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 مقدمة عن اساسيات نظم االتصاالت  1-1
 مقدمة 

 واألخر Transmitterمرسل  أحدهمااتصال طرفين معا  تعني  communicationsاتصاالت كلمة ان 
 لالتصال.الوسط الناقل، وهو الوسط الناقل  وبينهما Receiver مستقبل 

ولقد بدأت نظم االتصاالت في القرن الثامن عشر بداية بالتلغراف وبعد ذلك بعدة سنوات استخدم التلفون وذلك 
في بدايات القرن التاسع عشر وكنتيجة للحرب العالمية الثانية ولحاجة الجيوش لالتصاالت فيما بينهم واهتمام 

كتشاف االنابيب المفرغة ) الصمامات ( الدول باألبحاث ظهر تطور كبير في وسائل االتصاالت وكان ال
واستخدامها في تكبير اإلشارات الصوتية الفضل في إمكانية نقل اإلشارات التلفونية عبر االسالك الى مسافات 

ظهور اشباه الموصالت واختراع الترانزستور  معالسلكية ) إتصاالت الراديو ( بعيدة كما ظهرت االتصاالت ال
 واستخدامها في االتصاالت .  Satellitesوظهور األقمار الصناعية   ICوالدوائر المتكاملة 

وظهور الحاسب االلي وشبكة االنترنت أدى كل ذلك الى إعطاء   Fiber opticsومع ظهور االلياف البصرية 
كله كقرية واحدة تنتقل بها االحداث بالصوت دفعة كبيرة جدا لنظم االتصاالت مما أدى الى ان اصبح العالم 

 والصورة في حينها .
وتقوم نظم االتصاالت الحديثة بالعديد من الوظائف تشمل تصنيف ومعالجة البيانات والمعلومات قبل إتمام 
عملية االرسال . وعملية االرسال ال يمكن ان تتم اال بعد اجراء عملية معالجة للبيانات والمعلومات وكذلك 

المستقبلة واجراء عمليات فك عند االستقبال يتم معالجة اإلشارة موائمتها مع نظم االرسال ثم يتم االرسال . و 
شفرة اإلشارة المستقبلة وتخزينها وترجمتها الى إشارة مماثلة لنوعية المعلومات المرسلة سواء كانت صوت او 
صورة وقبل ان نبدأ في التعرف على نظم االتصاالت وانواعها سوف نتعرف أوال على محتويات النظام العام 

 التصاالت ونظم االرسال واالستقبال وأنظمة التعديل . ل
 
 : Communication Systems – نظم االتصاالت   -1

قبل الحديث عن نظم االتصاالت يجب التعرف على المصطلحات الفنية المختلفة المستخدمة في أنظمة 
لالشارات وكيفية التغلب عليه وكذا االتصاالت مثل اإلشارات وقنوات االتصاالت والضوضاء والتشويه الحادث 

ثم كيفية كشف اإلشارة المعدلة بعد االستقبال وذلك للحصول على اإلشارة المرسلة نظم التعديل لإلشارة المرسلة 
 . وما هي المعلومات وكيفية وضع شفرة للمعلومات عند االرسال ثم فك هذه الشفرة عند االستقبال

 االتصاالت .  والشكل ادناه يبين مخطط عام لنظام
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 informationعلومات الم –أ 

، أي نظام لالتصاالت يجب ان يحقق نقل الرسالة من المرسل الى المستقبل وتاتي الرسالة من مصدر المعلومات
والمعلومات قد تكون معلومات صوت او صورة او بيانات يتم تحويلها الى تغيرات كهربائية بصورة تماثلية او 

في حالة ارسال إشارة واحدة على خط االتصال ولكن في حالة ارسال رقمية ويمكن ارسالها عبر اسالك مباشرة 
تعديل صال السلكيا فانه يجب اجراء عملية اكثر من رسالة او محادثة على الخط الواحد او إتمام عملية االت

في المرسل ويتم التعديل بطرق منها التعديل باالتساع او التردد او زاوية الوجه وهي عملية تحميل إشارة 
  المعلومات على موجة حاملة ذات تردد عالي . 

 
  Transmitterالمرسل  –ب 

او إشارة كهربائية وفي حالة االرسال الالسلكي يتم في المرسل يتم ارسال المعلومات بعد تحويلها الى صورة 
اجراء عملية التعديل وكذلك في حالة االرسال عبر كابالت االلياف الضوئية ويمكن في حالة االرسال السلكي 

 .ان ال يتم اجراء عملية التعديل وسوف نتعرف على عمليات التعديل وانواعها فيما بعد
 

  Channel Noiseضوضاء قناة االرسال  –ج 

مما يؤدي الى عدم  اإلشارةاو ضعف  لإلشارةالتشويه  أنواعالمرسلة الى بعض  اإلشارةان تتعرض يحدث 
استقبالها او يضاف اليها بعض الضوضاء المنتشرة على خطوط االرسال وهذه الضوضاء هي طاقة  إمكانية

 سال المختلفةغير مرغوب فيها تصاحب خطوط االر 
 
  Receiverالمستقبل  –د 

د استقبال اإلشارة يقوم المستقبل بكشف وفك شفرة يعتمد نوع المستقبل على نوع نظام االرسال المستخدم. وعن
المعلومات ثم تحويلها من صورتها الكهربائية الى نفس نوعية المعلومات المرسلة من المرسل ويتم ذلك اما 
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بالسماعات او وحدة عرض مرئية في صورة مستقبل كتابي او شاشة عرض رادارية او قلم مسجل او انبوبة 
 الي .  شاشة تلفزيونية او حاسب
  أنواع نظم االتصاالت : 

ان االتصاالت هي عملية نقل وتبادل جميع أنواع المعلومات التي يمكن تحويلها الى تيار كهربائي ويمكن نعلم 
 تقسيم أنواع نظم االتصاالت على أساس شكل الرسائل او المعلومات المرسلة الى : 

 Telephone Communicationsأوال : االتصاالت التليفونية : 

وهي من أوائل نظم االتصاالت واقدمها واوسعها انتشارا وتعتمد فكرة االتصاالت التليفونية على تحويل الموجات 
الصوتية الصادرة من الشخص المتكلم المرسل الى تغيرات كهربائية ) إشارة كهربائية معبرة عن الصوت ( يتم 

شارات قبل ارسالها الى أماكن بعيدة الى المستقبل خالل وصالت ذلك عن طريق الميكرفون ثم يتم تكبير هذه اإل
 )خطوط ( سلكية . ويتم تحويلها عند المستقبل الى صوت مرة أخرى عن طريق السماعة . 

 Telegraph Communicationsثانيا : االتصاالت التلغرافية : 

تستخدم االتصاالت التلغرافية في نقل وتبادل المعلومات الكتابية عن طريق تحويل الحروف واألرقام الى شفرات 
معينة قام بوضعها العالم صمويل مورس ولذا تسمى شفرة مورس ويتم تحويل هذه الشفرات الى تيار كهربائي 
متقطع يناظر مفردات شفرة مورس ثم يتم في االستقبال تحويل تلك الشفرات او ترجمتها الى حروف وأرقام مرة 

 أخرى .
 Faxنقل الصور بالتلغراف ثالثا : اتصاالت 

نقل صورة طبق األصل من المستندات والخرائط والرسومات عن طريق خطوط االتصاالت  يتم في هذا النوع
التلغرافية او التليفونية وتعتمد فكرة عمل هذا النظام على اعتبار أي مستند عبارة عن عدد كبير من النقط 

عملية مسح ي المتجاورة مع بعضها تتفاوت درجات الوانها بين األبيض واألسود والرسال صورة لمستند تجر 
لسطح المستند باستخدام شعاع ضوئي قوي فتتغير شدة الضوء المنعكس من المستند على حسب درجة لون 
النقط التي يسقط عليها الضوء. يتم تجميع االشعة  المنعكسة باستخدام عدسات معينة ثم يتم اسقاط هذا الضوء 

ومة او المكتوبة على سطح معلومات المرسعلى سطح خلية كهروضوئية فنحصل على إشارة كهربائية تمثل ال
المستند. وفي جهاز االستقبال توصل اإلشارة الكهربائية المستقبلة الى مصدر ضوئي يعطي شعاع ضوئي 
يتناسب مع شدة اإلشارة. وبنفس طريقة المسح المستخدمة في جهاز االرسال يسلط الضوء على ورق حساس 

ة بجوار بعضها تتفاوت في الوانها بين األبيض واألسود حسب للضوء ليمسح سطحه فنحصل على نقاط متراص
 شدة الضوء الساقط عليها فنحصل على صورة المستند التي تم ارسالها. 
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 رابعا : اتصاالت الحاسبات والمعلومات : 
كبير في نظم االتصاالت الرقمية حيث يتم تحويل اإلشارات التماثلية مثل اإلشارات الصوتية لقد حدث تطور 

والمرئية الى إشارات رقمية يسهل التعامل معها في وحدات االرسال حيث يتم تعديل هذه اإلشارات قبل انتقالها 
كثيرا بالضوضاء كما انها تقاوم  خالل وسائط النقل المختلفة ومن مميزات هذه اإلشارات الرقمية انها ال تتاثر

نظم الحاسبات االلكترونية بالتزامن مع تطور نظم االتصاالت مما تاثير بعض أنواع للتشويه . وقد تتطورت 
أدى الى بناء نظم قواعد بيانات ومعلومات في كثير من مجاالت العلوم الهندسية والطبية وغيرها من العلوم 

م كميات هائلة من المعلومات التي يمكن تبادلها بين األماكن المختلفة وقد أدى المختلفة. وقد أدى ذلك الى تراك
ذلك الى االهتمام بتطوير شبكات االتصاالت وظهور شبكات المعلومات ذات النطاق الواسع . ومع تطور نظم 

بادل جميع حيث تقوم هذه النظم بنقل وت ISDNوشبكات المعلومات ظهرت الشبكات الرقمية للخدمات المتكاملة 
أنواع المعلومات بصورة رقمية سواء كانت صور او مستندات او محادثات تليفونية وأيضا الصور المرئية 

 والبيانات التي تتبادلها الحاسبات االلكترونية .
 خامسا : اتصاالت األقمار الصناعية 

والمستقبل على لمرسل فكرة األقمار الصناعية في االتصاالت هي انها تعمل كمحطة فضائية وسيطة بين ا
األرض حيث يتم ارسال اإلشارات بعد تشفيرها رقميا وتحميلها على موجات تسمى موجات الميكرويف. واالقمار 
الصناعية تحتوي على هوائيات استقبال تستقبل هذه اإلشارات ثم تقوم بكتبيرها في مكبرات موجودة بالقمر 

توجيه تقوم بتوجيه هذه اإلشارة الى موقع المستقبل أيا كان الصناعي ثم يعاد توصيلها الى هوائيات ارسال و 
 موقعه في العالم. 

كيلو متر فوق سطح األرض وتدور حول األرض في  36000ترتفع األقمار الصناعية عن األرض حوالي 
ساعه وهي نفس سرعة دوران األرض حول نفسها، وتطلق هذه األقمار  24نفس اتجاه دوران األرض مرة كل 

دام سفن الفضاء الخاصة بارسال األقمار الصناعية ووضعها في موقعها ومدارها، وبالدراسة العملية وجد باستخ
 انه يمكن االتصال باي مكان  حول مجال األرض باستخدام ثالثة أقمار موزعة حول محيط األرض.
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 Filtersالمرشحات 
النطاق( )المختلفة وتستخدم المرشحات النتقاء الحيزمن الوحدات األساسية في نظم التراسل تعتبر المرشحات 

الترددي المرغوب االرسال فيه وتوهين او التخلص من الترددات األخرى الغير مرغوب فيها والتي عادة ما تؤثر 
على الحيز الترددي المراد التعامل معه في المراحل التالية لمراحل الترشيح بالسلب، أي تسمح بامرار مجموعة 

ارات التي يقع ترددها داخل نطاق ترددي معين بينما ال تسمح بمرور أي إشارات أخرى لها تردد خارج من اإلش
هذا النطاق ويمكن أيضا ان تستخدم المرشحات كدوائر منع تقوم بمنع التردد المنغمة عليه دائرة المرشح بينما 

ة التي تستخدم الموجات الحاملة ففي أنظمة التراسل وخاصتسمح بمرور باقي الترددات خارج هذا النطاق. 
carriers   يجب استخدام المرشحات لفصل اإلشارة المرغوب فيها عن باقي اإلشارات حتى نحد من تاثير

فنحتاج الى المرشحات للتخلص من الترددات التداخالت بين القنوات المتجاورة. اما في أنظمة التراسل الرقمية 
والتقريب لقيم صحيحة في حالة االرسال، اما عند االستقبال فان   samplingالتي تحدث نتيجة اخذ العينات 

اإلشارة الخارجة من فك الشفرة يجب ان تجري لها عملية ترشيح وذلك إلزالة الترددات العالية الناتجة عن إعادة 
 تكوين اإلشارة المرسلة . ويمكن تصنيف المرشحات تبعا للحيز الذي يسمح المرشح بمروره 

 Low Pass Filters LPFمرشحات مرور الترددات المنخفضة  -
 High Pass Filters HPFمرشحات مرور الترددات العالية  -
 Band Pass Filters BPFمرشحات المدى الترددي  -
 Band Stop Filters LPFمرشحات منع مرور مدى ترددي معين  -

 الشكل ادناه يوضح مناطق القطع والتوصيل للمرشحات النموذجية
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ال نستطيع تحقيق قطع او توصيل حاد عمليا كما في الشكل السابق لذلك فانه دائما ما وعادة ما 
بين أي منطقة قطع ومنطقة توصيل كما يظهر في  Transient Bandيوجد حيز انتقالي 

الشكل الالحق ويراعى عند تصميم المرشح ان تكون اإلشارة او الحيز الترددي المراد امراره واقع 
 ه داخل منطقة التوصيل. بأكمل

 
 

 كما يمكن تصنيف المرشحات وفقا لبنية الدائرة الكهربائية والعناصر المستخدمة الى ثالثة أنواع هي : 
 مرشحات غير فعالة  –أ 

 مرشحات فعالة  –ب 
 مرشحات بلورية  –ج 

 وسيتم التطرق الى هذه األنواع كالتالي : 
 Passive Filtersمرشحات غير فعالة  – 1

تتكون هذه المرشحات من العناصر االلكترونية الغير فعالة مثل الملفات والمقاومات المادية ولبساطة 
مكونات هذه المرشحات فانه من السهل تنفيذ دوائرها ومن عيوبها انها تسبب بعض الفقد في اإلشارات 

مقاومات  –) ملفات   ةالمارة بها. ويتم تصميم المرشحات الغير فعالة باستخدام العناصر الغير فعال



مدرس المادة : محمد خالد يوسف                        محاضرات االتصاالت الرقمية / قسم التقنيات االلكترونية / فرع تقنيات الحاسوب / المرحلة الثانية  

 

7 
 

وفيه  K filter، ولذا يعرف باسم نظام الثابت  Kمكثفات ( ويعتمد هذا التصميم على نظام الثابت  –
في الممانعة  LXيتم اختيار قيم الحث والسعة المطلوبة بحيث يكون حاصل ضرب الممانعة الحثية 

 عند جميع الترددات . Kتساوي رقم ثابت  Xcالسعوية 
 

K =c . X LX 
 

وفي الشكل السابق نالحظ ان منحني االستجابة لدوائر المرشح هو عبارة عن عالقة بين التردد وقيمة 
𝑣𝑜التكبير 

𝑣𝑖
 ) فولتية اإلخراج / فولتية االدخال ( مقاسة بالديسيبل حيث :  

 
(

𝒗𝒐

𝒗𝒊
)

𝒅𝑩
= 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (

𝒗𝒐

𝒗𝒊
)  𝒅𝑩  

 
𝑣𝑜وعندما تكون قيمة  3dB-ويكون نطاق االمرار للمرشح قيمة معينة تقل عن اكبر اخراج بمقدار 

𝑣𝑖
 
كبيرة نسبيا يسمى النطاق نطاق امرار وعندما تكون هذه النسبة صغيرة يسمى نطاق منع . وعند تصميم 

ثم يتم تحديد قيم  Kنختار قيمة الثابت أي مرشح فاننا نحدد تردد القطع المطلوب الحصول عليه ثم 
 كما موضح الحقا .  Tاو  πاو   Lالملفات والمكثفات التي تعطى هذا الثابت ويتم تنفيذ المرشح 

 
 Active Filtersالمرشحات الفعالة :  – 2

يعتمد هذا النوع من المرشحات على وجود العناصر االلكترونية الفعالة مثل الترانزستورات ومكبرات 
باإلضافة الى المقاومات والمكثفات وال تستخدم الملفات، وهذا من  operational amplifiersالتشغيل 

مميزات المرشحات الفعالة إذ ان الملفات عادة ما تكون كبيرة الحجم وثقيلة الوزن ومكلفة كما تسبب 
مجاالت مغناطيسية تؤثر سلبا على الخصائص الترددية للمرشح . ومن مزايا المرشحات الفعالة أيضا 

العناصر الفعالة تقوم بتعويض الفقد الناتج في اإلشارة عن طريق إعطاء كسب لالشارات لتعويض ان 
الفقد وتتميز هذه المرشحات بإمكانية ضبط قدرة اإلشارة الخارجة منها ولكنها تحتاج مصدر تغذية بالتيار 

تحديد حات يجب المستمر حتى يمكن تشغيل عناصرها الفعالة وكما سبق عند تصميم دائرة احد المرش
 تردد القطع المطلوب تحقيقه ثم استخدام العالقة التالية لتحديد قيم العناصر المستخدمة .

𝑸 =  
𝒇𝒐

𝑩𝑾
 

 هو عرض نطاق االمرار المطلوب . Bwتردد الرنين ،  𝒇𝒐حيث 
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 المبادى األساسية لتحليل دوائر المرشحات :
على الرغم من اختالف الحيز الترددي الذي تسمح المرشحات بمروره فان فكرة عملها ال تختلف كثيرا 
من حيث المبدا فالمرشح عامة ما يسمح لإلشارة الداخلة اليه بالمرور اذا كانت في حيز ما، او يمنعها 

 لي : من المرور الى الخارج، ويعتمد عملها على العناصر المستخدمة في تركيبه كما ي
 coilsالملفات  -

 short circuit لذلك فاننا نعتبر الملف دائرة مغلقة  LWمن المعروف ان الممانعة الحثية للملف هي 
  open circuit( ، ويعتبر دائرة مفتوحة عند الترددات العالية w=0عند الترددات المنخفضة )

(w=∞). 
  capacitorsالمكثفات :  -

1ممانعة المكثف السعوية هي 

𝑗𝑤𝑐
فنعتبره مفتوح عند الترددات المنخفضة وموصول عند الترددات  

 العالية .
  operational amplifierالمكبر التجهيزي ) المكبر التشغيلي (  :  -

ومن خواصه ان طرفي الدخل تسحب تيار ضئيل جدا، وانه اذا استخدم تغذية خلفية من اإلخراج الى 
 يكون :   ve  negative feedback–االدخال 

 مقاومة االدخال  ÷كسب المكبر = مقاومة التغذية 
 وفيما يلي بعض دوائر المرشحات بمختلف أنواعها وتشمل رسم المرشح واساسيات التصميم لكل نوع 
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 crystal oscilatorsالمرشحات البلورية :  – 3

هذه األنواع من المرشحات من بلورة من الكوارتز لها خاصية البيزوالكهربية وهي اذا سلط على سطحي تتركب 
في حركة ميكانيكية والعكس اذا سلط عليها ضغط بلورة من الكوارتز جهد كهربائي فانها تهتز او تتذبذب 

رنين توالي وتوازي ويتوقف تردد ميكانيكي فانه يتولد على سطحيها جهد كهربائي وعلى ذلك فانها تكافئ دائرة 
 دائرة الرنين على سمك وحجم البلورة.
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 مقدمة عن التضمين

ان معظم إشارات النطاق الترددي األساسي الناشئة عن مصادر المعلومات المختلفة ال تكون مناسبة للنقل 
ة ايصالها الى المستلم وتعرف عبر قنوات االتصاالت المتاحة. ولهذا فان هذه اإلشارات تعدل عادة لتسهيل عملي

هذه العملية بالتضمين او التعديل حيث من خاللها تعدل إشارة المعلومات األساسية على خصائص اإلشارة 
الحاملة ذات التردد العالي حيث ان اإلشارة الحاملة هي عبارة عن إشارة موجية عالية التردد ويتم تعديل احد 

بمقدار يتناسب مع إشارة المعلومات األساسية حيث يؤدي ذلك النتاج خواصها كالسعة او التردد او الطور 
 .(PM( والتضمين الطوري )FM( والتضمين الترددي )AMتضمين السعة )

ان عملية التضمين تتم في طرف االرسال وفي جهاز االستقبال تمر بعملية عكسية تسمى إزالة او إعادة 
 ات األساسية المرسلةالتضمين وذلك من اجل استخالص إشارة المعلوم

 : Amplitude Modulation –التضمين السعوي   -1

يعرف التضمين السعوي على أساس انه تغيير في اتساع او قيمة فولتية الموجة الجيبية ذات التردد العالي 
 . m(tحيث يتناسب هذا التغيير طرديا مع إشارة المعلومات األساسية )

 المضمن السعوي  –أ 
هو عبارة عن جهاز غير خطي ذي دخلين احداهما مخصص الشارة المعلومات واألخر مخصص للموجة 

خراج واحد مخصص للحصول على الموجة المضمنة كما موضح في الشكل ادناه   الحاملة وا 
 

 
 

 توليد إشارات تضمين االتساع ) السعة (  –ب 

واشارة الموجة  t)mfπsin(2 m(t)=EmVان الشكل ادناه يوضح العالقة بين إشارة المعلومات األساسية 
التي سوف تحدد طبيعتها  AMVواشارة الموجة الناتجة عن عملية التضمين  t)cfπsin(2 c(t)=EcVالحاملة 

تضمين السعة ان الشكل ادناه يبين كيفية  الرياضية من خالل هذا الموضوع عند دراسة توزيع الجهد الشارة
وذلك عندما إشارة المعلومات ذات التردد المنخفض تؤثر في اإلشارة الحاملة ذات التردد  AMانتاج موجة 
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العالي حيث نالحظ كما هو مبين انه عند انعدام إشارة المعلومات فان الموجة الناتجة ستكون فقط إشارة الموجة 
بواسطة  AMبة نقل اإلشارات بشكل عام عند الترددات المنخفضة فان انتاج موجة الحاملة وبالنظر لصعو 

 التضمين تسمح بنقل إشارة المعلومات خالل جهاز نظام االتصاالت .
 
 

 
 

 خصائص الموجة المضمنة  –ج 
 

 تتميز الموجة الناتجة عن طريق عملية التضمين ) الموجة المضمنة ( بما يلي : 
 الموجة المضمنة لها نفس تردد الموجة الحاملة  -

التغير الذي يطرأ على سعة الموجة المضمنة اثناء عملية التضمين يساوي التغيير الذي يحدث  -
 لسعة إشارة التضمين ) إشارة المعلومات األساسية ( .

 تردد الغالف الخارجي يساوي تردد إشارات التضمين  -

 ارة التضمين سعة الغالف الخارجي تساوي سعة إش -
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 AM Frequency Spectrum and Bandwidthالطيف الترددي وعرض النطاق  -1-1

كما ذكرنا انفا انه من الصعوبة ارسال اإلشارات ذات الترددات المنخفضة الن هذا يتطلب هوائي 
 لإلشارةبالطول الموجي  مرتبط تبلغ من الضخامة حدا غير معقول الن طول هوائي االرسال

ترددي مرتفع بواسطة التضمين يعتبر شيئا  لهذا السبب فان إزاحة طيف اإلشارة الى مدى المرسلة
مرغوبا فمن هنا نقول ان تاثير عملية التضمين هو إزاحة تردد إشارة المعلومات في المجال الطيفي 

 وكما موضح ادناه  fcحيث ينعكس بالتساوي حول محور تردد الموجة الحاملة 

 
 يتكون من مما يلي :  fcنالحظ من الشكل أعاله ان طيف الموجة المضمنة والمرتكز عند تردد 

  
 Upper Sideband USBعرض النطاق الجانبي العلوي 

 m+fcf   =USBFحيث ان             m+fcfو  cfهو عبارة عن عرض نطاق المحصور بين 
 Lower Sideband USBعرض النطاق الجانبي السفلي 

 mf-cf   =LSBFحيث ان             mf-cfو  cfهو عبارة عن عرض نطاق المحصور بين 
 AM Bandwidthعرض نطاق تضمين السعة 

 ان عرض نطاق إشارة التضمين السعوي يمكن احتسابه تبعا للشكل أعاله وكما يلي : 
Hzm ) = 2 fm  f-c(f  -  )m  +fcf    )     =AMBW 

والثاني   100khzاذا كان لدينا جهاز تضمين سعوي ذو دخلين األول الموجة الحاملة ذات التردد  مثال :
 احسب ما يلي :  fm=5khzموجة المعلومات األساسية ذات التردد 

 LSBو   USBالنهايات الترددية لكل من  -1
2- BW  
 fm=3khzالتردد الجانبي العلوي عندما  -3
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 fm=3khzالتردد الجانبي السفلي عندما  -4
 ارسم الطيف الترددي الشارة اإلخراج . -5

 الحل : 
1 -                                     105 kHz ≥ 100 kHz  ≤  USB 
 

100 kHz    ≥ 95 kHz  ≤  LSB 
2 –  

= 10 kHz m f 2=  AMBW 
     

3 – 
= fc+fm = 100 kHz+3kHz = 103 kHz uF 

 
4-  

 3kHz = 97 kHz-= 100 kHz fm-= fc LF 
5- 
 

 
 
 
 
 



مدرس المادة : محمد خالد يوسف                        محاضرات االتصاالت الرقمية / قسم التقنيات االلكترونية / فرع تقنيات الحاسوب / المرحلة الثانية  

 

17 
 

 معامل ونسبة التضمين  -2-1
التضمين هو عبارة عن معامل نستطيع من خالله قياس مدى التغير الذي يحدث في معامل 

𝑚ويعبر عنه رياضيا بالعالقة التالية    سعة موجة التضمين اثناء عملية التضمين  =  𝐸𝑚

𝐸𝑐
 

 معامل التضمين وبدون وحدة   mحيث ان 
Em   مقدار التغير األقصى الذي يطرأ على سعة الموجة المضمنة وتقاس بالفولت 
Ec  سعة الموجة الحاملة بالفولت 

 والنسبة المئوية للتضمين هو النسبة المئوية لمعامل التضمين حيث تعطى بالعالقة التالية : 
𝑀 =  

𝐸𝑚

𝐸𝑐
∗ 100  % 

 مبينة بالشكل ادناه   m , Em , Ecحيث ان العالقة بين 
 

 
 

 
Vmax   يمثل قيمة الجهد األقصى لموجةAM 
Vmin   لموجة يمثل قيمة الجهد األدنىAM 



مدرس المادة : محمد خالد يوسف                        محاضرات االتصاالت الرقمية / قسم التقنيات االلكترونية / فرع تقنيات الحاسوب / المرحلة الثانية  

 

18 
 

سبق وان بينا ان الموجة المضمنة تتكون من جانبين علوي وسفلي فبالتالي أي تغيير يطرأ على الموجة المضمنة 
 بما يلي :   Emهو ناتج من كال الجانبين وهذا يقود الى التعبير عن 

𝐸𝑚 = 𝐸𝑢 + 𝐸𝑙 
 بما أن مركبتي الجهد الناتجتين من الجانب العلوي والسفلي متساويتين فان : 

𝐸𝑢 = 𝐸𝑙 =  
𝐸𝑚

2
  

𝐸𝑢 = 𝐸𝑙 =  
1

4
 ( 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛 ) 

ظة حكذلك يمكن مال  Em=Ec% عندما 100يجدر اإلشارة الى ان نسبة التضمين قد تصل الى 
Vmin=0   وكما موضح في الشكل ادناه : % 100عندما تصل نسبة التضمين 

 

 
 

 المبينة في الشكل التالي   AMمثال : موجة 
Vmax=18v , vmin = 2v 

 

 
 اوجد ما يلي : 

 السعة القصوى للموجة الحاملة قبل التضمين  – 2السعة القصوى للجانب العلوي والسفلي   – 1
 معامل ونسبة التضمين – AM     4التغير األقصى في سعة الغالف الخارجي لموجة  – 3
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 AMتوزيع القدرة لموجة  3 – 1

𝑝                  :في أي دائرة كهربائية فان القدرة المستهلكة تعطى بالعالقة التالية  =  
𝑉2

𝑅
  

𝑝𝑎𝑣اما القيمة المتوسطة للقدرة                                                             =  
𝑣𝑟𝑚𝑠2

𝑅
 

𝑣𝑟𝑚𝑠 =  
𝑣

√2
 

𝑝𝑎𝑣 =  
𝑉2

2𝑅
 

  Rالقدرة المتوسطة للموجة الحاملة المستهلكة في تبعا لما ورد فانه 

𝑃𝑐 =  
𝐸𝑐2

2𝑅
 

𝑝𝑢والقدرة لكل من الجانب العلوي والسفلي تكون  = 𝑝𝑙 =  
(

𝑚𝐸𝑐

2
)

2

2𝑅
=

𝑚2𝐸𝑐2

8𝑅
  

𝑝𝑢 = 𝑝𝑙 =  
1

4
𝑚2𝑝𝑐 

  AMوالقدرة الكلية ستكون لموجة 
Pt=Pc+Pu+Pl 
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𝑃𝑡 = 𝑃𝑐 +
1

4
𝑚2𝑝𝑐 +  

1

4
𝑚2𝑝𝑐 

𝑃𝑡 = (1 +
𝑚2

2
)𝑝𝑐 

 
يمكن مالحظة ان الموجة الحاملة تحافظ على نفس القدرة بعد التضمين وكذلك القدرة الكلية تزداد بازدياد 

 معامل التضمين ويمكن ان يوضح الطيف الترددي للقدرة في الشكل ادناه 

 
 

 % فان 100وفي حالة خاصة عندما يحدث التضمين بنسبة 

𝑝𝑢 = 𝑝𝑙 =  
1

4
𝑝𝑐 

 
% فان القدرة المحمولة في كل جانب تساوي ربع قدرة الموجة الحاملة 100ونستنتج عندما يحدث التضمين 

في كال الجانبين فهي تصبح نصف قدرة الموجة الحاملة. وهنا نشير بان احدى العيوب اما القدرة المحمولة 
عظم القدرة تستهلك بواسطة الموجة الرئيسية عند االرسال ان المعلومات محتواه في الجانبين بالرغم من ان م

 الحاملة .
 مثال 

 AMليكن لدينا المعطيات التالية لموجة 
 %100والتضمين عند  10Ωمقاومة الحمل  10vسعة الموجة الحاملة 

 الجانبين العلوي والسفلي قدرة كل من  – 2قدرة الموجة الحاملة  – 1اوجد ما يلي : 
 ارسم الطيف الترددي للقدرة . – 5القدرة الكلية للموجة المضمنة  – 4القدرة الكلية للجانبين   –3
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 لحل : ا
1 -                                                      = 102

2∗10
  𝑃𝑐 =  

𝐸𝑐2

2𝑅
 

2 -                                     𝑝𝑢 = 𝑝𝑙 =  
1

4
𝑚2𝑝𝑐 =

1

4
12 ∗ 5 = 1.25 𝑤  

3 -                                    𝑝𝑢 + 𝑝𝑙 =  
1

2
𝑝𝑐 = 2.5𝑤 

4 -                              𝑃𝑡 = (1 +
𝑚2

2
) 𝑝𝑐 = (1 +

12

2
) ∗ 5 = 7.5𝑤 

5-  

 
 %  80اعد حل المثال السابق في حال كون نسبة التضمين 

  AM Transmitterجهاز االرسال ) المرسل ( 
 هناك نوعان من أجهزة االرسال : 

 Low Level Transmitterالمرسل ذو مستوى منخفض  – 1
وغالبا ما يكون  (100kHz-300kHzهذا النوع من األجهزة يستعمل من اجل ارسال اإلشارات الصوتية )

او مسجل صوت والمخطط  CDالمنبع عبارة عن الة يمرر من خاللها الصوت مثال الميكرفون او قرص مدمج 
 ادناه يوضح المرسل ذي المستوى المنخفض .
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 High Level Transmitterالمرسل ذو مستوى عال  –2
ي هذا النوع من الضروري ان تكون قدرة إشارة التنفيذ في مستوى اعلى مقارنة بالمرسل ذي المستوى المنخفض ف

 وهذا يبدو واضحا من خالل إضافة مكبر التضخيم الثالث من اجل تكبير إشارة التضمين 
 
 

 
 
 

 AM Receptionجهاز استقبال 
يعتبر استقبال تضمين السعة الذي يتم في جهاز االستقبال هو عملية عكسية لعملية التضمين التي تتم في 

هو تحويل الموجة المضمنة الى إشارة معلوماتية اصلية.  AMجهاز االرسال. ان مهمة جهاز استقبال موجة 
كذلك ال بد  AMحيث انه من الضروري ان يكون جهاز االستقبال قادرا على االستقبال والتكبير وتفكيك موجة 
الى عرض  RFان يكون هذا الجهاز قادرا على تحديد عرض النطاق الكلي لطيف ترددات موجات المذياع 

ات وهذه العملية تدعى ضبط طنين جهاز االستقبال . حتى يتسنى الفهم الكلي لعملية نطاق خاص من التردد
انه من الضروري ان يفهم مبدئيا المصطلحات الخاصة التي  (Demodulationالتفكيك او االستخالص )

 .AMتستعمل في وصف الخصائص المميزة لجهاز االستقبال وان الشكل ادناه يوضح مختصرا لجهاز استقبال 
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RF Section 

 حيث يتم كشف موجات المذياع وتحديد عرض نطاق هذه الموجات باإلضافة الى تقوية تلك الموجات 
 Mixer and Converterالدمج والتحويل 

 يتميز هذا القسم بانه يقوم بتخفيض وتحويل ترددات موجات المذياع الى ترددات وسطية 

Intermediate Frequency IF 

 عمليتي التكبير واالختيار يتم في هذا القسم
 AMكاشف الغالف 

الى موجة المعلومات  AMيتم في هذا القسم استخالص إشارة التضمين من الموجة المضمنة وتحويل موجة 
 األساسية 

 القسم الصوتي 

 واعادتها الى وضعها االصليحيث يتم فيه تكبير اإلشارة المستخلصة 
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 مقدمة

 أنظمةفي  المستخدمة اإلشارات تتناول هذه الوحدة مقدمة ألساسيات االتصاالت الرقمية، حيث يتم التعترف على أنواع
ت وسلبيات أنظمة االتصاالت الرقمية ا، إيجابيالرئيسةومكوناته الرقمية  االتصاالت لنظام العامالمخطط  ،الرقمية االتصاالت

 .الترميز األساسية المستخدمة في أنظمة االتصاالت الرقمية بعض أنواع ىرف علعوالت

 : Signal Types - أنواع اإلشارات  1- 1

 :تنقسم اإلشارات المستخدمة في أنظمة االتصاالت إلى نوعين رئيسين

ضمن  قيمة في أي لحظة زمنية وهي اإلشارات التي تتغير مع الزمن بشكل مستمر ويكون لها  Analog -  إشارات تماثلية
 .النظام الرقمي إال بعد معالجتها وتهيئتها لإلرسال جودها. إن مثل هذه اإلشارات ال يمكن إرسالها عبرو نطاق 

قيم زمنية محددة ومثل هذه  دمستمر عنوهي اإلشارات التي تتغير مع الزمن بشكل متقطع وليس   Digital -  إشارات رقمية
 .اشرةاإلشارات يسهل إرسالها في النظام الرقمي مب

 

 
 ( إشارة تماثلية ورقمية  1 – 1الشكل ) 

 
 :إلى تنقسم فإنها االتصاالت، أنظمة في المستخدمة اإلشارات نوع وحسب سبق، ما على بناء

 . Analog Communication Systems  تماثلية اتصاالت أنظمة -

 . Digital Communication Systemsرقمية اتصاالت أنظمة -

 :عليها التعرف المفيد من لإلشارات أخرى  تقسيمات وهنالك

 :إلى تقسم اإلشارات لقيم وفًقا

 دالة أو قانون  أو لصيغة وفًقا معلومة ومحددة قيم ذات تكون  حيث ، Deterministic Signals محددة  قيم ذات إشارات -

 .معينة رياضية

وبطريقة عشوائية غير منتظمة. إن  ، حيث تتغير قيمها بشكل مستمر Random Signalsشارات ذات قيم عشوائية إ -
 أنظمة االتصاالت المختلفة. نواع هذه اإلشارات هي الضوضاء التي تؤثر على أداءاأبسط 

 :وفًقا لتكرار اإلشارات تقسم إلى
إن أبسط وأهم  (. Period ) والتي تعيد نفسها بانتظام بزمن يعرف بالزمن الدوري  Periodic Signals  إشارات دورية -

شارة النبضات على مثال على  .اختالف أشكالها هذه اإلشارات هي اإلشارات الجيبية وا 
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لمزيد من  .أشكال مختلفة والتي ال تعيد نفسها بانتظام، حيث تأخذ  Aperiodic Signals  إشارات غير دورية -
 ( 2 – 1)  التوضيح، أنظر الشكل

شارات غير جيبية Sinusoidal Signals ةجيبي كذلك تنقسم اإلشارات المستخدمة في أنظمة االتصاالت إلى إشارات  وا 

Nonsinusoidal وأهمها إشارات النبضات Pulse Signals  المربعة، المثلثة، المسننة .بأشكالها المختلفة 

 
 General Block Diagram  الرقمية  االتصاالت لنظام العام المخطط 2 – 1

 يلي : كما مكون  كل ووظيفة الرئيسة المكونات موضًحا الرقمي االتصاالت لنظام الوصفي المخطط  3-1الشكل  يظهر

 
 : Formatting التهيئة -

العينات  أخذ مرحلة تتضمن حيث Digital Symbols رقمية رموز إلى المصدر من الواردة المعلومات تحويل المرحلة هذه في يتم
Sampling  التكمية ومرحلة Quantization القيم أو المستويات ضمن من وذلك عينة كل قيمة تحديد يتم حيث 

 .  Quantized Levels            المتاحة

 : Source Encoding المصدر ترميز -

 Redundant  الزائدة المعلومات من للتخلص البيانات لضغط وذلك السابقة المرحلة من الواردة الرقمية الرموز ترميز يتم

Information  رقمي إلى تماثلي من التحويل بعملية يقوم المصدر ترميز فإن التماثلية اإلشارات حالة في أما   Analog to 

Digital Conversion. 
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 : Channel Encoding القناة ترميز -

 بطريقة ترميزها يتطلب مما بأنواعه والتشويش للضوضاء تتعرض فإنها  Channels  االتصال قنوات عبر اإلشارات إرسال عند

 .وتصحيحها األخطاء اكتشاف في للمساعدة زائدة معلومات إضافة يلزم أحياناً  .السلبية العوامل تلك تأثير بتقليل تسمح

 : Multiplexing التعدد -

 التعدد طريقة تستخدم ما عادة الوقت وبنفس واحدة قناة عبر المختلفة مصادرها من اإلشارات من العديد بإرسال التعدد عملية تسمح

  الترميز باستخدام المتعدد الوصول طريقة أو TDM اختصاًرا تعرف والتي Time Division Multiplexing  الزمني بالتقسيم

Code Division Multiple Access  اختصاًرا تعرف والتي (CDMA). 
 : Band-pass Digital Modulation الرقمي التعديل-

 االتصال، قنوات عبر لإلرسال مناسبة Digital Waveforms  رقمية موجات إلى الرقمية البيانات تحويل المرحلة هذه في يتم

 Audio  الصوتية والموجات الالسلكي، اإلرسال حالة في  Radio Frequencies  الراديوية الموجات تستخدم حيث

Frequencies  السلكي اإلرسال حالة في. 

 : Band-pass Digital Demodulation الرقمي التعديل كشف -

 الرقمية الموجات على ملة المح الرقمية البيانات استرجاع يتم حيث الرقمي التعديل مرحلة في تم ما عكس يتم المرحلة هذه في

 .المناسبة التعديل كشف تقنية باستخدام

 : Demultiplexing التعدد فك -

 .المختلفة مصادرها إلى المرسلة اإلشارات توزيع يتم حيث التعدد مرحلة في تم ما عكس يتم المرحلة هذه في

 : Channel Decoding القناة ترميز فك -

 اكتشاف عملية تمت ما بعد األساسية الرقمية الكلمات استرجاع يتم حيث القناة ترميز مرحلة في تم ما عكس يتم المرحلة هذه في

 .أحياناً  وتصحيحها األخطاء

 : Source Decoding المصدر ترميز فك -

 عملية قبل األولى صيغتها إلى الرقمية المعلومات استرجاع يتم حيث المصدر ترميز مرحلة في تم ما عكس يتم المرحلة هذه في

 .المصدر ترميز

 والمستقبل المرسل بين العمل لتنسيق وذلك Synchronization  التزامن عملية إلى الرقمية االتصاالت أنظمة تحتاج ما عادة

 وذلك Encryption اإلرسال مرحلة في التعمية عملية إجراء تتطلب الرقمية األنظمة بعض أحياًنا .ككل النظام عمل وبالتالي

 . االستقبال في التعمية فك عملية يتطلب مما عليها التأثير أو عليها الحصول ناحية من سواء المعلومات سرية على للحفاظ

Decryption  

 - الرقمية االتصاالت وسلبيات إيجابيات 3 – 2

Advantages and Disadvantages of Digital Communications 

 - :اإليجابيات

 .والضوضاء بالتشويش المتأثرة  Regeneration  اإلشارات توليد إعادة في البساطة 1.

 .  )الثنائي النظام(لإلشارة  قيمتين مع يتعامل االستقبال جهاز ألن والضوضاء بالتشويش التأثر قلة 2.

 .) التعدد، التخزين التعمية، بأنواعه، الترميز ( لإلشارة المتقدمة المعالجات إجراء إمكانية 3.

 .عالية ومرونة وثوقية ذات و بسيطة المستخدمة  Hardware  المادية المكونات 4.
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 .التماثلية األنظمة في FDM بالتقسيم الترددي التعدد مع مقارنة  TDM and CDMA التعدد أنظمة استخدام في البساطة 5.

 في عليه الحصول الممكن غير من والذي القناة نفس وعبر الوقت نفس في المعلومات أنواع مختلف واستقبال إرسال إمكانية 6.

 .التماثلية األنظمة

 .المعلومات استقبال عند عالية جودة على الحصول إمكانية 7.

 .البيانات وتخزين الحاسب أنظمة مع استخدامها وسهولة مالءمتها 8.

 .التكاليف قلة 9.
 
 

 - :السلبيات

 تتطلب بينما "4kHz" تتطلب الواحدة التماثلية الهاتفية المكالمة للمقارنة، التماثلية األنظمة من أوسع ترددي نطاق عرض تتطلب 1.

 "64kb/s" الواحدة الرقمية الهاتفية المكالمة

 .والمستقبل المرسل عمل لتنسيق  Synchronization  تزامن نظام إلى الحاجة 2.

 .الرقمي النظام عبر إرسالها ثم ومن رقمية إلى التماثلية اإلشارات تحويل إلى الحاجة 3.

 .الموجودة التماثلية األنظمة مع المواءمة عدم 4.

 :التالية األمور مراعاة تجب الرقمية االتصاالت أنظمة تصميم عند

 .البيانات إلرسال ممكنة سرعة أعلى على الحصول - 1

 BER البتات  لخطأ معدل أقل تحقيق - 2

 .ممكن حد ألقل اإلرسال قدرة تخفيض - 3
 .ممكن حد ألقل  BW  الترددي النطاق عرض تقليل - 4

 .والتداخل الضوضاء تأثير ضد المناعة - 5

 .المستخدمة اإللكترونية الدوائر في البساطة - 6
 Digital Coding الرقمي الترميز  4 – 1

 على الجزء هذا في نتعرف سوف لتحويل األرقام، الثنائي النظام استخدام يمكننا فإنه المنطقية، الدوائر مقرر من معروف هو كما

 .رقمية بيانات إلى لتحويلها المختلفة واألرقام والرموز الحروف لترميز المستخدمة الطرق  بعض

 : Morse Code مورس ترميز - 
 Baudot Code باودت ترميز  - 
 :ASCII ترميز  - 
 
 

 



مدرس المادة : محمد خالد يوسف                       محاضرات االتصاالت الرقمية / قسم التقنيات االلكترونية / فرع تقنيات الحاسوب / المرحلة الثانية  

 

1 
 

 Notion of Sampling    العينات أخذ فكرة 1 – 2

 ذات اإلشارات إرسال عملية إن .ومتقطعة متصلة كإشارات زمنًيا تمثل والتي ورقمية، تماثلية إلى اإلشارات تنقسم سابقًا، أشرنا كما

 الصوتية اإلشارات مثل( التماثلية اإلشارات حالة في بينما الرقمية، االتصاالت أنظمة في ومباشر سهل بشكل تتم الرقمية الطبيعة

 يسمى ما وهو زمنًيا متقطعة إشارات إلى زمنًيا متصلة إشارات من بتحويلها يسمح بشكل معالجتها قبل اإلرسال يمكن فال )والمرئية

 )Continues-time  زمنًيا المتصلة ) التماثلية اإلشارة تحويل هو العينات بأخذ المقصود إن Sampling العينات أخذ عملية

Signal  زمنًيا متقطعة إشارة إلى  Discrete-time Signal  متباعدة محددة زمنية فترات في اإلشارة تلك من عينات بأخذ وذلك 

 إشارة (  1 – 2)  الشكل يظهر  "Ts" اختصاًرا لها نرمز وسوف  Sampling Time العينة أخذ زمن تسمى والتي القيمة بنفس

 .العينات أخذ عملية بعد زمنًيا متقطعة إشارة من  يقابلها وما زمنًيا متصلة

 

 Unit Impulse Signal المثالية النبضة إشارة  2 – 2

 هو كما "δ(t)" لها يرمز والتي المثالية النبضة بإشارة يقصد بينما محددين، زمني وعرض بارتفاع العادية النبضات تتميز ما عادة

 .الصفر يساوي  زمني وعرض نهائي ال ما ارتفاع ذات نبضة بأنها (  2- 2) الشكل على موضح

 

 :التالية بالخصائص المثالية النبضة تتميز

  .الصفر نقطة عند الموقع - 3 .الصفر يساوي  الزمني العرض - 2  .نهاية ماال يساوي  االرتفاع -1

 .الوحدة يساوي  اإلشارة تكامل أن يعني مما واحدة، وحدة تساوي  المساحة - 4
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 .الحقا ذلك سنشرح كما ) المثالية الحالة ( العينات أخذ عملية في استخدامها في المثالية النبضة أهمية تكمن

 - - :التالية اإلشارات ارسم : 1 -2 مثال

 3δ(t +4)  -ج – δ(t - 4) 5-          ب              8δ(t - 3)  - أ

 

 :بطريقتين االتصاالت أنظمة في المستخدمة اإلشارات تمثيل يمكننا

 رياضية دوال باستخدام تمثيلها ويمكننا الزمن تغير مع اإلشارة قيم تتغير حيث ، Time Domain  الزمني المجال في  :األولى

 .   Oscilloscope  اإلشارة راسم جهاز استخدام يمكننا اإلشارات، هذه مثل لمشاهدة t  الزمن متغير على باالعتماد

 رياضية دوال باستخدام تمثيلها ويمكننا التردد تغير مع اإلشارة قيم تتغير حيث ، Frequency Domain الترددي المجال في  :الثانية
   Spectrum Analyzer  الترددي الطيف محلل جهاز استخدام يمكننا اإلشارات، هذه مثل لمشاهدة f  التردد متغير على باالعتماد

 متسلسلة تستخدم حيث ،Fourier Method   فوريير طريقة نستخدم وبالعكس الترددي للمجال الزمني المجال من اإلشارات لتحويل

 لإلشارات Fourier          Transform  فوريير تحويل  Periodic Signals ) الدورية لإلشارات  Fourier Series ( فوريير

 .الدورية غير و الدورية
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 Sampling Theory العينات أخذ نظرية 3– 2

 وهذه ، Video   والمرئية  Audio  الصوتية اإلشارات هي المختلفة االتصاالت أنظمة في المستخدمة اإلشارات أنواع أشهر إن

 لرقمية،ا االتصاالت أنظمة عبر اإلشارات تلك إرسال نستطيع لكي .الزمن مع متصلة إشارات أنها أي تماثلية، بطبيعتها اإلشارات
 Analog to  للرقمي التماثلي من بالتحويل العملية هذه تسمى حيث الرقمي، النظام عبر إرسالها تناسب صيغة إلى تحويلها يجب

Digital Conversion   اختصاًرا تعرف والتي   A/D ، ب يعرف المستقبل في العكسي التحويل بينما  D/A  في مرحلة أول إن 

 مما بانتظام نفسها تعيد والتي محددة زمنية قيم عند متقطع متغير إلى متصل متغير من t  الزمني المتغير تحويل هو التحويل هذا
 من عدد إجراء بعد الرقمي النظام عبر بإرسالها يسمح مما الزمنية القيم تلك عند  Sampling  التماثلية اإلشارة عينات بأخذ يسمح

 في للعينات المناسب العدد تحديد هو العينات أخذ نظرية من الهدف إن .القادمة الوحدات في عليها سنتعرف والتي عليها العمليات

 العينات، أخذ عملية من نوعان هنالك .المستقبل في األصلية اإلشارة استرجاع من نتمكن حتى الواحدة الثانية

 δ(t)"  المثالية النبضات إشارة استخدام هو العينات ألخذ المثالية الطريقة يميز ما إن( المثالي غير( الطبيعي والنوع المثالي النوع

Unit Impulses  التماثلية اإلشارة بتقطيع تقوم سوف والتي "m(t)" الزمن تسمى محددة زمنية نقاط عند عينات إلى وتحويلها 

 البعض بعضها عن المتباعدة العينات من مجموعة هي الناتجة اإلشارة إن . "Ts" ورمزها  Sampling Period  للعينات الدوري 

 أخذها الواجب العينات عدد ويمثل fs ورمزه  Sampling Frequency  العينات تردد يسمى "Ts" قيمة مقلوب إن Ts بمقدار

 بداللة اإلشارات جميع تظهر حيث تماثلية، إلشارة العينات أخذ - عملية ، ) ادناه الشكل يظهر . (الواحدة الثانية في التماثلية لإلشارة

 .)الزمني المجال في توضيحي رسم( الزمن
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 "W" إلى صفر من ترددي نطاق ذات تماثلية إشارة "m(t)" لتكن :على (Sampling Theorem) العينات أخذ نظرية تنص

 بالشكل المستقبل في باسترجاعها يسمح بشكل عينات إلى تحويلها نستطيع لكي ،)هيرتز "W" هو تحتويه تردد أعلى( هيرتز

   2W  ≤ fs                       :التالية للعالقة وفًقا العينات أخذ تردد يكون  أن يجب المناسبة والجودة

 تردد يكون  أن يجب العملية، الحاالت في . (Nyquist) تردد أو معدل وتسمى به مسموح تردد قيمة أقل تعتبر  fs = 2W  حالة إن

 من للتمكن األصلية اإلشارة ترددات لتمرير المستقبل في المستخدم المرشح تصميم يسهل مما ، Nyquist تردد من أكبر العينات

 .التالية األمثلة بحل نقوم ذلك، ولتوضيح .استرجاعها

 إلى تحويلها أجل من عيناتها أخذ يراد أدناه،  الشكل على موضح هو كما ترددي طيف ذات "m(t)" - - تماثلية إشارة لديك :   مثال

 Nyquist  تردد من أعلى "% 20 " بمعدل "fs" العينات تردد أن اعتبار على العينات إلشارة الترددي الطيف ارسم .رقمية إشارة

 

 :يساوي  العينات تردد فإن وبالتالي "5kHz" هو "m(t)" لإلشارة تردد أعلى أن يتضح أعاله، الشكل من

 fs = ( 1 + 0.2 ) × 2 × 5 kHz = 12 kHz  

 .الواحدة الثانية في عينة ألف "12" سيكون  رقمية إلى تماثلية من "m(t)" اإلشارة لتحويل المطلوب العينات عدد أن أي

 المستقبل في المستخدم للمرشح "fc" القطع تردد يكون  أن يجب . "2kHz" وقيمته  Guard Band - ( ترددي حماية حيز هنالك

 :التالية للعالقة وفًقا الترددي الحماية حيز مجال ضمن

5 kHz < fc < 7 kHz 

 .المطلوبة بالجودة األصلية اإلشارة استرجاع إمكانية عدم وبالتالي المرشح تصميم عملية يصعب يافك ترددي حماية حيز وجود عدم إن

 الترددي الطيف ارسم .رقمية إشارة إلى تحويلها - أجل من عيناتها أخذ يراد ) 2 11 الشكل( "m(t)" - - تماثلية إشارة لديك  : مثال

 .  (Nyquist) تردد يساوي  "fs" العينات تردد أن اعتبار على العينات إلشارة
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 Pulse Code Modulation PCMالتضمين النبضي الُمرمز 

هو  PCMاختصاراً  Pulse Code Modulationيعد التضمين النبضي الُمرمز 

أحد الوسائل المستخدمة لتحويل عينات اإلشارات التناظرية إلى إشارات رقمية 

، وتُعد هذه الطريقة 1937)ديجيتال(، وقد ابتكر هذه الطريقة )أليك ريفز( في عام 

هي الُمستخدمة بشكل واسع في نقل المواد السمعية الرقمية في أجهزة الكمبيوتر 

، هذا إلى جانب DVDدمجة العادية والـ واألقراص الم Blu-rayوأقراص الـ 

الُمرمز استعماالتها األخرى في أنظمة الهواتف الرقمية. وإشارات التضمين النبضي 

PCM   عبارة عن تمثيل رقمي لإلشارات التناظرية، وفيها يتم استخالص المعلومات

ة من اإلشارة المستمرة عن طريق تقطيع هذه اإلشارة إلى عينات مأخوذة على أزمن

كل عيّنة ألقرب قيمة لها  quantizationقصيرة جداً ومنتظمة، حيث يتم تكميم 

ضمن نطاق من الخطوات الرقمية. ولتيار اإلشارة المعّدل خاصيتان تحددان دقته 

وتماثل ما يحمله من معلومات مع اإلشارة التناظرية األصلية: أما الخاصية األولى 

عدد المرات التي تؤخذ فيها العينات في  ، وهوsampling rateفهي معدل التعيين 

، والذي يحدد عدد القيم الرقمية الممكنة bit depthالثانية الواحدة؛ وعمق البتات 

 التي تستطيع كل عيّنة أن تأخذها.

 عملية التضمين 

  sine wave، يتم أخذ وتكميم العيّنات من موجة الجيب ادناه في الشكل الموضح

إشارتها إلى إشارة رقمية. وتُؤخذ العينات بتقطيع اإلشارة المنحنى األحمر لتعديل 

على أزمنة قصيرة جداً ومنتظمة، تظهر على هيئة نقاط على المحور السيني. ومع 

كل عيّنة، تُؤخذ إحدى القيم المتغيرة )التي تمثلها النقاط الموزعة على المحور السيني( 

إلشارة الداخلة بشكل كامل )المنطقة بناء على خوارزمية معينة، وهذا ما يؤدي لتقطيع ا

المظللة( ألجزاء منفصلة يسهل تشفيرها كبيانات رقمية من أجل تخزينها أو إرسالها. 

ويمكن فيما بعد معالجة هذه القيم الرقمية أو تحليلها بواسطة معالج إشارات رقمي 

DSP  خاص أو معالج إشارات عمومي. كما يمكن مضاعفة عدة دفقات من اإلشارات

النبضية المعّدلة إلى تدفقات بيانات مجمعة أكبر حجًما، وذلك بصفة عامة لنقل عدة 

تدفقات من خالل رابط مادي )فيزيائي( واحد. ومن الوسائل المستخدمة في ذلك تقنية 

، وهي تُستخدم TDMأو  time-division multiplexing التنضيد بالتقسيم الزمني 

على نطاق واسع، خاصة في نظم الهواتف العامة الحديثة. وثمة تقنية أخرى يطلق 

، حيث frequency-division multiplexingعليها اسم التنضيد بالتقسيم الترددي 

تُعطى اإلشارة تردد معين ينتمي لطيف من الترددات، ثم يتم نقلها إلى جانب إشارات 

خرى داخل الطيف وثمة طرق كثيرة إلنشاء جهاز حقيقي ينجز هذه المهمة. وفي أ

 النظم الواقعية، من الشائع تنفيذ مثل هذه األجهزة على الدوائر المتكاملة األحادية
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 integrated circuit  والتي تفتقد فقط الساعة )المؤقّتات( الضرورية إلجراء عملية

 ADC ى هذا الجهاز اسم المحول التناظري الرقمي التعيين )أخذ العينات( ويطلق عل

وتتضمن مخرجات هذه األجهزة تمثيالً ثنائيًا للمدخالت متى تم حثها بواسطة إشارة 

 ساعة، حيث يقوم حينئذ أحد المعالجات بقراءتها.

 

 

 bits4 ثنائية خانات أربعة من مؤلفة رقمية إشارة إلى( باألحمر ملونة) اإلشارات إحدى وتكميم تعديل

 

 

 PCMالمراحل األساسية لنظام 

  التماثلية للحصول على إشارة تعديل سعة النبضات اإلشارةأخذ عينات  -

 .المعتمدةأقرب قيمة من القيم  لىقيم النبضات وتقريبها إ Quantization تكمية  -

 كلمة ثنائية لىيل قيمتها إتحوالسابقة  المرحلة فيم اعتمادها ت تيترميز القيم ال -

 الثانية . المرحلة يف المعتمدةحسب عدد القيم  تحديدهايتم  الخاناتذات عدد من 
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 PCMوالشكل ادناه يوضح المخطط األساسي لنظام تعديل ترميز النبضات 

 

بحيث  x(t)المرشح: عبارة عن مرشح كهربائي لتحديد قيم ترددات اإلشارة التماثلية  -

وذلك منعًا لحصول التداخل بين مكونات الطيف  fmال تتجاوز التردد األقصى 

تردد حسب قيم  fc Frequency Cutoffاختيار تردد القطع للمرشح  الترددي. يتم

fm . 

عبارة عن دائرة تنفيذ عملية أخذ العينات والتي يتم ضبطها على تردد اخذ العينات :  -

الناتجة في هذه المرحلة هي العينات وفقًا لشرط نظرية أخذ العينات. إن اإلشارة  أخذ

  PAM إشارة

المكمي: عبارة عن دائرة تحديد قيم النبضات الناتجة عن عملية أخذ العينات، حيث  -

التقريب ألقرب قيمة من القيم المتاحة ) المعتمدة (. تسمى القيم المعتمدة بمستويات  يتم

   Quantized Levels التكمية

 السابقة، المرحلة في تحديدها تم التي النبضات قيم" تشفير" ترميز دائرة: المرمز  -

( ان عدد خانات Binary Wordsالقيم العادية "العشرية" الى قيم ثنائية ) تحويل أي

 وفقا للعالقة التالية :   M" يعتمد على عدد المستويات المعتمدة Nالكلمة الثنائية "

𝑀 = 2𝑁 

𝑁 = 𝑙𝑜𝑔2 𝑀 

 Pulse Code Modulated Signal  النبضات ترميز تعديل إشارة تسمى الناتجة اإلشارة إن

 :التالية اإليجابية بالخصائص النبضات ترميز تعديل نظام يتميز

 .المستخدمة الرقمية الدوائر تكاليف قلة. 1

 بعد الفيديو( الصورة، )الصوت، المختلفة التماثلية اإلشارات إرسال إمكانية. 2

 في الحاسب (  أجهزة بيانات األخرى ) البيانات مع ودمجها PCMفي نظام  تحويلها

 .الرقمي اإلرسال نظام
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 . في حالة االتصاالت الهاتفية الرقمية بعيدة المدى، هنالك إمكانية استرجاع إشارات3

PCM  من المعيداتRepeaters  .بالوضع المثالي الذي بدأت به 

 التماثلية.. تحملها لتأثير الضوضاء بدرجة أعلى من األنظمة 4

 . إمكانية الحصول على مسافات أطول بين المعيدات.4

 لكن هنالك بعض السلبيات أهمها الحاجة إلى عرض نطاق ترددي واسع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rc Filters 
  

  
Design of Passive Filters 

  

  
  
  
  
  
  



  
Example: 
Design active low pass filter with cut-off frequency of 5 kHz, and gain of 
10: 

Example: 
Design active low pass filter with cut-off frequency of 5 kHz, and gain of 
10: 

 
Example : Calculate the cutoff frequency and also mention the type of 
filter. 

  
 
  

 

2.1μF 

1.2 KΩ 

1 KΩ 



 
Example : Calculate the cutoff frequency and also mention the type of 
filter. 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 


