-1) شكل
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 Scanning  Theالمسح

 ومتقتدمين اليسار أعل  من مبتدئين صفحة عل  معلومات وكتابة لقراءة مشابهة عملية المسح تقنية إن

ا   إشتارات إلت  الصتورة لنقتاط المضتيئة المعلومتات وتتحتول ،اليمتين أستفل باتجتاه النهاية نحو خط تلو خطا

 الجهتة متن الكترونيتة بحزمتة وممستوح جهتة متن المشتهد إلت  معترض حستاس ضتوئي لتوح من كهربائية

 ،سريع بمعدل اليمين إل  اليسار ومن أفقيا بسطر سطراا  المسح يتم .1)كما هو في كاميرا الفيديكون( الثانية

ا  ويكون  . أبطأ بسرعة األسفل إل  األعل  من عموديا

ا سريع يكون الالحق المسح بداية إل  السابق المسح نهاية من المسح حزمة رجوع فترة إن  مقارنة جداا  ا

 ختالل الرجتوع حزمة قطع بواسطة( االرتداد) الرجوع خالل المسح( إظالم) إطفاء ويتم ،األمامي بالمسح

 ختالل المعلومتات إضتاءة لشتدة ةمقستم الصتورة تكون الطريقة بهذه. رأسيالو األفقي المسح ارتداد فترات

 إظهتتار وختتالل ،الصتتورة معتتالم وضتتوح يتتزداد الخطتتوط عتتدد ازداد وكلمتتا األستتطر متتن محتتدد ثابتتت عتتدد

 حزمتتة ستتتقوم بتتذلك ؛اإلرستتال طتترف متتع تتتتزامن التتتي نفستتها المستتح عمليتتات تتتتم المرستتلة الصتتورة

 في لها المقابلة للنقاط نفسها التوهج بيانات بإظهار التلفاز شاشة من الصورة ألنبوبة الماسحة اإللكترونات

ا  المسح معدل ويكون ،(8-1)، الشكل اإلرسال  .الرؤية باستمرار البشرية العين توهم درجة إل  جداا  سريعا

 متالحقة بطريقة عرضها يتم ثابتة صور مجموعة هي التي ،المتحركة المرئية الصورة في يحدث ما وهذا

 .السريعة الصورة حركة تمييز عل  األبصار قدرة لعدم متحركة صور وكأنها تبدو معينة وبسرعة

 

 عملية تزامن المسح بين الكاميرا والشاشة (8-1) شكل

 

 

 

                                                           
 (.11-10صفحة ) 1
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  العالميةالتلفازي  لبثا أنظمة

 ،الواحتدة الصتورة فتي الخطتوط عتدد :االختالفتات هتذه ومتن، مواصتفاتها في العالمية األنظمة تختلف

 :التلفازي للبث يستخدمان نيعالمي نينظام إن هناك القول ويمكن .الثانية في المسطرة الصور وعدد

ا خط( 525) النظام هذا يستخدم :1(FCC) األمريكي النظام •  فتي صتورة( 30) و صورة لكل ا

 .ثانيةال

ا خط( 625) النظام هذا يستخدم :2(CCIR) األوربي النظام •  فتي صتورة( 25) و صورة لكل ا

 .ثانيةال

 بالشترح نتطترق سوف لذا ؛(CCIR) األوربي النظام هو العراق يف المستخدم التلفازي البث أن وبما

ا خط( 625) لنظام  .ثانيةال في صورة( 25) و صورة لكل ا

  المسح أنواع

 :هما اإللكتروني المسح عملية في استخدمتا ناطريقت هناك

 P)) ((Progressive scanning( التقدمي المسح) أو الكهروستاتيكي المسح

ا  الخطوط تسطير يتم المسح من النوع هذا في  االنتهتاء يتتم أن إلت ...( 6-5-4-3-2-1) ختط بعتد خطتا

 .(9-1)في الشكل كما ، وهكذا جديدة صورة لرسم البداية نقطة إل  الشعاع يرتد ثم ،الصورة رسم من

 

 ((P ( المسح التقدمي9-1) شكل

ا  (P) التقدمي المسح نظام إن  متن ويعتبتر HDTV)3( الوضتوح عتالي التلفتاز أجهزة في يستخدم غالبا

 .لكتروستاتيكيإلا اإلنحراف في ويحدث التلفازي المسح أشكال ابسط

                                                           
  The Federal Communications Commission  = FCCليةالفيدرا االتصاالت لجنة 1
  CCIR = Consultative Committee on International Radio الدولية للراديو االستشارية اللجنة 2
3 = High Definition TV HDTV 
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 .(10-1)الشتكل كما هتو واضتح فتي  رأسيالو األفقي اإلنحراف ألواح عل  المنشار سن موجة تسلط 

 ؛اليمين إل  اليسار من ثابتة بسرعة (المنشار سن موجة) الجهد هذا تأثير تحت اإللكتروني الشعاع يتحرك

 اليستتار إلتت  اليمتتين متتن كبيتترة بستترعة اإللكترونتتي الشتتعاع يرجتتع وبعتتدها الفعتتال األفقتتي المستتح يتتتم وبتتذا

 ترجتتع ثتتم األستتفل إلتت  األعلتت  متتن فيتتتم رأستتيال المستتح أمتتا .(9-1)كمتتا فتتي الشتتكل  االرتتتداد هتتذا ويستتم 

 .رأسيال االرتدادب ذلك ويسم  األعل  إل  األسفل من اإلشارة

 

 الكهروستاتيكي المسح( 10-1) شكل

 interlaced scanning))( (iالمسح الكهرومغناطيسي أو )المسح المتشابك( 

 .(11-1)في الشكل  كما مجموعتين: إل  المسح خطوط تقسيم يتم المسح من النوع هذا وفي

 (الفردي المجال) األول المجال وتسم  ...(5-3-1) الفردية الخطوط •

 (الزوجي المجال) الثاني المجال وتسم  ...(6-4-2) الزوجية الخطوط •

 ....(6-5-4-3-2-1) الخطوط تصبح أي( إطار) صورة ليكونا بعضهما مع يتداخالن نالمجاال

 

 ( (i( المسح المتشابك11-1شكل )
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 التلفازيتة الصتورة إلرستال التالزم الترددي النطاق تضييق اجل من( i) المتشابك المسح نظام خدمست  ي  

ا   ستن موجتة إلت  رأستيالو األفقتي اإلنحتراف ملفتات توصل حيث، العادية التلفاز أجهزة في يستخدم وغالبا

ا لتغير متغير مغناطيسي مجال لتوليدـ  (12-1)كما في الشكل ـ  المنشار  تحريك ذلك عن فينتج ؛التيار تبعا

 معلومتات تحمتل التتي الخطتوط تستطير علت  يعمتل ممتا ،رأستيوال األفقتي االتجتاه في اإللكتروني الشعاع

ا  الصورة   .الصورة تكتمل حت  مجال بعد ومجاالا  خط بعد خطا

 

 لمسح الكهرومغناطيسي( ا12-1) شكل

 المجتال فتي اإللكترونتي الشتعاع حركتة تبتدأحيتث  (.13-1يوضتحها الشتكل )طريقة المسح المتشتابك 

 المجتال بمستح الشتعاع يبتدأ ثتم، األخيتر الفردي الخط منتصف في وتنتهي العليا اليسر  الزاوية من األول

 ثتم، األخيتر الفتردي الختط متن المتبقتي النصتف أوالا  فيمستح للصتورة األعلت  الطترف منتصتف من الثاني

العليتا  اليستر  الزاويتة إلت  منهتا ليعتود الستفل  اليمن  الزاوية في حركته وتنتهي الزوجية الخطوط يمسح

 .التالي الكامل الصورة مسح يبدأ هنا من

 

 ( طريقة المسح المتشابك 13-1) شكل
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( الفردية الخطوط) فردي أحدهما مجالين من صورة كل تتكون ،(14-1)الشكل  في موضح كما

 لتوليد اإلبصار لمداومة المشاهد عين في صورة كل مجالَّي وبتداخل( الزوجية الخطوط) زوجي واآلخر

 .المتشابك المسح في كاملة واحدة صورة

 

 المتشابك المسح عملية ( خط يمثل21لـ ) مبسط رسم (14-1) شكل

 Scanning periodsالمسح  فترات

 الممستوحة الخطتوطعتدد  يساوي الواحدة الثانية في األفقي المسح إشارة من الالزمة الموجات عدد إن

 .األفقي المسح إشارة تردد ذلك ويسم  الواحدة الثانية في

 ثانية/المسطرة الصور عدد×  الصورة في األفقية الخطوط عدد=  األفقي المسح تردد

  fh = 625×25 = 15625 HZ               األفقي المسح تردد

   th = 1/fh = 1/15625 = 64µS   الواحد األفقي الخط زمن

 التتردد هتذا إنتتاج ويتتم .االرتتداد فتترة إلت  إضافة الخط مسح فترة يشمل( مايكروثانية64) الزمن هذا

 .(15-1)، كما في الشكل األفقي اإلنحراف مذبذب من( المنشار سن موجة)

 

 موجة االنحراف االفقي( 15-1) شكل 
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 .للصورة المكونة المجاالت عدد×  الثانية في المسطرة الصور عدد = رأسيال المسح إشارة أما

       fv = 25×2 = 50 HZرأسيال المسح إشارة تردد  

 tv =1/fv = 1/50 = 20 mS             المجال زمن  

 التتردد هتذا إنتتاج ويتتم، الشتعاع ارتتداد وفتترة المجتال تستطير فتترة يشتمل( ثانية ملي 20) الزمن هذا

 .(16-1)كما في الشكل  ،رأسيال اإلنحراف مذبذب من( المنشار سن موجة)

 

 ( موجة االنحراف الراسي16-1) شكل

 Synchronizing التزامن

 والشتعاع ،الكتاميرا فتي الهتدف لتوح يمستح التذي اإللكترونتي الشتعاع حركتة بتين التوافق هو :التزامن

 نبضتة ترستل ذلتك اجتل ومن. التلفاز في المهبط أشعة أنبوبة في الفسفورية الشاشة يمسح الذي اإللكتروني

 تظهتر ال وحتت  ؛كامتل مجتال كتل مستح انتهتاء بعتد ةرأستي تتزامن ونبضتة ،أفقتي خط كل بعد أفقية تزامن

 كل مسح إنهاء بعد الشعاع عودة فترات أثناء ترسل فإنها الصورة معالم في ثرةمؤ   وتكون التزامن نبضات

 علت  الصتورة إشتارة متع ةرأستيوال األفقية التزامن نبضات وتعمل .اإلطفاء نبضات خالل مجال وكل خط

 .التلفازي المستقبل في رأسيوال األفقي المسح إشارتي وطور تردد ضبط

  األفقي التزامن

 إل  اليمين من الشعاع يرجع وعندما مسح خط كل بعد اليمين إل  اليسار من تظهر الصورة معلومات

 .الشتعاع رجتوع فترة أثناء الشاشة عل  معلومات أي تظهر ال أي ؛طمست   اإلشارة( عالية بسرعة) اليسار

 العاليتة سترعته رغتم جديتد ختط مستح ليبتدأ اليسار إل  اليمين من األفقي المسح في الشعاع رجوع فترة إن

ا  تستغرق أنها إال  لكتن، الصتورة معلومتات متن جزء ضياع أي( فعالال غير الزمن) الزمن هذا يسم  زمنا

 يقلتل األفقتي اإلطفتاءف هتذا علت ، الشاشتة علت  تظهر التي الصورة عل  محسوس بشكل يؤثر ال جمالإلبا

ا  وتساوي لخطا الرتداد الالزمة الفترة وهي( ٪18) بمقدار للصورة األفقية التفاصيل  (.12µs) تقريبا



 

 حسين حماد الهالل
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 أقسام: ثالثة إل ( اإلطفاء) اإلظالم نبضات وتقسم 

 المرسلة من ترسل مهمة قصيرة نبضات هي :Horz. Sync. Pulse الخط تزامن نبضة •

 وعرضها ،المطلوب المعدل عن انحرف إذا المستقبل عند األفقي المسح معدل تصحح لكي

 (.4.7µs) مساوي

 يعقبه ولكن اإلظالم بداية مع تتطابق ال التزامن بداية : إنFront porch األمامي المدخل •

 دوائر بعزل يتجسد وعملها ،األمامي بالمدخل القصيرة الفترة هذه تدع ( 1.5µs) حوالي بعد

 .الصورة خط تفاصيل نهاية عل  التأثير من التزامن

 لخط لتسمح التزامن منطقة من الخلفية الجهة في فترة هي :Back porch الخلفي المدخل •

 اإلنحراف بدء قبل اإلنحراف دوائر في االهتزاز ظواهر من ويستقر يكمل أن االرتداد

 اإلشارة شدة مع يتناسب 1(AGC) التلقائي الكسب سيطرة جهد ليكون تستخدم وهي ،التالي

 الحامل شغلي   أن يمكن الخلفي المدخل فان كذلك ،الصورة معلومات عل  يعتمد وال الحقيقية

ا  ويساوي الملون التلفاز لتنظيم الملون الفرعي  .(5.8µs) تقريبا

 (.17-1)وهذه األقسام الثالثة يمكن مالحظتها في الشكل 

 

 (اإلطفاء) اإلظالمنبضة  أقسام( 17-1) شكل

 

 

 

 

                                                           
1 Automatic Gain Control = AGC  



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحاضرات في األجهزة السمعية والمرئية  20

  رأسيال التزامن

 الفيتتديو إشتتارة فتتي رأستتيال للمجتتال تزامنيتتة بموجتتة يتتزج (ختتط 312,5) مجتتال كتتل مستتح نهايتتة عنتتد 

 هذه وتتم ،-زكزاك بشكل يتم الذي- األعل  إل  الشاشة أسفل من الشعاع رجوع عند ذلك ويحدث، المركبة

ا  حتذفت قتد فيهتا الصتورية المعلومتات تكتون ةفتتر وهتي) المجال إظالم فترة خالل العملية  هتذا (. علت كليتا

 نبضتتة تستتتغرق أي( ٪6,5) بمقتتدار للصتتورة ةرأستتيال التفاصتتيل يقلتتل رأستتيال اإلطفتتاء أو اإلظتتالم يكتتون

ا ( 20) فتتترة رأستتيال اإلطفتتاء  لعمليتتة التتالزم متتن أطتتول ةفتتتر وهتتي-( µs 1280) حتتوالي وزمنهتتا خطتتا

  .(18-1)في الشكل  كما-االرتداد

 فتي مترة( 50) أي( اإلطتارات) الصتورة تتردد معتدل نفتس هتو رأستيال اإلطفتاء نبضتات تردد ومد 

 الخط تزامن نبضات من أطول بقائها مدة فهي نبضات( .Field sync) المجال تزامن نبضات أما. الثانية

(Horizontal sync. )تمييزها إمكانية يسهل مما . 

 

 المجال تزامن نبضات( 18-1) شكل
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  الثاني الفصل

 التلفازي اإلستقبالو اإلرسال

  التلفازي اإلرسال

لت    عمليتة بواستطة إرستالها اجتل متن عتالي تتردد راديويتة ذات إشتارة علت  المركبتة الفيتديو إشارة حمَّ

 (AM) أالتستتتتاعي التعتتتتديل التلفتتتتازي النظتتتتام فتتتتي الفيتتتتديو إلشتتتتارة ويستتتتتخدم .)التضتتتتمين( التعتتتتديل

((Amplitude modulation. 

 الصورة: إشارة وتكون 

ا  األشتتد العناصتتر تمثيتتل يتتتم وفيهتتا ستتالبة بقطبيتتة إمتتا •  المنخفضتتة بتتالجهود الصتتورة فتتي بياضتتا

 .Negative modulation السالب التعديل تسم  الطريقة وهذه ،لإلشارة

 وهتتذه ،لإلشتتارة المنخفضتتة بتتالجهود ستتواداا  األشتتد العناصتتر تمثتتل وفيهتتا موجبتتة بقطبيتتة وإمتتا •

 .Positive modulation الموجب التعديل تسم  الطريقة

               بينمتتتا( ٪75−٪10) اإلشتتتارة نستتتبة بتتتين محصتتتورة الصتتتورة معلومتتتات تكتتتون الحتتتالتين كتتتال وفتتتي

 .التزامن لنبضة مخصص(  100٪−75٪)

 لهتتا مستتتو  اقتتل بينمتتا ،لألستتود هتتو( ٪75) لإلشتتارة مستتتو  أعلتت  يكتتون الستتالب التعتتديل حالتتة ففتتي

 . (1-2) شكلكما هو في ال لألبيض( 10٪)

 

 المركبة الفيديوالتعديل السالب إلشارة ( 1-2) شكل

 



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 أي حتتدوث عنتتد ألنتته ؛للصتتورة الستتالب أالتستتاعي التعتتديل نظتتام تستتتخدم العالميتتة األنظمتتة معظتتم إن

 ،الصورة بمعلومات اله عالقة ال التي المرتفعة الجهود مستويات في يحدث فانه االتساع في رغيُّ وت   تشوش

 .االستقبال عملية في تشويش أي ثحد  ي   ال وهذا ،والتزامن اإلطفاء نبضات عل  التأثير يكون وإنما

 الالقطتتة متتن القادمتتة الستتمعية اإلشتتارات تكبتتر حيتتث منفصتتالا  التلفتتاز نظتتام فتتي الصتتوت جتتزء يكتتون

 ألنته ؛الصتوت لنقتلFM)) (Frequency modulation ) التترددي التضتمين ويستتعمل مالئمة بصورة

 التضتتمين ويكتتون ،الصتتورة النتقتتال( AM) أالتستتاعي بالتضتتمين مقارنتتة ضوضتتاء بتتدون استتتالم يتتوفر

 وبستبب. المستارات متعتدد االستالم بسبب الخيال لتداخل وذلك ؛الصورة إشارات لنقل مالئم غير الترددي

 اتصاالت أو الدقيقة الموجات مراحل في يستخدم لذلك ؛التداخل ضوضاء بتقليل الترددي التضمين خاصية

ت الهوائيتات بواستطة المستارات متعتدد استتالم يتجنتب التذي التلفتازي والبتث ةاالصتطناعي األقمار  ةالموجهَّ

 .واالستالم للنقل والمرتفعة

 الصتورة مرحلتتي خترج إشتارات دمجت  حيث  ،عملية اإلرسال (2-2)في الشكل يبين المخطط الكتلي  

 .الفضاء في نشرها ليتم اإلرسال هوائي إل  غذ وت   ،المضمنتين والصوت

 

 التلفزيوني األساسية لإلرسال المراحل( 2-2) شكل

 صتوت إشتارة هتي أعتاله الكتلتي المخطتط متن عليهتا الحصول تم التي المركبة التلفزيونية اإلشارة إن

 فقترة فتي وإرستالها األلتوان إشتارة إنتتاج كيفيتة شرح سيتمو. األلوان إشارة تتضمن وال صورة ومعلومات

 .1الملون(التلفازي  رسالاال) ثالثال الفصل من الحقة
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 حسين حماد الهالل

  الفصل الثاني اإلرسال واالستقبال التلفازي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23

  التلفازي اإلرسال طرق

 وأهمها: طرق ةعدَّ  بواسطة المستقبلة إل  المرسلة من المركبة التلفازية اإلشارة نقل يتم

 (CCTV)المغلقة  التلفاز دائرة أوالً:

 التلفازية: نقل اإلشارة يتم (CCTV)1 في هذه الدائرة

 إيصتتال يتتتم حيتتث ،المتعتتددة االستتتقبال أجهتتزة إلتت  الكتتاميرات متتن محوريتتة قتتابلوات بواستتطة -أ

ت مشتاكل متن يخلتو نظام وهو قابلوات عبر المشتركين إل  البرامج  وتتوزع ،والتتداخل اللالظ 

  .عال   مستو  إل  اإلشارات تقوي ةرئيس مكبرات عبر القنوات في اإلشارات

 كثيترة تطبيقتات لته وهتذا المرسل من قريب مكان إل  القدرة قليلة السلكية توصيالت بواسطة -ب

 العمليتة التجارب إجراء عند مهم نظام وهو. الخ ...األمنية الرقابة ،الطب ،التعليم في مجاالت

 .الوقت نفس وفي الصفوف من عدد في الطالب إل  المعلومات ونقل الجراحية والعمليات

 ً   الفضاء عبر اإلشارة إرسال :ثانيا

 بواسطة: ويتم

( 100−75) الرؤيتة لمستافة التلفازيتة اإلشتارة ترسل فيها التي الرؤية: لمسافة األرضي البث -أ

 ومن .والمستقبل المرسل بين الموجودة التضاريس وعل  الهوائي ارتفاع عل  تعتمد كم وهي

 مستافة علت  اإلشتارة باستتالم تقتوم التتي التقويتة محطتات بواستطة البتث مجال توسيع الممكن

جميتع  تغطيتة تتتم حتت  وهكتذا أختر  مترة بثهتا وإعتادة تكبيرهتا ثم ومن بتنقيتها وتقوم معينة

 .إليها التلفازي البث إيصال المراد المناطق

ا  األكثتر هتي التقنيتة هتذه :ةاالصتطناعي األقمتار بواسطة -ب  متن واستعة مستاحات وتغطتي شتيوعا

 :التقنية من مهمين نوعين تستخدم وهي العالم

 تستلم حساسة أرضية محطات إل  القليلة القدرة ذو االصطناعي القمر من اإلشارة إرسال يتم .1

 .عالية قدرة مرسالت خالل من أخر  مرة تبثها ثم ومن تكبيرها عل  وتعمل اإلشارة هذه

 متن المباشتر االستتالم يتتم أن يمكتن حيث ،عالية بقدرة االصطناعي القمر بث انتشار توظيف .2

 .التلفاز مستخدمي لد  متوسط حجم ذات مقعرة هوائيات عبر األقمار

 

                                                           
1 Closed Circuit Television = CCTV  



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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  ةاالصطناعي األقمار من االستقبال منظومة

التتي يمكتن و ةاالصطناعيالمعلومات األساسية عن األقمار  بعض معرفة من البد المنظومة هذه ولفهم

 اآلتي: في زهااجاي

  ةاالصطناعي األقمار عبر االتصاالت ميزات

  البينيتتة المحطتتات لتتنظم إضتتافة عتتن عبتتارة :هتتي ةاالصتتطناعي األقمتتار عبتتر الالستتلكية االتصتتاالت إن

(Relay stations )هتذه في يعرف المرسل /المستقبل أن الفرق ،األرضية لالتصاالت تطورت قد والتي 

 هتذه فتي التكتاليف ارتفتاع متن وبتالرغم ،الفضتاء فتي موجتود وهتو (Transponder) المتلقي باسم الحالة

 حتول لالتصتاالت متةقي    مشتاركة يعطتي أن االصطناعي للقمر تسمح اكتسابها تم التي الميزات فان ،الحالة

 .العالم

  االصطناعي للقمر األساسي النظام

 قطعتة وتحتتوي ،األرضتية والقطعتة الفضتاء قطعتة علت  االصتطناعي للقمتر األساستي النظتام يحتوي

 لالتصتاالت األرضتية المحطتات كتل علت  فتحتتوي األرضتية القطعة أما ،االصطناعي القمر عل  الفضاء

 .التشغيل حالة في الذي االصطناعي القمرب تصلت والتي

  المستعملة المدارات

ا استتوائي اا متدار تشتغل ةاالصطناعي األقمار عبر االتصاالت ا قطبيت أو ا  تتتزامن ةاالصتطناعي واألقمتار ،ا

ا  الثابتت المتدار فتان وعليه .األرض دوران مع دورانها فترة  األرض دوران متع متتزامن متدار هتو ارضتيا

 السترعة هي وهذه ،ساعة/كم 3,073 وسرعته تقريباكم  36000 ارتفاعه ويبلغ االستواء خط فوق يدور

ا  يبق  لذلك ؛األرض مع المتزامن للمدار المطلوبة  .(3-2)الح  الشكل  لنا بالنسبة ثابتا

 

 حول األرض االصطناعيمدار القمر ( 3-2) شكل



 

 حسين حماد الهالل
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  المستعملة الترددات

 ألغتتتراض ةاالصتتتطناعي لألقمتتتار المستتتتخدمتان همتتتا C-Band، Ku-Band التتتترددات حزمتتتتي إن

 .التلفزيون

Band-C 

 Uplink: 5.9 – 6.4 GHz، اإلرسال Downlink: 3.7 – 4.2 GHz        االستقبال 

ا  كبيتر استتقبال طبتق إلت  تحتتاج إنهتا إال باألمطتار تأثراا  اقل إنها رغم الحزمة هذه  ؛متتر( 3−2) نستبيا

 .التجارية االستخدامات عل  واقتصر المنزلي لالستقبال استخدامها من د  حد   لذلك

Band-Ku 

 Uplink: 14.0 – 14.5 GHz، اإلرسال Downlink: 11.7 – 12.2 GHz        االستقبال

 طبتق متع تعمل ألنها ؛انتشاراا  األكثر أنها إال ،توهين لها ويحدث باألمطار تأثراا  أكثر اإلشارة أن رغم

 عمليتة التركيتب. فتي ستهولة وأكثتر وأرختص متتر( 0,9) متن اقتل بأقطتار الصغيرة ةاالصطناعي األقمار

 .(4-2)يوضحها الشكل  االصطناعيمن القمر االرسال واالستقبال 

 

 االصطناعيمن القمر  اإلستقبالاإلرسال و( 4-2) شكل



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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  االصطناعي القمر استقبال هوائي

 فتي ويستتخدم المنزلي التلفازي االستقبال في الحديثة النظم من Dish( الصحن) الطبقة الهوائي يعتبر

 أو اإلرستتال منطقتتتي بطبوغرافيتتة يتتتأثر ال بأنتته يتميتتز التتذي ةاالصتتطناعي األقمتتار عبتتر االتصتتاالت حالتتة

 اصتطناعية أقمتار الغترض لهتذا ويستتخدم. العتالم فتي مكتانين أي بين االتصال بواسطته ويمكن. االستقبال

 أمتاكن متن األحتداث لنقتل المتنقلتة بالمحطتات االستتعانة ويمكتن األرضية بالكرة تحيط مدارات في توضع

  .العالم في مكان ألي وقوعها

 التالية: الرئيسة األجزاء منالطبقة  الهوائي يتكون

 .Dish( الصحن) الطبــق .1

 .LNB1 الـ الشـوشـرة خفـض وحدة .2

   .Satellite receiver االستقبال جهاز .3

  The Dish : الطبــقأوالً 

 فتي تركيزهتا ليتتم ةاالصتطناعي األقمتار متن المستتقبلة لإلشتارة وتوجيته عاكس سطح عن عبارة وهو

 .(5-2)كما في الشكل  LNB الـ وحدة توجد حيث البؤرة

 ومتن أشتكال ةبعتدَّ  ويوجتد .والتوجيته صتنعه متادة نفاذية ،االنسياب ،الحجم :عل  الطبق كسب ويعتمد 

 .العالي وكسبه تصميمه ةلسهول نظراا ( Focus prime) التام المكاف  القطاع هو وأرخصها أفضلها

 

 (Focus prime) التام المكافئ القطاع( 5-2) شكل

                                                           
1 Block-Noise-Low = LNB  
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 ً  (LNB) الشـوشـرة خفـض وحدة :ثانيا

 Microwave كهرومغناطيستية إشتارات شتكل علت  الهابطتة اإلشتارة بتحويتل LNB التـ وحدة تقوم 

 هتذه تعمتل حيتث ،LNBاألجتزاء التتي تتكتون منهتا وحتدة التـ  (6-2). يبتين الشتكل كهربائيتة إشارات إل 

 والتي- لهاwave guide) ) الموجي جهالموَّ  الطبق يعكسها التي- الترددات حزم جميع التقاط عل  الوحدة

 تقتوم كمتا ،المطلوبتة التترددات لحيتز حزمتة إمترار مرشتح علت  مرورهتا بعد استقبالها نطاق ضمن تدخل

ا  ،معهتتا بالتعامتل (Receiver) مستتقب للل  يستتمح اقتل حيتز إلتت  التترددات هتذه بخفتض  جهتتد بتكبيتر وأيضتا

 مكبتتر علتت  تحتتوي وان البتتد الوحتدة فهتتذه ذلتتك وعلت  جتتداا  ضتئيلة قيمتهتتا تكتتون والتتي المستتتقبلة اإلشتارة

ا  ،الشوشرة منخفض ترددات   .المطلوب األولي المتوسط التردد إلنتاج داخلي محلي مذبذب عل  وأيضا

 

 LNBوحدة خفض الشوشرة ( 6-2) شكل

 ؛(−MHZ 1450) 950 المتوسط التردد يكون GHz (4.2 –3.7) C-band استقبال حال في فمثالا 

 5150MHZ المحلي المذبذب تردد يكون أن يجب لذلك

   5150−3700 =1450 , 5150−4200 = 950 

 متتدخل إلتت  األولتتي المتوستتط التتتردد ذات اإلشتتارة نقتتل يتتتم( الشتتيلد) المحتتوري الكابتتل طريتتق وعتتن

 .القنوات منتخب طريق عن استقبالها يتم حيث ،ستقبلمال

 معامتل مقتدار علت  تعتمتد الواحتدة التتردد حزمتة تستتقبل التتي LNB الـ وحدات جودة بين والمفاضلة

 LNB المثتال ستبيل فعلت  ،أفضتل كتان المعامتل هتذا انخفتض كلما انه معرفة ويجب، 1الشوشرة تخفيض

Ku-Band   0.6 معاملذوdB 0.8المعامل  ذو ذاك من أفضل يعتبر الذيdB . 

                                                           
 .بالديسبل ويقاس ، LNBالـ من الخارجة اإلشارة شوشرة نسبة إل  الداخلة اإلشارة شوشرة نسبة بين النسبة عن الشوشرة: عبارة تخفيض معامل 1
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 االستخدام: شائعة رئيسة تثالثة تصنيفا إل  LNB الـ وحدات تصنيف يمكنو 

• C-Band. 

•  Ku-Band. 

• Wide Ku-Band. 

 الثنتتائي منهتتا أختتر  أنتتواع المصتتانع بعتتض وتنتتتج  Single LNB أحتتادي تعتبتتر التصتتنيفاتهتتذه  

Twin LNB ،والثالثتي Triple LNB،والربتاعي Quartor LNB ، نفتس توصتيل يمكتن بمعنت 

 للشبكات تصلح الوحدات وهذه ،أجهزة أربع أو ،أجهزة ثالث أو ،استقبال جهازي إل  LNB الـ وحدة

 . المركزية

 ً  Satellite receiver االستقبال جهاز: ثالثا

 التالية: الرئيسة الدوائر من االستقبال جهاز يتكون 

 .Power Supply التغذية دائرة •

 .Processing circuit المعالجة دائرة •

 .اإلشارة تحليل دائرة •

 .الصورةو الصوت دائرة •

 أساسية: وظائف بأربع االستقبال جهاز عمل تلخيص ويمكن

 .اإلرسال شفرة وفك المشفر البث تكوين إعادة .1

 .عرضها من العادي التلفاز ليتمكن ؛تناظرية موجات إل  الرقمية الموجات تحويل .2

 .البث حزمة نفس في بعضها مع المتصلة القنوات فصل .3

  .يستقبلها التي القناة موجات فقط التلفاز جهاز إل  يرسل .4
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  ون(التلفزي) االستقبال جهاز

 وهتو بينهتا مشتترك اا واحتد اا أمتر ولكتن لها المنتجة الشركات لتعدد التلفاز أجهزة من كثيرة أنواع توجد

 .لها ةاإللكتروني الدوائر اختالف رغم األساسية المراحل نفس عل  تحتوي أنها

 حيث التلفازي اإلرسال لعملية معاكسة بعملية المختلفة دوائره خالل من التلفازي االستقبال جهاز يقوم

 التذي المشتهد تماثتل وصورة صوت إل  الهوائي بواسطة التقاطها تم التي الكهربائية اإلشارة بتحويل يقوم

 خالل ومن ،كهربائية إشارة إل  وتحويلها الكهرومغناطيسية اإلشارة التقاط عل  الهوائي يعمل .إرساله تم

 لجهتاز المختلفتة المراحتل فتي ذلتك بعد اإلشارة تعالج ،مشاهدتها المرغوب القناة اختيار يتم القنوات ناخب

 .إرساله تم الذي المشهد يماثل وصورة صوت إل  تحويلها يتم حت  االستقبال

 .(7-2) شكلال في كما له المختلفة المراحل عل  بالتعرف سنقوم التلفزيوني المستقبل عمل آلية ولفهم

 

 التلفزيون لجهاز األساسية للمراحل كتلي مخطط( 7-2) شكل

ا  شرحها سيتم حيث األلوان مرحلة يتضمن ال أعاله الكتلي المخطط  ومرحلتة الملونتة الشاشتة مع الحقا

 .1(الملون التلفازي اإلستقبال) الرابع الفصل في والنظام التحكم

  التغذية مرحلة

 عمليتة إلتمتام الالزمتة بالطاقتة تزوده التي هي ألنها ؛التلفاز لجهاز النابض القلب التغذية مرحلة تعتبر

 .الجهاز يعمل ال وبدونها االستقبال

 مستمر جهد وإخراج (AC 110v or 220v) المنبع من المتغير الجهد اخذ هي التغذية مرحلة وظيفة

(DC v )التلفاز. جهاز دوائر لتغذية 

                                                           
 .68صفحة  1
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 إلت  التقليدية الطريقة من المستعملة والقطع الفكرة فيها تطورت مراحل بعدة التغذية مرحلة مرت وقد

 جهتد كتان مهمتا أي SMPS)  )(.(Switch Mode Power Supplyالمتغيتر المنبتع ذات التغذية دائرة

 عتن التنظتيم طريقتة متن تطتورت التدائرة هتذه وحتت  ،يتغيتر ال ثابتت فخرجها 1الدائرة لهذه المغذي المنبع

 .2(ICs) المتكاملة الدوائر طريق عن التنظيم إل  الترانزستور طريق

 هما: دائرتين من الحديثة التغذية مرحلة تتكون

 .الرئيسة الجهد منظم دائرة •

 .(Standby) االستعداد وضعية دائرة •

 الرئيسة الجهد منظم دائرة

 التالية: المراحل من (8-2) شكلكما في ال الرئيسة الجهد منظم دائرة تتكون

 .القنطرة دائرة .1

 .العزل محول .2

 .القدرة ترانزستور .3

 .النبضات مولد دائرة .4

 .الجهد منظم دائرة .5

 .اإلغالق دائرة .6

 

 الرئيسة التغذية دائرة مكونات( 8-2) شكل

                                                           
ا  1  .20٪ نسبة التغيير تقريبا
2 Integrated Circuit = IC 
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 القنطرة دائرة

 علتت  وتحتتتوي )DCV )مستتتمر جهتتد إلتت  )ACV )المتغيتتر الجهتتد تحويتتل علتت  القنطتترة دائتترة تعمتتل

 .االبتدائي الملف من األول الطرف مع موصل خرجها ويكون التنعيم ومكثفات موحدات

 العزل محول

 وهتو ،الثتانوي الملتف متع الموصتلة التدوائر عتن االبتتدائي الملتف متع الموصلة الدوائر المحول يعزل

 يعمل ال وهو التغذية دائرة من المراد الخروج عدد حسب عل  ثانوية ملفات وعدة ابتدائي ملف عن عبارة

 ،اا متغيتتر االبتتتدائي الملتتف علتت  الجهتتد كتتان إذا إال( الثتتانوي الملتتف أطتتراف علتت  جهتتد هنتتاك يكتتون ال أي)

ا   طريتق عتن المطلوبة الجهود بقية إنتاج ويكون واحداا  جهداا  ينتج واحد ثانوي ملف إال هناك يكون ال أحيانا

 .العالي بالضغط الخاص العزل محول

 القدرة ترانزستور

 .(9-2)( في الشكل كمفتاح، ويمكن تمثيل هذا العمل )(on-off) كمفتاح الترانزستور هذا يعمل

 يعمل حت  أجزاء إل  االبتدائي الملف عبر القنطرة من القادم( DC) الـ جهد تقطيع حيث يعمل عل  

 .الثانوي الملف إل  االبتدائي الملف من الجهد نقل عل  العزل محول

 

 دائرة توضح عمل ترانزستور القدرة( 9-2) شكل

 النبضات مولد دائرة

 بعترض التتحكم ويتتم القتدرة ترانزستتور قاعتدة طرف تغذي مربعة موجة توليد هو الدائرة هذه وظيفة

 متن القادم الجهد قل إذا أي التغذية منظم دائرة من القادم الجهد طريق عن الدائرة هذه من الصادرة الموجة

 .صحيح والعكس العزل لمحول الثانوية الملفات عل  الجهد فيزداد الموجة عرض زاد المنظم
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 الجهد منظم دائرة

 عنتدما التدخل ويتغيتر .التدخل تغيتر مهمتا ثابتتة العتزل محتول خرج جهود إبقاء عل  الدائرة هذه تعمل

 موجتود به خاص ثانوي ملف من دخلة الجهد منظم ويأخذ ACV220 إل  ACV110 من المنبع جهد يتغير

 .العالي بالضغط الخاص العزل محول داخل

 اإلغالق دائرة

 خترج هنتاك يكتون وال القتدرة ترانزستور يعمل ال وبذلك النبضات مولد دائرة عمل الدائرة هذه قفتوَّ 

 لسببين: التغذية مرحلة عمل إيقاف عل  الدائرة هذه تعمل .العزل محول من

 . الجهاز دوائر أحد في عطل حدوث عند وذلك به المسموح الحد عن التيار زيادة عند .1

 .بعد عن التحكم جهاز في اإليقاف زر عل  الضغط عند .2

 االستعداد وضعية دائرة

 هي: جهات ثالث تغذية عل  (10-2) شكلكما في ال الدائرة هذه تعمل

 .(التلفاز جهاز دوائر بقية عمل نسقوت   بت  ر  ت  ) والنظام التحكم دائرة .1

 .التلفاز جهاز مقدمة في الموجودة الحمراء تحت األشعة ومستقبل المفاتيح لوحة .2

 .األفقي اإلنحراف خرج محول في( اإلطفاء/الشغل بدء) دائرة .3

 

 االستعداد وضعية دائرة( 10-2) شكل

 التتحكم جهتاز فتي( اإليقاف/شتغل) نضتغط زر عندما التلفاز جهاز وإطفاء شغل هو الدائرة هذه وظيفة

 زر يشتمل وال التلفتاز جهتاز مقدمتة فتي الموجتودة المفتاتيح أحتد علت  نضتغط عنتدما فقتط والشتغل بعد عن

  .(اإليقاف/الشغل)
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( التوازي عل  موصلة) الرئيسة الجهد منظم دائرة يغذي الذي المنبع نفس من جهدها الدائرة هذه تأخذ

ا و، (11-2) شكلكما في ال   .واحد مكان في الرئيسة التغذية دائرة مع مدمجة الدائرة هذه تكون احيانا

 

 االستعداد وضعية لدائرة الدخل وصل طريقة( 11-2) شكل

 الهوائي مرحلة

ا  عنصراا  الهوائي يعتبر  جتودة وتعتمتد ،األرضتية المحطتات يستتقبل التذي التلفتاز لجهاز بالنسبة أساسيا

 الموجتات بالتقتاط الهتوائي يقتوم .الهتوائي توجيته وحستن جتودة علت  التلفتاز جهتاز عل  المشاهدة الصورة

 .القنوات منتخب مدخل إل  يرسلها ثم ومن ،كهربائية موجات إل  وتحويلها الجو من الكهرومغناطيسية

 هما: نوعين إل  تقسيمها يمكن عامة ولكن الهوائيات من كثيرة أنواع هناك يوجد

 داخلي هوائي

 بمستتو  التلفازيتة اإلشتارة شتدة فيهتا يكتون التتي األمتاكن في يستخدم التلفاز جهاز فوق عامة ويكون 

  .األخر  الهوائيات من اا دوتعقي كلفة اقل وهو ،االستقبال جودة عل  يحاف  حيث عالي

  خارجي هوائي

ا  األكثتر هو( ياجي) هوائي ويعتبر ،أعاله في أو المبن  خارج مكانه ويكون  فتي االستتخدام فتي شتيوعا

 عتتالي كستتب إلتت  ويحتتتاج اا كبيتتر التتتداخل مستتتو  فيهتتا يكتتون التتتي األمتتاكن فتتي أواا بعتتد األكثتتر األمتتاكن

 الناقتل الختط إليته يوصتل مطتوي دايبتول من (12-2) شكلالكما في  ياجي هوائي يتألف .أفضل واتجاهية

ا  متصتلة وغيتر موازيتة سلبية دايبوالت وعدة لإلشارة  الجهتة متن المثبتت الستلبي التدايبول ويقتوم. كهربائيتا

 وهتي األختر  الستلبية التدايبوالت تعمتل بينمتا العتاكس العنصتر بتدور المستتقبلة اإلشتارة التجتاه المعاكسة

 تكتتون أن يجتتب .هتتاتالموج    وتستتم  هتتةموج    كعناصتتر الفعتتال العنصتتر وهتتو المطتتوي التتدايبول أمتتام مثبتتتة

  .(75Ω) حدود في ثابتة الوصل كابل مع الهوائي مقاومة
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 هما:يستقبل الهوائي نوعين من الترددات 

 .)MHZ )450−40 ومداه :1(VHF) جداا  العالي التردد •

 .)MHZ )860−470 ومداه :2(UHF) العالي فوق ما التردد •

 

 ( ياجي هوائي) هوائي خارجي( 12-2) شكل

  القنوات منتخب مرحلة

ا  الجو من الموجات الهوائي يلتقط عندما  ،واحتدة تلفزيونيتة قنتاة متن ألكثر الموجات هذه تكون ما غالبا

 منتخب) ـب المرحلة هذه وتسم  البعض بعضها عن التلفاز قنوات لنا تفصل لمرحلة بحاجة أننا لنا ويتضح

 يبين االدخال واإلخراج لهذه المرحلة. (13-2)(، والشكل القنوات

 

 القنوات منتخب مرحلة وخروج دخول( 13-2) شكل

 

 

                                                           
1 Very High Frequency = VHF  
2 High Frequency-Ultra = UHF 
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 التالية: بالوظائف القنوات منتخب ويقوم

 .محددة تلفزيونية قناة اختيار .1

 .ممكن تشويش بأقل المستقبلة الموجة تكبير .2

 الوستيط التردد هو واحد تردد إل  RF)1( راديوي تردد المستقبلة الموجة ترددات خفض .3

(IF)2 للصتورة الوستيط تتردد ويكتون المختتارة القنتاة كانتت مهما (MHZ38.9 )وتتردد 

 .(5.5MHZ) يساوي ترددي نطاق ذو أي( 33.4MHZ) للصوت الوسيط

 هما: رئيسين قسمين من القنوات منتخب يتكون

 .(VHF) جداا  العالي التردد •

 .(UHF) العالي فوق ما التردد •

 

 القنوات منتخب ومراحل أقسام( 14-2) شكل

 ولتذلك كبيتر حتد إلت  متشتابهان العتالي فتوق ومتا العتالي التتردد قستمي أن (14-2) الشتكل متن نالح 

 .فقط واحد لقسم الشرح سيكون

 

                                                           
1 Radio Frequency=  RF 
2 Intermediate Frequency = IF 
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 (RF) العالي التردد مرحلة

 هي: أجزاء ثالثة من العالي التردد مرحلة تتكون 

 القناة دخل مرشح -أ

 وتزيل التردد من معين مد  بتمرير تقوم والنظام التحكم مرحلة قبل من محكومة أداة عن عبارة وهو

 متتن المختتتارة للقنتتاة (RF) تتترددات يمتترر( Band Pass Filter) النطتتاق بينتتي مرشتتح هتتو أي البتتاقي

 .العالي فوق ما التردد قسم في فقط ((UHFو ،العالي التردد قسم في فقط ((VHF إشارتي

 (.RF Amp) العالي التردد مكبر -ب

 تكبيتتر بنستتبة التتتحكم نستتتطيع إننتتا أي) التكبيتتر محكتتوم( MOSFET) ترانزستتتور عتتن عبتتارة هتتو

 وتقويتتة تكبيتتر مهمتتته وتكتتون أطتتراف أربعتتة لتته( الحتتاكم لطتترف غتتذيالم   الجهتتد طريتتق عتتن الترانزستتتور

 دختل متع موصتل المكبتر وخرج القناة دخل مرشح خرج مع موصل المكبر دخل يكون .المستقبلة اإلشارة

 .األرضي مع موصل الرابع والطرف( AGC) مع فموصل التحكم طرف أما العالي التردد إشارة

 العالي التردد إشارة مرشح -ج

 طريتق عتن وذلتك العتالي التتردد مكبتر متن القادمتة اإلشتارة متن التشتويش إزالة هو المرشح هذا عمل

 وعتادة ،والنظتام التتحكم مرحلتة طريتق عتن محكوم المد  هذا ،الباقي ويزيل التردد من معين مد  تمرير

 .واحدة دائرة في مدمجة ترشيح دائرتي من المرشح هذا يتكون

  المازج مرحلة

 مرحلة من القادمة الموجة مع( RF) العالي التردد مرحلة من القادمة اإلشارة بمزج تقوم المرحلة هذه

 .(IF) الوسيط التردد إشارة هي واحدة إشارة إلنتاج المذبذب

  المذبذب: مرحلة

 التدائرة هتذه وتولتد والنظتام التتحكم دائترة متن القتادم بالجهتد محكوم نبضات مولد دائرة عن عبارة هو

ا ترددي مد  ا معين ا ا  عرفنا .المازج مرحلة إل  وتغذيه ا  ،قستمين متن تكتونت القنتوات منتختب مرحلتة أن سابقا

ا  يعمالن ال القسمان وهذان  ولؤوالمست ةطلوبتالم اإلشتارة استتقبال عنتد يعمل واحد قسم بل واحد آن في معا

 التتدائرة متن( AGC) التلقتتائي الكستب ضتابط إشتتارة تتأتي .المذبتذب مرحلتتة هتو القستمين هتتذين عمتل عتن

 القنتتاة اختيتتار بعتتد اإلشتتارة هتتذه وتستتتخدم المكبتترين وتغتتذي الصتتورة بمرحلتتة الخاصتتة IC)) المتكاملتتة

 .صوت أوضح مع ممكنة صورة أحسن عل  الحصول أي األداء لتحسين استقبالها المطلوب
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 الصوت مرحلة

 إشتارة ترستل حيتث ،اإلرستال محطتة متن الوقتت نفتس فتي الصتورة إشتارة متع الصتوت إشتارة ترسل

 نفتس فتي الصتوت إشتارة وتكتون ،أختر  حاملتة موجتة علت  الصوت وإشارة ،حاملة موجة عل  الصورة

ا  استتتقبالهما يمكتتن حتتت  الصتتورة إشتتارة تتتردد متتد   حتتدود فتتي للصتتوت الحاملتتة الموجتتة تتتردد يكتتون .معتتا

(0.5MHZ )يساوي ترددي عرض مع (200KHZ )تترددي تعديل ذات وتكون (FM)، الصتورة بينمتا 

 صتوت عل  للحصول المستقبلة الصوت إشارة بمعالجة الصوت مرحلة تقوم (.AM) أتساعي تعديل ذات

 .اإلرسال محطة تبثه الذي األصلي للصوت مماثل

 من: (15-2) شكلكما في ال الصوت مرحلة وتتكون

 .الصوت الوسيط التردد مرشح .1

 .الصوت الوسيط التردد مكبر .2

 .المحدد .3

 .الصوت كاشف .4

 .الصوت مصفوفة .5

 .الصوت خرج مكبر .6

 .التلقائي الكسب ضابط .7

 

 الصوت مرحلة( 15-2) شكل
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 (SIF Filter) الصوت وسيط تردد مرشح

 .اإلشارات باقي مرور ويمنع فقط للصوت الوسيط التردد إشارة بتمرير)SIF (1المرشح هذا يقوم

 SIF Amplifier)) الصوت وسيط تردد مكبر

 تكبيرهتتا علتت  وتعمتتل المرشتتح متتن الخارجتتة الصتتوت وستتيط تتتردد إشتتارة باستتتالم التتدائرة هتتذه تقتتوم

 .المحدد إل  ترسلها ثم ومن وتقويتها

 .المرحلة هذه في الموجودة (AGC) دائرة طريق عن المكبر لهذا التكبير بمد  التحكم ويتم

 (Limiterالمحدد )

 اذ التدائرة هتذه خرج يكون أي الصوت وسيط تردد إشارة في ةسعوي زوائد أي بإلغاء الدائرة هذه تقوم

 .متغير وتردد ثابت اتساع

 (Sound Detectorكاشف الصوت )

 إزالتة علت  تعمتل أي الصتوت وستيط تتردد إشتارة متن 2(AF) الصوت إشارة بفصل الدائرة هذه تقوم

 .المحمولة الموجة وتمرير الحاملة الموجة

 هما:و (16-2) كما في الشكل قسمين من الصوت كاشف من الخارجة الصوت إشارة تتكون

 .(Mono) األحادي الصوت إشارة •

 .(Stereo) الثنائي الصوت إشارة •

 

 الصوت إشارة( 16-2) شكل

 .واحدة إشارة في الثنائي الصوت وإشارة األحادي الصوت إشارة تكون

                                                           
1 Sound Intermediate Frequency = SIF  
2 Audio Frequency = AF  



 

 حسين حماد الهالل

  الفصل الثاني اإلرسال واالستقبال التلفازي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39

 (Sound Matrixمصفوفة الصوت )

 تحديتد طريتق عتن التدائرة هتذه متن الخارجتة الصتوت إشتارة نوع باختيار والنظام التحكم مرحلة تقوم

ا  تستم  .(ستتيريو) ثنتائي أو( مونتو) أحتادي هو هل إخراجه المطلوب الصوت نوع  مصتفوفة دائترة احيانتا

 .الستيريو بكاشف الصوت

 هما: بوظيفتين الدائرة هذه تقوم

 الستيريو إشارة اكتشاف عل  الدائرة هذه تعمل( ستيريو) الثنائي الصوت تمرير اختيار تم إذا .1

 إلتت  اإلشتارة هتتذه فصتل علت  وتعمتتل فقتط الستتتيريو إشتارة بتمريتر وتقتتوم اإلشتارتين لتفريتق

 اإلشتارتين ترسل ذلك وبعد األيسر الصوت خرج وإشارة األيمن الصوت خرج إشارة قسمين

 .بالصوت التحكم دائرة إل 

 فقط المونو إشارة تمرير عل  الدائرة هذه تعمل( مونو) األحادي الصوت تمرير اختيار تم إذا .2

 خترج وإشتارة األيمتن الصتوت خترج إشتارة القستمين إلت  نفستها اإلشتارة إخراج عل  وتعمل

 .بالصوت التحكم دائرة إل  اإلشارتان ترسل ذلك وبعد األيسر الصوت

 (Sound Controlدائرة التحكم بالصوت )

 الخصائص: هذه ومن والنظام التحكم مرحلة طريق عن الصوت بخصائص بالتحكم الدائرة هذه تقوم

 .(Volume) التلفاز جهاز من الصادر الصوت وانخفاض ارتفاع .1

 .(Mute) الصوت كتم خاصية .2

 .(Balance) اليسر  والسماعة اليمن  السماعة بين الصوت توازن .3

 .(Treble & Bass) الصوت وجهير ةحدَّ  موازنة .4

 (Sound Amplifierخرج الصوت ) مكبر

 الستتماعات شتتغل تستتتطيع وال ضتتعيفة بالصتتوت التتتحكم دائتترة متتن الخارجتتة الصتتوت اإشتتارت تكتتون

 المطلتوب المستو  إل  الصوت إشارتي تكبير عل  الدائرة هذه تعمل ،الدائرة هذه تستخدم ولذلك ؛مباشرة

 يمكتن صتوتية إشتارة إلت  القادمتة الصتوت إشارة بتحويل السماعات تقوم .السماعات إل  ترسلهما ثم ومن

 .سماعها
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 الصورة مرحلة

 المرحلتة هتذه وتعمتل( IF) إشتارة دخلهتا يكتون أي القنتوات منتختب مرحلتة بعتد الصورة مرحلة تأتي

 إشتتارات. األختتر  المراحتتل إلتت  ترستتل حتتت ( Video Signal) الصتتورة إشتتارة وتكبيتتر اكتشتتاف علتت 

 .(17-2) لهذه المرحلة يوضحها الشكل واإلخراجاالدخال 

 

 الصورة مرحلة وخروج ( دخول17-2) شكل

 وكذلك ،(Y) بـ لها ويرمز( النصوع) اإلضاءة شدة إشارة :من هنا من المرسلة الصورة إشارة تتكون

 .(Sync) لها ويرمز اإلنحراف تزامن وإشارة ،(C) بـ لها ويرمز األلوان إشارة

 التالية: الدوائر من (18-2) شكلكما في ال الصورة مرحلة تتكون

 .(IF Amplifier) الوسيط التردد مكبر .1

 .(Video Detector) الصورة كاشف .2

 .Video Amplifier)) الصورة مكبر .3

 .(AGC) التلقائي الكسب ضابط .4

 

 الصورة مرحلة( 18-2) شكل



 

 حسين حماد الهالل

  الفصل الثاني اإلرسال واالستقبال التلفازي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41

 الوسيط التردد مكبر

 مرحلة من القادمة( IF) الوسيط التردد إشارة تكبير هو يفتهاظو تكبير مرحلتي من تتكون الدائرة هذه

 .الصورة كاشف دائرة إل  إرسالها ثم ومن القنوات منتخب

 .المرحلة هذه في الموجودة (AGC) دائرة طريق عن المكبر لهذا التكبير بمد  التحكم ويتم

 الصورة كاشف

الالزمتتة  المعلومتات جميتتع علت  تحتتتوي التتي الصتورة إشتتارة وتمريتر التقتتاط هتو التتدائرة هتذه وظيفتة

(Video Signal )كمرشتح يعمتل أي المترور متن التترددات باقي ومنع المكبرة الوسيط التردد إشارة من 

 .الترددات باقي ويمنع الصورة إشارة ترددات يمرر النطاق بيني

 الصورة مكبر

 المستتو  إلت  تصتل حتت  الصتورة كاشتف متن القادمتة الصتورة إشتارة تكبيتر هتو التدائرة هذه وظيفة

 .التزامن ومرحلة األلوان مرحلة إل  بإرسالها تقوم ثم المطلوب

 (AGC) التلقائي الكسب ضابط

 أعلت  باكتشتاف وتقتوم الصتورة مكبتر دائرة خرج من دخلها تستقبل بالجهد تحكم دائرة عن عبارة هو

 مكبتر ،المكبترين فتي الحتاكم طترف إل  تغذيته الالزم الخرج جهد تحدد وبموجبه الصورة إشارة جهد قمة

 أو ضتعيفة كانتت إذا الصتورة إشارة لتقوية القنوات منتخب مرحلة في العالي التردد ومكبر الوسيط التردد

 .جداا  قوية كانت إذا إضعافها

 اإلنحرافو التزامن مرحلة

 التصتتوير كتتاميرا ولكتتن التلفتتازي البتتث محطتتة متتن المرستتلة الصتتورة يستتتقبل التلفتتاز جهتتاز إن علمنتتا

 تقتوم بتل التلفتاز جهتاز إلت  وترسلها كاملة الصورة تأخذ أن تستطيع ال البث محطة في الموجودة التلفازي

 علت  ترستلها ثتم-اإلرستال نظتام حستب علت - خط( 625 أو 525) أفقية خطوط عدة إل  الصورة بتقطيع

 جهتاز يستتقبل .الزوجيتة األفقيتة الخطتوط ومجموعتة الفرديتة األفقيتة الخطتوط مجموعة ،مجموعتين شكل

 التلفازيتة الكتاميرا بتين العمتل ولتنستيق الشاشة عل  الظاهرة الصورة منها ليكون المرسلة الخطوط التلفاز

 أفقي خط أول بقراءة التلفازية الكاميرا تبدأ عندما بحيث للصورة المستقبل التلفاز وجهاز للصورة المرسلة

 التتتزامن مرحلتتة يلزمنتتا الشاشتتة علتت  المحتتل نفتتس فتتي الختتط نفتتس برستتم التلفتتاز جهتتاز يقتتوم الصتتورة متتن

 .اإلنحرافو



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 حركتة الشاشتة فتي الموجتود اإللكترونتي المتدفع متن الصتادر الشتعاع تحريتك هتو المرحلة هذه وظيفة

 وبتنفس التلفازيتة الكتاميرا متن لته المرستلة األفقيتة الخطتوط برستم الشتعاع يبتدأ بحيتث أفقية وحركة رأسية

 .المرسلة األلوان

 من: (19-2) شكلكما في ال اإلنحرافو التزامن مرحلة تتكون

 .النطاق بيني مرشح .1

 .التزامن مكبر .2

 .التزامن فاصل .3

 .رأسيال اإلنحرافو التزامن .4

 .العالي والضغط األفقي اإلنحرافو التزامن .5

 

 اإلنحرافو التزامن مرحلة( 19-2) شكل

 النطاق بيني مرشح

            الصتتتتتورة إشتتتتارة متتتتن فقتتتتط( .Sync) اإلنحتتتتراف تتتتتزامن إشتتتتارة بتمريتتتتر المرشتتتتح هتتتتذا يقتتتتوم

(Video Signal )التزامن مكبر دائرة إل  يرسلها ثم اإلشارات باقي ويمنع. 

 التزامن مكبر

 إل  يرسلها ثم اإلنحراف تزامن إشارة وتقوية بتكبير ويقوم المرشح خرج من دخله المكبر هذه يستقبل

 .التزامن فاصل دائرة



 

 حسين حماد الهالل
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 التزامن فاصل

 وترستلها رأستيال التتزامن إشتارة بفصتل تقتوم ثتم ،المكبرة اإلنحراف تزامن إشارة الدائرة هذه تستقبل

 التتزامن دائترة إلت  وترستلها األفقتي التتزامن إشتارة بفصتل وتقتوم رأستيال اإلنحترافو التتزامن دائرة إل 

 .العالي والضغط األفقي اإلنحرافو

 رأسيال اإلنحرافو التزامن دائرة

 إلت  تعيتده ثتم ومن األسفل إل  األعل  من عمودية حركة الشاشة شعاع تحريك عل  الدائرة هذه تعمل

 الموجتودة رأستيال اإلنحتراف ملفتات طريتق عتن الشاشتة عل  كاملة الصورة رسم بعد أخر  مرة األعل 

 .الشاشة عنق حول

 التالية: الدوائر عل  (20-2) كما في الشكل المرحلة هذه تحتوي

 .رأسيال اإلنحراف مذبذب -أ

 .رأسيال قيادة مكبر -ب

 .رأسي خرج مكبر -ج

 .رأسيال اإلنحراف ملفات -د

 

 رأسيال اإلنحرافو التزامن دائرة( 20-2) شكل



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحاضرات في األجهزة السمعية والمرئية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44

 رأسي مسح مذبذب -أ

 دائترة متن رأستيال التتزامن إشتارة إليته تدخل وعندما منتظمة وغير مستمرة بصفة المذبذب هذا يعمل

 ذات منشتار ستن موجتة :عتن عبتارة وهتي رأسيال المسح إشارة بإنتاج ويقوم بانتظام يعمل التزامن فاصل

 .رأسي قيادة مكبر دائرة إل  هتغذي ثم ومن-االستقبال نظام حسب عل - (60HZ) أو( (50HZتردد

ا  التتتحكم يتتتم    تستتم  التلفتتاز جهتتاز خلتتف موجتتودة متغيتترة مقاومتتة طريتتق عتتن المذبتتذب بثبتتات قتتديما

(Vertical Hold )ا رأستي الصتورة ثبتات عدم عند عادة وتستخدم  بثبتات التتحكم يتتم الحتديث التلفتاز فتي .ا

ا  المذبذب  .المقاومة هذه مثل وجود يستدعي ال ولذلك والنظام التحكم مرحلة طريق عن تلقائيا

 رأسيال قيادة مكبر -ب

 ولتتذلك مباشتترة رأستتيال ختترج مكبتتر شتتغل تستتتطيع وال ضتتعيفة المذبتتذب متتن القادمتتة اإلشتتارة تكتتون

 هما: وظيفتان الدائرة ولهذه .رأسيال قيادة مكبر دائرة تستخدم

 مكبتر غلشَّ ت   أن به تستطيع مستو  إل  تصل حت  المذبذب من القادمة اإلشارة تكبير .1

 .أعل  جهد ذات الخارجة اإلشارة تكون أي رأسيال خرج

         الشاشتتة علتت  رأستتيال اإلنحتتراف حجتتم مثتتل رأستتيال اإلنحتتراف بخصتتائص التتتحكم .2

(Vertical Size )الصورة في التشويه وتصحيح (vertical Linearity.) 

 اللوحتتة علتت  موجتتودة متغيتترتين مقتتاومتين طريتتق عتتن رأستتيال اإلنحتتراف بخصتتائص التتتحكم يتتتم

 .أخر  مرة تضبط أن تحتاج وال المصنع في ضبطها عادة يتم حيث ،التلفاز بجهاز الخاصة ةاإللكتروني

 رأسيال خرج مكبر -ج

 اإلشتارة هتذه تكبتر ثتم رأستيال قيتادة مكبتر من والمعدلة المكبرة اإلشارة استالم عل  الدائرة هذه تعمل

 .رأسيال اإلنحراف ملفات لشغل الالزم التيار تولد أن تستطيع حت  أخر  مرة

  رأسيال اإلنحراف ملفات -د

 الشعاع بحرف وتقوم الصورة أنبوبة عنق جانبي عل  توصل معزولة أسالك مجموعة عن عبارة هي

 المتولتد الكهرومغناطيستي المجال طريق عن وذلك أسفلها في نقطة أدن  إل  الشاشة أعل  من اإللكتروني

( YOKE) يستم  متا ضتمن األفقتي اإلنحتراف ملفتات متع الملفات هذه في المنشار سن تيار لمرور نتيجة

 .التوازي عل  رأسيال اإلنحراف ملفي يوصل فيما الصورة أنبوبة عنق حول



 

 حسين حماد الهالل
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 العالي والضغط األفقي اإلنحرافو التزامن دائرة

 إلت  تعيتده ثتم ومتن اليمتين إلت  اليستار متن أفقيتة حركتة الشاشتة شتعاع تحريتك علت  الدائرة هذه تعمل

 األفقتي اإلنحتراف ملفتات طريتق عتن ذلتك ويتتم ،الشاشتة علت  ختط أول يرستم أن بعتد أختر  مترة اليسار

 .الشاشة عنق حول الموجودة

 التالي: ( عل 21-2) كما في الشكل الدائرة هذه تحتوي

 .التلقائي التردد ضابط .1

 .األفقي اإلنحراف مذبذب .2

 .األفقي قيادة مكبر .3

 .األفقي خرج مكبر .4

 .األفقي اإلنحراف ملفات .5

 .العالي الضغط وحدة .6

 

 العالي والضغط األفقي اإلنحرافو التزامن دائرة( 21-2) شكل

 ( AFC) التلقائي التردد ضابط

 التغذيتة تستتقبل وكذلك ،التزامن فاصل من القادمة األفقي التزامن إشارة 1(AFC) الدائرة هذه تستقبل

 الختارج التتردد تغييتر طريتق عتن األفقتي مستح بمذبذب التحكم عل  وتعمل األفقي خرج مكبر من المرتدة

 .األفقي التزامن إشارة تردد مع األفقي خرج مكبر عل  الموجودة اإلشارة تردد يتطابق حت  منه

                                                           
1 Automatic Frequency Control = AFC  



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 األفقي مسح مذبذب

 دائترة متن القادمتة التتحكم إشتارة إليته تتدخل وعنتدما منتظمتة وغيتر مستتمرة بصفة المذبذب هذا يعمل

 ذات مربعتة موجتة عتن عبتارة وهتي األفقي المسح إشارة بإنتاج ويقوم بانتظام يعمل التلقائي التردد ضابط

 .األفقي قيادة مكبر دائرة إل  ترسله ذلك وبعد 15625HZ تردد

 األفقي قيادة مكبر 

 ولتتذلك ؛مباشتترة األفقتتي ختترج مكبتتر شتتغل تستتتطيع وال ضتتعيفة المذبتتذب متتن القادمتتة اإلشتتارة تكتتون

 مستتو  إلت  تصتل حتت  المذبتذب متن القادمتة اإلشتارة تكبيتر علت  التدائرة هذه تعمل .الدائرة هذه تستخدم

 .األفقي خرج مكبر به تشغل أن تستطيع

 األفقي خرج مكبر

 حتت  أختر  مترة تكبرها ثم ومن األفقي قيادة مكبر من المكبرة اإلشارة استالم عل  الدائرة هذه تعمل

 .العالي الضغط ووحدة اإلنحراف ملفات لشغل الالزم التيار تولد أن تستطيع

 صتغير عتزل محتول طريتق عتن األفقتي خترج مكبتر دختل متع موصتل األفقي قيادة مكبر خرج يكون

 .(22-2) شكلكما في ال األفقي قيادة مكبر تكبير مد  لزيادة يستخدم

 

 األفقي خرج مكبر مع األفقي قيادة مكبر وصل طريقة( 22-2) شكل

 

 



 

 حسين حماد الهالل
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 األفقي اإلنحراف ملفات

 وتقتوم الصتورة أنبوبتة عنتق وأستفل فتوق الملفات هذه توصل معزولة أسالك مجموعة عن عبارة هي

 الكهرومغناطيسي المجال طريق عن وذلك اليمين أقص  إل  اليسار أقص  من اإللكتروني الشعاع بحرف

 نقطتة أقرب في الصورة أنبوبة عنق حول وتركب. الملفات هذه في المنشار سن تيار لمرور نتيجة المتولد

 .التوالي عل  األفقي اإلنحراف ملفا ويوصل ،المخروطي الجزء من

 العالي الضغط وحدة

 عتتادة المحتتول دختتل ويكتتون لتته التتداخل الجهتتد رفتتع علتت  يعمتتل ختتاص عتتزل محتتول عتتن عبتتارة هتتي

(125V)+ حدود في المحول لهذا الرئيس الخرج ويكون (25KV)+  الشاشة حجم حسب عل. 

 أختر  ختروج المحتول لهتذا ويكتون الشاشتة فتي( األنود) المصعد طرف الرئيس المحول خرج يغذي

 .(23-2)كما في الشكل  التسريع وقطب ،التركيز قطب ،الشاشة فتيل مثل الشاشة تغذي

 عمليتة ليستهل الشاشتة داختل كهربائيتة شتحنة توليتد علت  المصتعد لطترف المغتذي العتالي الجهد يعمل

 المولتد الفتيتل تغذيتة علت  األختر  الختروج الشاشتة. تعمتل وجته إلت ( الكتاثود) المهتبط متن الشعاع انتقال

 .(Screen) المسرع وقطب (،Focus) الشاشة داخل التركيز قطب، الشاشة لشعاع

 

 العالي الضغط وحدة( 23-2) شكل

 



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 :التالية الخطوات في التلفازي المستقبل عمل تلخيص يمكن

 كهربائيتة إشتارة إلت  وتحويلهتا الجتو متن الكهرومغناطيستية اإلشارة بالتقاط الهوائي يقوم ❖

 .فولت بالملي يقدر قليل جهد ذات

 راديوي تردد من ترددها وتخفيض مشاهدتها المرغوب القناة باختيار القنوات ناخب يقوم ❖

(RF)  بيني تردد إل (IF). 

 اإلشتارة استتخالص يمكتن حتت  المترات آالف اإلشارة بتكبير البينية الترددات مكبر يقوم ❖

  .الصوتية واإلشارة المرئية

 اإلشتتارة باستتترجاع الصتتوت وكاشتتف المرئيتتة اإلشتتارة باستتترجاع الصتتورة كاشتتف يقتتوم ❖

 .الصوتية

 إل  وتغذيتها الصوتية اإلشارة وتكبير الصورة أنبوبة إل  وتغذيتها المرئية اإلشارة تكبير ❖

 .السماعة

 .ثابتة صورة إشارة عل  الحصول يتم اإلستقبالو اإلرسال بين التزامن دوائر خالل من ❖
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  الثالث الفصل

 الملونالتلفازي  اإلرسال
 

 ،الضتوء عتن مبستط شتيء ذكتر من البد الملون التلفازي اإلستقبالو اإلرسال تفاصيل في الدخول قبل

 ستتواء األلتتوانعلتت   الحصتتول وكيفيتتة ،اللتتون وتعريتتف ،الكهرومغناطيستتيةوموقعتته فتتي طيتتف الموجتتات 

 .ذلك غير أو بالمزج

  الضوء طبيعة

        واألشتتعة ،المتتذياع وموجتتات ،الحتترارة مثتتل الكهرومغناطيستتي اإلشتتعاع أشتتكال أحتتد هتتو الضتتوء إن

 (Infrared) الحمتراء تحتت األشتعة تترددات بتين الحزمتة حيتز فتي الضتوئية التترددات تقع ،الخ...السينية

 .(1-3) الشكل في كما ،Ultraviolet)) البنفسجية فوق األشعة وترددات

 

 الكهرومغناطيسية الموجاتطيف ( 1-3) شكل



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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  اللون تعريف

 وهي: (2-3)الشكل كما في  صفات بثالثة اللون تعريف يمكن

 ( luminosity) البريق أو النصوع

 يمكتتن ،اللتتون علتت  تعتمتتد ال وهتتي المعنتتي اللتتون فتتي اإلضتتاءة ةشتتد بمعرفتتة الصتتفة هتتذه تحديتتد يمكتتن

ا  تسميتها  .(واألبيض األسود) العادي التلفازي اإلرسال حالة في أيضا الصفة هذه توجد ،باإلضاءة أيضا

 (Saturation) األلوان تشبع درجة

ا  يمكن وصفها   نقتاء عتن يقتال. األبتيض اللتون مع المعني اللون به يمزج الذي الحد وهي ،بالنقاء أيضا

 األلتوان زهتو يتزداد ،األبتيض الضتوء نستبة فيته ازدادت أو األبيض باللون امتزج كلما انخفض بأنه اللون

 .األبيض باللون امتزاجها زاد كلما

 ( Hue) نوعه أو اللون زتمي  

 .اللون بهذا الخاصة (λ) الموجة طول عل  الصفة هذه تعتمد

 

 صفات اللون( 2-3)شكل 

 تفتقتر أنهتا إال المطلوبتة، الصتورة لرسم الشاشة نقاط إضاءة بيانات عل  الملونة غير الصورة تحتوي

 األستتود بيانتتات إلتت  األلتتوان معلومتتات إضتتافة يجتتب ملونتتة صتتورة علتت  وللحصتتول األلتتوان، لمعلومتتات

 .واألبيض

 األولية األلوان

 واألزرق ،(G) لته ويرمتز( Green)واألخضر ،(R) له يرمز( Red) األحمر الثالثة: األلوان تسم 

(Blue )له ويرمز (B)، معينتة بنستب مزجهتا بواسطة الرئيسة. ويمكن أو األساسية، أو األولية، باأللوان 

 .1األبيض الضوء عل  الحصول

  

                                                           
 White 100%Blue = 11%Green + 59%Red +  30%هذه النسب هي:  1



 

 حسين حماد الهالل

 الملون الفصل الثالث اإلرسال التلفازي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51

  luminosity coefficients (hr, hg , hb)النصوع تمعامال معرفة من لون كل نسبة تحديد ويتم

 المتوجي الطتول علت  اعتمتاداا  الثالثتة األلوان هذه من لون لكل البشرية العين تحسس عل  يعتمد وهذا

(λ )(3-3) شكلالكما في  لون لكل.  

 

 البشرية لنصوع األلوان( حساسية العين 3-3) شكل

 نجد ان تحسس العين البشرية لأللوان الثالثة هي كاالتي:( 4-3)من الشكل 

{{h(Gr) = 0.92} + {h(Rr) = 0.47} + {h(Br) = 0.17}}= Ʃh=1.56 

 وبذلك يكون معامالت النصوع لأللوان الثالثة كاالتي:

hr = (h(Rr))/Ʃh = 0.47/1.56 = 0.30  

hg = (h(Gr))/Ʃh = 0.92/1.56 = 0.59  

hb = (h(Br))/Ʃh = 0.17/1.56 = 0.11  

hr+hg+hb = 0.30+0.59+0.11 = 1 

 األلوان مزج

 متن اللتون علت  الحصول نأ حين في ،منعكس ضوء عل  نحصل مرسوم ملون شكل إل  النظر عند 

 اختتالف يوجتد. المنعكس الضوء من بدالا  مشع ضوء عل  يعتمد مختلفة بنسب أولية ضوئية مصادر مزج

 مصتتادر المصتتباح وضتتوء الشتتمس ضتتوء يمثتتل ،المتتنعكس والضتتوء المشتتع الضتتوء متتن كتتل ختتواص بتتين

  .المنعكس للضوء مصدراا  السطوح من الضوء انعكاس يمثل حين في ،المشع للضوء



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 العمليتة تتدع  هتذه ،المشتعة األلتوان بمتزج المختلفة األلوان عل  الحصول يتم المشع الضوء حالة في

 كتل يمتص السطح أن يحدث فالذي ملون سطح من المنعكس الضوء حاله في أما. (Additive) باإلضافة

 طتترح عتتن عبتتارة الحالتتة هتتذه فتتي المتتزج عمليتتة إن ،يعكستته التتذي اللتتون عتتدا عليتته تستتقط التتتي األلتتوان

(Subtractive). ا  ألوانته بكتل الملتون المنظتر بنقل ملونة تلفازية صورة عل  الحصول يمكن بذلك  تقريبتا

 لتون علت  الحصتول يمكتن أكثتر أو أوليتين لتونين أي وبمتزج ،التلفتاز شاشة عل  المشاهد إل  الطبيعة من

 طريقتين: المزج في ويتبع ،أولي غير أخر

 ( نجد ان:4-3)فمثالً من الشكل  باإلضافة المزج

 (معينة ينتج اللون األبيض مزج األلوان الثالثة بنسبابيض )=  ازرق+  اخضر+  احمر •

 أرجواني=  احمر+  ازرق●      سماوي=  ازرق+  اخضر●    اصفر=  اخضر+  احمر •

 

 باإلضافةالمزج ( 4-3) شكل

 ( نجد ان:5-3)من الشكل  فمثالً : بالطرح المزج 

 أرجواني=  اخضر – ابيض●     اصفر=  ازرق – ابيض●      سماوي=  احمر – ابيض •

 

 لطرحباالمزج ( 5-3)شكل



 

 حسين حماد الهالل

 الملون الفصل الثالث اإلرسال التلفازي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 53

 الملونة الكاميرا

 متتن المتتنعكس الضتتوء يعتتالجيبتتين األجتتزاء التتتي تتكتتون منهتتا الكتتاميرا الملونتتة، حيتتث  (6-3)شتتكل ال

تتت   ثتتم ،عدستتات مجموعتتة بواستتطة المنظتتر  بواستتطة صتتور ثالثتتة إلتت  العدستتات متتن الناتجتتة الصتتورة لفص 

 األصتلية األلتوان أحتد منهتا واحتد كتل تستتقبل ،صتمامات ثالثتة ذات كتاميرا إلت  تمترر ثم ،مرايا مجموعة

 المستتقبل الضتوء شتدة علت  يعتمتد جهتداا  صتمام كل ينتجل ؛األولي باللون خاص مرشح خالل من المنتخب

 .بواسطته

ا  طوالا  تمرر بحيث صممت قد المرايا أن بالذكر الجدير ومن      الموجية األطوال بقية وتمنع واحداا  موجيا

 تمريتر ويتتم تصويره المراد للمنظر ،وخضراء ،وزرقاء ،حمراء صور تكوين يتم وبهذا ؛(الضوء ألوان)

ا  ضتوءاا  ينتتج لتوني مرشتح ختالل األلتوان هذه من شعاع كل ا  اوليتا ل صتافيا  بواستطة لونيتة إشتارة إلت  يحتوَّ

 أو ،(camera analog) التناظريتة الكتاميرا تستم  وبذلك؛ المهبط أشعة أنبوبة ستخدمت    1فيديكون كاميرا

 وبهتذه(. digital camera) الرقميتة الكتاميرا  فتستم  CCD(2( الشتحنة متزدوج العنصتر تقنيتة تستتخدم

 .(R,G,B) الثالث اللونية اإلشارات توليد يتم الطريقة

 

 (R,G,B) توليد إشارات األلوان( 6-3) شكل

 

                                                           
 .(11-10)صفحة  1
2 Charged Coupled Device = CCD  



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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  (CCD) الشحنة مزدوج العنصر

 األبعتاد ثنائيتة مصتفوفات شتبكة متن تتكتون ،ستم (3) عتن يزيد ال ضلعها طول مربعة شريحة :وهي 

 (. Piexl) يسم  الذي الصورة عنصر يمثل مجس وكل ،الفوتوضوئية المجسات من الماليين تحوي

 عنتدما. متوازيتة صتفوف شتكل عل  مرتبة موصلة أشباه مواد من( الدايود) الضوئية المجسات تتكون

 فكلمتا الضتوء، كميتة مع تناسبت الدايود من كهربائية شحنة تحرير يتم الدايودات هذه عل  الصورة تتكون

 المتحتررة الكهربائيتة الشتحنة تعمتل. كبيترة المتحتررة الشحنة كانت كبيراا  الدايود عل  الساقط الضوء كان

 علت  يعمتل تيتار ختالل متن المكثفات هذه شحن إعادة يتم. دايود كل مع متصل مشحون مكثف تفريغ عل 

 تختزين ليتتم المكثتف إلت  أعيتدت التتي الشتحنة قيمتة باحتساب ميكروبروسسور ويقوم ،المكثفات كل مسح

 الضوء وشدة الدايود موضع عن معلومات عل  تحتوي-بالكاميرا المثبتة الذاكرة في دايود لكل عددية قيمة

 .(7-3)شكل ال ،صورته التقاط تم الذي للجسم رقمية صورة النهاية في لتكوين-عليه سقط الذي

 

 (CCD)عمل العنصر مزدوج الشحنة ( 7-3) شكل

 آختر إلت  واحد من المغناطيسية الفيديو أشرطة نسخ تكرار أن في :الرقمية للكاميرا عديدة مزايا هناك

 الطريقتة فتي ولكتن بهتا، نقتوم نستخة كتل فتي المعلومتات متن الكثير فقدان إل  يؤدي التناظرية الكاميرا في

 وتستجيل نقتل يمكتن الرقميتة الطريقتة فتي انته كما. األصل جودة نفس تبق  فإنها النسخ تكرر مهما الرقمية

 :مثتتل الفيتديو ومونتتاج تحريتر بتترامج استتخدام يمكتن وبعتدها مباشترة الكمبيتتوتر إلت  الكتاميرا متن الفيتديو

 ثتتم ،المتتؤثرات وإضتتافة ،النصتتية والتعليقتتات ،والنغمتتات ،األصتتوات وإضتتافة ،والنقتتل ،واللصتتق ،القتتص

 .اإللكتروني البريد عبر إرساله أو ،CD الـ أو DVD الـ اسطوانات عل  تخزينه



 

 حسين حماد الهالل
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 Y) )The Luminance Signal النصوع إشارة

 لمعلومتتات النصتتوع تغيتترات وتتضتتمن ،الملتتون غيتتر اإلرستتال فتتي التلفازيتتة اإلشتتارة إلتت  أقتترب هتتي 

 .الثالث الرئيسة األلوان إشارات من استنتاجها ويتم ،الصورة

 ، حيتثالمشتهد نصتوع تمثل التي اللون أحادية أو النصوع إشارة توليديوضح كيف يتم  (8-3)شكل ال

 بالنستتتب بعضتتتها متتتع تتناستتتب مقاومتتتات مصتتتفوفة ختتتالل متتتن التتتثالث الكتتتاميرا اخراجتتتات جمتتتع يتتتتم

 جهودهتا تكتون الن نظمتت الكتاميرا خراجتاتا الن ؛الترتيب عل ( R,G,B) من لكل( (0.3,0.59,0.11

 إن ،أعتاله إليهتا المشتار بالنستب التثالث األوليتة األلتوان علت  يحتتوي التذي األبتيض الضتوء عند متساوية

 .(Y) بإشارة لها ويرمز المشهد نصوع تمثل  الثالث لالخراجات الجهد إشارة

 

 (Yتوليد إشارة النصوع )( 8-3) شكل

ا   المعادلة: وتصبح الفولتية يمثل الذي( V)الحرف  كتابة يهمل لالختصار وغالبا

Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B 

 : مثال

  واحد؟ أفقي لخط( Y) إشارة ستكون كيف ،1القياسية اللونية األعمدة من نموذج لدينا كان إذا

ا  يحدث كما( Y) إشارة بواسطة واألسود باألبيض الممسوح المشهد رسم سيعاد  غيتر التلفتاز فتي تمامتا

 .(R,G,B) تحوي ( ألنها٪100) أو( 1) قيمة أعظم تمتلك لألبيض( Y) إشارة الملون. إن
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 تتغير أو تنخفض حيث ،األعمدة تلك نتكو    التي األلوان عل  األخر  اللونية لألعمدة Y)) قيمة تعتمد

ا   .(9-3)شكل في ال مبين كما الجهود قيم جميع حساب يمكن ،األلوان لتلك تبعا

 متفاوتة ملونة غير كأعمدة سيظهر فأنه ؛الممسوح النموذج رسم إلعادة فقط( Y) إشارة استعمال عند 

  .اليمين في األسود الوسط ثم في الرمادي إل  وانتقاالا  اليسار في األبيض من بدءاا  الظالل

 

 إشارات األلوان األولية وإشارة النصوع( 9-3) شكل

 اللون فرق جهود أنتاج

مت    إشتارة أشتراك يمكتن حال كل وعل  ،الملون غير التلفاز أنظمة حالة في كما وتبث( Y) إشارة نضَّ

(Y )اإلشتارات تتدع  ،منفصتلة الثالثتة األلتوان بتث من بدالا  وبثها واألزرق األحمر كاميرات خرجي مع 

( Y) إشتارة بطترح تستخرج وهي ،اللون فرق بإشارات (R, B) إشارة مع( Y) إشارة إشراك من الناتجة

 إرستال الضتروري من سيكون وبهذا ؛فقط( B−Y)و( R−Y) إشارة ذلك من وسينتج اللونية الجهود من

 .المرسلتين اإلشارتين من الثالث اللون اشتقاق إلمكانية ذلك ؛الثالثة اللون فرق إشارات من فقط إشارتين
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 حيث: اقتصادية ناحية هوف لإلرسال( Y−G) إشارة مالئمة عدم سبب أما

ا إضافي اا مكبر ذلك يستدعي ذلك فأن المفقودة اإلشارة هي (Y−R) كانت إذا •  .1ا

 .2نيإضافي نيمكبر يستدعي ذلك فأن( Y−B) ترسل لم إذا •

 عبتتر بستتيطة مقاوميتتة موهنتتات بتتل ،3مكبتترات نحتتتاج ال فأننتتا( Y−G) حتتذفنا لتتو بينمتتا •

 إشتارات كأحد (G−Y) استعمال االقتصادي غير من فانه لذا ؛المعنية اإلشارات ممرات

 إلتتتت  اإلشتتتتارة نستتتتبة فتتتتي أكبتتتتر مشتتتتكلة ظهتتتتور إلتتتت  إضتتتتافة ،المرستتتتلة اللتتتتون فتتتترق

 .(B−Y)و (R−Y) إشارتي إرسال بحالة ةا مقارن الحالة لهذه( (S/Nالضوضاء

( Y) جهتتد يكتون حيتث ،(10-3)شتتكل نالحت  ال (B−Y)و (R−Y) جهتود توليتتد كيفيتة فهتم لغترض

ا   التتداخالت لمنتع منخفضتة ةبقيم( Rc)الختيار وذلك ؛المقاومات مصفوفة من عليه الحصول عند منخفضا

( Y) إشتارة عكتس يتتم كمتا ،النظتام متن إخراجهتا قبتل تكبير إل  بحاجة ستكون فهي لذلك ؛المرغوبة غير

( R) األحمتر اللتون أحتداهما تضيف( Adder) مضيف دائرتي ( إل Y−) تنقل ثم( Y−) عل  للحصول

 .نفسها بالطريقة (B−Y) الحصول يتم كما (R−Y) عل  لنحصل( Y−) إل 

 

 فرق األحمر وفرق األزرق جهود توليد( 10-3) شكل

وتصتتبح قيمهتتا للمثتتال الستتابق  األزرق فتترق إشتتارة (B−Y) و األحمتتر فتترق إشتتارة (R−Y) تستتم 

 .(11-3)الشكل في كما  (اللونية القياسية األعمدة من نموذج)

                                                           
1 B 0.11G +  0.59R +  0.3Y =  

 0.3 + 0.59 + 0.11)Y = 0.3 R + 0.59 G + 0.11 B )، عل  بترتيب المعادلة نحصل: 

0 = 0.3 (R – Y) + 0.59 (G – Y) + 0.11 (B – Y)    
(R – Y)= – 0.59/0.3 (G – Y) – 0.11/0.3 (B – Y)    وهذا يعني اننا نحتاج ال  مكبر واحد |1.97|، أي ان معامل فرق األخضر. 

2 Y) –(G  0.59/0.11 –Y) –(R  0.3/0.11 –Y) =  –(B ،  أي نحتاج مكبرين |5.3|ومعامل فرق األخضر |2.7|يعني معامل فرق األحمروهذا. 
3 Y) –(B  0.11/0.59 –Y) –(R  0.3/0.59 –Y) =  –(G ، .كال المعاملين فرق االحمر وفرق األزرق اقل من واحد لذا ال نحتاج ال  أي مكبر 
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 قيم فرق األحمر واألزرق واألخضر( 11-3) شكل

 Chrominance signal (C) األلوان إشارة

 (R−Y) اللتتتونين فتتترق وإشتتتارتي ،(Y) النصتتتوع إشتتتارة علتتت  تحتتتتوي المركبتتتة الفيتتتديو إشتتتارة إن

 إرستال أو( C) األلتوان إشتارة يمثتل واحتد بمتغيتر (B−Y)و (R−Y) اإلشتارتين توحيد يتم ،(B−Y)و

 اللتون فترق إشتارات إرستال مشتكلة حتل تتم لقتد .المستتخدم اإلرستال نظتام حستب وذلتك بالتتابع اإلشارتين

(R−Y) و(B−Y) الثتانوي الحامتل متن حتاملين تترددين بخلتق ،واحدة حاملة موجة وبتردد واحد آن في 

 إلشارة احدهما منفصالن( Modulators) مضمنان استعمل حيث. العددية قيمته تغيير دون نفسه لأللوان

(B−Y) إلشارة واآلخر (R−Y) بمقدار  ينحرف بطور المضمنين ألحد الحامل التردد تغذية تم حين في

 المتستاويين الثتانويين الحتاملين التترددين إن القتول يمكن لذا ؛المضمن عل  تسليطه قبل اآلخر عن 90)°)

 المتعامتتتد بالتضتتتمين هتتتذه التضتتتمين طريقتتتة علتتت  ويطلتتتق يتعامتتتدان المشتتتترك المولتتتد متتتن المشتتتتقين

Quadrature Modulation))، إشارة االلوان إلنتاج الخرجان يتراكب التضمين بعدC  (.12-3)شكل 
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 المتعامد التضمين( 12-3)شكل 

 تلتك عنتد اللتون تشتبع تمثتل اآلنيتة قيمتهتا فتان ؛اللتون فترق إشتارات قتيم عل  ( تعتمدC) قيمة إن وبما

 وعلت  ،األبتيض أو الالتشتبع صتفر القيمتة تمثتل حتين فتي تشتبع أعظتم العظم  القيمة ستمثل حيث اللحظة

 اللتون نتوع ستتمثل 360))° إلت 0) )° متن تتغير التي( Ɵ) للزاوية( C) للمتجه اآلنية القيمة نفسه المنوال

 .اللحظة تلك عند

C = √(R − Y)2 + (B − Y)2    

θ = tan−1
(R − Y)

(B − Y)
 

 المختلفتتة، هتتذا لأللتتوان والنتتوع التشتتبع عتتن كاملتتة معلومتتات اللونيتتة تحتتتوي اإلشتتارة أن نجتتد هتتذا متتن

 :أمثلة ببضعة اللونية اإلشارة إلرسال النقطة هذه توضيح ويمكن

 :   الثالثة الكاميرات خرج جهود بداللة (B−Y)و (R−Y) تمثيل الضروري من البداية في

Y=0.3R+0.59G+0.11B  

 .الطرفين إل  Rونضيف( 1−) بـ المعادلة طرفي نضرب

R−Y=R−0.3R−0.59G−0.11B 

R−Y= 0.7R−0.59G−0.11B 

              عل : نحصل الطريقة وبنفس

             B−Y=B−0.3R−0.59G−0.11B 

             B−Y=−0.3R−0.59G+0.89  
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ا  أن لنفترض واآلن  ستحصتل الحالتة هذه في الملونة الكاميرا بواسطة فقط نقي احمر للون يحدث مسحا

 لهتذا ؛صتفراا  واألزرق األخضتر متن كتل اخراجتات ستتكون حتين في فقط الحمراء الكاميرا من خرج عل 

 وستيكون( 0.3R−) إلت ( B−Y) إشتارة ستنخفض بينما ،(0.7R) إل  مساوية( R−Y) إشارة ستصبح

 باتجاه يقع الناتج المتجهة أن الح  .(13-3) الشكل في مبين كما التضمين بعد الثانوي الحامل متجه موقع

 .(R−Y) المتجه إل  نسبة الساعة لعقرب معاكس

 فستكون: اا اصفر مشهداا  تمسح الملونة الكاميرا أن افترضنا ولو

R−Y=0.7R−0.59G = 0.11           ,              B−Y=−0.3R − 0.59G = −0.89 

C = √(R − Y)2 + (B − Y)2     ,   C = √(0.11)2 + (−0.89)2 = 0.9 

 .(13-3) الشكل في كما نفسها بالطريقة لون ألي والنوع التشبع عل  الحصول ويمكن هذا

 

 إشارات فرق اللون (13-3)شكل 
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 يوضح جميع العمليات السابقة في إنتاج إشارة فيديو ملونة مركبة. (14-3)والشكل 

 

 مركبة ملونة فيديو إشارة ( إنتاج14-3)شكل 

  Color Burst Signalاللون  انبثاق إشارة

 النظتتام شتتفرة حتتل ليمكنتته ،الفرعيتتة الحاملتتة الموجتتة هتتذه تتتردد علتت  االستتتقبال جهتتاز يتعتترف حتتت 

 متن صتغيرة عينتة بإضتافة نقوم. المركبة المشفرة المرئية اإلشارة من اللون مركبتي الستنباط التليفزيوني

 إشتتارات بصتتحبة اللتتون انبثتتاق تتتدع  دورة( 11-8) مقتتدارها ،الفرعيتتة الحاملتتة الموجتتة تتتردد موجتتات

 ذبتذبات مولتـد لضتبط الزمتة وهتي ،األفقيتة اإلظتالم لقاعتدة الخلفي المدخل في اإلشارة هذه وتقع ،التزامن

 الن وذلك ؛األفقي التزامن مع اللون انبثاق يتداخل لن. االستقبال جهاز في لأللوان الفرعية الحاملة الموجة

 .اإلشارات لهذه المضبوط الموقع (15-3) الشكل ويوضح .التزامن نبضات ويتبع اقل قيمته

 
                                         

 اللون انبثاق إشارة (15-3)شكل 
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   Weighting Factors التخفيف معامالت

 احتد فتي العظمت  التتزامن قمتم حتدود ستتجتاز اللتون إشتارة قتيم بعتض الصتورة بحامتل التضتمين عند

 حالتة فتينجتد انته  (16-3)شتكل متن ال المثتال ستبيل وعلت  ،اآلختر لجانبفي ا األبيض ومستو  الجانبين

 ستتتجتاز اإلشتتارة فتتان( 0.41) البالغتتة نصتتوعه قيمتتة إلتت ( ± (0.83 اللتتون قيمتتة إضتتافة عنتتد األرجتتواني

 األزرق إشارة قيمة ستجتاز نفسها وبالطريقة ،واألسود األبيض المستويين لكال(  ٪100) التضمين حدود

 (.Over Modulation) التضمين فوق ةحال من عالية درجة وتسبب كبير بمقدار المظلم المستو 

 

 ( توليد اإلشارة اللونية قبل معالجتها بمعامالت التخفيف16-3)شكل 
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 منع اجل من لهذا ؛التشوه من ستعاني إنتاجها المعاد األلوان فان التضمين فوق حالة حدود اجتيزت إذا

 الصتورية اللتون فترق إشتارة قيمتة تخفتيض الضتروري فمتن( ٪100) اللون تشبع قيم عل  التضمين فوق

ا  للتتون الثتتانوي الحامتتل متتع تحميلهتتا قبتتل  (R−Y) الملونتتة الصتتورة إشتتارة يمركبتتت نخفتتض لتتذلك طبقتتا

 لمركبتة( 0.493)و (R−Y) لمركبتة( 0.877) وهتي التخفيتف معتامالت يستم  بمتا بضربهم (B−Y)و

(B−Y) مضتتيفات اخراجتتات فتتي جهتتد مقستتمات باستتتعمال المعادلتتة القتتيم علتت  الحصتتول ويتتتم (R−Y) 

 .المرسلة األصلية النسب نفس عل  للحصول االستقبال دوائر في النسب هذه تراع  أن عل (B−Y)و

)إشتارة فترق اللتون بعتد  لأللتوانالحامتل الثتانوي  إلشتارةنالحت  ان القتيم الجديتدة  (17-3)من الشكل 

لألخضتتتر واالرجتتتواني،  0.59))لألحمتتتر والستتتمائي، و 0.63)ستتتيكون )ضتتتربها بمعتتتامالت التخفيتتتف(، 

ا، اال ان ذلتتك  %33))لتتألزرق واالصتتفر. هتتذه القتتيم ال تتتزال تستتبب فتتوق التضتتمين لحتتد  0.44))و تقريبتتا

شتارة اللونيتة إلان أل(، و%75) متا يتجتاوزمسموح به؛ الن تشبع النوع في الطبيعة ومعظم المشاهد نادراا 

 اللونية. لإلشارةال  القيم العظم   ما سنصلتتناسب مع تشبع النوع. فمن الناحية العملية نادراا 

 

  معالجتها بمعامالت التخفيف بعداإلشارة اللونية  (17-3)شكل 
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 اللون إشارة إلرسال الحزمة عرض

 ،الملتون غيتر فتي العظمت  األفقيتة للبيانتات( 5MHZ) مقتداره كلتي حزمتة بعرض( Y) إشارة ترسل

 والستبب الصتورية لإلشتارات الكبيتر التترددي الطيتف هتذا لمثل ضرورة هناك تكون لن األحوال كل وفي

 وعتتدم الصتتغر المتناهيتتة للمستتاحات فقتتط باإلضتتاءة التحستتس فتتي البشتترية العتتين لخاصتتية يعتتود ذلتتك فتتي

 لأللتوان البشترية العتين تحستس أن الدراستات أثبتتت وقتد ،المستاحات تلتك ألتوان نتوع بين التميز إمكانيتها

ا  الكبيتترة مستتاحات ذات الملونتتة  األجستتام علتت  تقتصتتر الثالثتتة األوليتتة األلتتوان متتزج متتن الناتجتتة     نستتبيا

ا )   تقريبا
1

25
 ،(0.5MHZ) تتجتاوز ال ةصتوري تترددات  مستح عنتد جنت  ت   وهي( أكثر أو الشاشة عرض من

ا  تنتتج التتي المتوستطة المستاحات أو لألجستام فقط أوليين لونين إل   الحاجة إل  باإلضافة هذا ا  طيفتا  تردديتا

ا   التمييتز العتين فشتل إلت  النهايتة في يعود ذلك ومرد ؛(1.5MHZ) إل ( 0.5MHZ) بين يتراوح صوريا

 .الرصاصية عن المصفرة والخضراء األرجوانية األلوان أنواع بين

ا  أصغر الملونة المساحات أصبحت وكلما  الحمتراء األلتوان أنتواع بتين التمييتز انعتدام تكرر كلما حجما

( 1.5MHZ) من الترددات عن الناتجة جداا  الدقيقة اللونية المعلومات فان لذا ؛الرصاصية غير والسماوية

 بانعتدام يصتابون أنهتم أي ،الطبيعيتة الرؤيتة أصتحاب جميتع قبتل متن منظتورة غيتر تكتون( 5MHZ) إل 

أعظم  يكون السبب لهذا ؛ملونة المساحات كانت وان حت  اإلضاءة تغيرات سو  يرون وال اللونية الرؤية

 (.±1.5 MHZ) (3MHZ) بحدود الملونة اإلشارة إلرسال مطلوب عرض

 اللون إشارة إرسال

 :هما مختلفتين قيمتين الفيديو إشارة تتضمن

 Y)) The Luminance Signal النصوع إشارة •

 The Chrominance signal (C) األلوان إشارة •

 عنتد األختر  عل  أحدهما تؤثر أن دون من نفسها الحاملة الموجة عل  تضمينهما جداا  الصعوبة ومن

 نفس ضمن هذه األلوان إشارة تضمين محاولة عند أكبر بصورة المشكلة برزت وقد. المستقبل في كشفهما

ا  المشتتتتغول القياستتتتي التلفازيتتتتة القنتتتتاة متتتتد          لمتطلبتتتتات الملحتتتتة للضتتتترورة ونظتتتتراا  ،(Y)ة بإشتتتتار تمامتتتتا

 يستم  وبتطبيتق واحد متغير إل  اللونية المعلومات توحيد طريق عن المشكلة حل تم 1(المطلوبة المالئمة)

 .التردد تحشية بتقنية

                                                           
 .الملونة المرسلة اإلشارة الملون غير التلفاز يستقبل وان الملونة، غير المرسلة اإلشارة الملون التلفاز يستقبل أن هي المالئمة: 1
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  Frequency Interleaving التردد تحشية

 الصتورة إشتارة بتين تتربط التتي العالقة بسبب وذلك ؛التلفازي اإلرسال في ممكنة التردد تحشية تكون

 طاقتتة( Bundles) رزم تتضتتمن الصتتورة إشتتارة محتويتتات طاقتتة إن. لتكوينهتتا التتالزم المستتح وتتترددات

 مركبتات وتنفصتل ،(fh) األفقي الخط المسح لتردد( Harmonics) التوافقية الترددات عند تحدث منفردة

 (.fv) رأسيال المسح المجال تردد بمضاعفات بعضها عن رزمة كل

 المستح نستبة انخفتاض بستبب وذلتك ؛األفقيتة مثيالتهتا متن اقتل طاقة ةرأسيال الجانبية الحزمة وتحتوي

ا  تنخفض المحتويات طاقة نفي الشكل أدناه أ الح . رأسيال  . التوافقيات مرتبة مع تدريجيا

 تزامن أساسيات بين عرضها عند الفعلية الصورة إشارة أن (18-3)من الشكل  نالح  أن ويمكن هذا

 أقستام متن خليط يصبح المنفردة الرزم طيف وان الخط تردد توافقيات حول سيرزم الكلي طيفها فان الخط

ا  متصلة ا  منفصلة وترددات ،الصورة إلشارة طبقا  لتن الستبب لهتذا ؛توضتيحه ستبق كما المجال لتزامن طبقا

 ذلك أوح  وقد ،الرزم بين الفواصل بسبب الملونة غير التلفازية لإلشارة النطاق عرض من جزء يستعمل

 تضتمين بعتد األلتوان معلومتات موقتع ستيكون المكتان هتذا فتي أختر ، بإشتارات الفواصتل تلك إشغال إل 

 اختيتار ويتتم Color Subcarrier (fsc) لأللتوان الثتانوي الحامل يدع  حامالا  بتردد اللون فرق إشارات

ا  المنتصف في الجانبية حزمها ترددات تقع بحيث الحامل التردد  يجتب لتذلك الختط تتردد توافقيات بين تماما

 .الثانوي من المضاعفات الفردية لنصف تردد الخط الحامل تردد يكون أن

 

 تركيب معلومات الصورة عند توافقيات تردد الخط( 18-3)شكل 

 التالية: بالمعادلة fsc)) لأللوان الثانوي الحامل احتساب ويتم

fsc = (2n + 1) × fh/2 
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 بشتكل مرستومة وهتي األلتوان معلومتات تحتتوي التتي الناتجة الطاقة تجمعات (19-3) الشكل يوضح

 ولمنع حدوث التتداخل بتين الحامتل الثتانوي واشتارة الصتورة، (.Yخطوط متقطعة بصحبة إشارة ) سلسلة

 .القناة ةحزم لعرض العليا النهاية في ما حد إل  الثانوي الحامل تردد اختيار تم فقد

 (:CCIR) األوربي نظامال في

ا  القناة حزمة عرض يكون عندما  أي:( 283) التوافقية عند يكون المستعمل الثانوي الحامل فأن كبير نسبيا

  fsc = (2 × 283 + 1) × 15625/2  

fsc = 4.43MHZ  

 

 اللون إشارة( تحشية 19-3)شكل 

 :(FCC) األمريكي نظامال وفي 

 أي:( 227) التوافقية عند يكون المستعمل الثانوي الحامل فأن اقل القناة حزمة عرض يكون عندما

fsc = (2 × 227 + 1) × 15750/2  

fsc = 3.58MHZ 
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 الملون التلفازي اإلرسال أنظمة

 إشتارتي ومعالجتة تعتديل يتتم التي بالطريقة بعضها عن تختلف الملون للتلفاز عالمية أنظمة عدة توجد

 هي: أنظمة ثالثة أهمها ومن ،(B−Y)و (R−Y) اللوني الفرق

 لتـ مختصتراا  الحروف تلك وتمثل ،القومية التلفاز أنظمة لجنة :األمريكي( NTSC) نظام .1

(National Television Systems Committee  ) 

  ـ لتتت مختصتتتراا  الحتتتروف تمثتتتل حيتتتث ،بتتتالخط الطتتتور تبتتتدل األلمانيتتتة:( PAL) أنظمتتتة .2

(Phase Alternating By Line.) 

 ـلتتت مختصتتتراا  الحتتتروف وتمثتتتل ،بالتتتذاكرة األلتتتوان تتتتتابع :الفرنستتتي( SECAM) نظتتتام .3

Sequential Color A Memory).) 

 ةجتتود :منهتا متعتتددة العتبتارات وذلتك األختتر  متن أفضتل األنظمتتة متن أي تحديتد جتتداا  الصتعوبة متن

 يعتمتد وقتد المختلفتة العتالم أقطتار فتي قبتوالا  الثالثتة األنظمة وجدت لذلك. التصنيع وكلفة ،المعادة الصورة

 .القطر ذلك في المستعمل الملون غير النظام عل  النظام اختيار

 باآلتي: الثالثة النظم هذه وتشترك 

 الملتون التلفتاز يستتقبل أن يهت :بالمالئمتة ونعنتي ،ملتونال غيتر التلفتاز نظتم متع مالءمتها .1

 .الملونة المرسلة اإلشارة الملون غير التلفاز يستقبل نأو ،الملونة غير المرسلة اإلشارة

 كتلتتتك نصتتتوع معلومتتتات إشتتتارة علتتت  الملتتتون للتلفتتتاز المركبتتتة الفيتتتديو إشتتتارة تحتتتتوي .2

 اللتون فترق همتا اللتون معلومات إشارتي إل  باإلضافة الملون غير التلفاز في المستخدمة

 (.B−Y) األزرق اللون وفرق (R−Y)األحمر

ا  الملون للتلفاز القناة عرض .3  .الملون غير التلفاز في القناة لعرض مساويا

 فهو: النظم تلك بين االختالف أوجه أما

 .اإلرسال في اللون إشارتي( modulation) تعديل طريقة .1

 .المستقبل في األلوان فصل طريقة .2

 .باختصار ظمالن   هذه شرح عل  وسنأتي
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  NTSC) )National Television Systems Committee األمريكي النظام

 عترض ذات الحزمتة إمترار يتطلتب. التلفازية األنظمة لباقي األساس ويعد ملون تلفازي نظام أول هو

(3MHZ )من لكل المباشر اإلرسال عند (R−Y) و(B−Y)إشارات حزمة عرض تصغير يتطلب لذا ؛ 

 ذلتك ويتتم ،األمريكي التلفاز نظام في( 6MHZ) البالغة القناة حزمة لعرض النسبي الضيق بسبب األلوان

 التتتي اللتتون إشتارة حزمتتة عترض لتصتتغير( اإلنستان عتتين) أو البشترية المحتتددات علت  االعتمتتاد بواستطة

  .الصورة وإشارة الصوت حزم عرض مع التداخل انخفاض إل  ستؤدي بدورها

 (Q) Quadrature همتا لونين إشارتي إل  إضافة( Y) النصوع إشارة إرسال عل  النظام هذا يعتمد

، (I) In phase ا  وتمثالن انتمتعامد وهما  : اآلتية المعادالت حسب اللوني الفرق إلشارتي مزجا

Y = 0.3R+0.59G + 0.11B 

I = 0.6 R+0.28 G−0.32B               

Q = 0.21R−0.52G−0.31B             

 تمتلتك حيث، + (R−Y) إل  نسبة الساعة عقرب اتجاه عكس (33)° منطقة في( I) إشارة تقع حيث

 .(B−Y)و (R−Y) إشارتي من مشتقة وهي لوني تمييز أعظم العين

I = 0.74(R−Y) − 0.27(B−Y) 

 المضمن دوائر في اللون انبثاق إل  نسبةا ( 57)° مقدارها زاوية عند (20-3) الشكل في كما تقع وهي

  .المتوازن

 .(B−Y)و (R−Y) اللون فرق إشارات من( Q) إشارة تشتق نفسها وبالطريقة

Q = 0.48(R−Y) +0.41(B−Y) 

 (I) إشارة مع تتعامد فإنها ولهذا+ (B−Y) إل  نسبة الساعة عقرب اتجاه عكس (33)° بزاوية وتقع
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 NTSCلنظام  (Q) و (I) إلشارات( مخطط اتجاهي 20-3) شكل

( I−) و البرتقتتالي اللتتون تمثتتل( I+) بينمتتا األخضتر، اللتتون  و(Q–) األرجتتواني اللتتون( Q+) تمثتل

 متن أكثتر( الستماوي-البرتقتالي) مناطق في الدقيقة المعلومات لتميز قابلية للعينين أن وبما. السماوي اللون

 تكون حين وفي( 1.5MHZ) إل  تصل ترددات تمتلك أن( I) إلشارة يسمح لذلك ؛(األخضر-األرجواني)

 به المسموح الحزمة عرض فان السبب لهذا ؛(Q±)إشارات حول تقع التي األلوان لتمييز اقل قابلية للعين

 .اللوني الثانوي الحامل إل  نسبةا  فقط (± 0.5MHZ) بمقدار سيكون

 يبلتتغ حزمتتة بعتترض قنتتاة يشتتغل وهتتو( Q) إلشتتارة بتته مستتموح المتتزدوج الحزمتتة جانتتب إرستتال إن

(1MHZ )أو (0.5MHZ ±) ،إشارة أما (I )أعظتم بتتردد يقيد العلوي الحزمة جانب فان (0.5MHZ )

 يكتتون أن الضتتروري متتن ،كاملتتة بصتتورة( 1.5MHZ) إلتت  الستتفلي الحزمتتة جانتتب يمتتتد أن يمكتتن بينمتتا

 .(21-3)كما في الشكل  األلوان إشارة إلرسال( 2MHZ) مقداره الحزمة عرض

 عنتد المطلوب( 3MHZ) ذي الحزمة إمرار بمتطلبات مقارنة( 1MHZ) ستختصر الطريقة هذه إن 

 .(B−Y)و( R−Y) من لكل المباشر اإلرسال
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 NTSCاإلشارة التلفزيونية المركبة في النظام األمريكي  (21-3)شكل 

 90 بينهمتا طتور فرق إحداث بعد راديوية إشارة وهي اللون حاملة بإشارة اإلشارتين هاتين تعديل يتم

 معتدالن له ويستخدم التعامدي بالتعديل التعديل من النوع هذا يسم  حيث ،تساعالا تعديل عملية قبل درجة

 .3.58MHZ  ترددها البالغ اللون حاملة تكبت اإلرسال هذا وفي .Balanced Modulators متوازنان

ا  لتشتكال جمع دارة باستخدام( I,Q)اإلشارتين تجمع التعديل بعد  متع تجمتع التتي (C) اللتون إشتارة معتا

ا  المعدلتة الصتوت وإشتارة ،اللتون وتزامن ،والتزامن ،اإلطفاء نبضات :تضاف ثم ،النصوع إشارة  ،تردديتا

 ومناعتته ،كلفتته وقلتة ،ببساطته النظام هذا يمتاز .(22-3)كما في الشكل ، مركبة إشارة شكل عل  لترسل

 .الطور لتشويه تعرضه هو عيوبه واهم الشوشرة ضد

 

 NTSC نظام في المركبة األلوان إشارة إنتاج مراحل( 22-3)شكل 



 

 حسين حماد الهالل
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 Phase Alternating By Line (PAL) األلماني النظام

ا  نيب   نظام هو  إللغتاء وذلتك ؛عليته الفنيتة التحستينات بعتض بإضتافة ولكتن األمريكي النظام عل  أساسا

  .األمريكي النظام في حدوثه يمكن الذي الطور تشوه

 النظام: لهذا الرئيسة الميزات ومن

 في يحدث كما( 33)° بمقدار طور إزاحة بدون (B−Y)و (R−Y) إشارات تضمن .1

 .(NTSC) نظام

 التذي نفستها الحزمتة عترض المتعامدتين اللون فرق إشارتي لكلتا يكون التضمين في .2

 .أفضل لون إشارة توليد إعادة وينتج( 1.3MHZ) بحوالي يقدر

 إشارة طور يبق  بينما يليه، والذي أفقي خط كل بين (R−Y) إشارة طور عكس يتم .3

(B−Y)  ا  .(23-3)شكل ال ،(النوع) اللون تميز أخطاء تقليل إل  يؤدي مما ؛ثابتا

 

 PAL نظام في اإلشارة طور عكس( 23-3) شكل

 حزمتة لعترض وذلتك( 4.43MHZ) بمقتدار للتون الثتانوي الحامتل تتردد اختيار يتم  .4

ا  الكبير( 7MHZ) البالغة القناة  .(24-3)شكل ال ،اقل تشويه ذلك عن وينتج ،نسبيا

 

 PALنظام ( اإلشارة التلفزيونية المركبة في 24-3)شكل 



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 .اللون فرق إشارات لتصبح ذكرها السابق التخفيف معامالت نفس ويستعمل

U = 0.493(B−Y),       V = 0.877 (R−Y)   

 إشتارة فصل االستقبال في يتميوضح مراحل انتاج إشارة اللون المركبة للنظام، حيث  (25-3)شكل ال

 له اإلشارة طور تغير تم الذي الخط إشارة تأخير عل  يعمل( Delay Line)تأخير  خط طريق عن اللون

 يليته التذي الختط إشتارة إلت  اإلشتارة هتذه إضافة يتم ثم ،(64µS) كامل أفقي خط مسح زمن بمقدار أصالا 

 الجمتع فتان تقريبتا نفستها هتي المتتالين للخطين اللون معلومات أن وباعتبار تأخير، إل  يتعرض لم والذي

 .حصل إن الطور تشوه تأثير إلغاء هو العملية هذه من والهدف. اللون مواصفات في مؤثرا يكون لن

 

 PALنظام  في المركبة اللون إشارة إنتاج مراحل( 25-3)شكل 

  Sequential Color A Memory (SECAM) الفرنسي النظام

 فتي النصتوع إشتارة متع اللتونيتين اإلشتارتين يرسل ال انه األخر  واألنظمة النظام هذا بين االختالف

 الثانيتة اللونيتة اإلشتارة وترسل ،األول للخط النصوع إشارة مع اإلشارتين إحد  ترسل وإنما ؛الوقت نفس

 في (Y) (B−Y) إرسال يتم ثم ،خط في( R−Y) (Y) إرسال يتم انه أي الثاني للخط النصوع إشارة مع

 .(26-3) شكلك في اللكما تالح  ذ يليه الذي الخط

 .حيث  DBو DR بالرمز المخفضة اللون فرق إلشارات ويرمز مختلفة تخفيف معامالت تستعمل

              DR│= 1.9 (R−Y)   ,   │DB│= 1.5 (B−Y) │  



 

 حسين حماد الهالل
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 اللتوني الفترق إشارتي بواسطة اللون حاملة تعديل عملية في األخر  النظم عن النظام هذا يختلف كما

ا  تعدل حيث  .والتشويش بالتداخالت تأثرا اقل يجعله وهذا( FM) تردديا

 لأللتتتتتتوان ثتتتتتتانوي وحامتتتتتتل ،(8MHZ) للقنتتتتتتاة كلتتتتتتي حزمتتتتتتة عتتتتتترض النظتتتتتتام هتتتتتتذا يستتتتتتتخدم

4.4375MHZ±770kHz، يستخدم: أصبح النظام هذا عل  تحسينات إدخال وبعد 

  MHZ 4.406=  Hf282= DR     األحمر فرق إشارةحاملة 

 MHZ 250. 4=  Hf272= BD    األزرق فرق إشارة حاملة

 

 SECAM نظام في متتالين لخطين الفيديو إلشارة الترددي الطيف( 26-3)شكل 

 متتن إشتتارة اختيتتار يتتتم ، حيتتثنظتتامهتتذا ال فتتي الملونتتة اإلشتتارة إنتتتاج مراحتتل يوضتتح( 27-3)شتتكل ال

 ويكتون الختط تتردد نفتس لته الكترونتي مفتتاح بواستطة الختط فتي النصتوع إشتارة متع إلرستالها اإلشارتين

ا   ،خط في( Y) اإلشارة مع جمعها فيتم DR اإلشارة مخرجه في ليعطي األفقية التزامن نبضات مع متزامنا

 الفردية األفقية الخطوط تكون وبذلك ؛(Y) اإلشارة مع جمعها فيتم DB إشارة يعط  يليه الذي الخط وفي

  .باستمرار DB إشارة الزوجية األفقية المسح خطوط تحمل بينما باستمرار، DR إشارة تحمل مثال

( 0.5MHZ) انحراف بأعظم ( ويسمح1.5MHZ) بالقيمة اللون فرق إلشارات الحزمة عرض يحدد

 .إشارة ولكل اآلخر االتجاه في( 0.35MHZ) و االتجاهات أحد في



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 SECAM نظام في الملونة اإلشارة إنتاج مراحل( 27-3)شكل 

 .ذكرها السابق الثالثة األنظمة يوضح التالي والجدول

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 NTSC PAL SECAM المتغيرات

 60 50 50 (HZ)المجاالت عدد 

 625 625 525 عدد الخطوط/ صورة

 15625 15625 15750 عدد الخطوط / ثانية

 4.2 5 5 (MHZ) (Yعرض إشارة النصوع)

 1.5(I)/0.5(Q) 1.3(U,V) I.5(U,V) (MHZ) (Cعرض إشارة األلوان)

 3.58 4.43 4.25(Db),4.406(Dr) (MHZ) الحامل الثانوي لأللوان

 QAM QAM FM تعديل األلوان

 5.5 5.5 4.5 حامل الصوت

 6.0 7.0 8.0 (MHZ) عرض الحزمة الكلي



 

 

 الفصل الرابع 

 الملون التلفازي  اإلستقبال

 الملون التلفازي االستقبال جهاز

ا مشتترك اا واحتد اا أمتر ولكتن لها المنتجة الشركات لتعدد التلفاز أجهزة من كثيرة أنواع توجد  وهتو بينهتا ا

كمتا نالحت   ،االستتقبال لجهتاز ةاإللكترونيت الدوائر اختالف رغم األساسية المراحل نفس عل  تحتوي أنها

 .(1-4) الشكلذلك في 

 

 ملون تلفزيون لجهاز األساسية للمراحل كتلي مخطط( 1-4) شكل

 لتلفازلجهاز ااألساسية  المراحل

 :باآلتي 1تلخيص هذه المراحليمكن 

 التغذية مرحلة

 التدارات لتختدم ؛مناستبة وقطبيتة ثبتات وبدرجتة مستتمرة جهتود إلت  المتغيتر الجهتد تحويتل عل  تعمل

 .الجهاز مراحل جميع في المختلفة

 الهوائي مرحلة

 ثتم ومتن ،كهربائيتة موجتات إلت  وتحويلها ،الجو من الكهرومغناطيسية الموجات بالتقاط الهوائي يقوم

  .القنوات منتخب مدخل إل  يرسلها

                                                           
 .(42-27ص )الثاني  الفصل في شرحها تم 1



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 القنوات منتخب مرحلة

 المرغتتوب القنتتاة اختيتتار إلتت  أساستتي بشتتكل تهتتدف التتدارات متتن مجموعتتة متتن المرحلتتة هتتذه تتكتتون

 ،البينيتة التترددات إلت  ترددهتا تخفتيض علت  والعمتل ،وتضتخيمها ،المختلفتة المحطتات بتين من مشاهدتها

 .االستقبال لجهاز األخر  المراحل إل  تغذيتها قبل تضخيمها ثم ومن

 الصوت مرحلة

 يعمتل ،خاصة مصائد باستخدام اإلشارات باقي من الصوت إشارة استخالص عل  المرحلة هذه تعمل

 قبتل إرستالها تتم التتي األصلية الصوت إلشارة المكافئة المعلومات استعادة عل  الصوتية الترددات كاشف

 .السماعة إل  ثم ومن صوتي مضخم إل  تغذيتها

 (الفيديو) الصورة مرحلة

 المركبتة الفيتديو إشتارة متن (Y)} النصتوع إشتارة {الفيتديو إشارة استخالص عل  المرحلة هذه تعمل

 المشتتتهد تمثتتتل التتتتي األصتتتلية الصتتتورة إشتتتارة ستتتتخالصإل ؛الحاملتتتة الراديويتتتة التتتترددات عتتتن وفصتتتلها

 من نتمكنل وذلك ؛منفصلة Y)) الفيديو إشارة تغذية يتم. الشاشة أنبوبة ال  منفصلة تغذيتها قبل وتضخيمها

 مع مزجها ليتم أو ،واسود ابيض برامج بث حالة في واألسود األبيض باللون بثها يتم التي البرامج استقبال

 .الملون التلفزيوني البث حالة في األصلية األلوان الستعادة ؛األلوان إشارات

 اإلنحرافو التزامن مرحلة

 هتتذه-رأستتيوال األفقتتي اإلنحتتراف ملفتتات إلتت  غتتذ ت   ،المنشتتار ستتن إشتتارات بتوليتتد المرحلتتة هتتذه تقتتوم

 أنبوبتتة داختتل فتتي اإللكترونتتي بالشتتعاع بتتالتحكم تقتتوم اإلشتتارات هتتذه-الشاشتتة عنتتق علتت  موجتتودة الملفتتات

 عتالي ضتغط إلنتتاج األفقتي اإلنحتراف مرحلتة في محول يستخدم .للشاشة كاملة مسح بعملية ليقوم الشاشة

 أنبوبتتة إلتت  النهتتائي المصتتعد إلتت  مستتتمر كجهتتد لتغذيتتته ؛وتنعيمتته ،تقويمتته يتتتم ،(25KV+) إلتت  يصتتل

 لتكتوين ؛للشاشتة الفستفورية بالطبقتة ليصتطدم ؛الكتاثود متن المنطلتق اإللكترونتي الشتعاع لتعجيتل ؛الشاشتة

 .اإلنحراف ملفات من متولد مغناطيسي مجال بواسطة الشعاع هذا تحريك بعد عليها صورة

 لتلفاز الملونا لجهاز اإلضافية المراحل

 .األلوان مرحلة •

 .الشاشة مرحلة •

 .والنظام التحكم مرحلة •



 

 حسين حماد الهالل
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 األلوان مرحلة

 هنا الصورة إشارة ولكن ،الصورة وإظهار اكتشاف عن المسؤولة هي أنها الصورة مرحلة من عرفنا

 ملونتة صتورة إلنتتاج الالزمتة األلتوان نقتص بستبب مباشترة الصتورة لنا تنتج ال إشارات ثالث عن عبارة

 .األلوان مرحلة اسمها لمرحلة نحتاج ولذلك

 يبين اإلشارات الداخلة والخارجة لهذه المرحلة. (2-4) الشكل

 

 األلوان مرحلة وخروج دخول( 2-4) شكل

 من:( 3-4) الشكلكما في  األلوان مرحلة تتكون

  .النطاق بيني مرشح .1

 .األولي اللون مكبر .2

 .1(ACC) التلقائي اللون ضابط .3

 .اللون تزامن مكبر .4

 .بالمذبذب والتحكم اللون تزامن فاصل .5

 .اللون مذبذب .6

 .اللون قاتل .7

 .اللون فرق كاشف .8

 .زمني تأخير دائرة .9

 .النهائي اللون مكبر  .10

                                                           
1 Automatic Chroma Control = ACC 



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 األلوان مرحلة( 3-4) شكل

 هي: رئيسة ألوان ثالث من التلفاز جهاز شاشة عل  الظاهرة األلوان تتكون

 (.RGB) بالرمز الثالثة لأللوان ويرمز (BLUE) األزرق ،(GREEN)األخضر ،(RED)األحمر

ا  محدد الثالثة األلوان مقدار يكون  عتن التلفتاز إرستال محطتة فتي واإلرسال التصوير مرحلة من مسبقا

 التالية: المعادالت طريق

             Y= 0.3R+0.59G+ 0.11B                       النصوع إشارة

 R−Y= 0.7R−0.59G− 0.11B     األحمر اللون فرق إشارة

B−Y=−0.3R−0.59G   األزرق اللون فرق إشارة  +0.89B 

 اإلشارة هذه إنتاج إمكانية :هو والسبب ؛األخضر فرق إشارة وجود عدم السابقة المعادالت من نالح 

 ةاإللكترونيتت التتدوائر تتتوفير نستتتطيع وبتتذلك ؛األزرق اللتتون فتترق وإشتتارة ،األحمتتر اللتتون فتترق إشتتارة متتن

 األلتوان وإشتارة ،(Y) النصتوع إشتارة :علت  الصتورة مرحلتة متن القادمة اإلشارة تحتويو .لذلك الالزمة

(C)، األلوان وإشارة ،النصوع إشارة المرحلة هذه وتأخذ ،التزامن وإشارة. 

 األزرق اللتون فترق إشتارةو ،(R−Y) األحمتر اللتون فترق إشتارة متن :القادمتة األلتوان إشارة تتكون

(B−Y)، اللون فرق تزامن وإشارة (Color Sync.). 



 

 حسين حماد الهالل
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 النطاق: بيني مرشح

 هذا ويقوم ،ومخرجان واحد مدخل له التوازي عل  موصلين واحدة دائرة في مرشحين عن عبارة هو

 علت  اإلشتارات بتاقي مترور ويمنع األول المخرج عبر( Color Signal) األلوان إشارة بتمرير المرشح

 NTSC هو االستقبال نظام كان إذا( 3.58MHZ) تردد نطاق يمرر حيث ،المستخدم األلوان نظام حسب

 إشتتارة ويمتترر، SECAM أو PAL هتتو االستتتقبال نظتتام كتتان إذا( 4.43MHZ) تتتردد نطتتاق ويمتترر

 .المرور من اإلشارات باقي ويمنع الثاني المخرج عبر( Y) النصوع

 األولي اللون مكبر

 التالية: الوظائف وله( 4-4) الشكلكما في  التوالي عل  موصلين مكبرين عن عبارة هو

 .المرشح مرحلة من القادمة اإلشارة تقوية .1

 عتتن( الشاشتتة علتت  اللتتون نقصتتان أو زيتتادة) الشاشتتة علتت  الظتتاهرة األلتتوان ةبحتتدَّ  التتتحكم .2

 .التلقائي اللون ضابط دائرة طريق

ا ابيضت الصتورة كانتت حالتة فتي القادمتة اإلشتارة دختول إيقاف .3  بهتذه التتحكم ويتتم اا واستود ا

 .اللون قاتل دائرة قبل من الخاصية

 .األول المكبر طريق عن اللون تزامن مكبر إل  اللون إشارة إرسال .4

 

 األولي اللون مكبر( 4-4) شكل

 (ACC) التلقائي اللون ضابط

 واضحة ألوان حدة عل  للحصول األولي اللون مكبر في التكبير بمقدار التحكم بعملية الدائرة هذه تقوم

 نقصان أو زيادة خالل من وذلك به المسموح التكبير مد  في والنظام التحكم مرحلة وتتحكم ،الشاشة عل 

 عتن التتحكم جهتاز طريق عن أو التلفاز جهاز مقدمة في الموجودة المفاتيح لوحة طريق عن األلوان مقدار

 .المختارة القناة تغيرت مهما المختارة األلوان حدة مقدار بتثبيت الدائرة هذه تقوم .بعد



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 اللون تزامن مكبر

 تستتتطيع حتتت  األولتتي اللتتون مكبتتر فتتي األول المكبتتر متتن القادمتتة اإلشتتارة تقويتتة التتدائرة هتتذه وظيفتتة

 .التزامن فاصل دائرة إل  إرسالها ثم ومن اللون فرق تزامن إشارة اكتشاف

 بالمذبذب والتحكم اللون تزامن فاصل

 والسبب: واحدة الكترونية دائرة في دائرتين عن عبارةو ه

 .المذبذب بترددات التحكم في مهمة بوظائف تقومان الدائرتين كال •

 .واحدة االستجابة حساسية تكون أن بد وال الدخل في تغير ألي حساستين الدائرتين كال •

 متن اآلخر الجزء يستطيع حت  اللون إشارة من اللون فرق تزامن إشارة فصل :هو الدائرة هذه وظيفة

 .اللون فرق تزامن إشارة بموجب المذبذب دائرة بتردد التحكم الدائرة هذه

 التتردد نتوع الختيار ؛اللون مذبذب دائرة إل  يذهب منها األول :نيخرج بالمذبذب التحكم دائرة تعطي

 اكتشتاف يتتم لتم حالتة فتي تعمتل ليجعلهتا ؛اللون قاتل دائرة إل  يذهب واآلخر ،اللون نظام حسب المطلوب

 .اللون فرق تزامن

 اللون مذبذب

 هما: ثابتين ترددين ذو كرستاليان مذبذبان لها دائرة عن عبارة وه

 .NTSCاأللوان  بنظام خاص 3.58MHZ بتردد مذبذب •

 .SECAM &PAL األلوان بنظام خاص 4.43MHZ بتردد مذبذب •

 التعترف اللتون فترق كاشتف دائرة تستطيع حت  جداا  عالية بدقة الترددين هذين بإنتاج الدائرة هذه تقوم

 .اللون فرق بتردد الترددان هذان ويسم  ،األلوان فرق عل  بدقة

 تغيتر احتماليتة هتو مباشترة اللتون فرق تزامن إشارة تمرير من بدالا  المذبذب دائرة استخدام في السبب

ا ثابت التردد يكون أن بد وال لها المصاحب الضجيج بسبب االستقبال خالل أو اإلرسال تردد ا ودقيق ا  .ا
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 اللون قاتل

 ألتوان ظهتور لمنتع وذلتك ؛(ملونتة غير) فقط واسود ابيض صورة إرسال خالل فقط الدائرة هذه تعمل

 بتالمكبر التتحكم ختالل متن ذلتك ويتتم المستتقبلة للموجتة المرافتق التشويش بعض بسبب الشاشة عل  زائفة

 .األولي اللون مكبر في الموجود األول

 اللون فرق كاشف

 إشتارتي علت  اإلشتارة هتذه وتحتتوي األولتي اللتون مكبتر متن المكبرة اللون إشارة الدائرة هذه تستقبل

ا، واألزرق األحمر اللونين فرق  الدائرة هذه وتعمل .المذبذب من اللون فرق تردد إشارة تستقبل وكذلك معا

 عنتدنا يكتون بحيتث المذبتذب متن المرستل اللون فرق تردد بموجب اللونين فرق إشارتي بين التفريق عل 

 إشتارة توليتد علت  أيضتا وتعمل( B−Y) األزرق اللون فرق وإشارة ،(R−Y) األحمر اللون فرق إشارة

 التالية: المعادلة بموجب المفصولة اللون فرق إشارتي من( G−Y) األخضر اللون فرق

  G−Y=− {(0.51) (R−Y) + (0.19) (B−Y)}    األخضر اللون فرق إشارة

 من:( 5-4) الشكلكما في  اللون كاشف دائرة تتكون

 إشتارة يستتقبل وكتذلك ،المكبترة اللتون إشتارة الكاشتف هتذا ويستتقبل :األحمر فرق كاشف •

 .األحمر اللون فرق إشارة فقط ويمرر المذبذب من اللون فرق

 إشتارة يستتقبل وكتذلك ،المكبترة اللتون إشتارة الكاشتف هذا ويستقبل :األزرق فرق كاشف •

 .األزرق اللون فرق إشارة فقط ويمرر المذبذب من اللون فرق

 .األخضر اللون فرق إشارة مولد •

 

 اللون فرق كاشف( 5-4) شكل



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 زمني تأخير خط

 دائتترة تستتتطيع حتتت  اتتتأخير لهتتا وتعمتتل المرشتتح متتن( Y) النصتتوع إشتتارة باستتتالم التتدائرة هتتذه تقتتوم

 فتتروق إشتتارات) كلهتتا األربتتع اإلشتتارات لتصتتل الثالثتتة األلتتوان فتتروق إشتتارات إنتتتاج اللتتون فتترق كاشتتف

 .النهائي اللون مكبر دائرة إل  الوقت بنفس النصوع( وإشارة الثالث األلوان

 النهائي اللون مكبر

 باآلتي: لتقوم المؤخرة النصوع وإشارة الثالثة األلوان فروق إشارات استقبال عل  الدائرة هذه تعمل

ا  األربتتع اإلشتتارات دمتتج •  بموجتتب( RGB) النهائيتتة الثالثتتة األلتتوان إشتتارات إلنتتتاج معتتا

 التالية: المعادالت

,       G = G−Y+Y,      B = B−Y+Y  R = R−Y+Y  

 .النهائية الثالثة األلوان إشارات وتقوية تكبير •

كما في  الشاشة مرحلة في الموجودة الثالث( كاثود) المهابط إل  النهائية الثالثة األلوان ترسل ذلك بعد

 هتذه وتقتوم ،بته الختاص الترانزستتور لتون لكل ترانزستورات ثالثة من الدائرة هذه تتكون .(6-4) الشكل

 األخضتر، اللتون فترق مولتد) التثالث التدوائر تكتون .واحد وقت في والتكبير الدمج بعملية الترانزستورات

 .المصفوفة دائرة تسم  واحدة دائرة في أحيانا( النهائي اللون مكبر ،الزمني التأخير خط

 

 النهائي المكبر دائرة( 6-4) شكل
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  الشاشة مرحلة

 مرحلتتة بمستتاعدة) األلتتوان مرحلتتة متتن المرستتلة الكهربائيتتة اإلشتتارات تحويتتل بعمليتتة الشاشتتة تقتتوم

ا  رئيستين قستمين إلت  الملونة الشاشات تقسمو .مشاهدتها يمكن صورة إل ( والتزامن اإلنحراف  لتقنيتة تبعتا

 وهما: العمل ونظرية التصنيع

 (. CRT) اإللكتروني القاذف شاشة .1

 .(Flat Panels Display) المسطحة الشاشات .2

  Cathode Ray Tube (CRT) اإللكتروني القاذف شاشة: أوالً 

 التالية: الرئيسة األجزاء من (7-4الشكل ) كما في وتتكون

 .اإللكتروني المدفع .1

 .المنظمة الشبكات .2

 .الشاشة وجه .3

 

 (CRT)لشاشة  الرئيسةاألجزاء ( 7-4) شكل

 اإللكتروني المدفع

 من: ويتكون اإللكتروني الشعاع توليد عن المسؤولة األداة هو 

 .(الكاثود) المهبط تسخينل حرارية طاقة بتوليد يقوم ملفوف سلك عن عبارة هو الفتيل: .1

 ،المعتدني األكستيد متن ومصتنوعة الفتيتل تغطتي صغيرة اسطوانة عن عبارة هو المهبط: .2

 .الفتيل قبل من تسخن أن بعد اإللكتروني الشعاع بتوليد وتقوم مقدمتها في فتحة لها



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 المنظمة الشبكات

 من: وتتكون اإللكتروني الشعاع عل  السيطرة عن المسؤولة األدوات هي 

 تستمح المقدمة في فتحة ولها تمسه وال بالمهبط تحيط اسطوانة عن عبارة هي السيطرة: شبكة .1

 طريتق عتن الشتعاع مترور بمقتدار التحكم عل  الشبكة هذه وتعمل ،خاللها من الشعاع بمرور

 الستالب الطترف ويغذي المهبط الموجب الطرف يغذي .المهبط وبين بينها الجهد بفرق التحكم

 .السيطرة شبكة

 ،موجتب عتالي جهتد ذات وتكون الجهتين من مفتوحة اسطوانة عن عبارة هي التسريع: شبكة .2

 .السيطرة شبكة من الخارج اإللكتروني الشعاع سرعة زيادة عل  وتعمل

 موجتب عتالي جهتد ذات وتكتون الجهتتين متن مفتوحة اسطوانة عن عبارة هي: التركيز شبكة .3

 .صغيرة واحدة نقطة في التسريع شبكة من الخارج اإللكتروني الشعاع ضغط عل  وتعمل

 وحتدة متن تغذيتته تكتون الجهتتين متن مفتتوح مخروطي شكل عن عبارة هو النهائي: المسرع .4

 جتداا  عاليتة سترعة إلت  التركيتز شتبكة من الخارج الشعاع تسريع عل  ويعمل ،العالي الضغط

 علت  الموجتودة الفستفور بطبقتة الشتعاع هتذا اصتطدم إذا حتت  الضوء سرعة من قريبة تكون

 .الطبقة هذه تضيء الشاشة وجه

 الشاشة وجه

 وهي: األخر تلو الواحد أغلفة ثالثة عن عبارة هو 

 عزلتته قتتوة بستتبب الزجتتاج متتن وتكتتون للشاشتتة المغلفتتة الطبقتتة هتتي الزجتتاجي: الغتتالف .1

 .خالله من المغناطيسي المجال مرور تعوق وال للكهرباء

 .فيها الشعاع اصطدام لحظة تضيء وهي الفسفورية: الطبقة .2

 النقتتاط إلتت  اإللكترونتتي الشتتعاع إمتترار علتت  يعمتتل :(Shadow Mask) الظتتل قنتتاع .3

 والنقتتتاط ةاإللكترونيتتت القاذفتتتات ترتيتتتب علتتت  اعتمتتتادا نتتتوعين علتتت  ويكتتتون .الفستتتفورية

   الشتتكل و ،)احتتدها بشتتكل مثلتتث، واألختتر علتت  شتتكل خطتتوط راستتية( للشاشتتة الفستتفورية

 .يوضح ترتيب قناع الظل مع النقاط الفسفورية (4-8)

لكل لون مدفع  ،وثالث شبكات حاكمة ،تحتوي شاشة جهاز التلفاز الملون عل  ثالثة مدافع الكترونية

 .يوضح هذه االجزاء (9-4الشكل )و ،وشبكة سيطرة خاصة به
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 مع النقاط الفسفوريةة اإللكترونيترتيب القاذفات ( 8-4) شكل

 

 ملونة (CRT)لشاشة  الرئيسةاألجزاء ( 9-4) شكل

 اإلنحراف ملفات

 ستن تيتار تحمتل الملفتات متن مجمتوعتين متن YOKE)) عليته يطلتق متا أو اإلنحتراف ملفات تتركب

 مغناطيستي مجتال علت  الحصتول بهتدف وذلتك ؛رأستيالو األفقي المذبذب دوائر في توليده تم الذي النشار

 الزاويتة فتي نقطتة أقصت  وحتت  العليتا اليستر  الشاشتة زاويتة أقص  من اإللكتروني الشعاع بحرف يقوم

 .السفل  اليمن 
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  Flat Panels Display المسطحة الشاشات ثانياً:

 عتتالي والتلفتتاز ،(DTV) الرقمتتي التلفتتاز أجهتتزة فتتي الستتتخدامها األحتتدث هتتي الشاشتتات هتتذه تعتبتتر

ا  وأكثرها األنواع أهم بشرح وسنقوم ،(HDTV) الوضوح  .الشاشات هذه من شيوعا

ا  األكثر العمل نظرية حيث من مختلفة أنواع ثالثة هنالك  وهي: شيوعا

 .Liquid Crystal Display (LCD)السائلة  البلورات شاشة .1

 .Plasma Display Panel (PDP) البالزما شاشة .2

 .Organic Light Emitting Diode (OLED) العضوي الضوئي الباعث ثنائي .3

  Liquid Crystal Display (LCDالسائلة ) البلورات ةشاش

 Liquid Crystals السائلة البلورات

 فيهتا تكتون الصتلبة فالحالتة.  الغازيتة أو الستائلة أو الصتلبة الحالتة فتي إمتا الطبيعتة فتي المتواد أن نعلم

 الحالتة فتي أما. تتحرك ال أي البعض لبعضها بالنسبة محددة مواقع وفي محدد باتجاه مرتبة المادة جزيئات

 بعتض هنتاك ولكتن ،محتدد ترتيتب اتجتاه يجمعهتا وال مستتمرة حركتة حالتة فتي تكون جزيئاتها فإن السائلة

 علت  الحالتة هتذه فتي المتادة جزيئتات تحتاف  حيتث والصتلب الستائل بتين أي وستطية حالة في تكون المواد

 الستائلة، الحالتة جزيئتات مثتل تتحترك الوقتت نفتس فتي ولكتن الصتلبة المتادة جزيئات في كما ترتيبها اتجاه

ا  الحالتين بين ولكن سائلة حالة وليست صلبة حالة ليست هي السائلة البلورات أن يعني وهذا  هنتا ومتن معتا

 ؟الصلبة المواد مثل تتصرف السائلة البلورات أن نعتبر أن يمكن هل إذاا . السائلة بالبلورات التسمية جاءت

 باعتبتار الصلبة المواد إل  منها السائلة المواد إل  أقرب السائلة البلورات إن الحقيقة في السائلة؟ المواد أو

ا ارتفاع أن ا بسيط ا  درجتات في للتغيرات حساسة السائلة البلورات فإن ولهذا ؛سائل إل  يحولها الحرارة في ا

 .الحرارة

 السائلة البلورات أنواع

 البلتورات أنتواع متن العديتد هنتاك فتإن الصتلبة، المواد من العديد أو السائلة المواد من العديد يوجد كما

 التتي المتواد وطبيعتة الحترارة درجتة علت  تعتمتد مختلفتة أطتوار عتدة في السائلة البلورات تتواجد السائلة،

             المتحتتتتترك أو التتتتتدوار الطتتتتتور متتتتتن هتتتتتو الشاشتتتتتات لصتتتتتناعة المخصتتتتتص والنتتتتتوع منهتتتتتا، تصتتتتتنع

((Nematic Phase، نتوع وهنتاك. الكهربتائي بالتيتار تتتأثر الستائلة البلتورات أن فتي الطتور هذا ويمتاز 

 الملتتوي التدوار الطتور هتو العترض شاشتات فتي يستتخدم التدوار الطتور ذات الستائلة البلتورات متن محدد

(Twisted Nematics) له  ويرمزTN. 
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 ،ملتويتة غيتر تصتبح فإنهتا كهربتائي تيتار إلت  الملتتوي الدوار الطور ذات البلورات تتعرض وعندما 

 هتتذه الستتائلة البلتتورات شاشتتات تكنولوجيتتا تستتتخدم .الكهربتتائي التيتتار شتتدة علتت  االلتتتواء درجتتة وتعتمتتد

 .خاللها الضوء مرور في التحكم في( االلتواء خاصية) الخاصية

 السائلة البلورات شاشة تركيب

 لتوحين متنتتكتون  ، حيتثالسائلة البلورات من عرض شاشةيوضح ترتيب الطبقات ل( 10-4) الشكل

 ال) ميكروستكوبية شترائح علت  تحتتوي البوليمر من مواد عن :عبارة وهو للضوء المستقطب الزجاج من

 ضبط يتم.  االستقطاب شريحة عل  يحتوي ال الذي الزجاج لوح سطحي أحد تغطي( المجردة بالعين تر 

 ذلتك بعد تتم ،المقابل السطح عل  المثبتة الشريحة استقطاب اتجاه نفس في لتكون الميكروسكوبية الشرائح

  .الدوار الطور ذات السائلة البلورات من رقيقة طبقة إضافة

  .الشترائح تلتك اتجتاه فتي لتصتطف الستائلة البلتورات توجيته عل  الميكروسكوبية الشرائح طبقة تعمل 

 استتقطاب اتجتاه عل  عمودية االستقطاب شريحة أن التأكد مع ولكن الزجاج من األخر  الطبقة وضع يتم

 فتوق بعضتها الملتتوي التدوار الطتور ذات الستائلة البلورات من المتعاقبة الطبقات تترتب. األول  الشريحة

  .األول  الطبقة لترتيب بالنسبة (90)° إل  يصل تدريجي بدوران بعض

 

 LCD لشاشة األساسية الطبقات( 10-4) شكل
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 السائلة البلورات لشاشة العمل نظرية

 هي: أربعة حقائق عل  العمل نظرية تعتمد 

  .الضوء استقطاب ظاهرة .1

  .استقطابه من وتغير الضوء بمرور تسمح السائلة البلورات إن .2

  .الكهربائي التيار بتغير تتغير السائلة البلورات تركيب طبيعة .3

 .للكهرباء موصلة شفافة مواد وجود .4

 جزيئات تعمل ثم ومن ،هاستقطاب عل  تعمل فإنها األول  الزجاجية الشريحة عل  الضوء يسقط عندما

. الضوء استقطاب مستو  تغير مع تليها التي الطبقة إل  الضوء توجيه عل  طبقة كل في السائلة البلورات

ا مستتتقطب يكتتون فإنتته الستتائلة البلتتورات طبقتتات متتن األخيتترة للطبقتتة الضتتوء يصتتل وعنتتدما  اتجتتاه نفتتس فتتي ا

 . عنتتد()حالتتة الستتماح للضتتوء بتتالمرور (11-4) الشتتكل ،منهتتا الضتتوء ينفتتذ وبالتتتالي الطبقتتة تلتتك جزيئتتات

ال يمكتن أن ينفتذ  الضتوء فإن وبالتالي تلتوي ال فإنها السائلة البلورات جزيئات عل  كهربائي مجال تطبيق

 .(للضوء بالمرور منع( )حالة 11-4الشكل ) ،من الجهة األخر 

 فتي تتتلخص والتتي الستائلة البلتورات علت  تعتمد التي العرض لعمل شاشات الفيزيائية الفكرة هي هذه

 .كهربائي مجال خالل من السائلة البلورات ترتيب في التحكم طريق عن وحجبه الضوء تمرير

 

 السائلة البلورات لشاشة العمل ( نظرية11-4) شكل

 السائلة البلورات شاشات أنظمة

 ذات الستتائلة البلتتورات عتترض شاشتتة أي common-plane-based LCD يستتم  البستتيط النظتتام

 الستاعات شاشتات مثتل للمعلومات مكرر عرض تتطلب التي الحاالت في تستخدم وهي المشتركة، القاعدة

 شاشتات فتي المستتخدم وهتو تعقيتداا  األكثتر النظتام. الميكروويتف فرن تحكم لوحة عل  المثبتة الشاشات أو

 .active matrixوالثاني  passive matrix هما نانظام وهناك الكمبيوتر
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 الشاشتة علت  الصتورة عناصتر تمثتل بستيطة شتبكة النظتام هتذا يستتخدم : matrixpassive الـ نظام 

   . (12-4) الشكل، كما في الكهربائية بالشحنة محدد صورة عنصر لتزويد pixel بالبكسيل تعرف والتي

 عل  يحتوي القاعدتين هاتين  احد. substrate القاعدة تسم  الزجاج من طبقتين من الشبكة تتركب

 األعمتتدة متتن وكتتالا  الصتتفوف متتن مجموعتتة علتت  تحتتتوي الثانيتتة الزجاجيتتة والقاعتتدة أعمتتدة متتن مجموعتتة

  .indium-thin oxide هي األغلب وفي للكهرباء موصلة مواد عن عبارة والصفوف

 إرستتال توقيتتت فتتي تتتتحكم integrated circuits متكاملتتة بتتدائرة والصتتفوف األعمتتدة توصتتيل يتتتم 

.  الكهربائيتة الشتحنة لته تصتل أن يجتب الذي الصف ورقم العمود برقم محدد عنوان إل  الكهربائية الشحنة

. القاعتدتين خترج االستتقطاب طبقتة وتثبتت الزجتاجيتين القاعتدتين هتاتين بين السائلة البلورات طبقة تكون

 العمتتود إلتت  المتكاملتتة التتدائرة عبتتر كهربائيتتة شتتحنة إرستتال يتتتم pixel الصتتورة عناصتتر أحتتد ولتشتتغيل

 البلورات تلك فتعمل بينهما السائلة البلورات عل  التأثير عل  فيعمالن الصورة لعنصر المحددين والصف

 .pixel الـ لكذ عند للشاشة الخلفي المصدر من الضوء منع عل  السائلة

 

  Passive matrix نوع LCD( شاشة 12-4) شكل

 للحركتة االستتجابة بتطء منها عيوب عدة لتالفي السابق النظام تطور تم : MatrixActive   الـ نظام

ا  الستريعة  تظهتتر الصتتورة فكانتت كبيتترة بستترعة الشاشتة علتت  المتاوس مؤشتتر بتحريتتك قمتت إذا خصوصتتا

 نظتام يعتمتد حيتث العيتب هتذا مثتل يوجتد ال النظتامهتذا  فتي ولكتن لهتا، خيتاالت ظهتور متع المؤشر حركة

 هتذا ويظهتر ، Thin Film Transistors (TFT)الترانزستتورات متن رقيقتة شتريحة عل  هذا العرض

  .الشاشة مواصفاتوصف في  الرمز

 متن كبيترة مجموعتةمتن ( 13-4)تركيب هذا النوع من الشاشات يتكون كما فتي الشتكل  فإن وببساطة

 .  substrate زجاجية قاعدة عل  شبكة شكل عل  مرتبة الدقة في المتناهية والمكثفات الترانزستورات
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    Active Matrix نوع LCD شاشة( 13-4) شكل

 والمكثفتات الترانزستتورات شتبكة تتربط متكاملتة دوائتر ختالل متن أيضا الكهربائية الشحنة توجيه يتم

 refresh المستح دورة لحتين بالشتحنة االحتفتاظ هتو المكثفتات وظيفتة وتكتون الصتور عناصتر تمثل التي

cycle .ندورا علت  التتأثير فيكن المكثف إل  تصل أن يجب التي الشحنة بكمية بدقة التحكم تم إذا انه كما 

 الشتحنة كميتة علت  وتعتمتد متفاوتتة بنستب الضتوء حجتب علت  تعمتل ممتا محتددة بزوايتا السائلة البلورات

 بتتين متفاوتتتة رماديتتة درجتتة 256 عتترض متتن الشاشتتات هتتذه وتستتتطيع .المحتتدد البكستتيل لمكثتتف المرستتلة

 همتا بلتونين إال الصتورة مكونتات يظهتر ال (passive matrixالتـ ) نظتام أن حتين فتي واألستود األبتيض

 .األسود واللون األبيض اللون

 األلوان؟ السائلة البلورات تظهر كيف

 filter مرشتحة طبقتات ثالثتة استتخدام ختالل متن الستائلة البلتورات شاشتات فتي األلوان عل  نحصل 

 .  (14-4)كما في الشكل  واألزرق واألخضر األحمر وهي األساسية لأللوان

 الدرجات كافة وبدمج ،لون لكل مختلفة درجة( 256) عل  الحصول يمكن الشحنة لكمية دقيق وبتحكم

 متن هتائالا  اا عتدد تتطلتب األلتوان هتذه كل.  (1) مختلف لون مليون 8,16 عل  نحصل أن يمكن األلوان لكل

 resolution عترض دقتة تتدعم محمتول كمبيتوتر جهتاز شاشتة فتإن المثتال ستبيل وعلت  الترانزستورات،

 (2) ترانزستتور 2,359,296= الترانزستتورات من عدد عل  تحتوي أنها يعني. 1024×768 إل  تصل

 شتكل فتي الشاشتة علت  مباشترة يظهتر الترانزستورات هذه من لواحد يحدث خلل أي ،الشاشة مساحة عل 

 .وتسويقها استخدامها قبل دقيق لفحص النظام هذا من الشاشات تخضع ولهذا ؛معتمة نقطة

                                                           
 .األزرق للون درجة( 256) × األخضر للون درجة( 256) × األحمر للون درجة( 256)ضرب  حاصل (1)

 .لون لكل 3 × صف 768 × عمود 1024 ضرب حاصل (2)
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 LCD ومرشحات األلوان لشاشة األساسية األجزاء( 14-4) شكل

  السائلة البلورات شاشات مستقبل

     الفائقتتة التتدوارة البلتتورات لتشتتمل نفستتها الستتائلة البلتتورات تطتتوير علتت  العلميتتة األبحتتاث عمتتل تتتم

1)(STN  ،المسح المزدوجة الدوارة البلورات وكذلك (DSTN)2، البحتث يجتري وكتذلك الكثير وغيرها 

 ارتفتاع ستبب نتدرك أن علينتا ويجتب كبيترة عترض بمستاحات السائلة البلورات شاشات إنتاج عل  العلمي

 إن العلتم متع تصنيعها لصعوبة وذلك انج 40 عن العرض مساحة تزيد التي السائلة البلورات شاشات ثمن

 التتالف ثمتن تحميل يتم ولذلك ؛التصنيع عملية بعد لفشلها منها ٪50 تتلف الشاشات لتلك المنتجة الشركات

 متتن كبيتترة كميتتة وجتتود عرضتتة متتن يزيتتد الشاشتتة مستتاحة زيتتادة إن بالتتذكر وجتتدير الستتليم، ثمتتن علتت 

 : والعيوب الميزات أهم يلي وفيما ،وإتالفها الشاشات تلك استبعاد في يسبب مما تعمل ال الترانزستورات

  الميزات:

 العتترض شاشتات أنتواع جميتع بتين متن بالحيتتاة تنتبض بتألوان للصتورة ةوحتدَّ  وضتوح أفضتل .1

  .األخر 

  .البقية من جاذبية أكثر تصاميم وذات ،عملية أكثر يجعلها مما ؛الحجم وصغيرة ،الوزن خفيفة .2

  .الطاقة من كبيرة كمية تستهلك ال ،كبيرة لدرجة اقتصادية .3

 تغييتتر إلمكانيتتة وذلتتك ؛مشتتاهدة ستتاعة ألتتف 70 إلتت  يصتتل التتبعض ،طويتتل الزمنتتي عمرهتتا .4

  .الضوء مصدر

                                                           
1 Super Twisted Nematics  = STN  
2  Twisted Nematics Dual Scan = DSTN 



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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  العيوب:

 أعلت  رؤية زاوية تقدم الحديثة الشاشات حال بأي األنواع، بقية من األقل تعتبر الرؤية زاوية .1

  .حقيقية مشكلة يعتبر ال رقم وهو ،درجة 170 من

 LCD عترض شاشتة تتتوفر أن الصتعوبة متن ،Dead Pixelالميتتة  الضتوئية النقتاط مشكلة .2

  .المشكلة هذه من ٪100 خالية

  .نظيراتها من كفاءة أقل يعتبر   LCD الـ شاشات في األسود اللون وإظهار األلوان تباين .3

ا  يعتبتتر LCD التتـ شاشتتات بعتتض فتتي االستتتجابة وقتتت .4  التتـ مشتتكلة ظهتتور يستتبب وقتتد بطيئتتا

Ghosting المشكلة هذه تحلَّ  التصنيع جيدة الحديثة الشاشات ،األشباح تأثير أو. 

  Plasma Display Panel (PDP)البالزما  شاشات 

 ثتالث متن بكستل كتل يتكتون حيتث التقليدية الشاشات بها تعمل التي اآللية بنفس البالزما شاشات تعمل

 إنما ؛الفسفورية الشاشة توجد وال ،اإللكتروني الشعاع يوجد ال ولكن ،(واألزرق واألخضر األحمر) ألوان

 ومتن( Fluorescent Lights) فلورستنت ضتوء ختالل متن بكستل كتل فتي الثالثتة األلتوان هتذه توليد يتم

 الشاشتة بكستالت كتل علت  يحتدث وهذا المطلوب اللون ينتج فلورسنت ضوء كل شدة بدرجة التحكم خالل

 .الكاملة الصورة تتكون وعندها

 الغتاز ذرات تكتون حيتث متتأين غتاز هتي والبالزماا: البالزمتا، ختالل متن الفلورستنت ضوء توليد يتم

. الشتتحنة ستتالبة والكترونتتات الشتتحنة موجبتتة ايونتتات متتن مكتتون الغتتاز ويصتتبح الكتروناتهتتا منهتتا منزوعتتة

 كبيتر كهربتائي مجتال داختل الغتاز يكتون أن مثتل خاصتة ظتروف فتي يحدث( البالزما) الغاز هذا وبالطبع

 الطترف إلت  وااليونات الموجب الطرف إل  اإللكترونات انجذاب إل  يؤدي مما عالي جهد فرق عن ناتج

 هتذه عتن وينتتج البالزمتا فتي الغتاز ذرات إثتارة إلت  يؤدي مما االيونات مع اإللكترونات فتصطدم السالب

 نستتخدمها التتي الفلورستنت مصتابيح فتي الحتال هتو كمتا فوتونتات ضتوئية صتورة في طاقة تحرر اإلثارة

 .لإلضاءة

 الغتاز هذا إثارة وعند ،الزينون وذرات ،النيون ذرات من مكون غاز استخدام البالزما شاشات في يتم

 بتتالعين تتتر  ال التتتي البنفستتجية الفتتوق التتترددات متتد  فتتي فوتونتتات علتت  نحصتتل التتذكر ستتابقة بالطريقتتة

 .المرئي المد  في بترددات فوتونات عل  للحصول لإلثارة تستخدم الفوتونات هذه ولكن المجردة



 

 حسين حماد الهالل
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 البالزما من شاشة تركيب

 وذرات النيتتون ذرات تتتتوزعيبتتين الطبقتتات التتتي تتكتتون منهتتا هتتذه الشاشتتة، حيتتث ( 15-4) شتتكلال

 الكتترود األمتامي الزجتاجي بتاللوح يتصتل الزجتاج متن لوحين بين المحصورة الخاليا آالف عل  الزينون

 العنونتتة الكتتترود الخلفتتي الزجتتاجي بتتاللوح ويتصتتل ،(Display Electrode) العتترض الكتتترود يستتم 

(Address Electrode) محاطة والزينون( النيون ذرات عل  تحتوي) ضوئية ةخلي كل تصبح وبالتالي 

 للكهربتتاء ةموصتتل غيتتر عازلتتة ةمتتاد تحتتيط. الخلتتف متتن العنونتتة والكتتترود األمتتام متتن العتترض بتتالكترود

(Dielectric Material )الخلية بين لتكون المغنيسيوم اوكسيد من واقية بطبقة ومغطاة العرض الكترود 

 وحتدات إلت  الشاشة وتقسم الشاشة مساحة عل  الضوئية الخاليا وتترتب .األمامي الزجاج ولوح الضوئية

 ،األحمتر لأللتوان ضوئية خاليا ثالثة عن عبارة بكسل وكل بكسل وتدع  الصورة عناصر تسم  صغيرة

ا  وهنالك. واألزرق ،واألخضر  ويكتون متوازيتة صتفوف فتي مرتبتة تكتون بحيتث االلكتترود أشترطة أيضتا

 علت  ممتدداا  العترض الكتترود ويكتون الواحتد اللتون ذات الضوئية الخاليا طول عل  ممدد العنونة الكترود

  .االلكترود من شبكة النهاية في يشكل مما الشاشة وعرض طول عل  يكون وهذا البكسيل طول

 

 البالزما لشاشة األساسية الطبقات( 15-4) شكل

 



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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 البالزما من لشاشة العمل نظرية

 المتعامتدين االلكتترودين يشتحن عندما ، حيثالبالزما من لشاشة العمل نظريةيوضح ( 16-4) شكلال

 غتاز تحتتوي التتي الضتوئية الخليتة تلك في كهربائي تيار فيمر بينهما جهد فرق هناك يصبح( المتقاطعين)

 .بنفسجية فوق( فوتونات) كهرومغناطيسية أشعة وتنطلق بالزما إل  ويتحول الغاز فيتأين والزينون النيون

 حيتث الضتوئية للخلية المغلفة الفسفورية المادة إثارة عل  البالزما من المنطلقة بنفسجية فوق األشعة تعمل

 طاقتتة مستتويات إلت  اإللكتترون وينتقتل البنفستجية فتوق األشتعة فوتتون الفستفور ذرات الكترونتات تمتتص

 وعمليتة .المرئتي المتد  فتي اا ضتوء يعطتي ةاألصتلي طاقته مستو  إل  المثار اإللكترون عودة وعند أعل 

 الشتحنة توجيته فتي يتتحكم حيتث للشاشتة ختاص كمبيتوتر فيته يتتحكم ضتوئية خليتة أية داخل في الغاز تأين

 أالف العمليتة هتذه وتتكرر الخلية تلك في الكهربائي التفريغ فيحدث المتعامدين االلكترودين إل  الكهربائية

  .الثانية من جزء في المرات

ا  ذكرنا كما  بمادة الداخل من مغلفة ضوئية خلية وكل ضوئية خاليا ثالث من مكون بكسل كل فان سابقا

ا ازرقت اا ضتوء تعطي والثالثة ،اا اخضر اا ضوء تعطي والثانية ،اا احمر اا ضوء تعطي فسفورية  هنتاك أن أي) ،ا

 النبضتتات تيتتار بشتتده وبتتالتحكم(. األساستتية األلتتوان ليعطتتي خليتتة لكتتل الفستتفور متتن مختلفتتة أنتتواع ثتتالث

تت الكهربائيتتة متتن  خلتتيط علتت  الحصتتول يمكتتن المختلفتتة الضتتوئية الخاليتتا إلتت  الكومبيتتوتر بواستتطة هالموجَّ

 . الممكنة األلوان كل لتعطي األساسية األلوان

 

 البالزما من لشاشة العمل نظرية( 16-4) شكل



 

 حسين حماد الهالل
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  الميزات:

 .نسبيا الحمل وسهلة نحيفة أنها إال ذلك غيرها ورغم من أكثر كبيرة بمقاسات تتوفر .1

 .LCDالـ  شاشات من أفضل األسود للونا وعرض التباين جودة تعتبر .2

 .LCDالـ  شاشات من أفضل الرؤية زاوية .3

 العيوب:

 فتي وضتعها فتي يرغتب المشتتري كتان إذا مشتكلة يشتكل قتد وهذا ،صغيرة بمقاسات تتوفر ال .1

  .(المعيشة بغرفة مقارنة) صغيرة غرفة

 متا فتترة المشتاهدة الصتورة تبقت  عنتدما تتمثتل المشتكلة هذه ،Burn-In الـ مشكلة فيها تظهر .2

  .تدريجيا تختفي حت  التوهج يشبه لما تتغير ثم حراك دون الشاشة عل 

  .Pixels الضوئية النقاط في المشاكل بعض من نج  ت   لم .3

 Organic Light‐Emitting Diode (OLED) للضوء الباعث العضوي الدايود شاشة

 والتذي ،الكربتون علت  مبنتي جزيئتي تصميم باستخدام OLED العضوي الضوئي الباعث ثنائي يقوم

 علت  سنحصتل بعضتها متع الجزئيتات متن العديتد وصلنا وإذا .كهربائي تيار فيه يمر عندما الضوء ي صدر

. (17-4)كمتا فتي الشتكل  للطاقة المستهلكة الخلفية اإلضاءة إل  تحتاج وال ،مذهلة بجودة جداا  نحيفة شاشة

 يتتم حيتث الحبتر، نافثتة الطابعة لعمل مشابهة بطريقة يتم أن يمكن OLEDشاشات  إن إنتاج القول ويمكن

 .وبسيطة رخيصة التصنيع عملية يجعل مما ،من الورق صفحة عل  الحبر رش

 

 OLED لشاشة األساسية الطبقات( 17-4) شكل



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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  الميزات:

 .LCDبالـ  مقارنة وقوته األسود اللون عمق .1

  .للطاقة استهالكا اقل .2

 .LCDالـ  من أفضل وهي درجة178 إل  تصل المشاهدة زوايا .3

 العيوب:

   .1اآلن حت  االفتراضي العمر قصر .1

 .كبيرة بمقاسات تتوفر ال .2

 هي:و OLED)) للضوء الباعث العضوي الدايود شاشة من أنواع عدة هناك

1.  Passive-matrix OLED. 

2.   Active-matrix OLED. 

3. Transparent OLED. 

4. Top emitting OLED. 

5. Foldable OLED.  

6. White OLED. 

  Passive-matrix OLED (PMOLED) اوال:ً

 ترتيتب يتتم حيتث. شترائح متن واألنتود العضتوية البالستتيكية المادة وطبقة الكاثود النوع هذا في يكون

 منهتا ينبعتث حيتث ،pixels الصتورة عنصتر نيكتو    وتقاطعهما الكاثود شرائح عل  عمودية األنود شرائح

 . (18-4) كما في الشكل الضوء

 يحرر بكسيل أي بالضبط لتحدد الكهربائي بالتيار واألنود الكاثود شرائح تزود كهربائية دائرة تستخدم

 PMOLEDs الكهربائي. يعتبر التيار بقيمة التحكم خالل من الضوء بشدة التحكم يتم ذكرنا وكما. الضوء

 من اقل)إال انه  األخر  األنواع مع بالمقارنة الكهربائية الطاقة من أكبر كمية يستهلك ولكن التصنيع سهل

 ويستتخدم الكهربتائي. بالتيتار الشريحة لتزويد خارجية كهربائية دائرة نستخدم ألننا وذلك .(MP3 شاشات

 انتج (3) عتن حجمها يزيد ال والتي النصوص لعرض المستخدمة الصغيرة الشاشات في عموما النوع هذا

  LCD . مشغل وشاشات المحمول التلفون شاشات في المستخدمة تلك مثل

                                                           
ل األزرق اللون بواعث) كامل بشكل التقنية تحسين اآلن يتم 1 ا  بشكل صعوبة تشك    (.خاص الذي يؤثر عل  عمرها الزمني القصير نسبيا



 

 حسين حماد الهالل
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   Passive-matrix OLEDنوع  شاشة( 18-4) شكل

  Active-matrix OLED (AMOLED) ا:ًثاني

 للمتتادة كاملتتة وطبقتتة الكتاثود طبقتتة تشتتكل كاملتتة طبقتة متتن( 19-4)كمتا فتتي الشتتكل  النتتوع هتتذا يتكتون

 متنمصتفوفة  تشتكل رقيقتة طبقتة فتوق توجتد األنتود طبقة ولكن لألنود أخر  وطبقة العضوية البالستيكية

 .  (TFT) الترانزستورات

 الضتوء توليتد فتي يستبب الذي الكهربائي بالتيار بكسيل كل تزود التي هي الترانزستورات طبقة تعتبر

 الترانزستتورات الن وذلتك ؛األول النتوع متن اقتل طاقتة النتوع هتذا يستتهلك .الصتورة لتتكتون البكسيل من

 كفتاءة أكثتر النوع هذا يعتبر ولهذا. الخارجية الكهربائية الدائرة تستهلكها التي الطاقة من اقل طاقة تستهلك

 التحتتديث معتتدل ويكتتون الفيتتديو أفتتالم لتشتتغيل انستتب النتتوع هتتذا يجعتتل ممتتا أكبتتر عتترض شاشتتات إلنتتتاج

refresh الكبيرة التلفاز وشاشات الكمبيوتر شاشات في النوع هذا ويستخدم  .كبيرة. 

 

   Active -matrix OLEDنوع  شاشة( 19-4) شكل



 

 لكترونيةإلالتقنيات ا –المعهد التقني/الموصل 
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  Transparent OLED ا:ًلثثا

 متن إمتا وتكتون، (20-4) كمتا فتي الشتكل شتفافة متادة متن القاعتدة وطبقة واألنود الكاثود طبقة تتكون

 . منه المراد الغرض حسبActive-matrix) ) الثاني النوع أو (Passive-matrix) األول النوع

 بتدأ وكتذلك الحربيتة الطتائرات فتي المستتخدمة القيتادة في المساعدة لشاشات األنسب النوع هذا ويعتبر

 .القيادة أثناء الهامة المعلومات إلظهار األمامية السيارة نافذة ضمن دمجها في استخدامها

 

 Transparent OLEDنوع  شاشة( 20-4) شكل

  Top-emitting OLED ا:ًرابع

 . (21-4) كما في الشكل ،عاكسة أو معتمة إما النوع هذا في القاعدة طبقة تكون

 .الذكية البطاقات في الشاشات هذه ستخدموت   ،عملها في active-matrix تصميم ستخدموت  

 

 Top-emitting OLED نوع شاشة( 21-4) شكل
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  Foldable OLED ا:ًخامس

 . (22-4) كما في الشكل الوزن خفيفة مرنة بالستيكية مادة من القاعدة طبقة تكون

 الشاشتات هتذه تتدخل أن يتوقتع كمتا ،للكسر تعرضها لتجنب المحمولة األجهزة في النوع هذا ويستخدم

 .الحديثة المالبس صناعة ضمن المرنة

 

 Foldable OLED نوع شاشة( 22-4) شكل

  White OLED ا:ًسادس

 عتن الصتادر الضتوء متن أكثتر منتتظم وتوزيتع عاليتة بشتدة يمتتاز النتوع هتذا متن ابتيض ضوء ينبعث

 بتدال والصتاالت المنتازل فتي تستتخدم مضتيئة كبيترة أسطح تصنيع المتوقع ومن الفلوريسنت ضوء أنابيب

 (.23-4) كما في الشكل .الكهرباء استهالك ناحية من اقتصادية أكثر تكون وسوف الفلوريسنت أنابيب من

 

 White OLED نوع شاشة( 23-4) شكل
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 LCD , PDP, OLED الشاشات من الثالثة األنواع بين مقارنة

 التركيب

 ئيسة لهذه األنواع الثالثة من الشاشات.ريوضح األجزاء ال (24-4)الشكل 

 

 LCD , PDP, OLED لشاشاتل األجزاء الرئيسة( 24-4) شكل

 الحجم

ا،  OLEDوشاشات الـ  LCDنالح  ان شاشات الـ  (25-4)من الشكل  مناسبة لألحجام الصغيرة نسبيا

   .هي لألحجام األكبر PDPبينما شاشات الـ 

 

 LCD , PDP, OLED( مقارنة بين حجم الشاشات 25-4) شكل
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 والعيوب الميزات

األفضل باستثناء العيب الوحيد هو عمرها الزمني  هي OLED الـنالح  ان شاشات  (26-4الشكل )من 

 القصير.

 

 LCD , PDP, OLED( مقارنة بين ميزات وعيوب شاشات 26-4) شكل

 

 والنظام التحكم مرحلة

 الوظتتائف اغلتتب فتتي تحكمهتتا بستتبب التلفتتاز لجهتتاز المفكتتر العقتتل هتتي والنظتتام التتتحكم مرحلتتة تعتبتتر

 .الجهاز في الموجودة

 من: (72-4الشكل )كما في  والنظام التحكم مرحلة تتكون

 .المعلومات ومعالجة بالنظام التحكم دائرة .1

 .الذاكرة .2

 .التصفير دائرة .3

 .النظام ساعة .4

 .التغذية .5

 .الدخول دائرة .6

 .الخروج دائرة .7
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 والنظام التحكم مرحلة( 27-4) شكل

 المعلومات ومعالجة بالنظام التحكم دائرة

 دائترة متن القادمتة المعلومتات باستتقبال يقوم مصغر( كمبيوتر) حاسوبي معالج عن عبارة الدائرة هذه

 .الخروج دائرة إل  التحكم أوامر يرسل ثم برنامجه بموجب المعلومات هذه ويعالج الدخول

 الذاكرة

 هما: نوعين من وتتكون المعلومات لحف  تستخدم أداة عن عبارة هي

 (RAM) العشوائية الذاكرة .1

ا  وتكون   .استخدامها كثرة بسبب المعلومات ومعالجة بالنظام التحكم دائرة داخل غالبا

ً  والمسح للبرمجة القابلة فقط القراءة ذاكرة .2  (EEPROM) كهربائيا

 .المختارة والخيارات القنوات لحف  وكذلك التلفاز جهاز شغل برنامج لحف  وتستخدم 

 القتراءة ذاكترة أمتا التلفتاز، جهتاز إطفتاء بمجترد فيهتا المخزنة المعلومات جميع العشوائية الذاكرة تفقد

 .اإلطفاء بعد حت  المخزنة بالمعلومات فتحتف 

 التصفير دائرة

 برنتامج وتحميتل البدايتة وضتعية إلت  النظتام مرحلتة إعتادة علت  تعمتل صتغيرة دائترة عتن عبتارة هي

 .التلفاز جهاز شغل عند الشغل
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 النظام ساعة

 بالنظتام التتحكم دائترة لشتغل الالزمتة اإلشتارة بتوليتد وتقوم كريستالي مذبذب لها دائرة عن عبارة يه

 .المعلومات ومعالجة

 التغذية

 عتن التلفتاز جهتاز إطفتاء عند أي االستعداد وضعية تغذية دائرة من قادم( 5V+) جهد عن عبارةي ه

 .متواجدة التغذية هذه تبق  بعد عن التحكم جهاز طريق

 الدخول دائرة

 األختر  المراحتل متن القادمتة المعلومتات خطتوط أطراف تربط ،وربط مواجهة دائرة عن عبارة هي

 .والنظام التحكم مرحلة في للمعلومات المستقبلة أطراف مع

 الخروج دائرة

 متع المرحلتة هتذه متن الخارجتة األوامتر خطتوط أطتراف تتربط ،وربتط مواجهتة دائرة عن عبارة هي

 .األخر  المراحل في الموجودة التحكم أطراف

 Digital TV (DTV) الرقمي التلفاز جهاز

. روادهتا أول متن اليابان وكانت التسعينات منذ ظهرت قد األرضية الرقمية التلفزة أن نذكر البداية في

ا  بتل ،فقتط العاليتة الجتودة ذي الرقمتي التلفتاز جهتاز في ليست أهميتها أن ندرك أن يجب كما  فتي خصوصتا

 .HD الرمز تحمل التي العالية الدقة ذات برامج إنتاج

 بتث علت  التقنيتة هذه وتقوم ،التناظري البث بعد المجال هذا في ثورة أكبر هو الرقمي التلفازي والبث

 فتوق حت  أو السطوح فوق التقليدية بالهوائيات التقاطها يمكن أرضية هوائيات عل  الرقمية التلفزة برامج

 هذه وتتميز ،األرضي الهوائي ناحية من تغيير أي يوجد ال أنه أي ،الجيدة االستقبال أماكن في نفسه التلفاز

 استم من األول  األحرف هي MPEG:  الضغط نظام وفق رقمية باقة في قنوات عدة بث بإمكانية التلفزة

 لضتغط القياستي النظام وضعوا الذين Moving Pictures Experts Group المتحركة الصور خبراء

 تشتغل حتت  المتحركتة الرقميتة الصتورة بضتغط معنتـ  جميعهتا و المختلفتة بإصتداراته المتحركتة الصور

 فتي بتاآلالف تعتد أصتبحت التي القنوات عدد في ةاالصطناعي األقمار طاقة تبلغ أن دون لكن صغيرا حيزا

 المفتوحتة بتين قنتاة 30 المعتدل فتي باقتة كتل تتضتمن األوروبيتة التدول تجتارب وفتي .اصتطناعي قمتر كل

 .وغيرها المفيدة والمعلومات البرامج جدول مثل جانبية معلومات بث يمكن كما ،والمشفرة للعموم
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ا  كتتان ستتواء الحاستتوب فتتي التقاطهتتا إمكانيتتة األرضتتية الرقميتتة التلفتتزة ميتتزات ومتتن  محمتتوالا  أو مكتبيتتا

 التلفتزة بترامج التقتاط يحتاج التقنية الناحية من .تدريجيا الثالث الجيل من الجوال الهاتف أجهزة في وكذلك

 التلفتاز أجهتزة فتي يوجتد ال متا وهتو ،الرقمتي الضتغط لفتك decoder ترميتز جهتاز إل  األرضية الرقمية

ا  يكون ما كثيرا فهو ،LCDو البالزما وخصوصا الحديثة األجهزة في أما ،القديمة  صتانعي أن كما ،مدمجا

  .إضافية مواصفات عدة تتيح الرقمية للتلفزة متطورة أنظمة يعتمدون الشهيرة العالمات

 بواستطة رقميتة إشتارة إل  تحويلها ذلك بعد ليتم القنوات ناخب طريق عن اإلشارة الجهاز هذا يستقبل

 وفتي خاصتة دارات فتي الرقميتة اإلشتارة معالجة ذلك بعد يتم .(Analog/Digital) رقمي-تماثلي محول

 .(Digital/Analog converter) تماثلي-رقمي محول بواسطة التماثلية اإلشارة استعادة يتم النهاية

 .Digital TV (DTV)لجهاز تلفاز الرقمي ( يوضح المراحل األساسية 28-4الشكل )

 

 الرقمي التلفاز مراحلمخطط كتلي ل( 28-4) شكل

ا  الجهاز يكون أن يمكن وهنا يعمل الرقمي اإلرسال بدأ الدول بعض في  ناخب يستخدم أي) كامالا  رقميا

 يعطتي التذي( HDTV) (High Definition TV) الوضتوح عتالي التلفزيتون ويستم ( رقمتي قنتوات

 أو البالزمتا شاشتات استتخدام متع خاصتة العاديتة االستقبال أجهزة عن تختلف الدقة عالية بتفاصيل صورة

LCD الحديثة. 
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 High Definition TV (HDTV) الوضوح عالي التلفزيون

 يعتترف بمتتا الصتتورة تعتترض األجهتتزة هتتذه كانتتت الوضتتوح، عاليتتة التلفزيتتون أجهتتزة تتطتتور أن فبتتل

 متتتن أكثتتتر ألتتتوان الوضتتتوح عتتتالي التلفزيتتتون ويعتتترض . standard definitionالعتتتادي بالوضتتتوح

 التلفزيونتات متن بكثيتر أعلت  بيانتات تتدفق سترعة تتطلب األجهزة هذه إن يعني وهذا ،العادية التلفزيونات

 البيانتات هتذه بتحليتل يقتوم أن يحتاج ال فانه رقمي بشكل البيانات الوضوح عالي تلفاز استقبل فإذا ،العادية

  .analog formatتناظري  شكل في بيانات إل  وتحويلها

ا  مربعة كانت والصورة  بنستبة الوضتوح عاليتة التلفتاز أجهتزةأصتبحت فتي  ،3:4 عترض بنسبة تقريبا

 .(29-4كما نالح  ذلك في الشكل ) (9:16) عرض

 

 العادي والعالي الوضوح( عرض الصورة في التلفزيون 29-4) شكل

 فروقات أخر  يمكن اجمالها في الجدول التالي. هناكإضافة ال  ذلك 
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 تلفزيون عالي الوضوح تلفزيون ملون عادي المتغيرات

 9:16 3:4 عرض الصورة

 OR 625 1100 525 عدد الخطوط

 Resolution   704×480 1920×1080دقة الوضوح

 Progressiveتقدمي  Interlacedمتشابك  طريقة المسح

 Digitalرقمي  Analogتناظري  نوع اإلشارة
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