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 لمقدمةا

لنضعه بٌن  الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، الحمد هلل الذي وفقنا إلعداد هذا الكتاب   

 مبسطةمادة علمٌة على  ٌحتويوالذي ،  والمهنٌة المدارس الصناعٌةفً  نًالصف الثاة فً طلبالأبنابنا  أٌدي

  .حتى ٌسهل على الطالب فهمها 

مكبر  األول، وٌتضمن الفصل  حسب مفردات المنهج المقررةبهذا الكتاب على ثمانٌة فصول  ٌشتمل   

عاكس وفً الجمع والطرح والبوابات واستخدامه كمكبر عاكس وغٌر  Operational Amplifierالعملٌات 

 إلرسالانبذة مختصرة عن و الموجات الكهرومغناطٌسٌةفً الفصل الثانً تم عرض والمنطقٌة والنطاطات . 

 .FMو   AMالتضمٌن والكشف و واالستالم الرادٌوي والتلفزٌونً لإلرسالالمخططات الكتلوٌة   ،واالستالم

ومخطط كتلوي لمكونات القمر  االصطناعٌة األقماررٌخ ؤعلى مقدمة عن ت ٌشتملف الفصل الثالثأما 

الفصل الرابع ٌحتوي ورة . و عارضات الصو األرضٌةواالستالم مع المحطات  لإلرسالاالصطناعً، مخطط 

 Satellite (SNG)مقدمة بسٌطة عن و -دابرة البث التلفزٌونٌة المغلقة وعلى عملٌات النقل الخارجً ، 

News Gathering  ،( م المراقبةانظ) طة خدمة الكٌبل ابوس اإلشارة توزٌعوCCTV   ircuitC losedC

elevisionT  محطاتمكونات ال. وٌوضح الفصل الخامس وابٌات االصطناعٌة واله األقمارطة اوالنقل بوس 

 األستودٌو اإلذاعًكٌفٌة بناء و،األستودٌووودراسة المخطط الكتلوي لمكونات المحطة التلفزٌونٌة ،  التلفزٌونٌة

دراسة منظومة الصوت  تفً الفصل السادس تمو. ومعداتها اإلضاءة وأجهزةعملٌة العزل ووالتلفزٌونً 

مكساج ومونتاج الصوت ، ووتوزٌع منظومة الصوت ونبذة عن الدوبالج ،  كروفوناتالمٌللتعرف على عمل 

الفصل السابع أما       .  (Loudspeakers)السماعات و  (Audio Audition)الصوت وفكرة عن برنامج 

،  الكامٌرات من حٌث االستعمال أنواعوعملها ، و،  أجزاإها، على الكامٌرات وغرفة السٌطرة ٌشتمل ف

الفصل الثامن  صخص وأخٌرا( للصوت والصورة (Mixerالِمكسر  وأجهزة األستودٌوملٌة الربط بٌن عو

صناعة والمواقع االلكترونٌة ، والصحافة االلكترونٌة ، و االتصال االلكترونً ،دراسة و اإلعالمٌةلتفاعلٌة ل

 .م تقنٌات التوزٌع واالستقبال لوسابل اإلعالو واإلذاعٌةالبرامج التلفزٌونٌة 

والخبٌر اللغوي  )د.متً عبو بولص(و  )د. سعد عباس خضر(نتقدم ببالغ الشكر والتقدٌر للخبٌرٌن العلمٌٌن 

 .)االستاذ عباس كاظم منسف( 

نشكر هللا سبحانه وتعالى بمنحنا القدرة على العطاء ورعاٌته جهدنا المبذول لتحقٌق األهداف المرجوة من     

 نا الحبٌب ومن هللا التوفٌق . تدرٌس هذا الكتاب خدمة لوطن

    المؤلفون      
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   تمهٌد:

مان  ( خالل الحرب العالمٌة الثانٌة فً األربعٌنٌااتOperational Amplifiersالعملٌات ) مكبراتتم اختراع 

ولهاذا  ،الموجاودة فاً ذلال الوقات الحواساٌبالقٌاام بالعملٌاات الحساابٌة فاً وكانت وظٌفتها هً  القرن الماضً

الحدٌثاة تختلاف عان ساابقاتها بطرٌقاة صانعها و صاغر حجمهاا وأدابهاا  المكباراتوالعملٌاات.   بمكبراتسمٌت 

  المتمٌز. 

  Op-Amp (Operational-Amplifier)مكبر العملٌات  2-2

 الادوابر االلكترونٌاة، وٌكاون  فًنطاق واسع  فًوٌستخدم التٌار(  أوالجهد مكبر العملٌات ٌقوم بتكبٌر اإلشارة )

تحتوي على العدٌد  (4 –4كما موضح فً الشكل )IC (Integrated Circuit )شكل دابرة متكاملة على دابما 

ساامً مكباار و،  (Op-amp)إلٌااه أحٌانااا باالساام ماان الترانزسااتورات الداخلٌااة والمقاومااات والمكثفااات وٌشااار 

ٌستعمل المكبار فاً كثٌار مان الادوابر االلكترونٌاة التماثلٌاة  إذالعملٌات بهذا االسم لكثرة العملٌات التً ٌقوم بها 

 (Invertingوالرقمٌة وفً العملٌات الحسابٌة كالجمع والطرح والتفاضل والتكامل وعملٌات أخار  كالعااكس )

ضااا كمكباار للصااورة ومكباار للصااوت وفااً (. وٌسااتعمل أBufferٌوالتوافااق بااٌن المراحاال ) وغٌاار العاااكس

وللمكبر القابلٌة على العمل بالترددات من صافر  ومولدات اإلشارة. االتصاالت وعلم الحاسوب وفً المرشحات

هرتز إلى ترددات عالٌاة بالمٌكااهرتز. وٌمكان الاتحكم باالمكبر وذلال باربط عناصار خارجٌاة كالمقاوماات ماثال 

معتمدة علاى التطبٌقات التحكم الكالسٌكٌة غٌر  فً وال ننسى انه ٌستعمل ه.للسٌطرة على ربح المكبر والتحكم ب

 .  ذلل إلىوما  PLC أوالبرمجة مثل السٌطرة الماٌكروٌة 

 

 لمكبر العملٌات فً صورة دائرة متكاملة أنواع عدة  (2 – 2الشكل )  

هور ولاه اساتخدامات وهاو مكبار مشا (OP AMP 741) 742المكبرر  من أشهر مكبرات العملٌات نوع ٌسمى

 ( . 4 – 4كما هو موضح بالشكل ) دائرة متكاملة ( )فر على شكل شرٌحة اعدٌدة وٌتو
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 (OP AMP 741) 141مكبر العملٌات  ( 2 – 1الشكل ) 

ولهاذا المكبار  المثلرث(  ٌوضح الرمز المستخدم للتعبٌر عن مكبر العملٌات وهو رماز لاه شاكل  3 – 4الشكل )

  inverting input ( .أحادهما عااكس لإلشاارة + )  و(  -ن بإشاارتً ) لٌرة  ٌمٌز المادخطرفان لدخول اإلشا

( أي أن اإلشارة الداخلة فٌه تظهار مختلفاة باالطور بزاوٌاة مقادارها  -)  ٌرمز له بإشارة المدخل العاكسٌسمى 

( إذ أن  +)   ٌرمااز لااه بإشااارة المرردخل غٌررر العرراكسفااً الخاارج . أمااا الطاارف اىخاار فٌساامى  درجااة (4841)

اإلشارة الداخلة إلٌه تظهر متحدة بالطور مع اإلشارة الخارجة ومن خواص المداخل أنها تمتااز بمقاوماة عالٌاة. 

، وٌحتاااج مكباار  وكمااا هااو واضااح ٌوجااد خاارج واحااد للمكباار إلااى ٌمااٌن الرمااز وهااو ذو مقاومااة منخفضااة جاادا  

    .هوأسفل رمز مكبر العملٌات أعلىفً مصدرٌن مستمرٌن للقدرة  كما ٌظهر  إلى العملٌات

 

 (  الرمز المستخدم للتعبٌر عن مكبر العملٌات1 –2الشكل )

 : اآلتً لتعرف على أطراف الدائرة المتكاملة لمكبر العملٌات : وهً ثمانٌة أطراف وعلى الترتٌبول

  ( .                Offset Voltageٌستعمل لتعدٌل جهد الخطأ ) : 2الطرف رقم 

  وهو الطرف العاكس.  طرف الدخل السالب:  1رقم  الطرف

                             . غٌر العاكس وهو الطرف طرف الدخل الموجب 1الطرف رقم 

 .(Vcc - أو  ground ) ٌتم توصٌلها بالـ جهد التغذٌة السالب:  4الطرف رقم 

 والطرف المتغٌر بالجهد السالب. 2 ٌتصل بمقاومة متغٌرة طرفها الثابت اآلخر بالطرف:  5الطرف رقم 

 وٌؤخذ منه اإلشارة المكبرة. output : الخرج 6الطرف رقم 

  .( + Vcc)   جهد التغذٌة الموجب:  7الطرف رقم 

 .التطبٌقاتأغلب : غٌر مستخدم فً  8الطرف رقم 
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 : مالحظة

الباد أن ٌقابلاه صافر فاً لتحقٌاق أن صافر فاً الادخل  لضابط الخارج عناد الصافر ) ) 0و  4ٌستخدم الطرفاان )

 . وٌوصل الطرف المنزلق للمجزئ بالطرف السالب للمصدر الخرج ( إذ ٌوصل بٌنهما مجزئ جهد

  إشارة موجبه سٌكون الخرج بالسالب.الطرف دخل على هذا تعندما  : inverting معنى

 وع المعادنً  وكاذللوالنا DIL نروع من 742أطراف الدابرة المتكاملة لمكبر العملٌات( ٌوضح  1 –4الشكل )

 منها. كل ووظٌفة والخرج هاجمٌع المداخل ٌبٌن أفقً مسقط

 

 أطراف الدائرة المتكاملة لمكبر العملٌات(  4 –2الشكل )

 Properties of Op-Amp  خصائص مكبر العملٌات  2-2-2

 تكون قٌمة مقاومة الدخل عالٌة جدا ) ما النهاٌة وهً الحالة المثالٌة للمكبر  ( .( 4

 تكون قٌمة مقاومة الخرج منخفضة جدا ) تكون صفرا فً الحالة المثالٌة  ( .( 4

 عال جدا تحدده قٌمة المقاومات الخارجٌة .معامل تكبٌر ( 3

 .صغر حجمه وقلة تكلفته (1

 (  ال تتؤثر هذه المكبرات بالحرارة . 0

 خارجة تساوي صفرا .( عند وضع فولتٌتٌن متساوٌتٌن عند طرفً دخل المكبر فان الفولتٌة ال4

 .( ٌوضح الدابرة النموذجٌة لمكبر العملٌات 5 –4الشكل )

 

 ( الدائرة النموذجٌة لمكبر العملٌات5  – 1الشكل )
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       الخارجٌااة ة( لمكبار العملٌااات عاان طرٌااق قٌمااة المقاوماا AVوٌمكان تحدٌااد قٌمااة كسااب الجهااد )معاماال التكبٌاار 

 (RF ) مقاومة الدخلقٌمة  و ( Rin ) : من خالل القانونٌن  

 

 

 استخدامات مكبر العملٌات   2-2-1

 هناك طرٌقتان الستخدام مكبر العملٌات فً الدوائر اإللكترونٌة هما :

 :دون تغذٌة عكسٌةمن استخدامه  -2

فاً  دون تغذٌاة عكساٌة.مان إذ ٌستخدم مكبر العملٌاات  (Comparator)( ٌوضح دابرة مقارنة  4 –4الشكل )

المجهزة إلى طرف الدخل غٌر العاكس أعلى من الفولتٌة الثابتة أو فولتٌة المرجع  Vinة عندما تكون هذه الدابر

(V+والمجهزة إلى طرف الدخل غٌر العااكس )  الضاوبً  الثناابًالفولتٌاة الخارجاة تكاون موجباة فٌتاوهج فاإن

 الثناابًرجاة تكاون ساالبة فٌتاوهج الفولتٌاة الخافاإن (  +V ) األخضر. أما عندما تكون الفولتٌة الداخلة أقال مان

مثال هاذه الادابرة ٌمكان اساتخدامها فاً المصااعد الكهربابٌاة أو بعاض المكاابن الكهربابٌاة  إنالضوبً األحمار. 

  كدابرة مقارنة لفولتٌتٌن. 

 

 ( ٌوضح دائرة مقارنة6 –2الشكل )

 :استخدامه كمكبر ٌحتوي على تغذٌة عكسٌة -1

مكبار  ٌات استخدامه كمكبر ٌحتاوي علاى تغذٌاة عكساٌة ومان هاذه االساتخداماتأكثر استخدامات مكبر العمل إن

العملٌات العاكس وغٌر العاكس كما درست ذلل عزٌزي الطالب فً المرحلة األولى فً كتاب العلوم الصاناعٌة 

  والتدرٌب العملً.

 :Summing Amplifierمكبر الجامع )دائرة الجمع(  الدائرة  -1

 .(  دابرة مكبر لجمع إشارتٌن أو أكثرأ7 –4ٌوضح الشكل )    
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 مكبر العملٌات الجامع(  دائرة أ  7 –2الشكل )

 إن فولتٌة اإلشارة الخارجة ٌمكن حسابها بالقانون اآلتً :

 

 

 إذا ما تم اختٌار قٌم جمٌع المقاومات بحٌث تكون متساوٌة:

R1 = R2 = R3 = Rf 

 : (Vo)تكون الفولتٌة الخارجة 

Vo =   ـ  ( V1 + V2 + V3 )  ……………. (1) 

( أن الفولتٌة الخارجة تساوي مجموع الفولتٌات الداخلة أما اإلشارة السالبة فً المعادلاة  4نالحظ من المعادلة ) 

 فتشٌر إلى أن الفولتٌات الداخلة مجهزة إلى طرف الدخول العاكس .

 فولتٌتٌن أو أكثر.تستخدم هذه الدابرة فً الحسابات التماثلٌة وعند الحاجة إلى جمع و

 

 أحسب الفولتٌة الخارجة إذا كانت (20 –2) : فً الدائرة الموضحة فً الشكل( 2 –2مثال )

 متساوٌة علماً أن :  هاجمٌعالدائرة  قٌم مقاومات                      

V1 = 0.5v ,   V2 = 1v  ,   V3 = 1.5v 

 : الحـل

                      Vo = -  ( V1 + V2 + V3 ) 

                     

Vo = - ( 0.5 + 1 + 1.5 ) = - 3V 
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 :فً المثال السابق إذا كانت

Rf = 100k Ω, R1= 10k Ω, R2= 20k Ω, R3= 250k Ω 

 كم تصبح الفولتٌة الخارجة ؟

 :الحل 

  
 

 .( دابرة مكبر العملٌات الطارحب 7–4ٌوضح الشكل ) :مكبر العملٌات الطارح -4

 

  

 (  دائرة مكبر العملٌات الطارحب7 –2الشكل )

 

: الطارحاشتقاق قانون ربح الفولتٌة للمكبر   

 كاآلتً :(  ب7 –2)( من الشكل  Avٌمكن اشتقاق قانون ربح الفولتٌة ) 

 



 04 

 
 

  Logic Gate المنطقٌة اتالبواب  2-1

 التاً النشااطات معظام علاى المنطقٌاة الادوابر  بساٌطرة متاازا والاذي الرقمٌاة األنظماة عصار فً الٌوم أصبحنا

 االتصااالت أنظماةو ، القٌااس أجهازةو ، البٌاناات أجهازة معالجاةو ، الحاسابات مثال الرقمٌاة األنظماة تإدٌهاا

 العملٌاات بعاض تاإدي التاً المنطقٌاة الادوابر مان مجموعاة علاى تحتاوي كافاة الرقمٌاة األنظماة فهاذه  ،الرقمٌة

 مجموعاة مان الواقاع فاً هاً األساساٌة العملٌات وهذه جدا ، بٌرةك وبسرعة كثٌرا   تنفٌذها ٌتكرر والتً األساسٌة

 أن بماو  .المنطقٌة البوابات بالدوابر أو العملٌات بهذه تقوم التً البسٌطة الدوابر تسمى لذلل ، المنطقٌة العملٌات

 تتحقاق ماعناد فقاط خارج تعطاً التً البوابة هً بوابة المنطق فإن القرار لذا صنع إلى عملٌة ترمز منطق كلمة

 .هذه البوابة مدخالت على معٌنة شروط

هً وحدة البناء األساسٌة فً األنظماة الرقمٌاة وبماا أن البواباات المنطقٌاة تساتخدم األعاداد  البوابة المنطقٌةإن 

 كلهااا هااذه البوابااات تساامى ) البوابااات المنطقٌااة الثنابٌااة ( علمااا  أن الجهااود الكهربابٌااة ) الفولتٌااة ( إنالثنابٌااة فاا

(  HIGH( إذ أن )  LOW( أو منخفضااة )  HIGHلمسااتخدمة فااً البوابااات المنطقٌااة تكااون أمااا عالٌااة ) ا

 . ( 0الثنابً )  مز( الر LOW( فً حٌن ٌعنً )  1الثنابً )  مزٌعنً الر

 

 تعرٌف البوابة   

 
الخارجاة مان  هً عبارة عن دابرة منطقٌة ذات طرفٌن أو أكثر لإلدخال وطرف واحد لإلخاراج وتناتج اإلشاارة

 .تشكٌلة معٌنة من إشارات اإلدخال
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 التمثٌل الكهربائً للبوابات المنطقٌة  2-1-2

فً الدوابر المنطقٌاة تساتخدم مفااتٌح كهربابٌاة بساٌطة لتمثٌال الكمٌاات فاً الادوابر المنطقٌاة التاً نتعامال معهاا 

 إناهف ( Closedنادما ٌكاون مغلقاا  ) ( وع0( فإنه ٌمثال الحالاة : صافر ) Openفعندما ٌكون المفتاح مفتوحا  ) 

(. ففً الدوابر اإللكترونٌة المستخدمة فً أجهزة الحاسوب وأجهازة أخار  مماثلاة ٌعتماد 1ٌمثل الحالة : واحد )

( وتناقلها ، تؤتً الحاجة إلى استخدام مفاتٌح إلكترونٌة  0,1عملها على أساس النظام الثنابً لتمثٌل المعلومات )

قاومة المفتاح كبٌرة عندما ٌكون مفتوحا  ومقاومته صغٌرة عندما ٌكون مغلقا  وٌمكن توافر سرٌعة بحٌث تكون م

هااذه الخصااابص إلااى حااد مااا فااً الثنابٌااات والترانزسااتورات التااً ٌمكاان أن تسااتخدم بمثابااة مفتاااح فااً الاادوابر 

 اإللكترونٌة . 

  وهاذه البواباات األساساٌة هاً بواباة  . قطوتبنى األنظمة الرقمٌة كلها باستخدام ثالث بوابات منطقٌة أساسٌة ف

 ( .  NOT   gateوبوابة )) النفً ((  )( OR gate وبوابة )) أو (( )  (  AND  gate)) و (( )

 األخر . البوابات أنواع باقً الحصول على ٌمكننا الثالث البوابات لهذه البسٌطة التركٌبات خالل ومن

   AND GATE ) و(  ةبواب  2-1-1

 لهاا AND ( بوابة ) الجمع وإال فال( وهاً مان البواباات الربٌساة فاً الادوابر المنطقٌاة. بواباةوابة ) تسمى بو

   A المفتاحٌن باستخدام( الدابرة الكهربابٌة لهذه البوابة 8 -4. وٌبٌن الشكل )واحد  خرج ولها أكثر أو مدخالن

B,  المصباح عند غلق المفتاحٌن كلٌهما  كما  المربوطٌن على التوالً والخرج ٌمثل بوساطة مصباح ، فٌتوهج

 ( لهذه الدابرة . truth  tableموضح فً الجـدول المجاور للدابرة والذي ٌسـمى  بجـدول الحقٌقة ) 

 

  ( الدائرة الكهربائٌة لبوابة ) و (8 -2الشكل )

 

 . YوالخارجB و   A ( ، وٌظهار المادخالن  9 – 4( موضح بالشاكل )  ووالرمز المنطقً المستخدم لبوابة ) 

وهذا هو رمز بوابة ) و( ذات المدخلٌن . وٌبٌن الشكل كذلل جدول الحـقٌقة لبوابـة ) و ( ذات المدخلٌن ، حٌث 

فقاط إذا كاان كال مان   (1فانالحظ أن الخارج ٌكاون )  (Bits ة األرقاـام الثناباـٌة ) ؤتوضاح المادخالت علاى هٌا

 ( .1كالهما  )   Bوالمدخل   Aالمدخل
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 وجـدول الحقٌقة  AND( الرمز المنطقً لبوابة ) و (9 –2كل )الش

 

( هاو وساٌلة اختازال لتوضاٌح ماا ٌحادث فاً الادابرة المنطقٌاة.  Boolean expressionوالتعبٌار الباوولً ) 

  والتعبٌر البوولً الخاص بالدابرة أعاله هو :

Y = A . B 

 من النقطة وأحٌانا تحذف(   ANDتعنً  .)   A AND Bٌساوي   Yالخرج   :كاىتً العبارة هذه وتقرأ

 .( A AND Bوتقرأ الخرج ٌساوي )  Y = AB البوولٌة وتصبح:     العبارة

 

 وٌمكننا تحلٌل الحاالت األربعة  على وفق اآلتً:

  Y  =  0 . 0        Y = 0عند ذلك         A =  0   ,  B = 0الحالة األولى :     

   Y = 1 . 0         Y = 0 عند ذلك         A =  1  ,   B = 0الحالة الثانٌة :      

       Y = 1 . 0  Y = 0       عند ذلك         A =  0  ,   B = 1 الحالة الثالثة :      

 Y = 1 . 1          Y = 1عند ذلك         A  = 1    ,  B = 1الحالة الرابعة :     

( فً حالة واحدة فقط هً عندما تكون جمٌاع أطاراف اإلدخاال  4تنتج )  والذي ٌنبغً تذكره هو أن بوابة ) و (

     ( . وفً أحوال كثٌارة ٌكاون للادابرة المنطقٌاة ثالثاـة متغٌارات . والتعبٌار الباوولً الخااص ببواباـة 4تساوي ) 

 Y = A . B . C:  هو ) و ( ذات المداخل الثالثة

 ) و ( ذات المداخل الثالثة وجدول الحقٌقة لها.( الرمز المنطقً لبوابة  44 – 4وٌبٌن الشكل ) 

 
 ( الرمز المنطقً لبوابة ) و ( ذات المداخل الثالثة وجدول الحقٌقة20 –2الشكل )     
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 (OR  GATEبوابة ) أو ( )  2-1-1

الدوال  معظم بناء فً تدخل التً األساسٌة البوابات من تسمى بوابة ) أو ( ببوابة ) أٌهم أو الجمٌع ( وهً واحدة

 بالجمع المنطقً.  ٌسمى ما البوابة هذه وتإدي واحد، وخرج أكثر أو مدخالن ولها   .المنطقٌة

( ٌمثل بوساطة  Y(  والخرج )  A,Bباستخدام المفتاحٌن )  OR( ٌبٌن الدابرة الكهربابٌة لبوابة 44 -4الشكل )

 موضح بجدول الحقٌقة .هو هما كما ٌمصباح ، فٌتوهج المصباح عند غلق أحد المفتاحٌن أو كل

 

 OR( الدائرة الكهربائٌة لبوابة 22 -2الشكل )

( لبـوابة ) أو ( ذات طرفً  Truth table( الذي ٌمثل الرمز المنطقً وجدول الحقٌقة )  44 - 4الحظ الشكل )

 :   ٌؤتًفٌمثل طرف اإلخراج. والتعبٌر البوولً لبوابة ) أو ( ٌكون كما   Yأما  B   و Aاإلدخال  

Y = A + B 

 (   A + B = Y، وتقرأ العبارة  )  لٌنً( فً الجبر البو أو( ٌعنً )  +الحظ أن رمز الزابد ) 

 .   Yتساوي الخرج     B) أو (   Aهكذا : 

 

 OR الرمز المنطقً وجدول الحقٌقة لبوابة( 21 - 2)الشكل 
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 (. 1) أو ( كالهما واحد ) B) أو (  Aنفهم من جدول الحقٌقة أن بوابة ) أو ( تنتج واحدا  عندما ٌكون 

 ولدراسة عمل بوابة ) أو ( نتؤمل الحاالت األربعة اىتٌة :

    Y = 0 + 0    Y = 0      وعند ذلل    B = 0       , A =  0الحالة األولى:

  Y = 1 + 0            Y = 1         وعند ذلل     B = 0      , A = 1 الحالة الثانٌة :

  Y =  0 + 1     Y = 1      وعند ذلل   B = 1      ,  A = 0 الثالثة : الحالة

  Y = 1 + 1 Y = 1          وعند ذلل   B = 1    , A = 1 الحالة الرابعة :   

( ، حٌث ٌالحظ الرمز المنطقاً 43 -4قد ٌكون لبوابة ) أو ( أكثر من طرفٌن لإلدخال كما موضح فً الشكل )

  ه البوابة .وجدول الحقٌقة لهذ

 

 ( بوابة ) أو ( ذات ثالثة مداخل21 -2الشكل )     

 فهو : الثالثة مداخل اللبوابة ) أو( ذات  لٌنًأما التعبٌر البو

Y = A +  B  + C 

  (  NOT  GATE)بـوابة النفً ) ال (   2-1-4

دابرة المتممااة أو الاادابرة وهااً ماان البوابااات األساسااٌة األخاار  لاادوابر المنطااق . والتااً ٌطلااق علٌهااا أٌضااا  بالاا

    عكاس  انً لإلخاراج وتكاون إشاارة اإلخاراجالعاكسة وتمثل هذه الدابرة طرفٌن اثناٌن فقاط أولهماا لإلدخاال والثا

 ( ٌرٌنا الرمز  المنطقً وجدول الحقٌقة لبوابة ) ال ( .41 – 4) أو مقلوب( إشارة اإلدخال والشكل )

 

 لحقٌقة لبوابة ) ال (( الرمز المنطقً وجدول ا24 –2الشكل )
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 أما التعبٌر البوولً لهذه البوابة فهو :

 

 ( NOR   GATEأو ( )  –بوابـة ) ال   2-1-5

( كماا موضاح فاً  NOT( ومان ثام ربطهاا بعاكاـس )  OR( باساتخدام بواباة )  NORٌمكن بناء بـــاـوابة ) 

 ( . 40  - 4الشكل ) 

 

 ( NOR( لبناء بوابة  )  OR( ربط عاكـس بعد بوابة ) 11 - 1الشكل )

مع إضافة دابرة صغٌرة عند الخرج وتسمى هاذه الادابرة  ORأما الرمز المنطقً لهذه البوابة فٌتكون من بوابة 

 ( ٌوضح الرمز المنطقً وجدول الحقٌقة لهذه البوابة . 44 - 4بالدابرة العاكسة ، الشكل ) 

  

 

 NORدول الحقٌقة لبوابة ( الرمز المنطقً والتعبٌر الجبري وج26 -2الشكل )

 

 (  NAND  GATE) و( –بوابة )ال  2-1-6

ومان ثام  ANDباساتخدام بواباة  NANDوهً بوابة شابعة االستعمال فً الدوابر المنطقٌة وٌمكان بنااء بواباة 

 ( .47 –4ربطها بعاكس كما موضح فً الشكل )

 

 

 و ( –( بناء بوابة ) ال  27 –2الشكل )
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 الرمز المنطقً والتعبٌر البوولً وجدول الحقٌقة لهذه البوابة. (  ٌوضح 48 -4الشكل )

 

 

 NAND( الرمز المنطقً والتعبٌر البوولً وجدول الحقٌقة لبوابة  28 - 2الشكل ) 

 

  EX-OR  ( Exclusive OR  Gate )بوابة ) أو المنفردة (   2-1-7

 (.49 -4موضح فً الشكل )و ه( باستخدام البوابات األساسٌة كما  EX-ORٌمكن بناء بوابة ) 

 

 ( باستخدام البوابات األساسٌة EX-OR( بناء بوابة ) 29 -2الشكل )

 

التعبٌاار  إنلااذا فاا (BAالساافلٌة التعبٌاار) AND( وتعطااً بوابااة BAالعلوٌااة التعبٌاار ) ANDتعطااً البوابااة 

  هو :  EX- ORالمنطقً لبوابة 

 
  :المنطقً بالتعبٌر اختصارا   إلٌه ٌرمز ذيوال

 
 

         منفردة Bأو  منفردة Aأن  تعنً    والعالمة

 وجدول الحقٌقة .  EX-OR(  فٌمثل الرمز المنطقً لبوابة  44 –4أما الشكل )
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 EX-OR(  الرمز المنطقً وجدول الحقٌقة  لبوابة  20 –1الشكل )

 افقاط عنادما ٌكاون أحاد االدخاالٌن واحاد اضح عملهاا إذ أن الخارج ٌكاون واحادإن جدول الحقٌقة لهذه البوابة ٌو

 هما واحد ولهذا السبب تسمى هذه البوابة بـ ) أو المنفردة ( . ٌولٌس كل

  EX-NOR  (Exclusive NOR  Gate) بوابة )نفً أو المنفردة(  2-1-8

 ٌزٌد ال مدخالتها نفً أو المنفردة (( وعدد ٌتم عكس خرج بوابة ) أو المنفردة ( وٌسمى خرج العاكس بدالة ))

 (. 44 -4موضح فً الشكل )هو ، وكما   EX-NORوٌرمز لها بالرمز ، األحوال حاٍل من بؤي عن دخلٌن

 

 

 ( نفً أو المنفردة 12 -2الشكل )

 ( . 44 - 4) الرمز المنطقً وجدول الحقٌقة المستخدم لبوابة )) نفً أو المنفردة (( موضح فً الشـكل إن

 

 ( الرمز المنطقً وجدول الحقٌقة لبوابة )) نفً أو المنفردة (( 11 -2) الشـكل
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 : التعبٌر الجبري وجدول الحقٌقةلكل بوابة مع  الرمز المنطقًالجدول اآلتً  ٌبٌن 

 جدول الحقٌقة التعبٌر الجبري الرمز المنطقً اسم البوابة

AND 

 
  

 

OR 

 
 

 

NOT 
  

 

NAND 

 

 
 

 

NOR 
 

 

 

EX-OR 

 
 

 

EX-NOR 
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  . بٌن وصفا لكل بوابة مع التمثٌل عن طرٌق المفتاح وعن طرٌق الترانزستورت اآلتٌة ل اشكاأل
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   (Flip Flops)النطاطات  2-1

قٌااة ، وهااذا النااوع ٌساامى هنااال نااوع خاااص ماان الاادوابر المنطقٌااة عظٌمااة الفاباادة فااً التطبٌقااات العملٌااة المنط

ركٌزة البناء فً الدوابر المنطقٌة المتعاقباة  إن(. Sequential Logic Circuit( )الدوائر المنطقٌة المتعاقبة)

. والنطااط عباارة عان دابارة منطقٌاة متعاقباة عملهاا األسااس هاو تخازٌن  (FLIP-FLOP) النطاطهً دابرة 

 )         ( . وهنااال تساامٌات عدٌاادة لاادوابر النطاطااات 4أو  4المعلومااات بسااعة وحاادة رقمٌااة ثنابٌااة واحاادة ) 

وٌمكاان  (.Togglesدوائررر التبرردل، أو  الررذاكرة الثابتررة السرراكنة، أو  المذبررذبات ، أو القالبررات ، أو كررالهزازات

الحصول على نطاطات مفٌدة عن طرٌق توصٌل بعض البوابات المنطقٌة التً ٌمكن الحصول علٌها فً صورة 

 كاملة.دوابر مت

( ومسااجالت Counters( والعاادادات )Timersوٌمكاان ربااط النطاطااات فٌمااا بٌنهااا لتكااوٌن دواباار المإقتااات )

         ( وغٌرها .Shift Registersاإلزاحة ) 

  الادخل. متغٌارات تاؤثٌر تحت األخر  إلى إحداهما ٌنتقل من أي بٌنهما، ٌتؤرجح (two states )ن احالت للنطاط

 الحالاة تسامى حاٌن ، فاً SETبحالاة  4بالقٌماة المنطقٌاة  محتفظاا   فٌها ٌكون والتً للنطاط ولىاأل الحالة تسمى

 .  CLEARأو  RESETبحالة  4المنطقٌة  بالقٌمة محتفظا   فٌها ٌكون التً و األخر 

 

 :بناء النطاطات 
بوابات  باستخدام أو NORبوابات  باستخدام أو المنطقٌة العواكس النطاطات باستخدام بناء ٌتم أن الممكن من

NAND . 

 :المنطقٌة العواكس من بناء نطاط

ا كم اىخر، لــدخ بتغذٌة منهما كل خرج ٌقوم منطقٌٌن عاكسٌن نــالنطاطات م واعـــأن أبسط ٌتكون            

 الطرف  ٌسمى حٌن فً للنطاط غٌر المعكوس بالخرج Qالطرف  (. ٌسمى43 -4فً الشكل ) موضح
 

  .المعكوس بالخرج

 

 

 النطاطات أنواع ( أبسط 11-2)لشكل ا                                                                      
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الطرف  على خارجً مصدر من القٌمة لتلل الممثل الكهربابً الجهد بتسلٌط النطاط نقوم فً معٌنة قٌمة لتخزٌن

Q  مصدر بإزالة نقوم ثم الثانً( المنطقً العاكس خرج لظهور الالزمة الزمنٌة المدة) جدا   قصٌرة زمنٌة لمدة 

 الكهربابٌة بالقدرة المنطقٌة بواباته تغذٌة دامت ما به المخزنة القٌمة بتلل النطاط محتفظا   فٌظل الدخل الخارجً،

 عاكسٌن من المكون النطاط البسٌط دابرة رسم ٌمكن ،التغذٌة تلل انقطاع عند به المخزنة القٌمة وٌفقد مستمرة،

 اىتٌة: بالصورة منطقٌٌن

 

 .لهماا الادخل طرفاً إلاى المنطقٌاٌن للعاكساٌن الخرج طرفً من (Feedback)المرتدة  التغذٌة وجود هنا نالحظ

 إشاارة غٌااب إلاى ٌشاٌر المنطقٌاة الادوابر فاً Staticومصاطلح  Static Latchتسمٌة  النطاط هذا على ٌطلق

 هناا التزامن إشارة وغٌاب .اإلشارة تلل وجود إلى ٌشٌر  Dynamicالعكسً  ، والمصطلح (Clock)التزامن 

 حتاى هاً كماا ساتظل النطاط فً المخزنة القٌمة أن أي ، فقط الزمن بمرور الدابرة حالة تغٌر عدم إمكانٌة ٌعنً

  .بقٌمة أخر  استبدالها ٌتم

 

 RS (Flip Flop RS)النطاط  2-1-2

( Setكلمتً )أخذ اسم هذا النطاط من األحرف األولى ل( وقد RSالنطاط ٌسمى )النطاطات واع إّن أبسط أن

من النطاطات األساسٌة ، إذ ٌستخدم  RSوٌعد النطاط  ( وتعنً )تصفٌر(.Resetوتعنً ) تحفٌز( أو تهٌبة و )

 . RS( الرمز المنطقً للنطاط  41–4) وٌبٌن الشكل فً بناء النطاطات األخر .

 

 RS( الرمز المنطقً للنطاط 14 –2) كلالش
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 أما الدخل  Set inputٌطلق علٌه دخل الوضع S، الدخل  R,Sالنطاط له دخالن  أنٌتضح من الرمز المنطقً 

R  فٌطلق علٌه دخل إعادة الوضع Reset input  ،)ٌتم تنشٌطهما عن طرٌق مستو  منطقاً مانخفض )صافر

 ت خرجٌن متتامٌن .للنطاطا إنوبعكس البوابات المنطقٌة ، ف

الخاارج الطبٌعااً وهااو الااذي  Qوٌعااد الخاارج  Qومااتمم ) معكااوس (  Q وٌااتم تمٌٌااز هااذٌن الخاارجٌن بااالرموز

وٌسامى باالخرج الماتمم ) معكاوس الخارج (  (Q) ببسااطة الماتمم للخارج إناهٌستخدم عادة .أما الخارج اىخار ف

هذٌن  إنفوٌا للصفر. . وفً الظروف الطبٌعٌة ٌكون مسا Q متمم إنمساوٌا للواحد فQ  بمعنى انه عندما ٌكون

وٌالحاظ أن  RSالنطااط ( ٌبٌن الادابرة المساتخدمة فاً بنااء  40 –4الخرجٌن ٌكونان دابما  متتامٌن . والشكل )

 ( متصلتٌن بطرٌقة متداخلة .   NOR(  ) أو - نفًهذه الدابرة تتكون من  بوابتٌن من نوع ) 

 

 

 RS نطاط( بناء  15 –2الشكل )

 

 : طبقا للقواعد اآلتٌة RSٌعمل النطاط 

 النطاط ال ٌغٌر حالته. إنف(  4ٌساوي )  R,S عندما ٌكون كال الدخلٌن -4

   تكون  ومن ثم(  1عند الحالة المنطقٌة )   Qٌضع الخرجالنطاط  إنف R=0 , S=1عندما تكون   -4

 .  صفرمساوٌة لل

 مساوٌة للواحد.      تكون    ومن ثم 0إلى  Qالنطاط ٌعٌد وضع  إنف R=1 , S=0عندما تكون   -3

  ألن الخرج فً هذه الحالة غٌر معرف )غٌر متوقع( وٌرمز لهذه  R=1 , S= 1ال ٌجوز تشغٌل النطاط  -1

 . NA ( NOT ALLOWED)الحالة 

 .RS( هو جدول الحقٌقة للنطاط 4 -4النطاط ، الجدول )الوسٌلة الجٌدة لوصف عمل  ٌعد جدول الحقٌقة للنطاط
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 NORباستخدام بوابة   RS ( جدول الحقٌقة للنطاط2 -2جدول )ال

 

 المتزامن  RS  نطاط 2-1-1

أو  (Clock Signal)التزامن  إشارة تسمى إشارة علٌه تدخل (Clocked Flip Flop)المتزامن  النطاط

Clock ٌعمل نطاط  .اختصارا RS   . ) المتزامن ) وفقا  لنبضات تزامن أو توقٌت 

 RSمن نوع  المتزامن والذي ٌشبه إلى حد كبٌر النطاط  RS( الرمز المنطقً للنطاط44 -4)وٌبٌن الشكل 

 ( . CLK( أو )  CKوالذي سبق شرحه مع زٌادة مدخل ثالث ٌسمى مدخل الساعة )

 

 

 
 

 RS ( الرمز المنطقً لنطاط  16 -2الشكل )                                    

 
من  المتزامن RS ( ٌبٌن توصٌل نطاط47 -4تزامن من البوابات المنطقٌة . الشكل )الم (RS) ٌمكن بناء نطاط

 .RS خاصٌة التزامن لنطاط 4و  3(   NAND( . تضٌف بوابتا ) نفً و وبوابتً ) النفً  

 
 

 

 المتزامن RS (  نطاط17 -2الشكل )
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 من .المتزا RS طرٌقة تشغٌل نطاط اىتً حقٌقة( جدول ال 4 –4وٌبٌن الجدول )

 

 المتزامن )  + = نبضة تزامن موجبة ( RS للنطاط  حقٌقة( جدول ال 1 –2الجدول )

ٌمكن أٌضا تزوٌد الدابرة القالبة المتزامنة بمدخلٌن إضافٌٌن )غٌر متزامنٌن( للتحكم فً عملٌات تغٌٌر حالة 

(  PRوٌختصر )   PRESETدون أي تؤثٌر من الساعة وٌطلق على أحدهما مدخل الضبط المسـبقمن النطاط 

 (. 48 -4( كما موضح فً الشكل )CLRوٌختصر )  CLEARوٌطلق على اىخر مـدخل المسح

 
 ( دائرة قالبة متزامنة بمدخلٌن إضافٌٌن 18 -2الشكل )

 

 T  (T  Flip-Flop )نوع  النطاط 2-1-1

 Tًلكلماة  اختصار هToggle زمنٌاة تحادث .  الحالاة. وفٌاه تتغٌار حالاة الخارج فاً كال نبضاة عكاس بمعناى

 ورمزه المنطقً .  T ( ٌوضح بناء النطاط  49 -4والشكل )

 

  T ( النطاط 19 -2شكل )ال
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والتً تبٌن عمل هاذا الناوع  T (  ٌوضح الرسم البٌانً للموجات الداخلة والخارجة من النطاط34 - 4والشكل )

 من النطاطات.

 

 T ارجة من النطاط( الرسم البٌانً للموجات الداخلة والخ 10 -2الشكل )

 

تتغٌار فاً كال لحظاة نازول للنبضاة الزمنٌاة ونالحاظ أٌضاا أن تاردد   T للنطااط   Qنالحاـظ أن حالاة الخارج 

وٌستعمل هذا النطاط فً بعاض الادوابر منهاا  . Tنصف تردد النبضة الزمنٌة الداخلة    هو بالضبط  Qالخرج 

 ها .( وغٌر  Dividers( والمقسمات )  Countersالعدادات ) 

 D  (Delay  f - f) النطاط  2-1-4

الحاظ  (.أ 34 -4موضح فً الشاكل )هو بإضافة عاكس. كما D المتزامن إلى نطاط   RS ٌمكن تحوٌل النطاط

،   D ( ٌوضاح الرماز المنطقاً للنطااطب 34 -4المتازامن قاد تام عكساه. الشاكل )  RSللنطااط Rأن المادخل 

 (.  CKإلى جانب مدخل نبضات التزامن ) (  Dونالحظ وجود مدخل واحد للبٌانات ) 

بمعنى تؤخٌر  Delayمؤخوذ من الحرف األول للكلمة اإلنكلٌزٌة  Dو ( التأخٌر بنطاط) أحٌانا   D ٌسمى نطاط

فانه ٌتم تاؤخٌره عان الوصاول  Dوهذه التسمٌة تصف بدقة عمل هذا النطاط. أٌا كان الدخل عند مدخل البٌانات 

 . وٌعد هذا النطاط من أبسط أنواع النطاطات.  لمدة نبضة واحدة ( Qإلى الخرج الطبٌعً ) 

 

 

 

 ورمزه المنطقً    Dدائرة النطاط ( 12 -2الشكل )
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 .D( ٌوضح  جدول الحقٌقة للنطاط  3 - 4الجدول )

 

 D( جدول الحقٌقة للنطاط 1 -2) الجدول 
 

 JK النطاط  2-1-5

وٌعارف  RSمادخلٌن للنطااط فإناه ٌساتخدم نطاطاان مان ناوع مع اإلبقاء على   RSللتخلص من سلبٌات النطاط

. JKوالرمااز المنطقااً لنطاااط  JK( داباارة النطاااط 34 - 4وٌوضااح الشااكل ) JKالنطاااط الجدٌااد باساام النطاااط 

( هاو مادخل CK( هماا مادخال بٌاناات ، و)  J , K( ، مادخال )  J , K , CKونالحاظ وجاود ثالثاة ماداخل ) 

لبٌانات من المداخل إلى المخارج . وٌمكن عـد هذا النطاط ) كنطاط عاام ( إذ ٌمكان نبضات التزامن ٌقوم بنقل ا

 .JKعمل أنواع أخر  من النطاطات من نطاط 

 

 
 والرمز المنطقً  JK( دائرة النطاط 11 - 2الشكل )

 

 

التً  وتالحظ أنه أمكن التخلص من حالة عدم التعرٌف .JKللنطاط  حقٌقة( جدول ال1 –4) كما ٌبٌن الجدول

 ) تساوي حالة المدخلٌن ( ، مع اإلبقاء على مدخلٌن للنطاط. RSتظهر على خرج النطاط 
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 JKللنطاط  حقٌقةجدول الٌمثل  ( 4 – 2الجدول ) 

 
 : Preset)عملٌا  بطـرفٌن إضـافٌٌن، أحـدهما هو طـرف الوضع المسبق  (JK)تزود النطاطات من نوع 

PS) واىخر هو طرف المسح ،(Clear : CLR)( 33 –4، كما هو مبٌن فً الشكل .) 

 

 

  

 

 (JK)نطاط عملً من نوع ( 11–2الشكل )
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 .ارسم الدابرة النموذجٌة لمكبر العملٌاتوأذكر مزاٌا مكبر العملٌات  : ما المقصود بمكبر العملٌات ؟2س

 .لمكبر العملٌات  AVاكتب معادلتٌن تستخدمان لحساب كسب الجهد   :1س

 كتب قانون الفولتٌة الخارجة له ؟ابالرسم كٌف ٌستخدم مكبر العملٌات كمكبر طارح و وضح :1س

كتب قانون اوضح بالرسم كٌف ٌستخدم مكبر العملٌات لجمع ثالث إشارات إدخال بنسب متساوٌة و :4س

 الفولتٌة الخارجة له ؟

 برة .وجدول الحقٌقة للدا(  ANDة لبوابة ) و ( ) الدابرة الكهربابٌارسم :  5س

 ارسم الرمز المنطقً لبوابة ) و ( مع جدول الحقٌقة ، وما التعبٌر البوولً الخاص بها ؟:  6س

 كتب التعبٌر البوولً لبوابة ) و ( ذات المداخل الثالثة وارسـم رمزها المنطقً مع  جدول الحقٌقة .ا :7س

 ( ؟ A + B = Yبارة ) ؟ وكٌف تقرأ الع لٌنًمز الزابد ) + ( فً الجبر البو: ماذا ٌعنً ر 8س

 ( ؟ 1)  ا، ومتى ٌكون خرجها واحد OR: ارسم الرمز المنطقً لبوابة  9س

 كتب الحاالت األربعة لبوابة ) أو ( التً توضح عملها .ا:  20س

 (؟  0( هو الرقم الثنابً )a( فً الشـكل اىتً إذا كان الدخـل عند النقطة )e: ماذا ٌكون الخرج عند ) 22س

 

 ( ؟ وضح إجابتل بالرسم .NOT( وبوابة )OR( باستخدام بوابة ) NORف ٌمكن بناء بوابة ) : كٌ 21س

 أو ( وجدول الحقٌقة لهذه البوابة . –: ارسم الرمز المنطقً  لبوابـة  ) ال  21س

 ( ؟ وضح إجابتل بالرسم .  NOTوبوابة ) ANDباستخدام بوابة  NAND: كٌف ٌمكن تكوٌن بوابة  24س

 ( باسـتخدام البوابات األسـاسـٌة ؟ وضح إجابتل بالرسم . EX-ORمكن بناء بوابة ) : كٌف ٌ 25س

 : ما هو الرمز المنطقً وجدول الحقٌقة المستخدم لبوابة ) نفً أو المنفردة ( ؟ 26س

 غٌر المتزامن ؟  RSاشرح مع الرسم بناء نطاط  :27س

 ؟  Dاشرح مع الرسم نطاط  :28س

 .   J K, D , RSوالرمز المنطقً لكل من النطاطات اىتٌة :   كتب جدول الحقٌقةا  : 29س
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 واالستالم اإلرسالنبذة مختصرة عن  1-2

قبال إتماام  تهااومعالج تقوم نظم االتصااالت الحدٌثاة بالعدٌاد مان الوظاابف تشامل تصانٌف البٌاناات والمعلوماات

إجااراء عملٌااة معالجااة البٌانااات والمعلومااات وكااذلل عملٌااة اإلرسااال، وعملٌااة اإلرسااال ال ٌمكاان أن تااتم إال بعااد 

متهااا مااع نظاام النقاال المختلفااة ، وعنااد االسااتقبال ٌااتم معالجااة اإلشااارة المسااتقبلة واسااتخالص البٌانااات منهااا ءموا

المبادأ األسااس وتخزٌنها وتحوٌلها إلى إشارة مماثلة لنوعٌة المعلومات المرسلة سواء كانت صاوت أو صاورة. 

معلومة مان جهاة إلاى جهاة أخار  فاالكالم ماثال ٌحاول  ةت هو إرسال الصوت والصورة أو أٌفً علم االتصاال

إلى إشارة كهربابٌة ٌرسل أما عبر األسالل كما فً المواصالت  السلكٌة أو تحول هذه اإلشاارات إلاى إشاارات 

ٌاة التاً تنجاز هاذه كهرومغناطٌسٌة ترسل عبر الفضاء كما فً االتصااالت الالسالكٌة وتادعى الادوابر االلكترون

واإلشارات المرسلة أما تكون تماثلٌة مثل اإلشارة الخارجة من الالقطاة و الكاامٌرات   بدوائر اإلرسالالعملٌات 

كاإلشارات الخارجة من الحاسبة االلكترونٌة وعند إرسال مثل هذه اإلشارات إلاى مساافات  ةالتلفزٌونٌة أو رقمٌ

 ق تضمٌنها إشارات حاملة ذات تردد عال.بعٌدة ٌتطلب تغٌر ترددها وذلل عن طرٌ

  الموجات الالسلكٌة(الموجات الكهرومغناطٌسٌة )  1-1

فاال ٌكااد ٌخلاو  ثالعصار الحادٌ أهام االكتشاافات العلمٌاة فاً إحد الالسلكٌة أو الكهرومغناطٌسٌة تعد  الموجات

لٌنااا األخبااار والموسااٌقى إ تنقاال التااً تعتمااد فااً تشااغٌلها علااى تلاال الموجااات، فهااً مناازل ماان األجهاازة التااً

من جمٌع أنحاء العالم وعلى الارغم مان أن هاذه الموجاات  األمٌال ولمالٌٌن األثٌر والمعلومات والحوارات عبر

فاإذا  اساتطاعت أن تغٌار مان مالماح التاارٌخ والمجتماع الاذي نعاٌ  فٌاه إال أنها ةبالعٌن المجرد ال ٌمكن رإٌتها

  .البشرٌة تطور لتً أسهمت وبشكل كبٌر فًالمبات من األجهزة ا حولل ستجد تنظر

 :الالسلكٌة بصفة أساسٌة على الموجات دالتً تعتمالمثال بعض األجهزة الرئٌسة  سبٌل فًونذكر 

 موجات البث اإلذاعً التً تعمل على محطات AM أو FM .   

 المتنقلة أجهزة الرادٌو.  

 زاالتلف أجهزة.  

 الالسلكٌة الهواتف.  

 سلكٌةب الالوشبكات الحاس.  

 النقالة الهواتف .  

 الالسلكٌة أجهزة االستقبال.  

 الفضابٌة أجهزة االتصاالت.  
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اإلعالم المختلفة بابتكار  وسابل وتطالعنا ٌوم تتوقف العلوم والتكنولوجٌا عند هذا الحد بل إننا نتعرف كل ولم

 وٌف واألقمار االصطناعٌة الفضابٌةالرادار وأفران المٌكرو والرفاهٌة فؤجهزة الراحة من جدٌد ٌحقق لنا مزٌدا

  .ةبالموجات الكهرومغناطٌسٌ دون االستعانةمن وشبكات اإلنترنت ال ٌمكن تشغٌلها 

 وحدتٌن ةالكهرومغناطٌسٌفكرة أساسٌة هً أن لكل جهاز ٌعمل بالموجات  على هذه التكنولوجٌا تعتمد إن

من البٌانات سواء كانت  جهاز اإلرسال ببث أي نوعٌقوم  ربٌستٌن إحداهما لإلرسال واألخر  لالستقبال فعندما

ٌتم تشفٌرها وتحمٌلها على موجات جٌبٌة ذات ترددات مختلفة تنقل  البٌانات صوتا  أو صورة أو بٌانات فإن تلل

شفرة  لاىخر بف الكهرومغناطٌسٌة عبر األثٌر وعندبذ ٌقوم جهاز االستقبال لد  الطرف تخالل الموجا من

 استقبال الموجات أو كل جهاز إرسال أو استقبال هوابً خاص به للقٌام بعملٌة بثة ولتلل الرسال

 الكهرومغناطٌسٌة. 

 الموجات الكهرومغناطٌسٌة تعرٌف  1-1-2

مجااالٌن همااا المجااال الكهربااابً والمجااال المغناطٌسااً،  هااً موجااات تنتشاار فااً الفااراة أو المااادة وتتكااون ماان

( ٌوضاح  4–4والشاكل ) .عض وٌتعامادان علاى اتجااه انتشاار الموجاهبعضاهما الاب ٌتذبذبان بشاكل عماودي علاى

 .  الكهرومغناطٌسٌةشكل اإلشارة 

هااً األساااس فااً االتصاااالت الالساالكٌة و فٌهااا ٌااتم االتصااال بااٌن نقطتااٌن أو أكثاار  الموجااات الكهرومغناطٌسااٌة

 )مرسل ومستقبل( بٌنهما مسافات شاسعة وال ٌوجد بٌنهما خطوط نقل مباشرة.

 

 ( اإلشارة الكهرومغناطٌسٌة 2–1كل ) شال

   الكهرومغناطٌسٌة خصائص الموجات 1-1-1

x10 3 سرعة الضوء وقدرها  الفراة بسرعة تعادل تنتشر فً .4
8
 .( متر/ثانٌة( 

  المغناطٌسٌة. الكهربابٌة أو تتؤثر بالمجاالت ال .4

الموجة مقدرة أي ) الحٌود للخصابص الموجٌة من حٌث فً خطوط مستقٌمة وتخضع تنتشر .3

أي  واالنكسار( الكهرومغناطٌسٌة على االنحراف عند الزواٌا الحادة واالنحناء عن العوابق التً تواجهها
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ٌة ابتغٌر اتجاه شعاع الموجة الكهرومغناطٌسٌة عند انتقاله من وسط إلى وسط آخر له خصابص كهرب)

الوسط نفسه نتٌجة لسقوطها على تغٌٌر الموجة الكهرومغناطٌسٌة التجاهها فً  أي ) واالنعكاس( مختلفة

            فوت أي خ( والٌةابحاجز ٌفصل هذا الوسط عن وسط آخر ٌختلف معه فً الخصابص الكهرب

 . (تغٌر فً شدة الموجة الكهرومغناطٌسٌة  بحٌث تضعف عند انتقالها فً الفضاء)

   spectrum Electromagnetic الكهرومغناطٌسً  الطٌف 1-1-1

عان بعضاها فاً طبٌعاة مصادرها  الكهرومغناطٌسٌة حٌزا كبٌرا من الترددات وتتناوع وتختلافتشغل الموجات 

الطٌاف الكهرومغناطٌساً أو . العاماة فً الخصاابص واختراقها لألوساط المختلفة ولكنها تتفق وطرٌقة اكتشافها

جازء محادود فقاط  فساه.المعنى الفٌزٌاابً ن اإلشارة الكهرومغناطٌسٌة  أو األمواج الكهرومغناطٌسٌة كلها تحمل

  البٌانات. من هذا الطٌف ٌستخدم لنقل

 : على ( 1 –1موضح  فً الشكل )ال الموجات الكهرومغناطٌسٌة ٌنقسم طٌف

 .Radio Wavesموجات الرادٌو  .4

 .Microwavesموجات الماٌكرووٌف  .4

 .Infrared Waves  الموجات تحت الحمراء .3

 .Visible Light  الضوء المربً .1

 .Ultraviolet Rays  بنفسجٌةال األشعة فوق .0

 .X – Rays األشعة السٌنٌة  .4

 . g – Rays أشعة جاما  .7

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الطٌف الكهرومغناطٌسً (1 –1الشكل ) 
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وإذا تكلمنا عن الضوء المربً ، أو الماٌكرووٌف ، أو األشعة السٌنٌة ، أو أشعة جاما ، أو موجات التلفزٌون 

رة تعرف باسم اإلشارة الكهرومغناطٌسٌة.  وكلها لها الخصابص نفسها ولكنها عبارة عن إشا اوالرادٌو فهً كله

 . Energyوالطاقة   Frequency ( f ) والترددWavelength (  ) تختلف فً الطول الموجً 

  .و طاقتها و ترددها الموجً ٌتم تحدٌد موقع اإلشارة الكهرومغناطٌسٌة على الطٌف بمعرفة طولها

 ٌرتبطان بالعالقة اىتٌة :  جةوطول الموالتردد 

 التردد \طول الموجة = سرعة الموجة 

  =  C / f 

 :أن إذ 

 :  تمثل طول الموجة بالمتر. 

C   : ( 3 سرعة الموجة وهً تساوي سرعة الضوء x 10
 ( متر/ثانٌة. 8

 f  تردد الموجة بالهٌرتز :. 

 ومغناطٌسٌة بٌن نقطتً اإلرسال واالستالم وهً : هناك أربعة أنماط تنتشر فٌها الموجات الكهر

 .(Ground Wave)الموجات األرضٌة  -4

  .(Sky Wave)الموجات المنعكسة من طبقات الجو العلٌا   -4

   .(Space Wave) الموجات المنتشرة بشكل خط مستقٌم  -3

 (.3 - 4الموجات المنتشرة عبر األقمار االصطناعٌة، الحظ الشكل )  -1

 

 نتشار الموجات( ا1 –1الشكل )

وهاً موجاات رادٌوٌاة  تنتشار علاى ساطح األرض وٌكاون فٌهاا المجاال الكهرباابً  الموجات األرضرٌة: -2

.تتااؤثر الموجااات أفقٌاكااان المجااال الكهربااابً  إذا (Short)عمودٌااا  علااى سااطح األرض كااً ال ٌحاادث قصاار 

 ألرض، وتنتقل مع اضمحالل قلٌلاألرضٌة بالعوارض مثل األبنٌة والمرتفعات وغٌرها الموجودة على سطح ا
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فً طاقتها عندما تنتقل على سطح موصل مثل مااء البحار الماالح ماثال . وٌكاون اضامحاللها كبٌارا  عنادما تنتقال 

تاازداد الخسااابر فااً طاقااة الموجااات األرضااٌة بزٌااادة تااردد هااذه الموجااات، وتصاابح  خااالل سااطح أرض جافااة.

.  وتمتااز هاذه الموجاات بؤنهاا ال تتاؤثر (2MHzإلاى أكثار مان )الخسابر قً الطاقة كبٌارة عنادما ٌصال التاردد 

نقطاة علاى ساطح األرض إذا كانات قادرة اإلرساال عالٌاة  ةالوقات وتساتطٌع الوصاول إلاى أٌا أوبفصول السانة 

 (.1 -4والتردد قلٌال . الحظ الشكل )

 

 ( الموجات األرضٌة4 -1الشكل )

 :Sky Waveالموجات المنعكسة عن طبقات الجو العلٌا   -1

عندما ٌتم توجٌه الموجات الكهرومغناطٌسٌة إلى طبقة االٌنوسفٌر تنعكس الموجات من هذه الطبقة متجهاة إلاى  

طبقات عدٌدة وهاً : الطبقاة السافلى  علىنقطة أخر  على األرض ٌتم فٌها االستالم. وتقسم طبقة االٌونوسفٌر 

(D) والطبقة المتوسطة ،(E) والطبقة والعلٌا ،(F)(.0-4ظ الشكل)، الح 

 

 ( طبقات الغالف الجوي5 - 1الشكل )    

وعند تعرض هذه الطبقات إلى أشعة الشمس تتؤٌن ذرات الهواء المكونة لها وٌكون تؤٌن الطبقة العلٌاا أكثار مان 

 :ٌأتًولدراسة هذه الطبقات نوضح ما  .تؤٌن الطبقتٌن الوسطى والسفلى ألنها اقرب إلى الشمس

هاذه الطبقاة لهاا  Km(60-25)تبعد عن األرض مسافة تتاراوح باٌن  ( :(Dر السفلى طبقة اآلٌونوسفٌ -أ

 القابلٌة على عكس الموجات ذات الترددات القلٌلة وتختفً هذه الطبقة عند الغروب ألنها تفقد تؤٌنها.
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عن سطح األرض وٌبدأ تؤٌن هذه الطبقة  Km(120-60)تبعد بٌن  :  (E)طبقة االٌونوسفٌر الوسطى -ب

تناقص مع غروب الشامس وتبقاى فاً منتصاف اللٌال،وتقوم هاذه الطبقاة بعكاس الموجاات ذات تاردد بال

 .  MHz(20)حٌث تصل إلى  (D)أعلى من تلل الموجات المنعكسة من الطبقة 

وٌكاون تاؤٌن هاذه المنطقاة  األرضعان ساطح  Km(180-120)تبعاد  ( :Fطبقة االٌونوسفٌر العلٌا ) -ج

ٌستمر طوال اللٌل وٌتجدد فً  إذص فً اللٌل ولكنه ال ٌنتهً بالتناقلنهار وٌبدأ عالٌا  جدا  خالل ساعات ا

النهااار التااالً وهكااذا تسااتمر هااذه الطبقااة بعكااس الموجااات الكهرومغناطٌسااٌة طااوال الٌوم.وٌصاال تااردد 

 ( ٌوضح طبقات االٌونوسفٌر.4 -4. الشكل) MHz(30) إلىالموجات التً تعكسها هذه الطبقة 

 

 ( انتشار الموجات الكهرومغناطٌسٌة عبر طبقة االٌونوسفٌر6 -1الشكل )    

 (Line of Sight)تتحدد المسافة المقطوعة للموجات المنتشرة فً الفضاء بخطوط مستقٌمة باتجاه خاط النظار 

زٌاادة ارتفااع كال مان هاوابً  إلاىكروٌة األرض تمنع انتقالها إلى مساافات بعٌادة جادا ، لاذلل ٌاتم اللجاوء  أن إذ

ارتفاعاات شااهقة جادا  لهاذا ال تنتشار  إلاىرسال واالستالم ولكن من الناحٌة العملٌة ال ٌمكن زٌادة الهوابٌاات اإل

، وهاً مساتخدمة فاً اإلرساال التلفزٌاونً ومنظوماة الموجاات الدقٌقاة Km(70)مان  أكثرالموجات بهذا النمط 

                                              (.            7-4الماٌكرووٌف. الحظ الشكل)

 

 (  الموجات المنتشرة بخط النظر 7-1الشكل )  

ناعً فاً مادار محادود فاوق األرض طصافٌاتم  بوضاع القمار اال االنتشار عرن طرٌرق األقمرار االصرطناعٌةأما 

ناعً علااى طصاااال عاان سااطح األرض. وٌشااتمل القماار Km(35000)( مٌاال أي فااً حاادود 04344بارتفاااع )

نقطاة معٌناة علاى األرض.  ةبثهاا إلاى أٌا أجهازة الساتقبال المعلوماات مان األرض وتكبٌرهاا ثام هوابٌات وعادة
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دقٌقاة جادا تقاوم بتجهٌاز القمار الصاناعً بالطاقاة الكهربابٌاة،  خالٌاا شمساٌةناعً طصااالوٌغطاً ساطح القمار 

  (. 8-4ظ الشكل)( ملٌون بت فً الثانٌة الواحدة الح444( كٌلوبت إلى )304وتصل سرعة نقل البٌانات من )

 

 ( االنتشار عن طرٌق األقمار االصطناعٌة8 -1الشكل)

 والتلفزٌونً  اإلرسال اإلذاعً 1 -1

 أنهاااماان حٌااث  المرساالةآخاار بعٌااد ، وتختلااف المعلومااات  إلااىاإلرسااال هااو عملٌااة نقاال للمعلومااات ماان مكااان 

( أو معلوماات التلٌفزٌاونً إلرسال ا (  أو معلومات معبرة عن الصورة ) اإلذاعًاإلرسال  معلومات صوتٌه )

(  أو معلومات معبرة عن مستندات وصوت وصورة وملفات بؤكملها  الفاكس إرسال معبرة عن صورة مستند )

                 معٌناااة ذات تااارددات عالٌاااة جااادا   إشاااارات( ، كماااا توجاااد معلوماااات عباااارة عااان  االنترنرررتتنقااال رقمٌاااا  ) 

كااان  أٌااعلاى تحوٌال المعلوماات المرسالة  اإلرسااللعملٌااة  األساساٌةتماد الفكارة تع الارادار( وغٌرهاا. إرساال )

ترددها وجهدها مع تفاصاٌل هاذه المعلوماات ، تنقال  فًٌة تتناسب ابتغٌرات كهرب إلىصورة  أو نوعها صوت 

( ، ثام  سرلكٌاً ال أوسرلكٌاً  ) جهاز االستقبال خالل الوسط الناقال إلى اإلرسالٌة من جهاز ابهذه التغٌرات الكهرب

 . إرسالهاالمعلومات السابق  إلىجهاز االستقبال  فًتحول 

 أنواع أجهزة اإلرسال  4 -1

 إشاارات إلاىعلاى تحوٌال التارددات الصاوتٌة والنغماات الموساٌقٌة  اإلذاعاًتعتمد فكارة عمال أجهازة اإلرساال 

ات التردد المانخفض علاى موجاات تكبر ثم ٌتم تحمٌل هذه الترددات ذ نالماٌكروفوٌة متغٌرة عن طرٌق ابكهرب

تشع عن  كهرومغناطٌسٌةموجات  إلىٌتم تحوٌلها  إذ اإلرسال هوابًدابرة  إلى، تكبر وتوصل  عالذات تردد 

وذلاال  اإلذاعااً اإلرسااالن ماان امسااافات بعٌاادة وٌوجااد نوعاا إلااى االتجاهاااتجمٌااع  فااًفتنتشاار  الهااوابًطرٌااق 

( AM) الساعة تضامٌناإلرسال بطرٌقة  هً األولىمة والطرٌقة المستخد ( التعدٌل التضمٌن )باختالف طرٌقة 

 (. FMالتردد ) تضمٌناإلرسال بطرٌقة  هًوالطرٌقة الثانٌة 
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 اإلذاعً عنـاصر اإلرسـال 

 

حسب المنطقة المستهدفة لإلرسال وكذلل عدد الساعات التً ب إذاعةألٌة  اإلرسالتتحدد قوة  :اإلرسالقوة   -2

 .هقتوو اإلرسالٌتم فٌها 

للدولااة لتوصااٌل الرسااالة  اإلعالمٌااةوفااق السٌاسااة علااى تتحاادد هااذه المنطقااة  المنطقررة المسررتهدفة للرسررال: -1

 الرأي العام وقد تمتد إلى خارج الدولة وقد تكون دابمة أو مإقتة. فًالمطلوبة والتؤثٌر  اإلعالمٌة

 .ت الدولٌة طبقا  لالتفاقٌات المنظمة لذللعلٌه وٌتحدد من الهٌبا اإلرسالهو التردد المطلوب مدى اإلرسال: -1

تحدد مراكز اإلرسال المناسبة للمنطقة المستهدفة مع استخدام هوابٌات إرسال تقوم بتوجٌاه  :اإلرسالمراكز  -4

 .دابرٌا   اإلرسال

   التضمٌنوكشف  التضمٌن 5 -1

ت ال تكون دابماا مناسابة للنقال إن اإلشارات الصادرة عن مصادر المعلومات مثل الصوت أو الصورة أو البٌانا

             اإلشاااارة وذلااال بتغٌااار خصاااابص عبااار الوساااط الناقااال ، لاااذا تضااامن هاااذه اإلشاااارات  لتناساااب الوساااط الناقااال 

تم إعادة هذه اإلشارة إلى طبٌعتها ت. وفً المستقبل  Modulationبالتضمٌن ) مثل التردد( وتدعى هذه العملٌة 

 .Demodulationى كشف التضمٌن األصلٌة فً عملٌة عكسٌة تدع

 الرقمٌة ( –ق التضمٌن ) التعدٌل ( للشارات ) التماثلٌة ائطر 1-5-2

 ق التضمٌن للشارات التماثلٌة :ائطر /أوال

معظم إشارات النطاق الترددي األساسً الناشبة عن مصادر المعلوماات المختلفاة ال تكاون دابماا كما ذكرنا فان 

، ولهااذا فااإن هااذه اإلشااارات عااادة ٌااتم تضاامٌنها  الناقاال ) قنااوات االتصااال المتاحااة (مناساابة للنقاال عباار الوسااط 

 خاللهااا تضاامن إشااارة المعلومااات األساسااٌة ماانأن ، وتعاارف هااذه العملٌااة بالتضاامٌن إذ  لتسااهٌل عملٌااة النقاال

Information  باارة ، وهاذه الموجاة الحاملاة هاً ع .الحاملة ذات التاردد العاالً على بعض خصابص الموجة

، ٌتم تولٌدها عن طرٌق المذبذب الموجاود فاً محطاة اإلرساال وٌطلاق علٌهاا موجاة  عن إشارة ذات تردد عال

عبارة عن عملٌة ٌتم تحقٌقها فً أجهزة اإلرساال حتاى ٌمكان انتشاار  والتضمٌن. (  Wave   Carrierحاملة )

عن طرٌق هوابً أجهزة اإلرسال  ، ة موجات كهرومغناطٌسٌةؤالمعلومات سواء كانت صوتٌة أو مربٌة على هٌ

بحٌااث تصاال إلااى مسااافات بعٌاادة لٌسااتقبلها هااوابً أجهاازة االسااتقبال وٌعٌااد تضاامٌنها ماارة أخاار  إلااى الصااورة 

 . بالكشفالتماثلٌة التً كانت علٌها قبل عملٌة التضمٌن وتسمى هذه العملٌة 

( AFذات الترددات المنخفضة ) هالوإرساأي أن التضمٌن هو العملٌة التً ٌمكن عن طرٌقها بث اإلشارات 

Audio Frequency على المعلومات المراد إرسالها إلى مسافات بعٌدة، وذلل عن طرٌق  يوالتً تحتو

 وهى ذات تردد ثابت   Radio frequency (RF)تحمٌلها على موجة تسمى بالموجة الحاملة ذات تردد عال
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مات سواء ) صوتٌة أو مربٌة ( ، وٌنتج عن عملٌة التضمٌن على أي نوع من المعلو ي، وال تحتو وإتساع ثابت

هذه موجة عالٌة التردد تعرف باسم الموجة المضمنة ٌتم بثها من خالل هوابً محطة اإلرسال فتتحول إلى 

موجات كهرومغناطٌسٌة )السلكٌة( تنتشر فً الفراة إلى مسافات بعٌدة بسرعة تعادل سرعة الضوء ، إذ 

ز االستقبال وٌقوم بتحوٌلها إلى إشارة كهربابٌة لها تردد الموجة المرسلة نفسها. والشكل  ٌستقبلها هوابً جها

 لعملٌة التضمٌن بصفة عامة. امبسط ا( ٌبن رسم9 –4)

 

 ( رسم مبسط لعملٌة التضمٌن بصفة عامة 9 – 2الشكل )  

األفكار المراد إرسالها إلاى رسالة إلى شخص معٌن، ٌجب تحوٌل  إرساللمعرفة فكرة التضمٌن تخٌل انل ترٌد 

فالتضاامٌن هااو تجهٌااز   ، نااص ووضااع الرسااالة فااً ظاارف ثاام إرساااله عباار البرٌااد إلااى الوجهااة المخصصااة

 وسٌلة حاملة لها . المعلومات بصورة تكون مناسبة إلرسالها والذي ساعد فً ذلل هو وجود

 ق لتضمٌن اإلشارات التماثلٌة منها:ائوجد عدة طرتو

 .AM (Amplitude Modulation)تضمٌن السعة  -4

 .FM (Frequency Modulation )تضمٌن التردد  -4

 .PM  (Phase Modulation )تضمٌن الطور ) الوجه (  -3

 :odulationMmplitude A (AM) ضمٌن السعةت -2

ٌلهاا ٌاتم تحم لإلرساالنطاق واساع  ًمسافات بعٌدة بحٌث تغط إلىالمربٌة  اإلشارة أوالصوتٌة  اإلشارةإلرسال 

ٌاتم ذلال و Amplitude Modulation بتضمٌن السعةوتسمى هذه الطرٌقة  عالعلى موجة حاملة ذات تردد 

( بٌنمااا ٌبقااى تااردد الموجااة الصااوتٌة  الموجااة المحمولااة ) سااعةحسااب ب(  RFالموجااة الحاملااة ) بتضاامٌن سااعة

تبعاا  للتغٌار  العالًلة ذات التردد الموجة الحام سعةبؤنه عملٌة تغٌٌر  السعة ضمٌنتوعلٌه ٌعرف . الحاملة ثابت

كماا ٌبقى تردد الموجة الحاملة ثابتاا   أنالموجة الصوتٌة ) المحمولة ( ذات التردد المنخفض على  لسعة اللحظً

  .( 10 - 4 شكل )مبٌن فً الهو 
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 المضمنةموجات الدخل والموجة الحاملة والموجة  أشكال( 10 -1) شكلال

 

    AM  إذاعً رسالإدائرة تخطٌطٌة لجهاز  

 

ٌاة عان طرٌاق ابكهرب إشاارة إلاىعلاى تحوٌال الصاوت  أساسااتعتماد  اإلذاعاً اإلرساالفكارة  إنمن المعاروف 

     والشاكل  اإلرساالطة هوابٌاات ابوسا طبقاة األثٌار إلاىموجاات كهرومغناطٌساٌة تشاع  إلاىالمٌكرفون ثام تحاول 

   . AM إذاعً إرسال( ٌبٌن دابرة تخطٌطٌة لجهاز 11 - 4 )

 

 AM إذاعً إرسال( دائرة تخطٌطٌة لجهاز 11-1 الشكل )

 : odulation ( FM ) Mrequency Fضمٌن الترددت -1

عند إرسال البرامج الموسٌقٌة ، وهو أصعب بعض الشًء من  السٌماو المعروفةالتضمٌن وهو من أنواع 

 عكس على النسبة للموجة الحاملة ،ً التردد بــدا فــذا ناشا من التغٌرات الصغٌرة جــوه تضمٌن السعة ،
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التغٌرات الكبٌرة التً تحدث فً سعة إشاارة تضامٌن الساعة. وفاى الحٌااة العملٌاة فاإن تضامٌن الساعة وتضامٌن 

بالنساابة للباث اإلذاعااً ومان أهاام ممٌازات تضاامٌن التاردد هااو حصاانته ضااد  الساٌماالتاردد همااا األكثار شااٌوعا 

تااً تكااون موجااودة فااً داباارة تولٌااد هااذه اإلشااارة وكااذلل فااً نظااام الضوضاااء ، وماان أهاام عٌوبااه التعقٌاادات ال

 استقبالها.  

وٌعرف تضمٌن التردد بؤنه النظام الذي تكون فٌه سعة الموجة الحاملة التً ٌراد تضمٌنها ثابتة بٌنما ترددها هو 

فض، أي أنه عبارة عن الذي ٌتغٌر تبعا  للتغٌرات التً تحدث فً إشارة الموجة المراد إرسالها ذات التردد المنخ

تسمى بالموجة المحمولة على موجة ذات تاردد عاال وثابات  ) صوتٌة (تحمٌل موجة كهربابٌة منخفضة التردد 

( ٌبااٌن الرساام 12 -4تساامى بالموجااة الحاملااة ، بحٌااث ٌااتم الحصااول علااى موجااة مضاامنة ترددٌااا. والشااكل )

 .   التوضٌحً للموجة المضمنة ترددٌا

 

 التردد تضمٌنال الموجات فً حالة أشك(  12 -1 شكل )

 

) ب( ٌبٌن شكل الموجة  الجزء وٌبٌن شكل الموجة الجٌبٌة المحمولة (  12 – 4من الشكل ) ) أ (  حٌث الجزء

ثابات ال ٌتغٌار  المضمنةسعة اإلشارة  أنترددٌا وفٌها نجد  المضمنةالحاملة أما الجزء )جـ( فٌبٌن شكل الموجة 

 فاً التضامٌنٌساتخدم هاذا الناوع مان و. ة الحاملة طبقا لتغٌر خواص الموجاة المحمولاة بٌنما ٌتغٌر تردد الموج

ز وفااى اللصااوت علااى األمااواج القصااٌرة جاادا  وفااى التلفاا اإلذاعااًالمخصصااة ماان أجاال البااث  اإلرسااالأجهاازة 

خطااوط مسااتقٌمة وفااى كثٌاار ماان األنظمااة بفضاال حصااانته ضااد التشااوٌهات والضااجٌج  فااً الالساالكً االتصااال

    جً.الخار

 FM اإلذاعً رسال اإلتخطٌطٌة  لجهاز الدائرة ال 

 (.FMالتردد ) بتضمٌنلجهاز إرسال ٌعمل  التخطٌطً( ٌوضح الرسم 43 -4الشكل )
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 (FMالتردد ) بتضمٌنلجهاز إرسال ٌعمل  التخطٌطً( الرسم 21 - 1شكل )ال

   
ٌااة متغٌاارة لشاادة ابة إلااى إشااارات كهربالصااوتٌ االهتاازازاتٌعماال المٌكروفااون علااى تحوٌاال  المٌكروفررون :. 2

 الصوت .

ممانعاة  فًتإثر  التًبالقٌمة  الصوتًٌة للتردد ابٌعمل على تكبٌر جهد اإلشارة الكهرب : مسموعمكبر تردد . 1

   .دخل المذبذب الربٌس

سامعٌة مع دابرة رنٌن دخل المذبذب الربٌس وعندما تدخل اإلشارة ال على التوازيٌوصل  صمام الممانعة :. 1

تقاوم بتغٌٌار ممانعاة رناٌن دخال  التاًلى صامام الممانعاة فإنهاا تعمال علاى تغٌار تلال الممانعاة ع)الصوتٌة( 

 الموجة الصوتٌة . لسعةٌتغٌر تردد الرنٌن وفقا   من ثموالمذبذب الربٌس 

 لساعةوفقاا   بناء على تغٌر ممانعاة دابارة دخال المذباذب ترددٌا مضمنةٌقوم بتولٌد موجة  : الرئٌسالمذبذب . 4

ولكنهاا متغٌارة  الساعةالموجة الصوتٌة وبذلل ٌكون خرج المذبذب الاربٌس عباارة عان ذبذباة مساتمرة ثابتاة 

 الجهاز . فًالتردد  تضمٌنالذبذبة الصوتٌة . وبهذا ٌكون قد تم  سعةالتردد وفقا  لتؤثٌر 

موجاة ال دتعا التاً الاربٌسالمذبذب  تقوم هذه المرحلة بمضاعفة تردد الذبذبات المولدة من مضاعف التردد :. 5

 .ترددٌا المضمنة

 ترددٌا  بحٌث ٌمكن إرسالها إلى مسافات بعٌدة . المضمنةٌقوم بتكبٌر قدرة اإلشارة  مكبر القدرة :. 6

المنخفضاة ودوابار خارج مكبار القادرة عناد  الهوابًتقوم بإحداث توافق بٌن ممانعة  : الهوائًوحدة تولٌف . 7

 . الهوابًٌمكن وصول أكبر قدرة ممكنة إلى  تردد اإلرسال حتى

 تنتشار عبار  ٌة لإلشارات المرسلة إلى مجاالت كهرومغناطٌساٌةابٌعمل على تحوٌل القدرة الكهرب : . الهوائ8ً

 األثٌر .

 :Digital Modulationطرق التضمٌن للشارات الرقمٌة   /ثانٌا

            ًوه التً ذكرت سابقاضمٌن الثالثة ق التابعملٌة التضمٌن إلشارة المعلومات تتم بإحد  طر

ٌتم تحوٌل فأما فً األنظمة الرقمٌة (  PMتضمٌن الطور  ، FMتضمٌن التردد  ،  AM ةتضمٌن السع) 

 ات ــال المعلومــ( إلى إشارات تماثلٌة لٌتم إرسالها تماثلٌا كما ٌحدث عند إرس1،  (0 المعلومات الرقمٌة الثنابٌة
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ب( باستخدام جهاز المودم ، إذ ٌقوم المودم بتحوٌل المعلومات الرقمٌة إلى إشارات وومات الحاسكمعل الرقمٌة )

أما فً حالة اإلرسال الرقمً للمعلومات كما هو  تماثلٌة فً طرف المرسل وٌقوم بالعكس فً طرف المستقبل.

ال  الشبكات الالسلكٌة ًرقمٌة ، وفالحال فً الشبكات المحلٌة السلكٌة فإن المعلومات الرقمٌة ترسل فً حالتها ال

ق ائفال بد من تحوٌلها إلى إشارات تماثلٌة باستخدام إحدى طرٌمكن إرسال المعلومات إرساال رقمٌا لذلل 

 : ًوه ( 24 – 1الموضحة فً الشكل )  الثالثة األساسٌة المستخدمة لنقل اإلشارات الرقمٌة التضمٌن

 . eyingKhift Smplitude A ( ASK ) باإلشارة الرقمٌة السعةتضمٌن  -4

 . eying   Khift Srequency F ( FSK  )تضمٌن التردد باإلشارة الرقمٌة   -4

 . eying  Khift Shase P( PSK )باإلشارة الرقمٌة  الطورتضمٌن  -3

 
 ق التضمٌن للشارات الرقمٌة  ائ( طر24 -1شكل )ال

  

  اإلذاعً االستقبالدوائر أجهزة  1-6
 

 .Antenna.الهوائً 2

 . Tuned Circuit.دائرة التولٌف 1

 . RF Preamplifier.مكبرات التردد العالً األولً 1

 . Local Oscillator.المذبذب المحلً 4

 .Mixer.المازج 5

 .IF amplifier.مكبرات التردد الوسٌط 6

 . Detector.الكاشف 7

 . AF amplifier.مكبر التردد الصوتً 8

 .Speaker.السماعة 9

 من التفصٌل : ًءكل مرحلة بشوسنتطرق ل

وهوابً اإلرسال المضبوط على تردد معٌن  ، استقبالهو أول مرحلة فً أي جهاز  :Antennaالهوائً  .2

إشارة عظمى على هذا  الستقبالعلى هذا التردد  األنه ٌكون منغم .هالتردد نفس الستقبالهوابً  أفضلهو 

 التردد.
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التردد  اختٌارهً (  بعد دخول اإلشارة من الهوابً) رض منها الغ : Tuned Circuitدائرة التولٌف .1

وتتكون من ملف ومكثف وٌمكن أن تكون دابرة التولٌف مزدوجة  ورفض باقً الترددات . وانتخابهالمطلوب 

( Double Tuned Circuit )  والتولٌف على شدة إشارة عظمى على التردد المطلوب.  االختٌارٌةلزٌادة 

هذه الدابرة تؤخذ اإلشارة الضعٌفة القادمة إلٌها من  :RF Preamplifierدد العالً األولً مكبرات التر. 1

 دابرة التولٌف وتقوم بتكبٌرها إلى المستو  المناسب لتدخل المراحل التالٌة. 

د ٌستخدم لتولٌد ذبذبة أعلى من تردد اإلشارة المستقبلة بمقدار الترد :Local Oscillator. المذبذب المحلً 4

 الوسٌط لتدخل إلً المازج لتحوٌلها إلى تردد وسٌط.

لمزج التردد المستقبل المكبر المحتوي على المعلومات مع تردد المذبذب المحلً لتولٌد  :Mixerالمازج  .5

 .IF Signalإشارة التردد المتوسط 

على تردد ثابت هً عبارة عن مجموعة من المكبرات المولفة  :IF amplifierمكبرات التردد الوسٌط  .6

 تؤخذ اإلشارة القادمة إلٌها من المازج وتقوم بتكبٌرها.

حسب بوٌصمم  ٌقوم بكشف اإلشارة المستقبلة وفصلها عن إشارة التردد الحامل . :Detector. الكاشف 7

 . FMالتردد  مضمنةأو  AM السعة مضمنةنظام اإلشارة المستقبلة سواء كانت 

اإلشارة  باستالمٌقوم  هو مكبر ٌعمل فً مجال التردد الصوتً . :  AF amplifierمكبر التردد الصوتً . 8

  الصوتٌة الضعٌفة وٌقوم بتكبٌرها قبل إرسالها إلى السماعة .

لتحوٌل اإلشارات الكهربابٌة الداخلة إلٌها من المكبر السمعً إلى موجات صوتٌة  :Speakerالسماعة . 9

 تخرج فً الهواء لتسمعها األذن البشرٌة.

 اإلذاعٌة )الصوتٌة(  االستقبالوظائف أجهزة  1-6-2

 : هًبعدة عملٌات رئٌسة  االستقبالتقوم أجهزة 

 . الهوابًطة االموجات الالسلكٌة المختلفة المرسلة من أجهزة اإلرسال بوس تتسلم -4

 طة الدوابر المنغمة .ابوس هاجمٌع الموجة المطلوب سماعها ورفض الموجات األخر  انتقاء -4

 طة الكاشف .ابوس المضمنة( عن الموجة الحاملة الصوتً) السمعًة التردد فصل موج -3

 الصوت . مكبرطة السماعة أو اإلى موجات صوتٌة بوس السمعًتحوٌل التردد  -1

 جهااز اإلرساال ولكنهاا مرتباة بطرٌقاة عكساٌة . فاًتوجاد  التاً هاالمراحال نفسا هاًوٌالحظ أن هاذه المراحال 

اإلشاارات بطرٌقاة مالبماة  إلاى االساتماعأٌضا  على دوابار تكبٌار حتاى ٌمكان  االستقبالٌحتو  جهاز ما وعادة 

اإلشااارة  اختٌااار( ٌتكااون ماان دواباار تنغااٌم وتكبٌاار وظٌفتهااا  تساالم ) اسااتقبالجهاااز  أيوعلٌااه ٌمكاان القااول أن 

رة ممٌازة المطلوبة وتكبٌرها ٌتبعها كاشف ٌحول الترددات العالٌاة إلاى تارددات مناسابة لتغذٌاة أداة تجعال اإلشاا

 السماعة أو مكبر الصوت. هًلألذن 
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( وكاذلل AM) بالساعة المضامنةالموجاات  بتسالمتقاوم  التاً االساتقبالشرح لكل من ناوعى أجهازة  ٌؤتًوفٌما 

( والمرسالة مان قبال محطاات اإلرساال اإلذاعٌاة والمنتشارة عبار األثٌار .ولقاد FM) بالتردد المضمنةالموجات 

 العملٌات األساسٌة لجهاز االستقبال بقٌت ثابتة . أنعلى مر السنوات ، إال  اإلذاعًتطور جهاز االستقبال 

ظهرت مع نشأة جهاز  التًتطور األنواع  مراحل نستعرض أنال بد  الحالًولفهم مبدأ عمل جهاز االستقبال 

 : ًتآلوهى كا اإلذاعًاالستقبال 

 :البسٌط ) رادٌو الكرٌستال ( االستقبالجهاز  -2

لتشغٌله .  ابًإلى مصدر كهرب الحاجةالتركٌب وعدم  فًالبداٌة وٌمتاز ببساطته  فًهذا الجهاز  خداماستلقد بدأ  

 .( ٌبٌن تركٌبه   40 -4 ) والشكل

 

 ي( جهاز االستقبال البلور 25 – 1)  الشكل

 

 :Tuned Radio Frequency Receiver( TRF)المنغم  اإلذاعً االستقبالجهاز  -1

 السٌماعانى منها الجهاز السابق و التًنظرا  للمساوئ العدٌدة  البللوري االستقبالٌل لجهاز ظهر هذا الجهاز كبد

 األساسالصمامات المفرغة الدور  الكتشاف( . كان Loudspeakerتصل إلى السماعة ) التًضعف اإلشارة 

 ظهرت دوابر التكبٌر بمراحلها المختلفة . إذظهور هذا النوع من األجهزة  فً

 : نوع سوبرهتروداٌن اإلذاعً االستقبال جهاز -1

كاناات هنااال  ماان ثااموصااعوبة تغٌٌاار المحطااة المطلوبااة وانتقابهااا  وأهمهااانظاارا  لعٌااوب جهاااز االسااتقبال الماانغم 

التردد بجمٌع مراحل الجهاز قبل الكاشف ، ومن هنا نشؤت  الرتفاعاختٌار المحطة المطلوبة  نظرا  فًصعوبة 

 .داخل الجهاز فً  البٌنًالتردد  إشارةالمستقبلة للتعامل فقط مع  شارةاإلتخفٌض تردد  إلىالحاجة 

ثابتاة إلاى حاد كبٌار د تع التًالحساسٌة العالٌة والعالٌة ،  باالنتقابٌةوٌمتاز تصمٌم جهاز السوبرهتروداٌن أساسا  

ترانزساتور نظرٌاة أٌضاا  أن تساتخدم أجهازة الرادٌاو ال الطبٌعاًولقاد كاان مان  االساتقبالعلى مد  تنغٌم جهاز 

 السوبرهترودٌن من البداٌة.

اإلذاعٌة وفقا  لنظام الموجات الالسلكٌة المساتلمة مان محطاات اإلرساال المختلفاة  االستقبالوتتعدد دوابر أجهزة 

 (.F.M) دبتضمٌن  الترد المضمنة( الموجات AM) بتضمٌن السعة المضمنةفمنها الموجات 
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 الرقمٌة(  – ٌةالتماثل طرق كشف التضمٌن للشارة )

  AM التضمٌنكشف  1-7

( اساتخالص) عملٌة الكشف عبارة عن عملٌة إزالة التضمٌن الحادث فً محطات اإلرسال والكشف عباارة عان

فصل إلشارة المعلومات المرسلة عن إشارة الموجة الحاملة . عملٌاة التضامٌن كماا علمناا ساابقا تاتم فاً محطاة 

أماا  Modulated Signal) ) مان عملٌاة التضامٌن باإلشاارة المضامنة اإلرساال وٌطلاق علاى اإلشاارة الناتجاة

 .  Demodulated Signalاإلشارة التً نحصل علٌها فً محطات االستقبال فتسمى باإلشارة المستخلصة 

 الساعةمان الموجاة مضامنة (  fm ) معناهاا اساتخالص موجاة اإلشاارة األصالٌة الساعةوكـشف الموجة مضامنة 

AM  wave  ًالموجة هاً الماراد اساتقبالها، أي أنهاا هاً الموجاة المعلوماتٌاة األصالٌة المرسالة وهاألن هذه 

فإن دابرة الـكـشـف تعمل على  السعةالمرغـوب فً استقبالها . ونظرا ألن اإلشارة موجودة فً الموجة مضمنة 

اباارة الكشااـف ، والاادابرة التااً تقااوم باسااـتخالص الموجااة المضاامنة تساامى د السااعةاسااتخالص الموجااة مضاامنة 

 (.44 -4) شكلالوالموضحة فً 

 

 

 AM( دائرة كشف التضمٌن 26-1شكل )ال    

 

أنهاا  إذ،  AM االساتقبالأغلاب أجهازة  فاًوتساتخدم تضامٌن الساعة هاذه الادابرة مان أشاهر أناواع كشاف  دتعا 

عمال كموحاد ٌ الاذي D الثناابًساعوٌا إلاى دخال  المضامنةتسترجع شكل اإلشارة األصلٌة فعند وصول اإلشارة 

هذا االتجاه  فًأن مقاومته  إذة المضمنبإمرار أنصاف الموجات الموجبة من الموجة  الثنابًنصف موجة، ٌقوم 

كبٌرة.   الثنابً ةصبح مقاومتة سعوٌا المضمن( تكون صغٌرة جدا . وعند األنصاف السالبة من الموجة األمامً)

 RLمقاوماة الحمال  طرفاً، ونحصال علاى  األرضاًل خاال Fcبإمرار تردد الموجة الحاملاة C وٌقوم المكثف 

( ٌبٌن أشاكال الموجاات الخارجاة 47 -4) شكلالمحطة اإلرسال . و فً تضمٌنهاتم  التًعلى إشارة المعلومات 

 .  الثنابًمن دابرة الكاشف 
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 ( أشكال الموجات الخارجة من دائرة الكاشف27-1) شكل

 

 Frequency Detectorكشف التردد  1-8

ق إلعااادة تضاامٌن أي إشااارة مضاامنة تضاامٌنا ترددٌااا إذ أن كاال إشااارة تاام إرسااالها ماان جهاااز ابااد عاادة طروجاات

اإلرسااال وكاناات مضاامنة ترددٌااا  فإننااا فااً جهاااز االسااتقبال نعٌااد هااذا التضاامٌن ونسااترجع ماان جدٌااد اإلشااارة 

 : لتضمٌن التردد منهاق ائطروهناك عدة األصلٌة )إشارة المعلومات(. 

 .  Slope Detectorلمنحدر  أ( الكاشف ا

 .   Double Tuned Detectorب( كاشف التنغٌم المزدوج 

 .    Foster- Seely Discriminatorسٌلى -ممٌز فوستر -ج(

 استعادة اإلشارة الرقمٌة 1-9

ولمساافات محادودة وفاى   فً اإلرسال الرقمً من غٌر الممكن أن ٌتم السلكٌا وٌتم عبر الشابكات المحلٌاة فقاط 

ومان الممكان تقوٌاة اإلشاارات  تضامٌندون حاجاة إلاى  مان ذه الحالة ترسل المعلومات فاً صاورتها الرقمٌاةه

 اتخطٌطٌاا ا، ب( ٌوضااح رساام أ 48-4شااكل )الو للمسااافات الطوٌلااة. ( Repeaters) باسااتخدام أجهاازة التقوٌااة

. ففاً جهاة التمااثلًإلرساال ٌبٌن خطوات اإلرسال واالساتقبال الالسالكً للمعلوماات الرقمٌاة باساتخدام ا امبسط

اإلشاارة الحاملاة  بتضامٌناإلشارات الرقمٌة لتكوٌن إشارة نطاق القاعدة التً بدورها تقاوم  تضمٌناإلرسال ٌتم 

 وتبث عبر هوابً اإلرسال. المضمنةتماثلٌا ثم تكبر اإلشارة الحاملة  تضمٌنا

ٌلاتقط هاوابً االساتقبال  إذصاورتها الرقمٌاة وفى جهة االستقبال تتم الخطوات العكسٌة إلرجاع المعلومات إلاى 

التماثلً لٌتم فصل إشارة نطاق القاعدة وتادخل اإلشاارة  التضمٌنتماثلٌا وتستقبلها وحدة فل  المضمنةاإلشارات 

 للحصول على إشارة المعلومات الرقمٌة التً تم إرسالها . الرقمً التضمٌنبعد ذلل إلى مرحلة فل 
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 ل اإلرسال واالستقبال التماثلً للمعلومات الرقمٌةأ، ب( مراح 28-1الشكل )

 

  AM/FM بنظامًٌعمل  استقبالجهاز 

ٌعمل على النظامٌن  استقبالاإلذاعٌة فقد تم تصنٌع جهاز  االستقبالأجهزة  فًالسرٌع  التكنولوجًنظرا  للتطور 

AM/FM  التردد  بتضمٌنتعمل  التًحتى ٌمكن سماع المحطات اإلذاعٌةFM التًلمحطات اإلذاعٌة وكذلل ا 

 . AM السعة بتضمٌنتعمل 

 

  AM/FMٌعمل على نوع  استقباللجهاز  التخطٌطًالرسم 

 
( ماان 49 –4الشااكل )فااً كمااا  AM /FM نظااامًٌعماال علااى  الااذي اإلذاعااً االسااتقبالتتكااون مراحاال جهاااز 

 : اىتٌةاألقسام 

 : اآلتٌةوٌحتوى على المراحل  FMالقسم الخاص بنظام  -2

( وعن ةمتغٌر متسعةعبارة عن دابرة رنٌن تحتو  على حث ثابت وسعة متغٌرة ): التوافقً الهوائًحلة مر -أ

 المحطة المطلوب سماعها . اختٌارطرٌقها ٌتم 

 التًترددٌا  للمحطة  المضمنةتعمل هذه المرحلة على تكبٌر جهد اإلشارة  :( R.F.Aجداً ) عالمكبر تردد  -ب

 . التوافقً ابًالهوعن طرٌق  اختٌارهاتم 

جدا  أعلى من تردد المحطة  عالتعمل على تولٌد ذبذبات مستمرة ذات تردد  : LCدائرة المذبذب المحلى  - ج

( وٌتم العناٌة بتصمٌم هذا النوع من المذبذبات بما ٌضمن البٌنًمٌجاهرتز )التردد  4407المستقبلة بمقدار 

 .جهد البطارٌة  انخفاضلحرارة أو الذبذبة المولدة بحٌث ال تتؤثر بدرجة ا استقرار
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تعمل هذه المرحلة على خلط كل من اإلشارة المولدة من : Mixerمرحلة المازج )الخالط( )مغٌر التردد(  -د

ترددٌا  بقٌمة ثابتة تسمى بالتردد  مضمنةالمذبذب المحلى وأٌضا  اإلشارة المستقبلة وذلل للحصول على إشارة 

 اإلشارتٌن . تردديتمثل الفرق بٌن  تًالأو التردد المتوسط  ًالبٌن

تكبٌر أو أكثر وٌعمل على تكبٌر جهد إشارة التردد للعبارة عن مرحلتٌن   :مكبر تردد بٌنى )المتوسط(  -هـ 

 البٌنى )المتوسط( بالقٌمة الالزمة لتشغٌل مرحلة الكاشف .

تعمل مرحلة المحدد  إذلممٌز ٌحتو  الكاشف على مرحلتٌن هما المحدد وا : Detectionمرحلة الكاشف  -و

أما دابرة الممٌز فتعمل على فصل الموجة الحاملة عن الموجة الصوتٌة وتحوٌل الموجة  . التشوٌ على إزالة 

 . سعةإلى تغٌر  تردديالصوتٌة من تغٌر 

 على المراحل التالٌة: يحٌث ٌحتو AMالقسم الخاص بنظام  -1

متغٌرة تعمل هذه المرحلاة  ومتسعةبرة رنٌن تحتو  على حث ثابت عبارة عن دا: التوافقً الهوائًمرحلة  -أ 

 المحطة المطلوب سماعها . اختٌارعلى 

فقاط ومرورهاا إلاى  AM بالساعة والمضامنةعمل علاى رفاع جهاد اإلشاارة المساتقبلة ٌ : العالًمكبر التردد  -ب

 مرحلة المازج أو مغٌر التردد.

ٌاتم  إذٌكاون أعلاى مان تاردد المحطاة المساتقبلة  عاالذات تاردد  عمال علاى تولٌاد ذبذباةٌ : ًالمذبذب المحل -ج

 توصٌل الذبذبة المولدة إلى دخل مرحلة المازج .

تقاوم هاذه المرحلاة بخلاط كال مان اإلشاارة المساتقبلة وكاذلل اإلشاارة المولادة مان  : Mixerمرحلة المرازج  -د

او  الفرق بٌن الترددٌن وٌسمى بالتردد وترددها ٌس بالسعة مضمنةالمذبذب المحلى وذلل للحصول على إشارة 

 أو التردد المتوسط . البٌنً

ٌتكون من مرحلتٌن تكبٌر وتعمل على تكبٌار جهاد إشاارة التاردد  : M.F.Aمرحلة مكبر التردد المتوسط  -هـ 

 إلى القٌمة المطلوبة لتشغٌل الكاشف . البٌنً

تعماال علاااى فصاال اإلشااارة الصاااوتٌة  يوربلاا ثناااابًمرحلااة الكاشاااف عبااارة عاان  : Detectorالكاشررف  -و

 المنخفضة التردد عن الموجة الحاملة عالٌة التردد .

 :اآلتٌةوٌشمل المراحل  AM-FM  قسم ٌضم مراحل مشتركة لكل من -1

مرحلاة الكاشاف لكال نظاام  فًتعمل على تكبٌر اإلشارة الصوتٌة بعد كشفها  :(صوتًمكبر تردد منخفض ) -أ 

ٌفصاال بااٌن مراحاال كاال نظااام عاان اىخاار  (4) ف  ر اإلشااارة عاان طرٌااق مفتاااحوٌساابق عملٌااة التكبٌاار ماارو

 ومرورها إلى مفتاح خفض وعلو الصوت .

هذه المرحلة تعمل على رفع قدرة اإلشارة الصوتٌة بالقدر  :O/P( الصوتً)اإلخراج  الصوتًمكبر القدرة  -ب

 ذب .للتؤثٌر على السماعة وهذه المرحلة تعمل بنظام الدفع والج الكافً

 تقوم بتحوٌل القدرة الصوتٌة إلى صوت مسموع . : L.Sالسماعة  - ج
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 AM/FM نظامًٌعمل على  الذي اإلذاعً االستقبال( مراحل جهاز 29-1شكل)ال       

  FMوأجهزة االستقبال  AMمقارنة بٌن أجهزة االستقبال                                 

 FM استقبالأجهزة  AM استقبالأجهزة 

نطاق الموجات  فً بالسعة المضمنةٌستقبل الموجات 

 .(100KHz – 30MHzوالقصٌرة ) والمتوسطة الطوٌلة

 العالًنطاق التردد  فًترددٌاً  المضمنةٌستقبل الموجات 

 .(V.H.F    88-108 )MHzجداً 

 ٌنحصر بٌن: البٌنًوالتردد  455KHz)) البٌنًلتردد اقٌمة 

 KHz(470  -450 ). 

 10.7MHz البٌنًتردد لاقٌمة 

 السمعًٌستخلص التردد  يكاشف سعو ٌحتوي على

 .لموجة المحمولة لٌكون مطابق  الذي

 ٌقوم بتحوٌل حٌود التردد  تردديكاشف  ٌحتوي على

 تتناسب السعة فًإلى تغٌرات  المركزيعن التردد 

  .مع مقدار هذا الحٌود 

 التشوٌشال ٌمكن استخدام محدد للتخلص من 

 ٌة ألن استخدامائعن التداخالت الكهرب الناتج

 .محدد ٌفقد جزء من معلومات الصوت

 عن التداخالت الناتج التشوٌشٌتم التخلص من 

 .ٌة باستخدام المحددائالكهرب 

 ال ٌحتاج المذبذب المحلى إلى ضابط تردد

 ألن التردد المولد ٌكون  AFC ًاتوماتٌك   

 .نسبٌا امنخفض  

 إلى دائرة ضابط تردد ٌحتاج المذبذب المحلى

 قٌمة التردد  الرتفاعنظرا  AFC ًاتوماتٌك

 وعلٌه ٌجب أن ٌكون هذا التردد  VHFالمولد 

 انحراف ولو أيمستقرا بدرجة كبٌرة ، ألن 

 المستخلصة الموجة  فً صغٌر ٌؤدى إلى تشوه كبٌر

 .الكاشف  فً

 

 اإلرسال التلٌفزٌونً 20 - 1

طة الكاامٌرا ابوسا ةمتغٌار كهربابٌاة إشاارةإلاى  المربٌاة الصاورةعلاى تحوٌال  ًالتلٌفزٌاونتعتمد فكرة اإلرساال 

نظام اإلرساال  فًمثلما ٌحدث  عالذات تردد  ةتحمٌلها على موجات حامل أي تضمٌنهاعلى أن ٌتم  التلٌفزٌونٌة
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راء وذلال بعاد إجا كهرومغناطٌساٌةاألثٌر عن طرٌق هوابٌات اإلرساال إلاى موجاات  فًتبث  الصوتً اإلذاعً

 تضاامٌن( علااى أن ٌااتم المربااً) التلٌفزٌااونًبمحطااة اإلرسااال  مختلفااةبعااض التغٌاارات علٌهااا ماان قباال مراحاال 

 ( .FMترددٌا  ) تضمٌنهافٌتم  للصورة المصاحبة الصوتٌة اإلشارة( أما AM) سعة تضمٌن المربٌة اإلشارة

فبٌنماا تحمال الموجاات  مهماة خاصٌة فً اإلذاعً( واإلرسال التلٌفزٌونً) المربًبٌن اإلرسال  اختالفوٌوجد 

سااواء كاناات حاادٌث أو موسااٌقى . فااإن موجااات  الصااوتٌةاإلشااارات  هااًنوعااا  واحاادا  ماان اإلشااارات  اإلذاعٌااة

جهااز  فاًوإخاراج الصاوت  الصاورةإلعاادة إظهاار  الالزماةمان اإلشاارات  ةالتلٌفزٌون تحمل مجموعاه مركبا

 .التلٌفزٌونًواالستقبال  اإلرسالعملٌة ل اتخطٌطٌ ا( ٌوضح رسم44 -4شكل )ال. و التلفاز

 

 التلٌفزٌونًواالستقبال  اإلرساللعملٌة  تخطٌطًرسم  (10–1) شكلال    

 دائرة تخطٌطٌة لجهاز إرسال تلٌفزٌونً ملون  

 
إلى تحوٌل كل من اإلشارة المربٌة للمنظر الواردة عن طرٌاق الكاامٌرا التلٌفزٌونٌاة  التلٌفزٌونًٌهدف اإلرسال 

األثٌار عان طرٌاق  فاًالمصاحبة لها وذلل إلى موجات كهرومغناطٌساٌة ٌاتم إشاعاعها  الصوتٌةلل اإلشارة وكذ

 هوابٌات اإلرسال .

 تكون من المراحل اآلتٌة:ٌ( ٌبٌن رسماً تخطٌطٌاً لجهاز إرسال تلٌفزٌونً ملون 12 -1الشكل )

ٌة ابتغٌرات كهرب إلىتحوٌل الصورة الملونة تستخدم ل أنابٌب: ةالكامٌرا التلٌفزٌونٌة الملونة ذات الثالث -2

 هذه( توصل R B Gاألساسٌة وهى األحمر واألزرق واألخضر) لأللوانٌة ابكهرب إشاراتعبارة عن ثالث 

   .اللون إشاراتقسم معالجة  إلى اإلشارات

األلوان لثالث المعبرة عن ا لإلشارات المرحلة بعمل معالجة هذهتقوم  :اللون أشارةمرحلة معالجة  -1

النصوع  إشارة( و B-Y( ، وفرق اللون األزرق )R-Yفرق اللون األحمر ) إشارتًاألساسٌة للحصول على 

Y  إشارتً،  توصل ( فرق اللون األحمرR-Y( وفرق اللون األزرق ، )B-Y )قسم ترمٌز اللون ، بٌنما  إلى

 . Adder إضافة أودابرة جمع  إلى  Yالنصوع  إشارةتوصل 
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 ز اللون وٌحتوى على :قسم ترمٌ -1

  .الملون لإلرسالالنظام المتبع  أساسعلى لإلشارة مرحلة معالجة خاصة  -أ

فرق اللون األحمر وفرق اللون األزرق  إشارتًعلى حامل ، وفٌها ٌتم تحمٌل  األلوان إشارةمرحلة تحمٌل  -ب

كاذلل ٌختلاف طرٌقاة التعادٌل ، و اإلرسال فًحسب النظام المستخدم بعلى موجة حاملة مساعدة ٌختلف ترددها 

 . Y+C( إضافةمرحلة جمع ) إلىالمرحلة  هذهوٌوصل خرج 

مربٌة  إشارةاأللوان للحصول على  إشارةالنصوع مع  إشارة إضافةفٌها ٌتم  : Y+C( إضافةمرحلة جمع ) -4

   . سالاإلر هوابًطة االعملٌات ثم ترسل مع الصوت بوس إجراءلٌتم  اإلرسالجهاز  إلىملونة ، توصل 

 

 ً ملون تلٌفزٌون إرساللجهاز  تخطٌطً( رسم 12-1شكل)ال

 االستقبال التلفزٌونً 22- 1

 إذ التلفزٌاونًٌة تبث السلكٌا  من محطاة اإلرساال ابإلشارة كهرب استقبالالملون عبارة عن  التلٌفزٌونً االستقبال

 فاًٌاة تعاالج ابإلاى إشاارات كهرب رساالاإلبتحوٌل الموجات الكهرومغناطٌسٌة الواصلة من محطة  الهوابًٌقوم 

 .دابرة تخطٌطٌة لنظام استقبال تلٌفزٌونً ملون  ( ٌوضح 44 -4الشكل ). زاجهاز التلف

 

 ( دائرة تخطٌطٌة لنظام استقبال تلٌفزٌونً ملون11-1الشكل)
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 . علٌها دالتً تعتماألجهزة من  خمسة واذكر الالسلكٌة الموجات عرف: 2س

 ؟الكهرومغناطٌسٌة  موجاتخصائص الما :  1س

 عددها مع الشرح. هناك أنماط تنتشر فٌها الموجات الكهرومغناطٌسٌة بٌن نقطتً اإلرسال واالستالم : 1س

 . تكلم عن أنواع أجهزة اإلرسال : 4س

 . اإلذاعًعنـاصر اإلرسـال الشرح عدد مع  : 5س

    .عملٌة التضمٌن بصفة عامةٌوضح ط مبس؟ اذكرها مع رسم  ق تضمٌن اإلشارات التماثلٌةائطر ما:  6س

 .  وضح مع الرسم طرٌقة تضمٌن السعة:  7س

 .   AM ارسم مع الشرح دائرة تخطٌطٌة لجهاز إرسال إذاعً:  8س

 . وارسم أشكال الموجات . FMاشرح مع الرسم دائرة تضمٌن ترددي  : 9س

 . FMالتردد  بتضمٌن وضح مع الرسم الدائرة التخطٌطٌة لجهاز إرسال ٌعمل:  20س

 . FMاذكر أهم خواص التضمٌن الترددي :  22س

 (؟ FM)  التردد تضمٌن و ( AM) السعة تضمٌنالفروق األساسٌة بٌن ما :  21س   

 . الرقمٌة ، وذكر طرق تضمٌنهالشارات لتضمٌن ال اشرح عملٌة :  21س

 اذكر أهم وظائف أجهزة االستقبال اإلذاعٌة .:  24س

 . يأجهزة االستقبال اإلذاعً . ثم تكلم عن جهاز االستقبال البلور اذكر أنواع :  25س

 . FMاالستقبال  وأجهزة  AMاالستقبال  أجهزةقارن بٌن  :  26س

 .  AM عملٌة الكشفوضح مستعٌنا بالرسم  : 27س

 ؟ استعادة اإلشارة الرقمٌةكٌف ٌتم  : 28س

 . التلفزٌونً اإلرساللعملٌة  خطٌطًترسم مع  التلفزٌونً؟تعتمد فكرة اإلرسال على من  : 29س

 . التلفزٌونً : اشرح عملٌة االستقبال 10س
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 تمهٌد :

العاالمً   المستو ىناعٌة سمة من سمات العصر التً أثرت بشكل كبٌر فً نظام المعلوماتٌة علطصاألقمار اال

 اإلرسالمن جهاز الستقبال  اىنزل ٌكاد ٌخلو من الو .سهم فً ظهور عصر العولمة وعصر التكنولوجٌا أمما 

والتعارف علاً  هااجمٌع العالمٌاةمان مشااهدة القناوات  ناافقاد مكنت، ناعٌة طصااالاألقمار  من واإلذاعً التلفازي

تباعاد  من رغمعلى الالبعض بالهواتف  ناالتحدث مع بعضو ةلحظة بلحظكافة  األخبارثقافات الشعوب ومتابعة 

 ثابتاةمادارات  فاً األرضالتً تادور حاول  االصطناعٌة األقمارل فً ذلل لنظام ٌرجع الفضو،  ناالمسافات بٌن

 إلٌهاا.الماراد بثهاا  المنطقاةفاً  أخار بثهاا ماره إعاادة ثام  األرضاٌة المحطاةالماراد بثهاا مان  القناةتقوم بالتقاط 

فااءة اإلرساال وسارعة اإلنشااء وساعة االساتٌعاب وك ناعٌة بالمروناةطصطة األقمار االاتتمٌز االتصاالت بوسو

 .األمٌال  واالستقبال على مسافات تقاس بآالف

 ؟االصطناعً ر ما المقصود بالقم  1-2

عبارة عن مركبة مصنوعة تطلق من سطح األرض إلى الفضاء لتدور حول  :القمر االصطناعً أو الصناعً

المواقع ،  تحدٌدو د ،خدمات مختلفة  مثل االتصاالت ، االستشعار عن بع األرض فً مدارات معٌنة  لتقدٌم

هو جسم آلً من صنع اإلنسان ذو باىتً:  القمر االصطناعًوٌمكن تعرٌف . العسكرٌة وغٌرها واالستخدامات

أجنحة ٌدور حول األرض فً مدار محدد ٌوضع فٌه بوساطة صاروخ أو مركبة فضابٌة وهو مزود بؤجهزة 

الحظ  االستقبال وله مدارات وأحجام وسرعات مختلفة.الكترونٌة متطورة للقٌام بوظابف مختلفة منها اإلرسال و

 (.4- 3الشكل )

 

 
 
 
 
 

 ناعًطصالقمر اال (2-1الشكل )

 

     ناعٌةطصاألقماراالمراحل تطور   1-2-2

لزٌادة  األرضٌةناعٌة التً تطٌر فوق الكرة طصاال األقمار اقترح العلماء فكرة استخدام م4910فً عام  -

 .األرضناعً من منطقة شاسعة من طصاالٌمكن رإٌة القمر  إذنٌة االلكترو فعالٌة االتصاالت
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تطوٌر أقمار االتصاالت استجابة  لتزاٌد الطلب على اتصاالت أفضل من  فً خمسٌنٌات القرن العشرٌن بدأ -

رات والتوسع السرٌع فً النظم ظهرتاألرضٌة االعتٌادٌة. وقد  تلل النُّظم الهاتفٌة  هذه الطلبات بسبب التطوُّ

 ٌادة محطات التلفاز واإلذاعة.وز

ناعٌة عندما نجح الروس بعد الحرب العالمٌة الثانٌة بإطالق طصاالبدأت تقنٌة اتصاالت األقمار  -

  . م ٧٥٩١عام   Sputnik قمر

 ( . 4 -3الشكل ) الحظ (SCORE)  األمرٌكىناعً طصاالتم إطالق القمر  4908فً عام  -

، وكان هذا القمر من النوع م 4944عام  أطلقالذي  Echo 1 القمر ناعً لالتصاالت كانطصاقمر  أول -

 لإلشاراتكان عبارة عن عاكس  وإنمادوابر الكترونٌة  ةأٌوي تلم ٌكن ٌح أي Passive غٌر الفعال

  .االلكترونٌة

متر مغطى  34كبٌر بقطر  عبارة عن بالون م4941فً عام  أطلقا اللذان Echo 2 والقمر Echo 1 القمر -

الموجهة  اإلشارة انعكاسكانت تعٌد  األقمارهذه  إن .كم 4444بارتفاع  األرضٌدور حول  منٌوماأللبرقابق 

الوقت غٌر الفعالة فً  األقمارلمساوبها ومشاكلها الكثٌرة لم تعد تستخدم  ونظرا اخفضولكن بقوة  إلٌها

  .الحاضر

ا الطابر المبكَّر وقد  قمر عالمً لغرض االتصاالت وكان ٌسمى أول(  4Intel sat)كان انتلسات   - أٌض 

والتلفازٌة بٌن  م لنقل اإلشارات الهاتفٌة4940المتحدة ثم وضعته فوق المحٌط األطلسً عام  الوالٌات هأطلقت

 .أمرٌكا الشمالٌة وأوروبا

ا من االتصاالت العالمٌة إذ  فً ثمانٌنٌات القرن العشرٌن المٌالدي -  ٌ ا أساس أصبحت أقمار االتصاالت جزء 

وتحسنت النظم الكهربابٌة وصمم المهندسون محطات أرضٌة أصغر ذات هوابٌات  قمار كبٌرةتطورت أ

 .على أسطح البناٌات الستقبال البث المباشر ٌمكن وضعها

 

 اقمار صناعٌة (1-1)الشكل                                                   

وهذه األقمار   Active Satellitesسمً األقمار الفعالةلما ٌ تنتمًناعٌة الحدٌثة طصاال األقمار  : مالحظة

باتجاه  إرسالهامعٌنة وتكبرها ثم تعٌد  أرضٌةمن محطات  إشارةمحطات تقوٌة تقوم باستقبال  عبارة عن

 .بٌن دول العالمالتلفازٌة  اإلشاراتلنقل  األقمارتستخدم هذه الوقت الحاضر وفً ،  أخر محطات أرضٌة 
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 وة الجاذبٌة بٌنه وبٌن األرض والتً ُتشكل القوة المركزٌة وتعطً القمر الحركة الدابرٌة.ٌدور القمر بفعل ق

 (.3 - 3الحظ الشكل ) 

 

 قمر االصطناعًلل الحركة الدائرٌة (1 –1الشكل )

 

 االصطناعٌة  األقمارنطاق تغطٌة  1-1

للقٌاام  االصطناعً غطٌها القمرالتً ٌ األرضعلى سطح  هً المساحة الجغرافٌة نطاق التغطٌة أو بصمة القمر

والتناساب طاردي  فكلماا زاد ارتفااع  هوارتفاعا بوظابفه المختلفة وٌختلاف نطااق التغطٌاة بااختالف مادار القمار

ٌغطً معظم قارة أورباا والشارق األوساط ( سات ناٌل) مثال القمر زاد نطاق التغطٌة . األرضالقمر عن سطح 

تغطاً مسااحة كبٌارة مان ( ساتار اٌكو) وأقمار األطلسًطقة المحٌط فوق من هوشمال شرق أفرٌقٌا بفضل وجود

 (.1 –3. الحظ الشكل )وهكذااألطلسً أمرٌكا الشمالٌة ألنها موجودة أٌضا فوق المحٌط 

 

 االصطناعً مرلقل نطاق التغطٌة (4 –1الشكل )

 

دورانهاا المتزامناة ماع  ةدابماا فاوق نقااط التغطٌاة الخاصاة بهاا بفضال سارع ىن أقمار المادار المتازامن تبقاألو

دوران األرض لذلل كاان مان الساهل التقااط بثهاا مان خاالل توجٌاه األطبااق الالقطاة أو الهوابٌاات إلٌهاا  ةسرع

 . الستقبال بثها
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 ناعٌة طصاال األقمار أنواع 1-1

ومن  حسب طبٌعة االستخدامبفمن الممكن أن تقسم أكثر من طرٌقة على  ةناعٌطصاال األقمارم ٌتقسكن ٌم

   سابقا . ذكرناكما ( مدار القمر الصناعً )  ارتفاعها عن األرض حسبالممكن أن تقسم 

 ( إلى :5-1حسب استخداماتها كما موضح فً الشكل )ب ةناعٌطصاالتقسم األقمار 

 .المعلومات االت وتستخدم فً نقلأقمار االتص  -4

   .زٌة واإلذاعٌةاأقمار البث الفضابً وتستخدم فً بث القنوات التلف -4

 .الجو أقمار األرصاد وتقوم بجمع المعلومات عن الغالف الجوي وتنبإات -3

 .األقمار العسكرٌة وأقمار التجسس وتستخدم فً أغراض أمنٌة دفاعٌة -1

 .م فً التجارب العلمٌة المختلفةاألقمار العلمٌة وتستخد -0

 

 

 ناعٌةطصاال األقمار ( أنواع5 -1الشكل )

 

 تتكون أقمار االتصاالت والبث اإلذاعً والتلفازي من وحدتٌن رئٌستٌن هما : 

تحتو  على أجزاء تخدم عمل تحكم األقمار االصطناعٌة وأجهزة القٌاس وأجهزة إمداد القمر :  وحدة الخدمة -أ

 قة الكهربٌة الالزمة لعمله.الصناعً بالطا

من  واستقبالها وهى أجهزة تقوم بإرسال اإلشارات( Transponder) تحتو  على الحوامل :وحدة االتصال -ب

وإلى األرض فً التقنٌة التماثلٌة كان ٌستخدم حامل لكل قناة أما فً التقنٌة الرقمٌة ٌمكن إرسال حتى عشر 

 ٌمثل بالذبذبة أو بالتردد(. الحامل)قنوات مختلفة على الحامل نفسه 

 ناعً.      طصزي من خالل القمر االاوحدة استقبال تلفوزي ا( ٌبٌن وحدة إرسال تلف4- 3شكل )ال
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 زياتلف واستقبال( وحدة إرسال 6 -1شكل )

ناعٌةطصاالتصاالت عبر األقمار اال 1-4  

ٌساتعمل الفضااء المحاٌط بااألرض كناقال  (رادٌاويهو مان الناوع الالسالكً )وكؤي نظام اتصاالت متكامل  هً

الحاظ  .لإلشارة التاً تكاون موجاة كهرومغناطٌساٌة وٌتكاون مان مرسال ومساتقبل وهاوابٌٌن إرساال و اساتقبال

  .( 7 -3شكل )ال

 

 (7- 1شكل )ال

  فكرة األقمار االصطناعٌة فً االتصاالت 1-4-2

فضابٌة وسٌطة بٌن المرسل والمستقبل على  فكرة األقمار االصطناعٌة فً االتصاالت هً أنها تعمل كمحطة

األرض إذ ٌتم إرسال اإلشارات بعد تكوٌدها رقمٌا  وتحمٌلها على موجات متناهٌة الصغر تسمى موجات 

المٌكرووٌف. واألقمار االصطناعٌة تحتو  على هوابٌات استقبال تستقبل اإلشارات المرسلة من المحطة 

وجودة بالقمر االصطناعً ثم ٌعاد بثها إلى األرض بوساطة هوابٌات األرضٌة وتقوم بتكبٌرها فً مكبرات م

إرسال إذ تستقبل هذه اإلشارات بوساطة محطة استقبال أرضٌة. وتقدم األقمار االصطناعٌة خدمة مكملة 

ألنظمة خطوط النقل الطوٌلة مثل الكوابل النحاسٌة واأللٌاف البصرٌة كما تقدم خدمات االتصال إلى السفن 
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رات والمركبات الفضابٌة وقد مرت األقمار االصطناعٌة بمراحل تطوٌر كثٌرة حتى وصلت إلى ما هً والطاب

  وتتمٌز األقمار االصطناعٌة بما ٌأتً:علٌه، 

 عدم تقٌدها بالتضارٌس الجغرافٌة لسطح األرض. -4

 اتساع منطقة التغطٌة. -4

 عدم تقٌدها بالحدود السٌاسٌة للدول.       -3

فة جدا من ناحٌة التصنٌع، واإلطالق، والتشغٌل، مما ٌنعكس على ارتفاع التكلفة على لكنها فً المقابل مكل

ضمن نظام اتصال فً محطات معٌدة  عدهاوقد أد  ظهور األقمار االصطناعٌة التً ٌمكن  المستخدم.

فضال مٌكرووٌف بعٌد المد  إلى تسهٌل عملٌات االتصال ورفع كفاءتها ونقل المعلومات المسموعة والمربٌة 

  عن ربط مختلف أنحاء المعمورة ببعضها البعض.

 ٌتكون نظام االتصال الفضائً من الوحدات اآلتٌة:  نظام االتصال الفضائً:

 ناعً.طصالقمر اال .2

 األرضٌة . اإلرسالمحطة  .1

  األرضٌة . االستقبالمحطة  .1

 .محطة التحكم .4

 

 الذيناعً طصاالشاراتها إلى القمر االتصال عبر الفضاء فً أن المحطة األرضٌة ُترسل إ تتلخص فكرة

االتصاالت من حٌث عمله  ٌلتقطها وٌكّبرها ثم ٌعٌد إرسالها إلى محطات االستقبال األرضٌة. وبذلل فإن قمر

ْستخدم موجات متناهٌة القصر ذات تردد عال جدا  ٌمكنها أن تحمل كّما  هابال    Microwaves)ٌكرووٌفاالم)ٌَ

 .ناعًطصاالالقمر  إلىاق الغالف الجوي لتصل من المعلومات و تستطٌع اختر

 ناعً:طصالقمر اال -2

وٌشمل أجهزة استقبال وأجهزة  (Transponder) المستجٌبب ناعًطصاالالربٌس فً القمر  ٌُسمى العنصر

التً ُتعٌد بث  المعلومات ومكبرات عالٌة القدرة لتكبٌر اإلشارات المرسلة من األرض وأجهزة اإلرسال معالجة

بما ٌتفق مع  الترددات المختلفة حسبباإلشارات ثم مجموعة هوابٌات اإلرسال واالستقبال التً ُتصّمم ه هذ
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طة الخالٌا الشمسٌة التً تكون عادة فً شكل أجنحة ابوس منطقة االستقبال وُتغذ  مجموعة المستجٌب بالطاقة

  جب عنه أشعة الشمس.بطارٌات إلمداده بالطاقة الالزمة عندما تحت للقمر كما توجد فً القمر

 لهذا تستخدم  االلكترونٌة األجهزةحرارة ثابتة وذلل بسبب حساسٌة  اذ ٌكون أنداخل القمر الصناعً ٌجب 

  .خاصة للتبرٌد والتسخٌن كما ٌدهن الجسم الخارجً للقمر بمواد ماصة لحرارة الشمسأجهزة 

 

 مخطط كتلوي لمكونات القمر االصطناعً

 

ٌحتااوي علااى المنظومااات األساسااٌة الااذي المخطااط الكتلااوي لمكونااات القماار الصااناعً ( 8 - 3ٌوضااح الشااكل )

 اىتٌة: 

 

 ( المخطط الكتلوي للقمر االصطناع8ً - 1الشكل )

تجهٌااز الطاقااة الكهربابٌاة إلااى القماار االصاطناعً وغالبااا مااا تحتاوي علااى خالٌااا منظومرة تجهٌررز الطاقرة :  -2

ٌة و تقوم بتحوٌال الطاقاة الحرارٌاة المجهازة مان الشامس إلاى طاقاة شمسٌه تستقبل أشعة الشمس بصوره عمود

 كهربابٌة . 

تستلم اإلشارات القادمة من محطة السٌطرة األرضاٌة و تنفاذ األوامار التاً تحملهاا تلال  منظومة السٌطرة : -1

قماار غلااق لتحدٌااد حالااة االسااتالم واإلرسااال والسااٌطرة علااى حركااة ال –اإلشااارات وتسااٌطر علااى منظومااة فااتح 

وبتثبٌته فً مكانه الدابم الن موقعه ٌتغٌر بشكل مستمر فتعمل على تحرٌكه إلى المسار المطلوب بوساطة وحدة 

 السٌطرة الموجودة فً المحطة . 

 . هاوإرسال الستالم اإلشارات منظومة هوائٌات : -1

 صطناعً باالتجاه الصحٌح.للمحافظة على ثبات تؤشٌر هوابٌات القمر اال منظومة تحدٌد اتجاه الهوائٌات: -4

عبارة عن منظومة إعادة تقوم بتكبٌر اإلشاارة المساتلمة وتغٌار ترددهاا وتجهٌزهاا إلاى جهااز  مغٌر التردد : -5

 .اإلرسال
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 Satellite components  االصطناعً مكونات القمر 

 
 .هالخالٌا الشمسٌة التً تمد القمر بالطاقة الالزمة لتشغٌل . أجنحة4

 .النٌكل كاٌدوم لتشغٌل القمر فً حاالت الطوارئ  أواحتٌاطٌة من الهٌدروجٌن  بطارٌة. 4

 األوامرواستقبال  إلٌهاوبث الصور والبٌانات  األرضٌةلهوابٌات الالزمة التصال القمر بمحطات التحكم . ا3

 .منها

 .العلمٌة بحاثاألالتجسس وأقمار الطقس وأقمار  أقمارفً  السٌماالكامٌرات الرقمٌة الدقٌقة جدا . 1

وهاو الغااالف الخاارجً للقماار  أو الحافلااة صاالبا المحتوٌاات فااً وعااء خااارجً ٌحمال اساام ههااذ وتوجاد كال

والرقابق االلكترونٌة وأجهازة  الدوابر مجموعه كبٌرة من هله والذي ٌضم بدور األساسً الهٌكل أو ناعًطصاال

 (.9 -3ً الشكل ).كما موضح فومولد للطاقة ومعدات االتصال الدقٌقة الحاسوب

 

 االصطناعًمكونات القمر  (9 -1الشكل )

 ؟ هفً الوقت نفس إدارتهاتنظٌم عدة اتصاالت و االصطناعًكٌف ٌستطٌع القمر 

التقاسم الزمنً لكل الترددات التً ٌستخدمها  أماطرٌقتٌن ٌتم استخدامها فً االتصاالت وهما  إحد باستخدام 

 :الزمنٌة وهً  المدةطول  ىتقاسم الترددات عل أوالقمر 

تخصص ترددات معٌنة لكل  التFDMA ))   : Frequency Division Multiple Accessً طرٌقة -أ

 ز الفضابٌة و البث الفضابً بشكل عام.امستخدم على حدة . و تستخدم عادة فً خدمة بث قنوات التلف

ترل من استخدام جمٌع التً ُتمكن كل مش  Time Division Multiple Access (TDMA): طرٌقة -ب

زمنٌة قصٌرة محددة وتستخدم فً خدمات نقل البٌانات مثل خدمات االنترنت. وفٌها ُتْرسل  لمدةالقمر  ترددات

 3الحظ الشكل ).مركزٌةالمحطة البؤجزاء من ألف من الثانٌة فً تتابع ُتحدده  اإلشارات فً دفعات قصٌرة ُتقاس

- 44.) 
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 محطات مركزٌة (20 - 1الشكل )

 

 األرضٌة: اإلرسالمحطات  -1

و ٌقوم القمر تقوم محطة البث األرضً بتولٌد موجات كهرومغناطٌسٌة بتردد معٌن وترسل تلل الموجات للقمر 

مزودة بهوابً على شكل صحن ٌصل  وهذه المحطاتبتقوٌة تلل الموجات ثم إعادة بثها لألرض من جدٌد، 

 (.44-3الحظ الشكل ) .كافة االتجاهات ٌكه فًهذا الهوابً ٌمكن تحرو أمتار،عدة  إلىقطره 

 

 هوائً محطة البث األرضً (22-1الشكل )

 زٌة والصوراوالتلف اإلشارات إلى القمر محّمله بالمحادثات الهاتفٌة والبرامج اإلذاعٌة اإلرسالتبث محطة 

 ع مكافاتتكون محطة اإلرسال بصفة عامة من هوابً على شكل قط ،والخرابط والبٌانات الرقمٌة 

(Parabola)   ومحول (كما تفعل المرآة المقعرة  )ٌَُكّبر اإلشارات فً بإرته (Converter)  بتحوٌلٌقوم 

 إلرسالهذات تردد عال وطاقة كافٌة  إشارات إلىبٌانات حاسوب(  –منخفضة التردد ) المكالمات  اإلشارات

ناعً توجٌها  ال ٌتجاوز الخطؤ طصاال القمر ناعً وٌجب أن ٌوّجه الهوابً األرضً بدقة نحوطصالقمر اال إلى

  الموجات متناهٌة الدقة التً تحمل اإلشارة فً بإرة الجهاز. فٌه جزءا  ضبٌال  من الدرجة حتى ٌمكن تركٌز
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لإلرسال مثل محطات بث القنوات الفضابٌة ، وممكن أن  امخصص امحطة البث من الممكن أن تكون مركز

المستخدم فً أجهزة تحدٌد المواقع  فكلمة محطة ال تعنً بالضرورة مبنى   تكون عبارة عن جهاز صغٌر مثل

 إنما مصدر اإلرسال.

 محطات االستقبال األرضٌة: -1

ٌَُكّبر اإلشارات فً   وتتكون محطة االستقبال من هوابً على شكل قطع مكافا تستقبل اإلشارات من القمر

هذه  وٌحولها إلى ترددات منخفضة ثم كابل محوري ٌمرر ٌستقبل اإلشارات ذات التردد العالً بإرته  ومحول

الصناعً توجٌها  ال ٌتجاوز  اإلشارات إلى جهاز االستقبال وٌجب أن ٌوّجه الهوابً األرضً بدقة نحو القمر

الموجات متناهٌة الدقة التً تحمل اإلشارة فً بإرة  الخطؤ فٌه جزءا  ضبٌال  من الدرجة حتى ٌمكن تركٌز

وكلما  ز المنزلٌةاالمحطات األرضٌة التً ُتستخدم فً االستقبال مثل محطات التلف ل العدٌد منوهنا .الجهاز

ناعً َصُغر قطر هوابً االستقبال المستخدم وٌمكن حالٌا  استقبال البث من طصازدادت قدرة اإلرسال للقمر اال

  .سم فقط 84و 44راوح قطرها بٌن تبهوابٌات ٌ األقمار الحدٌثة

 ةزٌاااسااتخدم لإلرسااال واالسااتقبال فااً الوقاات نفسااه ، كمااا فااً أنظمااة االتصاااالت الهاتفٌااة والتلفتمحطااات هناال 

:  زي المنزلٌاة التاً تتكاون ماناوأنظمة نقل المعلومات ومنها ما هو لالساتقبال فقاط مثال أنظماة االساتقبال التلفا

 وحدة خارجٌة ووحدة داخلٌة.

 الخارجٌة تتكون من: الوحدة

إلى مدخل وحدة خافض  هاوتجمٌعناعً طصٌقوم بعكس إشارات القمر اال (:Dishبق( )* هوائً الصحن )الط

 التردد.

تحتو  على مكبر منخفض التشوٌ  وخافض للتردد ٌقوم  (:LNB* وحدة خافض التردد منخفض التشوٌش )

 لٌمكن إرسالها خالل خط النقل المحوري إلى وحدة االستقبال الداخلٌة.الترددات  بتخفٌض نطاق

 دة االستقبال الداخلٌة وتتكون من:وح

 ٌقوم باختٌار التردد المطلوب. : Tuner* ناخب القناة 

 .إلى سلسلة من اإلشارات الرقمٌة  المضمنةٌقوم بكشف اإلشارة  * كاشف التعدٌل:

 

 .TDMAتقوم باستخالص القنوات المدمجة بتقنٌة  * وحدة فك الدمج:

 .حٌات مشاهدة القنوات إذا ما كانت مجانٌة أو مشفرة تقوم بفحص صال * وحدة المعالجة الرقمٌة:

 تقومان بتحوٌل إشارات الصوت والفٌدٌو الرقمٌة إلى إشارات تماثلٌة مرة أخر   * وحدتً الصوت والفٌدٌو:

 ز.الترسل إلى جهاز استقبال التلف                                  
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 فضابً. يزالنظام استقبال تلف ابسٌط اصندوقٌ امخطط ٌوضح( 44 - 3شكل )ال

 
 فضائً يزا( مخطط لنظام استقبال تلف21 -1الشكل )

 محطات التحكم: -4

ً ومن القمر االصطناعمن اجل التحكم فً موقع  هاومشغلٌاالصطناعٌة  األقمار أنظمةتستخدم من قبل شركات 

ناعً متابعاة  طصاالقمار اال ة موقافوظٌفتها متابع، و تنظٌم عمل القمر وتوزٌع الخدمات على المشتركٌن  اجل

وعاادة ٌوجاد لكال  أداء مهاماه أداء  صاحٌحا   مستمرة وضبط أجهزته وتصحٌح ماداره حاول األرض والتؤكاد مان

احتٌاطٌاة لمتابعاة الاتحكم باالقمر فاً حاال  أوقمر صناعً محطة تحكم ربٌسة  كما توجد محطات تحكم فرعٌاة 

   حدوث مشكلة فً المحطة الربٌسة.

 االصطناعًطة القمر ابوس واالستقبالرسال اإل 1-5

معلوماات الترسال االصطناعً إذ طة القمر ابوس واالستقباللإلرسال التخطٌطً ( ٌوضح الرسم 43 -3الشكل )

بمساعدة مجموعة من األجهزة تحول المعلومات إلى إشارات كهربابٌة بمساعدة مبدل  لالمستقبمن المرسل إلى 

تتغٌار باه  الاذيتتغٌار ثوابات اإلشاارات الكهربابٌاة حساب القاانون  .را تصاوٌر( كامٌ –المعلومات )مٌكروفون 

رجاة مان االذبذباة الحاملاة الخ بتضامٌنٌقاوم  مضامنالمعلومات األصلٌة وتوصل هذه اإلشارات الكهربابٌة إلى 

 المولد .

 

 االصطناعًطة القمر ابوس واالستقبالللرسال  التخطٌطً( الرسم 21 - 1الشكل )
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الفاراة حتاى  فًتنتشر  عالاإلرسال بشكل أمواج ذات تردد  هوابًطة ابوس المضمنةذلل تشع الذبذبات نتٌجة ل

 االصاطناعً.اإلشاارة المرسالة تانعكس علاى القمار  الخاارجًالفراة  فًالموجود  االصطناعًتصل إلى القمر 

طة اا ثم ترسل مان جدٌاد بوساالمثبت على القمر وٌقوم بتقوٌته االستقبال هوابًطة اوتعود لألرض و تلتقط بوس

فضاال المحطاة األرضاٌة اإلشاارة المرسالة  اساتقبال هاوابًٌستقبل  .اإلرسال الخاص بالقمر إلى األرض هوابً

)الضجٌج( تصفى هذه اإلشارة وتفصل عن التداخل ثم تقو  وبعد ذلل تكشف ثم  الخارجًإشارات التداخل  عن

 .تعود إلى أصلها وتوصل إلى المستلم  أيتبدل 

 ناعٌة طصواألقمار اال اإلعالم 1-6

ناعٌة فً مجال االتصاالت واسع والكثٌر من هذه االستخدامات جاءت تطوٌرا طصاستخدامات األقمار اال

مثل االتصاالت الهاتفٌة واتصاالت   وتوسٌعا لتقنٌات موجودة سابقة أو أنها تقنٌات عاملة بوسابل أخر

دون من ناعٌة وال نتخٌل وجودها طصفردت بها تقنٌة األقمار االوهناك مجاالت انالمعلومات واالنترنت . 

 :  ناعٌة  منهاطصاال األقمار

  ناعٌة.طصاال األقمارالبث التلفزٌونً عبر 

  ًناعٌة.طصاال األقماروالوقابع عبر  لألحداثالنقل الح  

 .ًاللقاءات الحٌة و التلفزٌون التفاعل 

  ٌة ناعطصاال األقمارتقنٌة تحدٌد المواقع عبرGPS . 

. و من البدٌهً أن اإلعالمٌةو العملٌة  اإلعالمفً ناعٌة طصاال لألقمارسنتناول كٌف أثرت هذه االستخدامات 

 : الحدث أوحل النشر للخبر اهذا التؤثر كان بشكل أساسً فً مر

لجمهور من ا أوسعفؤجهزة االستقبال للقنوات الفضابٌة أصبحت بسٌطة ورخٌصة الثمن نسبٌا مما ٌعنً فبة  -

 موجهة للجمهور المنتشر عبر العالم. اإلخبارٌةومناطق تغطٌة أكثر تشمل العالم بؤسره. فؤصبحت المادة 

ز سٌارات بث فضابً اللعدٌد من محطات التلف أصبح( تطورت كثٌرا واإلرسالتقنٌات البث الفضابً ) -

 .هاكل ضابًتتحرل بسهولة لمكان الحدث وتتضمن السٌارة المعدات الالزمة للبث الف

اللقاءات الحٌة مما  إجراءت لكل محطة فً مناطق عدٌدة من العالم  تمكن من استودٌوهافر اتو أصبحكما  -

 وفً تطور التلفزٌون التفاعلً. اىراءهم فً تعدد سأ

مٌة والبعثات العل اإلخبارٌةقللت من المخاطر لبعثات الوكاالت ناعٌة طصاال األقمارتقنٌة تحدٌد المواقع عبر  -

 (.41 - 3الحظ الشكل )والعلوم. لألخبارواالستكشافٌة . وهذا ٌسهم طبعا فً تغطٌة أوسع 
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 ناعٌة فً مجال االتصاالتطصمار االاستخدامات األق (24 - 1الشكل )

 

  العارضات المرئٌة البسٌطةالعارضات المرئٌة البسٌطة    77--11

العارضة هً أداة إلكترونٌه تعطً ضوء إلظهار المعلومات بشكل مربً ولذلل فان العارضات ممكان تقساٌمها 

معقادة  أخار وفباة  األداءحسب التعقٌد وهً عارضات غٌر معقادة فاً التصانٌع وهاً محصاورة بنوعٌن  على

 :اآلتًالشكل على ولذلك نستطٌع تقسٌم العارضات كبٌر وواسع  أداءذات التصنٌع و

 عارضات الشكل وهً التً تظهر لنا األرقام واألحرف. : أوال

 األحرف واألرقام . فضال عن اتصوٌرٌ عارضات الرسوم وهً أكثر تعقٌدا وباستطاعتها إعطاء شكال : ثانٌا

وتساتخدم فاً مجااالت واساعة  األداءوحادود  واألحارف رقااماأل إظهاارحسب طرٌقة بوٌمكن تقسٌم العارضات 

 :المطلوبة وهذه العارضات هً األحرف أومن عارضة هنا من اجل الحصول على الرقم  أكثروٌتم استخدام 

 القطع السبعة. اتعارضات ذو  -أ

 عارضات المصفوفة النقطٌة . -ب

محددة وان طرٌقة ترقٌم  اورموز ادم أرقام(  والتً تستخ40 –3عارضة القطع السبعة الموضحة فً الشكل )

 الرمز المطلوب. أوالداٌودات المضٌبة ٌكون لها نسق خاص لعرض الرقم 

نقاط مضٌبة  0( أي بعرض x 7 0( والذي ٌستخدم عارضة مصفوفة ذات تنقٌط )44 –3أما فً الشكل ) 

 نقاط مضٌبة لألرقام واألحرف. 7وبطول 

من العارضات هو الداٌود الضوبً والذي ٌتم من خالله إعطاء  هوأداءنوع وان الجزء الربٌس فً عمل هذا ال

 الحرف المطلوب وسٌتم توضٌح ذلل بشكل أوسع الحقا.  أوالرقم 
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 7×5قطع متشابهة  ( عارضة ذات اربع26-1الشكل )                    ( عارضة القطع السبع25-1الشكل )

   Seven Segments Displaysة ة شاشات العرض ذات القطع السبعشاشات العرض ذات القطع السبع    22--77--11

ٌصمم هذا النوع من شاشات العرض بعدة طرق، فالشاشاات القدٌماة التاً كانات  تساتخدم فتٌال اإلشاعال الرفٌاع   

بالمصباح تعمل على جهد عال وٌشع إضاءة بلون برتقالً. أما العارضات الفلورسنتٌة  أشبهلكل قطعة وهً ما 

ً ضوءا اخضر وتعمل على جهد واطا وهذا ما نالحظاه بالحاسابات تطورا فهً تعط أكثروالتً جاءت بشكل 

 الثناابًالٌدوٌة الصغٌرة. أما العارضات الشابعة فً وقتنا الحاضر فهً تعطً اللون األحمر وهً التً تستخدم 

جااءت التسامٌة  ومان هناا ناود نقطاة مشاتركة للكالاأل دللضاوء وٌعا امشاع اثنابٌا دالضوبً للعمل.  كل قطعة تع

إلاى  a( وهذه القطع من Common–Anode 7-segment Displayة بسبع قطع ذات أنود مشترل )بعارض

g   ًالمحاادد.هنال  للثنااابًوٌااتم إٌصااال الكاااثود إلااى الاادابرة لعماال االنحٌاااز  (أ 47– 3)موضااحة بالشااكل وهاا

الجهاد  صالإٌطرٌقة ، الحظ ( ب47– 3الشكل )كما موضح فً عارضات القطع السبعة ذات الكاثود المشترل 

 أناودمن هذه العارضات ذات القطع السبعة هل هً  التؤكدوٌجب  هذه القطع للحصول على الرقم المطلوب. إلى

 .األولىكاثود مشترل الن الجهد المطلوب فً الحالة الثانٌة عكس الجهد المطلوب فً الحالة  أممشترل 

 

 ك واآلنود المشترك( عارضات ذات القطع السبعة ذات الكاثود المشتر27–1) الشكل
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 Liquid Crystal Displays (LCD)عارضات السائل المتبلور   1- 1-7

 فإنهااعارضاات الساابل المتبلاور  أمااموضوع العارضات ذات القطاع  السابع والتاً تعطاً الضاوء  إلىتطرقنا 

قٌاس الرقمٌة من الضوء المحٌط بها بٌنما األجزاء األخر  تمتص الضوء. مثال على ذلل أجهزة ال اتعكس جزء

بٌنماا الرماوز المفعلاة واألرقاام  االتً تستخدم هذا النوع من العارضة ٌكون فٌهاا األسااس العااكس للضاوء فضاٌ

 لذلل ٌكون اخذ القراءات منها فً مكان مضًء. اتمتص الضوء لهذا فهً ال تشع ضوء

بلاور وهاً ذات أسااس فضاً عارضات السابل المتبلور الحدٌثة تادعى بعارضاات تاؤثٌر المجاال للساابل المت إن

 ( . 48 –3بؤحرف سوداء كما موضح فً الشكل )

 

 

 ( التركٌب الداخلً لعارضة السائل المتبلور28 –1) الشكل

 وطرٌقة عملها LCD عارضة الـ   1-7-1

هذه العارضة تتؤلف من طبقتٌن من الزجاج بساابل متبلاور خااص ٌوضاع باٌن طبقتاٌن. ٌوجاد اسافل الساطح  إن

ات معدنٌة غٌر مربٌة إلظهار الرموز أما الطبقة الزجاجٌاة الخلفٌاة فهاً ذات طبقاة معدنٌاة وخاالل العلوي رقاق

عملٌة تقطٌب الطبقة العلٌا والسفلى ٌتم انتقال التٌاار الكهرباابً خاالل الشاشاة . ٌاتم الساٌطرة علاى عارضاة الاـ 

LCD ( 48 –3خااالل إشااارة متغٌاارة ذات تااردد واطااا، الحااظ الشااكل )ذبذبااة   30ح الساافلً ٌسااتلم اللااو أن إذ

وتبادو مظلماة  eوبذلل ٌاتم تفعٌال القطعاة  180ºذبذبة بزاوٌة  30تستقبل تردد  eبالثانٌة موجة مربعة والقطعة 

مع اللوح الخلفً وباذلل ال تتحفاز وتكاون  هنفسالطور بذبذبة بالثانٌة  30فهً بتردد  dبؤساس فضً أما القطعة 

 بٌضاء أي غٌر مربٌة.

 القطع السبعة لتشكٌل األرقام المطلوباة إحد وهً  eنا ان القطعة المحفزة تكون مظلمة وهً القطعة لذا ٌتبٌن ل

 وبقٌة األساس تبقى بٌضاء وعلٌه فان هذا النوع من العارضات ٌتم اخذ القراءات منه فً مكان مضًء .  كافة
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ٌساتخدم فاً الحاسابات االلكترونٌاة استهالكه الضابٌل جادا للتٌاار لهاذا  ًومن مزاٌا هذا النوع من العارضات ه

والساعات الٌدوٌة وأجهزة القٌاس. وٌجب الذكر هنا ان هذا النوع من العارضات ذو انتشاار واساع وال ٌساتخدم 

 التٌار المستمر اذ ٌإدي هذا النوع من التٌارات إلى تلفه .

بؤسلوب تصانٌع آخار ٌعتماد وهنال أنواع أخر  من شاشات العرض والتً تستخدم السابل المتبلور أٌضا ولكن 

 (.49 –3على المرآة الخلفٌة كما فً الشكل )

 

 

 ( التركٌب الداخلً لشاشة العرض ذات السائل المتبلور 29–1الشكل )

المرآة الخلفٌة العاكسة للضوء المسلط من الواجهة األمامٌة أن نالحظ فٌها وشاشة عرض ذات السابل المتبلور 

المرشحة الزجاجٌة لٌمر  إلىٌمر بالطبقة المستقطبة العمودٌة ثم  إذلغرفة، مصدر ضوء موجود كضوء ا أيمن 

ما عمودي أتتجه البلورات بؤحد االتجاهٌن  إذالسابل المتبلور بٌن قطبٌن موجب وسالب  إلىالضوء خاللها ثم 

وطبقة  أفقً لتحجب الضوء.  والنتٌجة فان الضوء الخارج ٌمر خالل مرشحة زجاجٌة أولتسمح بمرور الضوء 

 مستقطبة أفقٌة لنحصل على الرقم المطلوب.

 TFT (TFT   LCD   Displays)عارضات السائل المتبلور من نوع  1-7-4

هاو الناوع القٌاساً  TFTفتكنولوجٌا الاـ  ransistorTilm Fhin Tوهً مختصر من بداٌة الكلمات    TFTالـ

 Laptopفزٌونٌاة وعارضاات الحاسابة المتنقلاة الحدٌث فً الوقت الحاضر فً مجاالت شتى منها الشاشاات التل

 وقد شاع استخدام هذا النوع من العارضات وذلل للمواصفات اىتٌة :. وأجهزة أخر 

 القابلٌة على إظهار الكتابة بشكل واضح . .2

 لها ألوان واضحة. .1

 القابلٌة على التكٌف مع السرعات العالٌة ذات الحركة السرٌعة . .1

 دقٌقة للصور المعقدة . القابلٌة على إظهار تفاصٌل .4
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 Flatتسمى أٌضا عارضات اللوح المسطح   ) TFTشاشات العرض من نوع السابل المتبلور ذات خاصٌة الـ 

Panel Display ( وقد استحدث هذا النوع بدال من النوع القدٌم )أنبوبة األشعة الكاثودٌةCRT ومن الجدٌر . )

 . TFTبلور تحمل خاصٌة الـ معظم شاشات العرض ذات السابل المت إنبالذكر 

  TFTفوائد شاشات العرض من نوع الـ   1-7-5

        وهااً كلمااة مدموجااة ماان كلمتااٌن  Pixelتفصااٌل دقٌااق لتكااوٌن الصااورة ٌاادعى بكساال  أوكاال عنصاار صااورة  

 (Picture Element  وهذا البكسل ٌتم السٌطرة علٌه عن طرٌق ترانزستور صغٌر جدا وقد تام تصانٌع هاذا )

ع من الترانزستورات مان خاالل تكنولوجٌاا متقدماه . ومان مواصافات هاذا الناوع مان الترانزساتورات بؤناه النو

هذا النوع من الشاشات تحمل كفاءة طاقة  أنٌحتاج إلى شحنة صغٌرة جدا لكً ٌعمل وبذلل ٌمكن االستنتاج من 

القابلٌة فً إظهاار صاورة واضاحة لها  TFTشاشات العرض من نوع الـ  إناكبر مقارنة  بالشاشات التقلٌدٌة . 

 (. Flicker Effectضمن ُسرع عالٌة جدا  وبمقدار ضبٌل جدا  من الومٌض ) تؤثٌر فلكر 

وهنال شاشات تدعى شاشات العرض ذات السابل المتبلور من النوع السلبً وهً شاشات لٌس لها القابلٌة على 

فااً عاادم االسااتجابة مااع الصااور ذات الحركااة  ( بساارعة عالٌااة وهااذه ماان الساالبٌاتRefreshإعااادة اإلنعااا  )

لهاا سارعة إنعاا  عالٌاة جادا لتظهار صاورة دقٌقاة التفاصاٌل  TFTالسرٌعة بٌنما شاشات العرض من نوع الاـ 

 ( .Multimedia( وكل إشكال متعدد الوسابط )Gamesواستخداماتها متعددة فً هذا المجال مثل األلعاب )

  TFTمن نوع الـ  المتبلورالسائل طرٌقة عمل شاشات العرض ذات   1-7-6

أكثر من  أوالسابل المتبلور تتكون من طبقة من السابل المتبلور وعلى طبقة  اتبشكل عام شاشات العرض ذو

وهذا النوع من  ،مواد أخر  أوالزجاج  أو( مصنوعة من البالستل Polarizing Layersطبقات مستقطبة )

لوحٌن من  أوالسابل البلوري ٌنحصر بٌن زجاجتٌن  أنبحٌث شاشات العرض لها تركٌب أشبه بالسندوٌج 

 البالستل.

 طرٌقة ظهور الصورة  7- 1-7

ر الصورة ـن عناصـمالٌٌن مالن طرٌق ـن خاللها عـل المتبلور تظهر الصورة مـات السابوشاشات العرض ذ

ذا البكسل ــن خاصٌة هــموة. ه نقطة دقٌقة على الشاشــ( وباإلمكان فهم البكسل على ان بكسل الدقٌقة  تدعى )

ه وذلل بسبب جهد كهربابً ـاه الضوء المار خاللـله القابلٌة على تغٌٌر اتج أنالمتكونة ضمن السابل البلوري 

ان الخاصٌة للضوء ــ( البكسل خالل شحنة كهربابٌة خارجٌة فStimulationة تحفٌز )ــمسلط علٌه ففً حال

 Two Polarizing) فمثال عندما ٌتم اصطفاف مادتٌن مستقطبتٌن تتغٌر الن الضوء ٌمر خالل البكسل،

Material مع بعضهما البعض فان الضوء ٌمر من خاللها. وعندما اصطفاف إحد  المواد المستقطبة بفرق )

ات ــدرجة مع األخر  فان الضوء عند هذه الحالة ٌنقطع وبذلل ٌمكن الحصول على درج 94زاوٌة مقدارها 

درجة.  94تبعا لتغٌٌر الجهد المسلط  وسنحصل عندها على زواٌا من الصفر الى الزاوٌة من الضوء المار 
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 أنالسابل المتبلور فً هذه األنواع من شاشات العرض ٌعمل عمل مستقطب دٌنامٌكً. أي  ؤننفهم ب أنوٌجب 

وهكذا نحصل على اتجاهه ٌتغٌر باستمرار طبقا للجهد المسلط علٌه أي ان الضوء ٌتغٌر باستمرار تبعا لذلل 

 .(44-3شدة ضوء تتغٌر فً كل لحظة طبقا للجهد المسلط. الحظ الشكل )

 

 ( الرسم التوضٌحً عن الخالٌا البلورٌة ضمن السائل البلوري10-1الشكل )   

 فً شاشات العرض الحدٌثة TFTشرح تفصٌلً لعمل الـ  1-7-8

التً ساعدت على تصنٌعها وعدد هذه الترانزستورات هنالل ترانزستورات دقٌقة جدا تبعا للتكنولوجٌا الحدٌثة 

ملٌون  403عقدة تحتوي على  47ضمن العارضة فمثال شاشة العرض ذات الحجم فً مساوٌا لعدد البكسل 

ملٌون ترانزستور الن كل ترانزستور ٌسٌطر على البكسل المخصص له،  403تحتوي أٌضا على أنها بكسل أي 

تغٌٌر اتجاه األجسام المستقطبة بسرعة عالٌة جدا  ًنوع من شاشات العرض هوفابدة الترانزستور فً هذا ال

 وسٌتم توضٌح ذلل .

 فعالة والفعالة الات السائل المتبلور غٌر وشاشات العرض ذ  1-7-9

    :( LCD  Non Active-فعالة )الات السائل المتبلور غٌر وشاشات العرض ذ -2

فااان الخالٌااا تعماال مثاال عماال  ذات السااابل المتبلااور الغٌاار فعالااة عنااد النظاار إلااى تكنولوجٌااا شاشااات العاارض 

المتسعات. فعند تسلٌط شحنة على الخلٌة فان السابل البلوري ٌنقلب إلى اتجاه واحد، وعند إٌقاف تجهٌز الشاحنة 

إلااى الخلٌااة  فانااه طوعٌااا ٌتراجااع جهااده تاادرٌجٌا وعنااد ذال فااان السااابل البلااوري ٌتراجااع ببطااا إلااى موضااعه 

صلً. الشاشات العارضة ذات السابل المتبلور السلبٌة غٌر قابلة لتوجٌه البلورة بسرعة كافٌة، وللتغلاب علاى األ

 ( . Active-LCDتم التوصل إلى نوع آخر من شاشات العرض ذات السابل المتبلور الفعال ) البطءهذا 

 :(Active-LCDشاشات العرض ذات السائل المتبلور الفعالة ) -1

من شاشات العرض ٌستخدم ترانزستورات لتإدي فعلٌا تغٌٌر توجٌه البلورات حٌث ان هذه الطرٌقة هذا النوع 

تعطً سٌطرة أسرع إلى خالٌا السابل المتبلور وبالطبع هنال أٌضا تعقٌد اكبر. من الظواهر التً نالحظها فً 

بالحركة  السٌماصور ( مع الBlurظهور غشاوة ) ًفعالة هالات السابل المتبلور غٌر وشاشات العرض ذ

تظهر فً شاشات العرض الفعالة بسبب استخدام  ال فإنهاما هذه الظاهرة أ( 44-3)، الحظ الشكل السرٌعة 

 ترانزستورات تعمل عمل مفتاح الكترونً سرٌع .
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 TFT( شاشة عرض السائل المتبلور 12-1الشكل )

من األلواح المستقطبة بفارق زاوٌة مقدارها  نالحظ وجود إضاءة  خلفٌة لٌمر الضوء خالل السابل عبر زوجٌن

درجة وتوجد طبقة الترانزستورات بعد اللوح المستقطب السفلً وعدد هذه الترانزستورات كما علمنا بعدد  94

 لكل بكسل ترانزستور خاص به. أن أي( Pixelالبكسل )

  TFTفً عارضات الـ  األلوانعرض   1-7-20

نتحدث عن طرٌقة  واىن، TFTت السابل المتبلور وطرٌقة عمل الـاوعمل شاشات العرض ذ إلىتطرقنا 

ثالثة  علىوظهورها على شاشة العرض، ففً شاشات العرض الملونة فان كل بكسل ٌقسم  األلوانعرض 

، األحمرالثالثة )اللون  األلوانلون من  إلظهاركل واحد من هذه البكسل الثانوٌة له القابلٌة وبكسل ثانوٌة، 

ٌمكن  األخر  واأللوان األساسٌة األلوانهً  األلوانهذه  إن(. وكما نعلم األزرق، واللون خضراألواللون 

 RGBمجموعة واحدة من الـ  أننفهم  آخربنسب معٌنة، بمعنى  األساسٌة األلوانعن طرٌق مزج  إظهارها

 األلوانلظهور بقٌة  ةاألساسٌ األلوانوهً  واألزرق واألخضر األحمر األلوانهذه  أحرفبداٌة  األحرف)هذه 

البكسل  أن(. ومن المالحظ هنا lueB, reenG, edRالمشتقة منها عن طرٌق مزج النسب بٌنها ) األخر 

العناصر اللونٌة  إنالثانوي هو صغٌر جدا مما ٌتعذر على العٌن البشرٌة من رإٌة ذلل بشكل منفرد، وبذلل ف

 بشرٌة كخلٌط من هذه األلوان.( تبدو للعٌن ال RGB Elementsالثالث على الشاشة )

  TFT - LCDمصدر الضوء الظاهر فً شاشات العرض من نوع الـ  1-7-22

القدٌمة وكذلل الصغٌرة التً تستخدم فً التطبٌقات البسٌطة مثل الحاسبات  TFTشاشات العرض من نوع الـ 

، وهذا النوع من  ( Reflective TFT) تستخدم نظام االنعكاس للحصول على الضوء وتدعى علمٌا فإنها

شاشات العرض ال ٌتضمن أي ضوء فً الواجهة الخلفٌة. والعامل المستقطب فً الجهة الخلفٌة لشاشة العرض 

لٌصبح هو  األمامٌة. وهذه الواسطة تعكس الضوء القادم من الواجهة TFTهو ببساطة طبقة مراٌا وراء لوح الـ

حٌز من المكان  أوفرها هً غرفة افان الشروط الواجب توالعارضة، لذلل  أوالشاشة  إلضاءة األساسًالضوء 

 ( . 44-3جٌدة لنحصل على الضوء المطلوب فً واجهة شاشة العرض هذه. الحظ الشكل ) إضاءة يذ
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 TFT( شاشات العرض ذو النوع 11-1الشكل )

 ثاهوتحدٌ( وبوجود مصدر ضوء لهاا تام تحاوٌر التصامٌم TFT- LCDبعد ذلل  صنعت شاشات عرض نوع )

هاً نفساها كماا و اإلضااءةلها وظٌفاة  أمامٌة إضاءة أوجانبٌة  إضاءة بإضافةمن شاشات العرض  آخرفً نوع 

 اإلضااءةالخلفٌة والفرق هنا فقط موقاع مصادر الضاوء. ففاً حالاة  اإلضاءةهو الحال فً شاشات العرض ذات 

وقاد صاممت هاذه الطرٌقاة  TFTلاـمان طبقاات ا األمام إلىقلٌال  أوٌوضع مصدر الضوء على الجانب  األمامٌة

وهاذا الضاوء ٌرتاد منعكساا مان العمال المساتقطب رجوعاا  TFTخالل لاوح الاـ  االضوء ٌعطً توهج أنبحٌث 

تساتخدم  ا( حالٌاTFT- LCDمعظم شاشات العرض من نوع ) إنالحظ الشكل .  األمامٌةخالل شاشة العرض 

باتجااه العاٌن البشارٌة  وٌضاًءة العارض خلفٌة ومصادر ضاوء موضاوع فاً الجاناب الخلفاً مان شاشا إضاءة

فً شاشات العرض الصغٌرة المستخدمة مثال فً التلفاون الخلاوي  أما، TFTمرورا بالوسط المستقطب للوح الـ

الحاسابة الٌدوٌااة ومصادر الضااوء فٌهااا ٌوضاع علااى طااول الجاناب لشاشااة العاارض . ومان شاشااات العاارض  أو

-Cold)الخلفٌة وتدعى مصباح فلورسنتً ذا الكاثود الباارد  ضاءةاإلذات  TFTالشابعة االستخدام هً نوع الـ 

Cathode Fluorescent Lamp) CCFL  الفلورسانت الطبٌعٌاة بحجام صاغٌر ومان فواباد  بؤنبوبة أشبهوهو

  .كلفة قلٌلة أي رخٌص الثمن ، وصغٌر الحجم وسهولة تغٌٌر المصباح فً حالة تلفه اتذ انهأهذه الطرٌقة 

من داخلها فلماذا ال نستطٌع  إنارةلها  TFTشاشة العرض ذات السائل المتبلور من نوع الـ  كانت إذا سؤال:  

 نرى أي شً على شاشة العرض فً ٌوم مشمس ؟ أن

،  همنع أو الضوء الخلفً بإرسالٌقوم  TFTالوسط المستقطب فً شاشة العرض نوع الـ  أنهو  الجواب :

 فإذاٌتنافس مع الضوء الخلفً،  أوٌتضارب  األمامٌةالواجهة  ولهذا فان أي ضوء براق على شاشة العرض من

المسلط على شاشة العرض قوي بشكل كاف فانه وببساطة ٌتغلب على ضوء الـ  األمامًكان ضوء الوهج 

Laptop  شاشات العرض وتكون النتٌجة اختفاء الصورة من على الشاشة وعدم رإٌتها.  أنواعكنوع من

 الغرفة. إضاءةم شاشات العرض االنعكاسٌة هو ضمن والطرٌقة المثلى الستخدا

 TFT- LCDلشاشات العرض نوع الـ  LEDالخلفٌة باستخدام الـ  اإلضاءة 1-7-21

الصاورة  إلظهاار( ٌبٌن طرٌقة انتقال الضوء من مصدر ضوبً خلفً عبر السابل البلوري 43 –3فً الشكل )

 وٌعتمد مصدر الضوء الخلفً على طرٌقة التصنٌع.
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 ( طرٌقة انتقال الضوء 11-1الشكل )                                        

 األفضالفً الوقت الحاضار فاان (  Laptop أنواع الحاسوب المحمول )من  مفضال اتختار نوع أن أردت وإذا

فاً هاذه الحالاة ٌكاون  LED  (Light Emitting Diode)الخلفٌاة باساتخدام  اإلضااءةتختاار ضامن ناوع  أن

التكنولوجٌااا الحدٌثااة باسااتخدام طرٌقااة  CCFLباادال ماان الااـ  LEDر الضااوء آت ماان مجموعااة ماان الااـ مصااد

المساطحة، وقاد شااع اساتخدام هاذه  األلاواحهاذا الناوع مان  إلضااءةالضروري  األبٌضحققت الضوء  LEDالـ

عالٌاة. القادرة الضامن مادٌات حارارة مختلفاة والمتاناة وكفااءة  اإلضااءة اساتقرار أهمهااكثٌارة  ألسابابالطرٌقة 

 أثناء فً تعمل على البطارٌة القابلة للشحن الن القدرة المستهلكة أجهزةشابعة االستخدام ضمن   أصبحتوبذلل 

 . Laptopهو حاصل فً الـ اكبر لالستخدام وهذا ما مدةاالستخدام قلٌلة نسبٌا وبذلل نحصل على 

 :LCDٌم شاشة عرض هناك بعض العوامل المهمة التً تؤخذ بنظر االعتبار لتقٌ

عنه بكلمة  بكسل ومثال على ذلل نقول  والعمودي معبر األفقًوهً البعد  :Resolution. دقة التفاصٌل 2

 وهو الحصول على تفاصٌل دقٌقة للصورة .  x 4441 748الرقم  

طوة فً حجم الخ األقصرهً المسافة بٌن مراكز بكسل عدد اثنٌن متجاورٌن، : Dot Pitch. خطوة النقطة 1

خطوة النقطة ربما تكون  أن إذفً رإٌة الحبٌبات. وتكون النتٌجة صورة حادة دقٌقة التفاصٌل.  األقلهو 

 مختلفة )اقل شٌوعا(. أووعمودٌا  أفقٌا هاالمسافة نفسب

  LCDالحجم فً شاشات العرض ذات اللوح المسطح للـ: Viewable Size. حجم الجسم القابل للرؤٌا 1

 Active Displayشٌوعا مساحة العرض الفعالة  األكثرة )وٌعرف فً شاشات العرض ٌقاس فً حالة قطرٌ

Area). ) 

. ووقت اإلضاءة أوالبكسل  ألوانوهو اقل وقت ضروري لتغٌٌر  :Response Timeاالستجابة  مدة. 4 

 BTB    (Blackفهو ٌقاس بـ LCDوقت ارتفاع ووقت هبوط فً عارضات الـ  على أٌضااالستجابة مقسم 

To Black )  أو GTG (Gray To Gray)  وهذا النوع من القٌاسات ٌجعل المقارنة صعبة لذلل اعتمد

 الصورٌة.  األلعاب( وهو وقت كاف فً ms44 تكون اقل من ) أنالزمنٌة  ٌجب  مدةالزمن. وال

 فً الثانٌة الواحدة. اإلنعا وهو عدد مرات  :Refresh Rate اإلنعاش. معدل 5

،  44:9،  0:1،  1:3االرتفاع ) مثال على ذلل  إلىوهً نسبة العرض  :Aspect Ratio . نسبة المظهر6

44:44 .) 
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 :  Input Ports. المداخل 7

 (. ( DVI . VGA . LVDS . Display Port . S- Video . and HDMIمثال على ذلل 

 :مالحظات مهمة 

 :رض هً كاىتًأعاله  والخاصة بشاشات الع فً المقصود  بالرموز االلكترونٌة

4  .Input Ports   التً تستخدم لدخول اإلشارات .كافة المداخل 

4 .Digital Visual Interface) DVI بنوعٌة صورة عالٌة التفاصٌل  هاوتقدٌم( مدخل عرض رإٌة رقمٌة

 .  Data Showذات اللوح المسطح وكذلل فً عارضة البٌانات   LCDالحاسوبوالتً تستخدم فً شاشات 

3.(Video Graphics Array) VGA   نقطة توصٌل ٌستخدم  40صفوف  ةمدخل عرض صوري ذو ثالث

 ز .االتلف أجهزة، وله دقه عالٌة فً الحاسوبلعرض الصورة من 

1.Low Voltage Differential Signaling ) LVDS  ًاإلشارات( مدخل ٌستخدم جهد صغٌر جدا ف ،

( والمدخل له الخاصٌة على Twisted Pair)  األزواجبرومة الم األساللذات الحاسوب  أجهزةوٌستخدم فً 

 .الحاسوبفً شبكات والسٌما سرعات عالٌة 

0  .S-VIDEO   ٌسمى   األحٌانفً بعضSeparatedVideo) )أحٌاناٌسمى  أو المعزولةالصورة  أي 

Super Video) 7  أطراف( وله توصٌلة ذات سبعة-PINS   المربٌة المركبة اإلشارةوٌستخدم . 

4 .High Definition Multimedia Interface) HDMI دقة تفاصٌل عالٌة للصورة وٌستخدم  و( وهو ذ

 .   GBPS 5 إلىفً عرض وتقدٌم صورة وصوت وذات عرض حزمة تصل 

 Visual plasma displays عارضات البالزما المرئٌة    21 -1-7

حالة غازٌة. وقد بحث  أوحالة سابلة  أوً حالة صلبة كفكره عامة عن البالزما فان المادة فً الطبٌعة توجد ف

فً الحالة الرابعة للمادة وسمٌت بعد ذلل عام  William Crookes)ً البرٌطانً ولٌم كروكٌز )بالفٌزٌا

 (.(Plasmaبالزما    4879

 من أعلىاقل من الصفر المبوي وهو صلب وحالة  حرارةفً درجة H2O ( ٌوضح حالة الماء 41 –3الشكل )

درجة مبوٌة وهً الحالة الغازٌة  444من  وأعلىدرجة مبوٌة وهً الحالة السابلة  444الصفر واقل من الـ 

االٌونات وااللكترونات تتحرل بشكل فإن وحالة البالزما الرابعة هً فً درجات عالٌة جدا  وفً هذه الحالة 

 مستقل وفً فضاء واسع.

 

 

 

 

 

 لبة والسائلة والغازٌة والبالزمااألربعة الصالماء  حاالت (14-3الشكل )
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     Plasma Lampمصباح البالزما   1-7-24

فً هذا المجال نوضاح بعاض الظاواهر المعقادة فاً البالزماا بماا فٌهاا التاوهج السالكً فاً المصاباح. وفاً هاذا 

بعد  وطؤاألحاالت الطاقة  إلىالناتجة هً عن طرٌق السٌطرة لاللكترونات فً حالة تحفٌز  األلوانالصدد تكون 

 عند وجود غاز محفز. األطٌافسنحصل على ضوء من  ولذللارتباطها باالٌونات 

حالاة مان حااالت  عادهفان البالزما عباارة عان غااز ماإٌن وباذلل ٌمكان  الكٌماوٌة أوٌة بفً الحاالت الفٌزٌاأما 

 لهذاو جزٌبه أوذرة  إلىوتكون غٌر مقٌدة  أكثر أوواحد حر  إلكترونالمادة فهذا الغاز المإٌن عبارة عن وجود 

 كهربابٌا لهذا فهً تتجاوب مع المجاالت الكهرومغناطٌسٌة .  فان الشحنات الكهربابٌة تجعل من البالزما موصال

( وتم تسمٌتها باسم صمام  (  William Crookesحالة المادة هذه اكتشفت من قبل العالم ولٌم كروكٌز  إن

علٌها بعض التطوٌرات من  وأجرٌتم  4879وكان ذلل فً سنة  اعٌةاإلشعبحالة المادة  أٌضاكروكٌز وسمٌت 

 .(  (Irving Langmuirمثل ارفٌل النكموٌر  آخرٌنقبل علماء 

  Plasma Screens شاشات البالزما   1-7-25

المساتخدمة فاً تنفٌاذ هاذه البارامج   السارعةالدقٌقاة وكاذلل زٌاادة  واألجهازةالتطور الذي حدث فً البارامج   إن

 ,HDTV , DTV, SDTV( مثال اساتخدام  )(High Resolution لإلظهااردقاة عالٌاة  إلىً هً بحاجة الت

DVD استخدام تكنولوجٌة شاشة البالزما والتً لها الفوابد الكبٌارة علاى الشاشاات التقلٌدٌاة إلى ( برزت الحاجة

 الكاثودٌة وكذلل شاشات السابل المتبلور( . األشعة أنبوبة)

 األحمر( ولكل بكسل ثالث خالٌا وهً  Pixelsالزما  على مجامٌع هابلة من البكسل ) وتحتوي شاشات الب

ومن خالل التطور العلمً الرقمً  أقطاب.وٌتم تحفٌز هذه الخالٌا بشكل مستقل عن طرٌق  واألزرق واألخضر

( Plasma Flat Panel Displayتم الحصول على شاشات عالٌة الجودة مثل شاشة اللوح المسطح البالزمً )

 انج. 4وال ٌزٌد سمكها عن  أكثر أوانج  44  إلىتصل  بؤحجاموهً 

 عمل شاشات البالزما  1-7-26

( وكما (Pixelsتكون واجهة الشاشة من عدد كبٌر جدا من البكسل  تحٌث  هانفس اىلٌةبتعمل شاشات البالزما 

ولكن ال ٌوجد شعاع الكترونً وال توجد  (األزرق األخضر األحمر) أساسٌة ألوان ثالثةذكرنا سابقا فلكل بكسل 

 Fluorescentفلورسنتٌة ) إضاءةالثالثة فً كل بكسل من خالل  األلوانالشاشة الفسفورٌة ولكن ٌتم تولٌد هذه 

Lights )اللون المطلوب وبذلل  إنتاجضوء الفلورسنت ومن خالل التحكم بدرجة شدة كل ضوء ٌتم  أن إذ

 الفلورسنت عن طرٌق البالزما.  تتكون الصورة. وٌتم تولٌد ضوء

ٌن وتكون ذرات هذا الغاز منزوعة االلكترونات وٌصبح هذا الغاز من اٌونات ؤلهذا فالبالزما عبارة عن غاز مت

داخل مجال كهربابً كبٌر فً موجبة الشحنة والكترونات سالبة الشحنة وفً ظروف خاصة مثل وجود الغاز 

الطرف السالب  إلىالطرف الموجب واالٌونات  إلىلكترونات تجاذب اال إلىجهد عال ٌإدي ذلل  يوذ

تحرر طاقة على شكل فوتونات ضوبٌة كما هو الحال فً  إلىفتصطدم االلكترونات مع االٌونات مما ٌإدي 

الغاز الموجود فً شاشة البالزما مكون من ذرات النٌون وذرات الزٌنون  إن.  لإلضاءةالفلورسنت الطبٌعً 



 80 

ونات المتحررة بمد  الترددات فوق البنفسجٌة التً ال تر  بالعٌن ٌتم استخدامها للتحفٌز وعلٌه فان الفوت

الخالٌا المحصورة  آالفوالحصول على فوتونات بالتردد المربً. تتوزع ذرات النٌون وذرات الزٌنون على 

 4 األمامًلزجاجً ( وٌتصل باللوح ا 40 –3كما مبٌن فً الشكل  ) 4واللوح  4بٌن لوحٌن من الزجاج اللوح 

 قطب ٌسمى بقطب  4( وٌتصل باللوح الزجاجً الخلفDisplay Electrodeًقطب ٌسمى قطب العرض )

( وبالتالً تصبح كل خلٌة ضوبٌة تحتوي على ذرات النٌون والزٌنون Address Electrodeالعنونة )

 والعنونة من الخلف. األمامومحاطة بٌن قطبً العرض من 

 

 ٌب شاشة البالزما( ترك15-1الشكل )

( لتكون بٌن الخلٌة  MGOتحٌط مادة عازلة بقطب العرض ومغطاة بطبقة واقٌة من مادة اوكسٌد المغنٌسٌوم ) 

ٌتم التحكم  إذخاص للشاشة  حاسوب فٌهٌن الغاز فً داخل أي خلٌة ٌتحكم ؤ، وعملٌة تاألمامًواللوح الزجاجً 

فٌحدث التفرٌغ الكهربابً فً تلل الخلٌة. إن فرق الجهد بٌن  فً الشحنة الكهربابٌة على القطبٌن المتعامدٌن

هذٌن القطبٌن المتعامدٌن ٌجعل من مرور تٌار كهربابً فً الخلٌة والتً تحتوي على غاز النٌون والزٌنون 

كهرومغناطٌسٌة )فوتونات( فوق البنفسجٌة وبذلل تعمل هذه  أشعةبالزما لٌطلق  إلىٌن الغاز وٌتحول ؤفٌت

وق البنفسجٌة على تحفٌز المادة الفسفورٌة للخلٌة الضوبٌة لتعطً ضوء فً المد  المربً. وخالل ف األشعة

 أنالخالٌا الضوبٌة المختلفة ٌمكن  إلى الحاسوبالتحكم فً شدة تٌار النبضات الكهربابٌة الموجهة من خالل 

( فً الصورة وهو ذو دقة  Pixelكل بكسل )  إلىوهذا التحكم ٌصل  األساسٌة األلواننحصل على خلٌط من 

 درجة. 444درجة رإٌا  إلىالشاشة لتصل  إلىعالٌة مهما كانت الزاوٌة التً ننظر بها 

  مزاٌا وعٌوب شاشات البالزما  1-7-27

 :  أهمهاالشاشات بمزاٌا خاصة عن باقً الشاشات  هذهتتمتع 

 تعلٌقها على الجدران . سم وبذلل ٌمكن 40وزن الشاشة خفٌف ومسطحة تماما وسمكها ال ٌزٌد عن  - أ

 زاهٌة ودقة عالٌة .  وألواندرجة وصورة واضحة  444 إلىزاوٌة الرإٌا كبٌرة ٌصل   - ب

دون القلااق ماان ماان بالمجاااالت المغناطٌسااٌة التااً حولهااا لااذلل ٌمكاان اسااتخدام نظااام ساامعً عااال  تتااؤثرال  - ج

 المجاالت المغناطٌسٌة . 

 .درة تصنٌعٌة وتكنولوجٌة معقدة ومتقدمة وذات كلف عالٌة : تتطلب ق فإنهاعٌوب شاشات البالزما أما 
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 ؟القمر االصطناعًوضح ما المقصود ب :2س

 األقمار االصطناعٌة.حل تطور اتكلم باختصار عن مر :1س

                                                             ؟ االصطناعٌة األقمارنطاق تغطٌة ب ما المقصود :1س

 دون أن ٌسقط على األرض ؟من كٌف ٌستمر القمر االصطناعً فً مداره  :4س

 ؟ ، وضح ذلل أكثر من طرٌقةعلى األقمار االصطناعٌة تقسٌم ٌمكن  :5س

 ؟ تتكون أقمار االتصاالت والبث اإلذاعً والتلفازي مما :6س

 ؟ مكونات نظام االتصال الفضابًما  :7س

 ونة لألقمار االصطناعٌة .وضح باختصار الوحدات الربٌسة المك :8س

 كٌف ٌستطٌع القمر الصناعً تنظٌم عدة اتصاالت و إدارتها فً الوقت نفسه ؟ :9س

 ؟ كٌف تعمل محطة البث األرضٌة :20س

 . ٌوضح نظام االستقبال التلفازي الفضابً اصندوقٌ اارسم مخطط :22س

 اخلٌة بؤنظمة األقمار االصطناعٌة ؟مكونات وحدة االستقبال الدلوضح باختصار مع الرسم الصندوقً : 21س

 تكلم مستعٌنا بالرسم اإلرسال واالستقبال بوساطة القمر االصطناعً . :21س

 ؟ ما خصابص االتصاالت عبر األقمار االصطناعٌة :24س

 . التخطٌطًاالصطناعً ؟ اشرح ذلل مع الرسم طة القمر ابوس واالستقبالاإلرسال  كٌف ٌتم :25س

 ؟ تقسٌم العارضاتوكٌف ٌمكن ،  العارضةعرف :26س

 . شاشات العرض ذات القطع السبعةتكلم عن   :27س

 . ؟ وضح ذللعارضات السابل المتبلورما المقصود ب :28س

 . Liquid Crystal Displays (LCD)ة  اذكر مكونات عارض  :29س

 . TFTعارضات السابل المتبلور من نوع  اشرح باختصار :10س

  . بسبب بعض المواصفات، اذكرها وذلل TFTرضات قد شاع استخدام عال :12س

 ها ؟طرٌقة عمل؟ وما  TFTفوابد شاشات العرض نوع الـ ما  :11س

 .شاشات العرض ذات السابل المتبلورفً طرٌقة ظهور الصورة وضح  :11س

 . فعالةالتكنولوجٌا شاشات العرض ذات السابل المتبلور غٌر اشرح  :14س

 . TFTفً عارضات الـ  األلوانعرض  كٌف ٌتم  :15س

 ؟ ، اذكرها LCDهنال بعض العوامل تإخذ بنظر االعتبار لتقٌٌم شاشة عرض :16س

 ؟ شاشات. وما هً مزاٌا هذا النوع من العمل شاشات البالزماوضح  :17س
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 تمهٌد :

ال جدٌدا مهما فاً تطاور دخول شركات خدمات اإلنتاج والبث التلفزٌونً الفضابً إلى اإلعالم الجدٌد عام مثلٌ

 والبرامج التلفزٌونٌة بشكل خاص، إذ أدخلت هذه الشركات مع مطلع القرن الحادي القنوات الفضابٌة بشكل عام

التاً  Satellite News Gathering ( S.N.G والعشرٌن تقنٌات اتصالٌة متقدمة باعتماد ماا ٌعارف بخدماة )

تقنٌاة هاذه الخدماة ماع األقماار االصاطناعٌة بموجاب تارددات باث وتتعامال  .نقلها إلى أي مكان فً العاالم تسهل

السٌاساٌة وغٌرهاا  لنقل التغطٌات اإلخبارٌة وتوفٌر المضامٌن المرتبطة بالتعلٌقات والتحلٌالت واستقبال فضابً

كاان لتضٌف خدمات إعالمٌة مهمة للقنوات الفضابٌة ولقد  من تلل المتعلقة باألحداث المهمة للبرامج التلفزٌونٌة

تطاور أشاكال البارامج  التقنٌة الجدٌدة التاً حادثت فاً مجاال اإلنتااج التلفزٌاونً الماردود الكبٌار فاً لإلمكانٌات

 .هاومضامٌنالتلفزٌونٌة 

 أنواع اإلرسال التلفزٌونً  4-2

 اآلتٌة : الطرق ٌتم اإلرسال التلفزٌونً عبر 

 نظام الدائرة التلفزٌونٌة المغلقة :  -أ 

وصاٌل أساالل كهربابٌاة باٌن عادد مان الغارف أو القاعاات فاً مكاان محادد ) رقعاة جغرافٌاة ٌقوم على أساس ت

 محددة ( وقاعة إلقاء المحاضرات أو الندوات أو عرض األشرطة. 

 نظام الدائرة التلفزٌونٌة المفتوحة : -ب 

 يألساتودٌو المجهاز ذٌتم فٌه اإلرسال فً الهاواء لتساتقبله هوابٌاات األجهازة المساتقبلة وفٌاه ٌاتم اإلرساال فاً ا

 الكفاءة العالٌة واإلمكانات المتعددة فً اإلضاءة والتصمٌم وأجهزة التقاط الصور ومكبرات الصوت .

 Closed Circuit Television (CCTV) الدائرة التلفزٌونٌة المغلقة  4-1

مباشارة إلاى  ثر ٌتم التوصاٌلإن أبسط أشكال الدابرة التلفزٌونٌة المغلقة تتكون من كامٌرا تلفزٌونٌة واحدة أو أك

فااً التلفزٌااون تسااتخدم أجهازة و. (4-1الحااظ الشاكل )،عان طرٌااق كٌابالت أو وسااابل السالكٌة  بعضاها الاابعض

ا خاصة عان طرٌاق دوابار مغلقاة ، إذ ٌمكان عارض درس ٌلقاى علاى  المدارس والجامعات لغرض تقدٌم دروس 

 وٌسااعد مغلقاة.تلفزٌونٌاة من خاالل دابارة  طلبة صف معٌن لطالب آخرٌن فً حجرات أخر  فً الوقت نفسه

المستشافٌات لمراقباة مثل استخدامه فً  على مراقبة العدٌد من األشخاص فً وقت واحد المغلقة الدابرةتلفزٌون 

        المرضى.
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 لتلفزٌون لالمغلقة مكونات الدائرة أحد أبسط  (2–4الشكل )

 

  مكونات الدائرة التلفزٌونٌة المغلقة

 

 .( 4 - 1) الشكلالحظ  :اىتٌة من األجهزة المغلقة التلفزٌونٌة الدابرة تتكون

 . التصوٌر مٌراتاك من عدد -4

 . الصورة علٌه تظهر  Monitor استقبال تلفزٌونً جهاز -4

 . وإخراجها الصور لمزج جهاز3- 

 .Digital Video Recorder  ( DVR ) فٌدٌو تسجٌل جهاز4- 

 . األجهزة لتوصٌل  Coaxial Cable الكٌبالت من مجموعة 5-

 

 مكونات الدائرة التلفزٌونٌة المغلقة (1 - 4الشكل )

 losedC ircuitC elevisionT (CCTV)  المغلق نظام المراقبة 1 -4

عبارة عن أبسط صور أنظمة المراقبة التً تسمى بشبكات المراقبة التلٌفزٌونٌة المغلقة وٌتكون هاذا النظاام مان 

 امٌرات باختالف أنواعها وأشكالها ٌتم مراقبتها من خالل شاشات المراقبة.مجموعة من الك

إن أهاام مااا ٌمٌااز هااذا النظااام المتطااور هااو سااهولة االسااتخدام  ومرونااة التعاماال معااه وٌمكاان القااول أن أحااد أهاام 

ام من أي ممٌزات هذا النظام هو متابعة ما ٌرصده عبر الكامٌرات من خالل اإلنترنت إذ ٌمكن الدخول إلى النظ

 مكان ورإٌة ما تراه الكامٌرا أو ما سجلته فً وقت سابق.
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الدابرة التلفزٌونٌة المغلقة )أو تلفزٌون الادابرة المغلقاة ( عباارة عان منظوماة مراقباة بكاامٌرات فٌادٌو ، بحٌاث  

 (.3 - 1) الشكلالحظ  .تنقل الكامٌرات إشاراتها إلى شاشة

 

  (CCTV) نظام المراقبة  (1 - 4الشكل )

فً األمااكن  عن طرٌق استخدام روابطها الالسلكٌة من نقطة إلى نقطةالغرض من هذه المنظومة هو المراقبة و

، المسااتودعات والمطااارات مراكااز التسااوق  التااً تحتاااج إلااى المراقبااة مثاال البنااول ،الفنااادق ، المستشاافٌات ،

زدحااام وإرسااال تنبٌهااات حااول والكشااف عاان اال والمنشااآت العسااكرٌة ، وكااذلل حركااة الماارور فااً الشااوارع

 (.1 - 1) فً الشكلموضح هو كما  الحوادث

 

 تلفزٌون الدائرة المغلقة اتاستخدامبعض  (4 - 4الشكل )

ٌسااتخدم تلفزٌااون الاادابرة المغلقااة كااامٌرات الفٌاادٌو لنقاال اإلشااارة إلااى مكااان محاادد علااى مجموعااة محاادودة ماان 

شااارة ال تنتقاال عباار الهااواء علااى الاارغم ماان أنهااا قااد تسااتخدم المااراقبٌن. وٌختلااف عاان البااث التلفزٌااونً ألن اإل

   .نقطة إلى نقطةمن وصالت السلكٌة 

ٌتم تخزٌن فتكنولوجٌا الدوابر التلفزٌونٌة المغلقة ٌمكن أن تعمل بشكل مستمر أو مراقبة حدث معٌن فقط. و 

 الستخدامها فً وقت الحق. باستخدام لقة المغ من الدوابر التلفزٌونٌة  التقاطها  ٌتم   واللقطات التً التسجٌالت 

 (PVR) أو مسجل فٌدٌو شخصً Digital Video Recording  (DVR) جهاز ٌسمى مسجل فٌدٌو رقمً

 .هذه األجهزة خاصة لتسجٌل الفٌدٌو فً شكل رقمً 

ه لفتارة والتحكم بها والرجوع إلى التسجٌل وحفظ الكامٌرات ٌتٌح لنا عرض CCTV نظام كامٌرات المراقبة الـ

على شاشة العرض و إعداد  الكامٌرات من الزمن ونستطٌع من خالل برنامج العرض والتحكم إن نتحكم بمواقع

بالتسااجٌل فضااال عاان بااه نرغااب  الااذيالزمنٌااة ماان الٌااوم  الماادةنظااام اإلنااذار عنااد حاادوث أي طااارئ وتحدٌااد 
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بتوجٌه الكامٌرا إلاى  الكامٌرات هذا النوع منالكامٌرات المتحركة إذ ٌقوم  ذات الرإٌة اللٌلٌة وهنالل الكامٌرات

 (.0 - 1) الشكلكما موضح فً  .المكان الذي نرٌده و تقرٌب األجسام

 
 الكامرات المتحركة (5 - 4الشكل )

 

 أنواع كامٌرات المراقبة

 

 .In Door  ة. كامٌرات داخل2ٌ

 .Out Door . كامٌرات خارجٌة 1

 الشكل، الحظ  PTZ  Pan–Tilt–Zoom Camera )ها متحرل ) ومن Fixed CCTV ومنها كامٌرات ثابتة

(1 - 4). 

 

 

  PTZ   المراقبةات كامٌرأنواع مختلفة ل (6 -4الشكل )

 :ما ٌأتًٌجب مراعاة  الكامٌرات عند اختٌار

 : نوع الكامٌرا  -

NTSC  :صورة ثابتة ونقٌة   . 

PAL    :.صورة متذبذبة عند اإلضاءة العالٌة 

  Television Lines .اختصار لـ TVL ح وتقاس بما ٌسمىدقة الوضو - 

  mm lenses . قاس بـٌحجم العدسة و - 

 Lux .قاس بما ٌسمى ٌعمل األشعة تحت الحمراء للتصوٌر اللٌلً و  -

 . Mمسافة التصوٌر بالمتر  -
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صاوٌر اللٌلاً كاان الت Lux وكبر حجم العدسة كانت الصورة أفضل وكلما قل قٌااس TVL كلما زاد  : مالحظة

 . أنقى

 : CCTVالكامٌرات تصنٌف

 كاآلتً :و (7- 4الشكل ) ستة أصناف وذلك بالرجوع إلى إلى CCTV الكامٌرات ٌمكن تصنٌف

 ( . DOMEٌرات القبة المستدٌرة الـ  ) العادٌة وكام الكامٌرات -4

 .  Day and Night التً تتكٌف مع تغٌر شدة إضاءة المكان Auto iris ذات العدسات الكامٌرات -4

 .التً تعمل فً اإلضاءة الخافتة الكامٌرات -3

 .  PTZ Pan/Tilt/Zoom )المتحركة )  الكامٌرات  -1

 . وٌة والحرٌقالمقاومة للماء والعوامل الج الكامٌرات -0

 . التً ٌتم توصٌلها مباشرة إلى الحاسوب أو السوٌت  الكامٌرات -4

 

 

 CCTV الكامٌرات تصنٌف (1 - 4الشكل )

  IP Camera) )  rotocol CameraP  nternetI عبر بروتوكول اإلنترنت المراقبة كامٌرات 4-4

من تعمل بمفردها  فهًالكامٌرا نظام كامل  دتع إذمجال كامٌرات المراقبة  فًمن أحدث التقنٌات  التقنٌةهذه  دتع

تعمال  الكهربابٌاة مصدر الطاقةو الشبكةبل ٌدون الحاجة إلى كروت أو أجهزة إضافٌة بمجرد أن توصل إلٌها ك

الشاابكة المحلٌااة أو الشاابكة العالمٌااة  فااًمكااان سااواء  أيبكاال سااهولة وتسااتطٌع مشاااهدتها والااتحكم بهااا ماان 

(Internetوٌعد ذلل من أهم ما ٌمٌزها فضال عن أنها لدٌها إمكانٌات ) يفٌدٌوال تسجٌلال جهاز (DVRنفسا )ه 

الهااتف أجهزة  باستخدامتتمٌز بها األنظمة العادٌة وكذلل ٌمكن مراقبتها  التًمن تسجٌل وغٌرها من الممٌزات 

 الجدٌدة. واألجهزة اللوحٌةالنقال 



 89 

ٌمكن متابعة سٌر األعمال فً المنشؤة من داخل المكتاب أو مان أي مكاان مان خاالل شابكة االنترنات كماا ٌمكان 

 .تسجٌل األحداث لمدة طوٌلة تتعد  الشهر

 

  كامٌرات المراقبة الذكٌة 

لفٌدٌو الرقمٌة هنال تقنٌات متقدمة ومتطورة فً عالم كامٌرات الفٌدٌو المختلفة. ولكننا سنتطرق لكامٌرات ا

 التً تستخدم للمراقبة. إن كامٌرات الفٌدٌو العادٌة المعروفة بـ Smart Digital Video Camera الذكٌة

CCTV Camera     لتسجٌل األحداث وللمراقبة فً معظم المنشآت الحكومٌة والخاصة  فقطتستخدم.  

 بٌارة كماا هاو الحاال بالنسابة لكاامٌرات الاـالكامٌرا الذكٌاة لهاا محاسان كثٌارة مان أهمهاا عادم اساتهالل طاقاة ك

CCTV Camera  إذ إنها ال تعمل إال عند وجود شخص أو حركة أو صوت. إذ ٌوجد فٌها عدد من الحساسات

ذات التطبٌقات المختلفة. فهنال حساسات تعتمد على األشعة صممت لكشف حركة األجسام ومن ثم تبدأ الكامٌرا 

علٌااه ومتابعتااه. عنااد ابتعاااد الهاادف عاان نطاااق الكااامٌرا فإنهااا ترساال إشااارة  فااً التحاارل تجاااه الهاادف والتركٌااز

المجاااااورة لمتابعااااة الجساااام المتحاااارل وتحدٌااااد مكانااااه. هااااذا النااااوع ماااان الشاااابكات ٌاااادعى  الكااااامٌرات إلااااى

  Smart Camera Networks . الذكٌة الكامٌرات شبكات

حدٌث إلى حد ماا. إذ إنهاا  الكامٌرات هنال نوع أخر ٌعتمد على كشف الصوت ومتابعة مصدره هذا النوع منو

التعرف على مصدر األصاوات المختلفاة. علاى سابٌل  Voice Recognition صممت بطرٌقة تعتمد على مبدأ

إطالق نار فإن الكامٌرا تعرف أن هنال صوت إطالق رصاص، ومن ثم تبدأ العمل وتحدٌد  المثال: إذا كان هنا

المتصاالة بالشاابكة وماان هنااا تااتم متابعااة مصاادر  الكااامٌرات مكااان الصااوت ومتابعتااه وإرسااال إشااارة إلااى جمٌااع

  .الصوت

الذكٌااة ٌعماال علااى حاسااة الشاام لمعرفااة نااوع المااادة المتطاااٌرة فااً الجااو وقااد  الكااامٌرات النااوع الثالااث ماان

لمجال متقدمة جدا  وتوجاد األبحاث فً هذا اوللتفرٌق بٌن روابح السوابل والغازات المختلفة.  الكامٌرات صنعت

كامٌرات متطورة وحدٌثة ولكنها تحاط بسرٌة عالٌة نظرا  الستخدامها فً المصانع الكٌمٌابٌة والمنشآت النووٌة. 

فاً  الكاامٌرات خدام هاذهفاً األساواق، ولكنهاا لٌسات ذات تقنٌاات عالٌاة. وٌمكان اسات الكاامٌرات قد توجد هاذهو

  .المنشآت الصناعٌة التً تنتج غازات أو عناصر سامة أو مشتعلة

  التلفزٌون الكابلً 4-5

المرساالة للتلفزٌااون ماان  الرادٌااو تااردد للمشاااهدٌن عاان طرٌااق إشااارات التلفزٌونٌااة هااو نظااام لتزوٌااد القنااوات

بخالف الطرٌقاة التقلٌدٌاة والتاً تكاون عان طرٌاق الجاو  الكٌبل المحوري أو عن طرٌق األلٌاف البصرٌة لخال

هاذه الطرٌقاة مساتخدمة أٌضاا  فاً غٌار مجاال التلفزٌاون مثال  .الهاوابً )موجات الرادٌاو( والتاً تتطلاب وجاود

 . ، واإلنترنت فابق السرعة، واإلرسال الهاتفFMً إذاعة  برامج
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 Community Antenna TV(   CATV) أو كما ٌسمً التلفزٌون الهوابً المشترل زٌون الكٌبلًٌعتمد التلف

علااى بااث اإلشااارات التلفزٌونٌااة عباار أسااالل باادال ماان إرسااالها عباار موجااات الهااواء الكهرومغناطٌسااٌة وتنتقاال 

 اإلشارات التلفزٌونٌة عبر الكٌبالت من مكان ىخر مثل خطوط الهاتف .

إلرسال عدد كبٌر مان قناوات التلفزٌاون إلاى كال  اسلكٌ الكٌبلً بإمكانٌات متعددة بما ٌجعله بثٌحظً التلفزٌون ا

و لكن اإلشارات تكون مشفرة بحٌث نحتاج إلى جهاز الرسٌفر لٌفل شفرتها وٌحولها  من المنازل وأماكن العمل

   القنوات فقط.إلى إشارة تلفزٌونٌة تدخل إلى جهاز التلفزٌون من خالل مدخل الهوابً إلى إحد

بإمكانٌة الوصول للتجمعات السكانٌة الصغٌرة التً ال ٌستطٌع الباث الهاوابً للتلفزٌاون الكٌبلً ٌتمٌز التلفزٌون 

حدٌثا أصبح ٌتم التركٌز علاً جاودة الخادمات المقدماة مثال األفاالم الحدٌثاة و البارامج والتقلٌدي الوصول لها . 

 .داخل المدن الكبٌرة التً ٌوجد بها بث تلفزٌون هوابًفً ى هم فً انتشار الخدمة حتسأالحصرٌة مما 

تستقبل شركات التلفزٌون الكٌبلً البارامج التاً تبثهاا علاى الهاواء ) دابارة مفتوحاة ولاٌس كٌبال ( محطاات تقاع 

داخل المنطقة التً تخدمها شركات الكٌبل أو بالقرب منها ، كما تصل إلاٌهم بارامج أخار  مان خاالل الموجاات 

هاذه  ىأو من خالل أقمار االتصال ، وقد تضاٌف شاركات التلفزٌاون الكاابلً إلا  Microwaveهٌة القصرالمتنا

المحطات برامجها المنتجة وهً محلٌة ، وبعد ذلل تعٌد بث هذه البرامج المتنوعة مرة أخر  إلى مشتركٌها من 

 خالل الكٌبل . 

 :اصة لتتمٌز عن التلفزٌون التقلٌدي ومنها ٌقدم تلفزٌون الكٌبل العدٌد من الخدمات أو التقنٌات الخو

 ( : Home Box Officeخدمة هوم بوكس أوفٌس )  -4

( التً عملت على إمداد شابكات الكٌبال بؤشارطة  HBOظهرت شركة هوم بوكس أوفٌس )  4974فً عام 

تخدام لكٌبل باساألفالم السٌنمابٌة وتغطٌة األحداث الرٌاضٌة. وقدمت بعد ذلل خدماتها لألفراد عبر شركات ا

 .طرٌقة الكٌبل مدفوع األجر

 :The Warner Amex Qubeخدمة )وارنر أمٌكس كٌوب ( التفاعلٌة  -4

وهً خدمة تفاعلٌة تمكن المشترل من تحدٌد خٌاراته فً العرض مما ٌعطً خصوصٌة فً الباث وذلال ٌاتم 

  بالتواصل مع حاسوب مركزي ٌتحكم فً البث.

 : Cable News Network (CNNشبكة أخبار الكٌبل ) -3

 وهً خدمة إخبارٌة متخصصة على مدار الساعة مع شبكة مراسلٌن واسعة.

 الخارجً للمحطات التلفزٌونٌة  عربة النقل والبث 4-6

هً وسٌلة لنقل الحدث من أرض الواقع إلى المشاهد فً بٌته أو محل عمله أو فً أي مكاان آخار بعاد أن تتلقاى 

 مٌرات المنتشرة التً تم نصبها ووضعها فً موقع الحدث بعد دراسة الموقع من أجل اإلشارة المنقولة من الكا

تؤمٌن تغطٌة شاملة تجعل المشاهد ٌعٌ  الحدث وكؤنه فً الموقع. وذلال باساتخدام األجهازة والمساتلزمات التاً 

 خارجً هذه وحدةتإدي إلى نجاح عملٌة النقل ومن بٌنها عربة النقل أو البث الخارجً. وتكون عربة النقل ال
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أو النظاام  أو الرقماً تحكم تلفزٌونً متكاملة متحركة وأستودٌو متنقل ٌعمل بؤنظمة مختلفة مثل النظاام التمااثلً

.وهااً ماان الوسااابل الناجحااة للوصااول إلااى المجتمااع وزٌااادة عاادد  HighDefinition(HD) فااابق الجااودة

تابعااة نهابٌااات كااؤس العااالم واأللعاااب االولمبٌااة المشاااهدٌن ماان خااالل االهتمااام بمااا ٌبحااث عنااه المشاااهد مثاال م

 . (8 - 1واألحداث العالمٌة لحظة وقوعها .الحظ الشكل )

 

 

 عربة النقل الخارجً للمحطات التلفزٌونٌة (8 - 4الشكل )

( ٌرتبط ماع الكاامٌرات التاً 9 - 1تحتوي عربة النقل فً داخلها على أستودٌو متكامل كما موضح فً الشكل )

مكان الحدث وتتابع كل اللحظات وتنقلها مباشرة أو عن طرٌق تسجٌل الحدث وبثه فً وقت آخار أو  تتوزع فً

 تسجٌل الحدث ومن ثم معالجته وبثه كما فً البرامج المسجلة فً موقع معٌن أو المسلسالت والتمثٌلٌات

 . 

 

 عربة النقل الخارجً الموجود داخل ( أستودٌو الصورة والصوت9 - 4الشكل )

وٌختلف حجم عربة النقل وتتنوع تجهٌزاتها باختالف استخداماتها وتبعا لنوع الحدث المطلوب تغطٌتاه  وكاذلل 

خبااار اىنٌااة الساارٌعة ال تحتاااج إلااى تفصااٌل طبٌعااة الخباار أو الحاادث المطلااوب نقلااه فالسااٌارة الصااغٌرة لنقاال األ

وتصوٌر كثٌر على عكس األحداث الكبٌرة مثل نقل مباراة كرة قدم أو بطولة رٌاضٌة والتاً تختلاف عان تقنٌاة 

نقل األخبار المباشرة بفعال التقادم التقناً الحاالً إذ ٌمكان لعرباة النقال أن تباث إلاى القمار االصاطناعً مباشارة 

ألحداث الرٌاضٌة إلى كامٌرا نقل عن طرٌاق الطاابرات مثال بطاوالت الازوارق السارٌعة وأحٌانا تحتاج بعض ا

  .وسباقات الفورموال 
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 :بما ٌأتًوتتلخص استخدامات عربة النقل الخارجً 

 . تغطٌة األخبار والبرامج والفعالٌات الدٌنٌة الفعالٌات الرٌاضٌة .4

 . والندوات تصوٌر ونقل الحفالت الغنابٌة والمهرجانات والمإتمرات .4

 

  التجهٌزات الخاصة لعربة النقل الخارجً 

  : إن عملٌة النقل الخارجً تحتاج إلى تجهٌزات من اجل استكمال الصورة إذ تحتاج عملٌة النقل إلى

وسابل االتصال والماٌكروفونات ومنصات ورافعات وشاشات ومعدات صاوت والاربط ماع القنااة الناقلاة ومولاد 

 :  المعدات ضمن غرف معدة لهذا الغرض وهًكهربابً، وتكون هذه 

        غرفااة الااتحكم بالصااوت وغرفااة الااتحكم بالكااامٌرات وغرفااة الفاادٌو وغرفااة المونتاااج وغرفااة الااتحكم الهندسااً

 . (44 - 1الشكل ) الحظ. وغرفة تحكم األستودٌو وإعادة اللقطات

 

 من الداخل ( عربة النقل الخارج20ً - 4الشكل )

 

 :خمسة أقسام علىلنقل الخارجً من الداخل تنقسم عربة ا

كافاة هو القسم األساسً إذ ٌعمل المخرج وأمامه وسابل االتصاال الاداخلً والخاارجً :( قسم التحكم اإلنتاج2ً

وفنااً مااازج الصااورة وأمامااه جهاااز الماازج ، ومساااعدو المخاارج والمنتجااون ومشااغل مولااد الخطااوط الرقمااً 

 ات المراقبة وهً تماثل غرفة تحكم أستودٌو بكامل تجهٌزاتها .وٌجلسون جمٌعا أمام مجموعة من شاش

وٌرافقه  كافة ؤعمال الصوتبٌجلس فٌها مهندس الصوت أمام مازج الصوت للتحكم   :( قسم التحكم بالصوت1  

 .أحد مساعدٌه. وأمامه شاشات مراقبة للصورة لٌتمكن من ضبط الصوت تبعا لما ٌراه على الشاشة

 .وسٌرفٌرات التسجٌل الرقمً وإعادة بث المادة المسجلةكافة وفٌه تجهٌزات الفٌدٌو  :( قسم الفٌدٌو1

 .إذ ٌجلس مدٌر التصوٌر وأمامه جمٌع معدات التحكم بالصورة : ( قسم التحكم بالكامٌرات4

 .إذ ٌجلس مهندس العربة وأحد مساعدٌه للتحكم فً األداء الفنً الشامل للعربة  :قسم التحكم الهندسً (5
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 عملٌات النقل الخارجً   

  
هو عملٌة نقل مباشر ألحداث مهمة وفورٌة تجري خارج األستودٌو وال ٌمكن إعادتها  النقل الخارجً المباشر:

مرة ثانٌة مثل المبارٌات الحاسمة أو احتفاالت األعٌاد أو المناسبات العسكرٌة أو الطقوس الدٌنٌة وتتم عن 

المزودة    Satellite News Gathering( S.N.Gقمر االصطناعً )طرٌق سٌارة تصوٌر اإلخبار عبر ال

بجمٌع مستلزمات البث المباشر وٌبدو البث وكؤنه مشابه للبث المباشر من داخل األستودٌو والفرق الوحٌد هو 

موقع التصوٌر، وٌتم البث عن طرٌق إرسال حزمة اإلشارة إلى القمر االصطناعً الذي ٌرسلها بدوره إلى 

التلفزٌونٌة مباشرة أو إلى الهواء مباشرة وهنالل نقل خارجً غٌر مباشر ٌتم بوساطة عربة النقل المحطة 

الخارجً التً تكون شبٌهة باألستودٌو المتنقل وتتشابه أٌضا   مع سٌارة نقل األخبار عبر األقمار الصناعٌة 

(S.N.G.   ولكنها لٌست معنٌة بالبث المباشر تقنٌا   أو وظٌفٌا ) 

 عدد من المالحظات ٌجب التأكد منها قبل القٌام بالبث الخارجً المباشر وهً:هناك 

 كشف موقعً لمكان الحدث. 40

 رسم مخطط أولً لتوزٌع الكامٌرات وأجهزة اإلضاءة والصوت. 40

 التؤكد من مصادر الطاقة )الكهرباء، المولدات(. 30

 . جودة تكفً الحاجةموقع سٌارة البث بالنسبة لمكان الحدث، والتؤكد من أن األسالل المو 10

مالحظة الضوضاء والمعوقات التً قد تنشؤ أثناء النقل المباشر )منبهات السٌارات، زاوٌة سقوط أشعة  00

 . الشمس، الجدران العاكسة للضوء، األبواب الصغٌرة، الشبابٌل الكبٌرة(

 . الحصول على الموافقات األصولٌة 40

طلوبة فضال عن األشرطة والكٌبالت والبطارٌات فحص أجهزة البث والتصوٌر وغٌرها من التقنٌات الم 70

 . ومحوالت الشحن والعدسات وعواكس اإلضاءة

 ( Micro wave transmissionالبث الماٌكروي )الماٌكرووٌف  4-7

فر أجهزة اٌستخدم فً النقل التلفزٌونً المباشر أما من خالل نقل إشارات الكامٌرا الصورٌة والصوتٌة إذ تتو

ولة ومجهزة ببطارٌة ٌمكن تثبٌتها على الكامٌرا إلى عربة النقل الخارجً أو إلى سٌارة إرسال صغٌرة محم

( السٌما إذا كانت المسافة بٌن الكامٌرا المرسلة أو المحطة المستقبلة لٌست بعٌدة جدا S.N.Gتصوٌر األخبار )

إرسال الماٌكرووٌف ٌشبه أو من خالل هذه السٌارة إلى المحطة التلفزٌونٌة وعبر القمر االصطناعً وجهاز 

 (.44-1الحظ الشكل ) الصحن الالقط من حٌث الشكل مع اختالف بسٌط فً األجزاء وطرٌقة العمل
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 (  البث الماٌكروي22 - 4الشكل )

ألجل التقلٌل من نسبة التداخل والتشوٌ  الناشا من المحطات األخر  التً ربما تشارل فً تغطٌة الفعالٌة 

ر ترددات عدٌدة تسمى الترددات الذكٌة أو السرٌعة وهً ترددات خاصة بكل محطة ولكن فٌمكن البث عب هانفس

هذا اإلجراء ال ٌفلح دابما فً إنهاء مشكلة البث عبر الماٌكرووٌف من الكامٌرا إلى عربة النقل بسبب التداخل 

رة أقو ، لذا ٌفضل إشا يوالتنافس الذي ٌحصل بٌن المحطات التً تلجؤ إلى استخدام نظام ترددات أسرع وذ

اعتماد جهاز إرسال ماٌكروي أكثر قوة فً إشارته ٌمكن تثبٌته على حامل ثالثً األذرع ووضعه ضمن مسافة 

حركة الكامٌرا وبهذا نستطٌع العمل على مسافة بعٌدة عن سٌارة نقل األخبار باستخدام سلل قصٌر نسبٌا  من 

 حصول على كفاءة إرسال عالٌة.ال من ثمالكامٌرا إلى جهاز إرسال الماٌكرووٌف و

فر خط واضح اأما عملٌة إرسال اإلشارة من سٌارة نقل األخبار إلى المحطة فهً أطول واعقد نسبٌا  وتتطلب تو

ولهذا تعد البناٌات العالٌة  ةمستقٌم وطلإلرسال وخال من المعوقات الن إشارة الماٌكرووٌف تنتقل بخط

ة وفً بعض األحٌان فان اإلشارة ال ترسل إلى المحطة بل مباشرة إلى والجسور والجبال معٌقة إلرسال اإلشار

جهاز اإلرسال وٌتم التغلب أو التقلٌل من هذه المشكلة عبر تؤسٌس توصٌالت ماٌكروٌة عدٌدة تسمى 

 تمتلل المحطات التلفزٌونٌة العمالقة فً وحول تلل المعوقات.  بااللتفاف  اإلشارة  لنقل  المصغرة  الموصالت 

لمدن الكبٌر المهمة إعالمٌا )مرحالت ماٌكروٌة دابمة( تنصب فً مواقع إستراتٌجٌة مهمة تمكن سٌارات النقل ا

الخارجً بمختلف أنواعها الثالث )سٌارات نقل األخبار، عربات النقل الخارجً ، السٌارات اإلنتاجٌة الضخمة( 

حٌانا ٌتم اللجوء إلى استخدام الطابرات نقطة موجودة فً ارض الحدث وأ ةمن إعادة إرسال اإلشارة من أٌ

المروحٌة )الهلٌوكوبتر( كمحطات ترحٌل ماٌكروٌة فً حالة عدم قٌام تلل التؤسٌسات الدابمة بؤداء العمل 

المطلوب وضعف كفاءتها لسبب من األسباب وهذه المرحالت الماٌكروٌة الدابمة ٌمكن أن تستثمر فً بث 

تم اإلفادة منها لمراقبة الطقس تكامٌرات المنصوبة فٌها بشكل دابمً والتً الصور الفٌدٌوٌة الملتقطة عبر ال

تحتوي األقمار على أجهزة إرسال  الٌومً أو الزحام المروري أو غٌرها من األحداث الضرورٌة للمشاهدٌن.

وهً جزء  (KU-Bandوالى الحزمة الثانٌة ) GHz( 8 – 4)بالترددات    ( C-Bandإلى الحزمة األولى )

 . K-Bandة ــأسفل الحزم GHz(14.5 – 11.2)لمد  ترددات المٌكرووٌف  ن الطٌف الكهرومغناطٌسٌةــم
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وٌمكن تحوٌل احد  اإلشارتٌن إلى األخر  بٌنهما داخلٌا  من خالل القمر االصطناعً ذاته. وعادة ما ٌتم وضع 

ضمن فً ض وٌتحرل القمر كم عن األر 34444أقمار االتصاالت المخصصة لإلرسال فً مدار ٌبعد بحدود 

هذا المدار بشكل متزامن مع حركة األرض وبذلل ٌبقى فً الموضع المخصص له من اجل سهولة إرسال أو 

 لٌه .الٌه وكلما ابتعد عن هذا المدار ازدادت صعوبة التقاط اإلشارات منه وااستقبال اإلشارات منه أو 

الٌة نسبٌة )لإلرسال واالستقبال( إذ تقوم بالبث باتجاه تمتلل أقمار البث المباشر أجهزة إرسال ذات طاقة عو

األطباق المنزلٌة التً تستقبل مختلف اإلشارات المرسلة وتنقلها إلى جهاز االستقبال الموجود فً المنزل الذي 

  .( KU-Bandٌعٌد بثها على شكل صورة للمشاهدٌن وهذا البث المباشر ٌعمل وفق حزمة )

  وساطة األقمار االصطناعٌةالبث التلٌفزٌونً ب 8 -4

 تستخدم إحد  طرٌقتٌن فً نقل البرامج التلفزٌونٌة عبر األقمار االصطناعٌة :

تعتمد على نقل البرامج مان موقاع لموقاع بحٌاث ٌاتم اإلرساال مان مكاان االساتقبال إلاى مكاان  : األولى الطرٌقة

وربٌاة عان طرٌاق وصالة صااعدة إلاى القمار آخر، مثل التقارٌر اإلخبارٌة التً ٌتم إرسالها فً إحد  الادول األ

مدٌنة عربٌة مثال إذ ٌمكن إما إذاعة التقرٌر على الهواء  ةالصناعً ثم ٌرتد االتصال من القمر الصناعً إلى أٌ

 .مباشرة أو تسجٌله على أشرطة فٌدٌو وإذاعته فً وقت الحق

المحطاة األرضاٌة فاً مكاان ماا ثام ترتاد  تعتمد على نقل البرامج إلى القمر االصطناعً عبار الطرٌقة الثانٌة :

اإلشارة من القمر الصناعً إلى منطقة جغرافٌة شاسعة بحٌث ٌتم استقبالها بشاكل مباشار مان خاالل العدٌاد مان 

أجهزة االستقبال التلفزٌونٌة فقط وٌمكن أن ٌتم هذا االستقبال من خالل محطات تلفزٌونٌة تقدم البرامج نفسها فً 

أو شبكات التلفزٌون الكٌبلى التاً تعٌاد توزٌاع اإلشاارات التلفزٌونٌاة علاى المساتقبلٌن فاً  مواقع أو مدن مختلفة

 (.44 - 1. الحظ الشكل )مناطق صغٌرة نسبٌا أو إلى التلفزٌونات التً لدٌها هوابٌات استقبال البث المباشر

 

 

 عادة بثهاإ ناعً ثمطص( نقل اإلشارة من مركز البث األرضً إلى القمر اال21 - 4الشكل )
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وٌعٌاد بثاه مارة أخار  لكال  تردد معاٌن ٌساتقبله القمار االصاطناعً ىتقوم قناة العراقٌة  ببث قنواتها عل : مثال

 . األجهزة التً تتمكن من استقبال اإلشارة

  : الصورة التوضٌحٌة كاىتً

  مالٌٌن المستقبلٌن والمستخدمٌن  ==> القمر االصطناعً  ==>قناة العراقٌة   

 : الموازٌة تقنٌا الصورة

  ثم تحوٌل اإلشارة إلى وحدة البث بالقمر االصطناعً وحدة االستقبال فً القمر االصطناعً ==> مركز البث

  جهاز المستقبل ==>

 : ( وكاىت43ً - 1الصورة التوضٌحٌة للترددات موضحة فً الشكل )

ثم التحوٌل لوحدة البث  الصطناعً وحدة استقبال بالقمر ا ==> تبث على الترددات الصاعدة >وحدة بث ==

 أجهزة االستقبال  ==البث على الترددات الهابطة>==

 

 التسلسل من البث الى االستقبال(21-4الشكل )

 (  Antennasالهوائٌات ) 9 -4

 عبار تنشار مان موجاات الكهرومغناطٌساٌة الطاقاة ٌحاول الاذي االتصااالت نظاام مان الجازء ذلال هً الهوابٌات

ٌمكن تعرٌف الهوابً على أنه أي جهاز ٌحول و .السلكٌا   الفراة فً تنتشر كهرومغناطٌسٌة موجات إلى األسالل

 اإلشارات االلكترونٌة إلى موجات كهرومغناطٌسٌة أو بالعكس بفعالٌة وبؤقل الخسابر باإلشارات. 

شاارات الكهربابٌاة التاً التً تقوم بتحوٌل اإل اإلرسالٌتم تولٌد الموجات الكهرومغناطٌسٌة  باستخدام هوابٌات  

(  إلاى موجاات كهرومغناطٌساٌة تنتشار فاً الفضااء. وٌاتم التقااط هاذه Transmitterتغذ  إلٌها مان المرسال )

التً تقوم بتحوٌلها إلى إشارات كهربابٌة مرة ثانٌة  االستقبالالموجات المنتشرة فً الفضاء عن طرٌق هوابٌات 

 . (41 - 1) لشكلاحظ ال (Receiverلتسلمها إلى المستقبل )
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 السلكً اتصاالت لنظام مبسط رسم (24 - 4) الشكل

 وتمتاز الهوابٌات ببساطة تركٌبها إذ ٌمكن ألي سلل أو سطح معدنً إشعاع الموجات الكهرومغناطٌسٌة

د ٌعُ حسب الغرض الذي صنعت من أجله. وبولكن الهوابٌات العملٌة لها أشكال وأبعاد معٌنة تحدد  هاوالتقاط

وتعتمد  هاأو استقبالٌستطٌع الجهاز بث اإلشارة  دونه لنمن بً من أهم أجزاء أجهزة اإلرسال واالستقبال فالهوا

والهواتف الخلوٌة واألقمار االصطناعٌة  التلفزٌونعلٌه كل أجهزة اإلرسال و االستقبال مثل أجهزة الرادٌو و

  (.40-1الحظ الشكل ) غٌرهاو

 

 هوائٌات مختلفة(25-4الشكل )

 

 Antenna Characteristics خصائص الهوائٌات    

 

قبل تصمٌم الهوابً ٌجب أن نعرف خصابصه لتحدٌد مجال عمله. وتشترل معظم الهوابٌات فً هذه 

 الهوابٌات بها توصف التً للخصابص هنا التطرق سٌتموالخصابص سواء كانت هوابٌات إرسال أو استقبال. 

 : الخصابصومن أهم هذه  وصفاتها أدابها حٌث من

 : Radiation Pattern( نموذج ) نمط ( اإلشعاع 2

ضامنها  فاً ٌمثال االتجاهاات التاً ٌعمال الخاارج مان الهاوابً تمثٌل بٌانً لشكل اإلشاعاع الالسالكًعبارة عن 

، إذ ٌكون له شكل معٌن واتجاه معٌن عن طرٌقه نستطٌع تحدٌد أماكن استقبال اإلشارة.إذ الهوابً بشكل أفضل 

 . داخل هذا النمط اإلشعاعًفً استقبال اإلشارة فً المناطق الواقعة ٌمكننا 

توضٌح كٌفٌة توزٌع الطاقة الصادرة من لنمط اإلشعاع ألي هوابً ٌحدد مساحة التغطٌة للفضاء الحر وإن 

     . ( ٌوضح نموذج الهوابً العمودي واألفق44ً – 1الهوابً الشكل )
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 ودي واألفقً( نموذج الهوائً العم26 –4الشكل )

 :Gain (G)( الكسب )التكبٌر ( 1

مقٌاس لكفاءة ومقادرة الهاوابً علاى تركٌاز الطاقاة الخارجاة مناه فاً مسااحة اقال إذ اناه إذا ركازت الطاقاة فاً 

. وهاو نسابة أقصاى كثافاة إشاعاع لهاوابً التجااه معاٌن إلاى مساحة معٌنة زادت جودة اإلشارة فً تلال المنطقاة

( dBوابً القٌاسً عند االتجاه نفسه و بالقدرة الداخلة نفساها. ٌقااس عاادة بالدٌسابل )أقصى كثافة إشعاع من اله

 ( هو صفر.Isotropic Antennaوٌمكن أن ٌكون بقٌمة سالبة ، وقٌمته فً الهوابً القٌاسً )اٌزوتروبل 

 .  ( Beam Widthوكلما زاد كسب الهوابً كلما قل ما ٌسمى بعرض الشعاع )

 :Directivity (D)االتجاهٌة( 1

 االتجاهٌة تعرف على أنها نسبة أقصى كثافة إشعاع إلى معدل كثافة إشعاع الهوابً. 

 : Antenna Efficiency( كفاءة الهوائً 4

 الكفاءة للهوابً تعرف على أنها النسبة المبوٌة للقدرة المشعة من الهوابً إلى القدرة الكلٌة الداخلة للهوابً.

 :  Input Resistance ( مقاومة الدخل5

هً مقٌاس لقٌمة مقاومة الهوابً عند مداخله ومن المفروض أن تكون تلل القٌماة مناسابة لقٌماة مقاوماة الخارج 

والكٌابالت  لكاً ٌاتم نقال أكبار كمٌاه ممكناه مان طاقاة اإلشاارة، للكٌبال الاذي ٌساتخدم فاً نقال اإلشاارة للهاوابً

 اوم . 344م و او 70اوم و 50 الموجودة فً السوق غالبا لها مقاومات 

 : Polarization( االستقطاب ) القطبٌة ( 6

 واألفقٌة   Vertical ة الرأسٌة ــاالستقطاب للهوابً ٌحدد اتجاه الهوابً فً اإلرسال أو االستقبال مثل القطبٌ

Horizontal  والدابرٌة Circular( ًوٌعرف استقطاب الهوابAntenna Polarization على انه اتجاه )

 بوساطة الهوابً. بحٌث ٌكون هوابً اإلرسال واالستقبال  أو المستلمة والتوافقٌة المرسلة  لكهربابٌة الموجات ا

فً  أو مابال اوافقٌ اعلى الشكل: استقطاب خطً ٌتضمن عمودٌ حتى ٌتم استقبال اإلشارة جٌدا بالقطبٌة نفسها

 (  47 – 1البٌضاوي والشكل )  زاوٌة،استقطاب غٌر خطً ٌشمل قاعدة الٌد الٌمنى والٌسر  وأٌضا ةأٌ

وال بد من القول من أن أي هوابً ٌمكن أن ٌستخدم لإلرسال واالستقبال وأن جمٌع مواصفاته تبقى ٌوضح ذلل. 

 كما هً فً الحالتٌن. 
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 لهوائًااستقطاب  (27–4الشكل )

 

  Antenna Classificationتصنٌف الهوائٌات 

 

 ٌمكن تصنٌف الهوائً على أساس:

 : Frequencyتردد ال -2

 VLF التردد الواطا جدا :

 LF التردد الواطا :

 HF التردد العالً :

 VHF التردد العالً جدا :

 Microwave الموجة الماٌكروٌفٌة :

 Millimeter Wave Antenna الموجة الملٌمترٌة :

 السلل ، طبق مكافا )الصحن(، الهوابً الشرٌطً. : Apertureالفجوة أو البؤرة  -1

 نصف كروي. ،أالتجاهً،هوابًهاجمٌع خطً)أفقً، عمودي(، االتجاهات :Polarizationاالستقطاب -1

 هوابً االٌزوتروبل ، هوابً جمٌع االتجاهات، هوابً نصف كروي. : Radiationاإلشعاع -4

 التصنٌف على أساس التردد: /أوال

، هوابً التردل  Triatic antenna( :مثل هوابً المشعات العمودي، هوابً الترٌاتلLF, VLFهوابً ) .4

Trideco antenna  . 

 ( :هوابٌات المشعات )األحادٌة والثنابٌة القطب، الهوابٌات المتجهة(.MFهوابٌات ) .4

(: الهوابً المعٌنً، الهوابً األحادي القطبٌة المخروطً، هوابً ثنابً القطبٌة المخروطً، HFهوابٌات ) .3

 . هوابً ثنابً القطبٌة المروحً

، الهوابٌات الحلزونٌة، هوابٌات  Yagi-Uda antennas( : هوابً ٌاغً اوداUHF, VHF) هوابٌات .1

 . الركن العاكس، هوابٌات الصحن )القطع المكافا(... الخ

 . ( : هوابٌات الصحن )القطع المكافا(، هوابٌات البوق الهرمEHF, SHFًهوابٌات ) .0
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 : Aperture Antennasهوائٌات البؤرة  /ثانٌا

 البإرة ترسل وتستلم الطاقة من بإراتها مثل:هوابٌات 

 .Wire Antennasهوابٌات السلل  .4

 .Horn Antennasهوابٌات البوق  .4

 .Parabolic Reflective Antennaهوابً الصحن العاكس  .3

 .Cassegrain Antennaهوابً كاسجرٌن  .1

 :Wire Antennas الهوائً السلكً  -2

إذ ٌمكن ألي سلل معادنً  أن ٌعمال كهاوابً إرساال أو اساتقبال ولكان تتمٌز الهوابٌات السلكٌة ببساطة تركٌبها 

فً كثٌر من التطبٌقات ٌتطلب األمر استخدام أسالل بؤشكال وأطاوال مختلفاة للحصاول علاى مواصافات محاددة 

(الماراد   هو سالل ٌبلاغ طولاه نصاف طاول الموجاة )  هاوأشهرللهوابٌات. إن أبسط أنواع الهوابٌات السلكٌة 

 إلتقاطها.  بثها أو

وٌتم ربط خط النقل بهذا الهوابً عند منتصافه وذلال بعاد قطعاه إلاى نصافٌن وٌسامى هاذا الناوع هاوابً نصاف 

أوم ولهذا السبب نجد  70( وتبلغ مقاومة هذا الهوابً Half-Wave Dipole Antennaالموجة ثنابً القطبٌة )

مع هاذا الناوع مان الهوابٌاات عناد ربطهاا  تتواءمأوم لكً  70من خطوط النقل لها معاوقة ممٌزة تبلغ  اأن كثٌر

مع السلل وٌقل تادرٌجٌا إلاى أن  بها. وفً هذا النوع ٌكون البث أو االستقبال أعلى ما ٌكون فً االتجاه المتعامد

التاً ٌكاون الباث  هااجمٌعٌصل إلى الصفر فً االتجاه الموازي للسلل ولذا ٌستخدم هذا الهاوابً فاً المرساالت 

أو فااً المسااتقبالت التااً تلااتقط إشاااراتها ماان االتجاهااات  هاااجمٌعجاهااات الموازٌااة لسااطح األرض فٌهااا فااً االت

 (48 – 1الشااكل )كمااا فااً أجهاازة إرسااال واسااتقبال البااث الرادٌوٌااة والتلفزٌونٌااة والهواتااف الخلوٌااة.  هاااجمٌع

  .ٌوضح صورته ومخططه ومخطط إشعاعه

 

 ثنائً القطب ونموذج إشعاعه) 28 – 4الشكل )

الموضحة صورته  Monopole Antennaمثل الهوابً أحادي القطبٌة  للهوابً السلكً ٌوجد أشكال أخر و

(. وٌمكن أن ٌكون الهوابً السلكً على شكل هوابً حلقً أي 49 – 1ومخططه ومخطط إشعاعه فً الشكل )

 .ابرٌة أو حلقة مستطٌلةعلى شكل حلقة د
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 شعاعهوائً أحادي القطب ونموذج إ)29 –4الشكل )

 

  الهوائٌات المصفوفة

( لزٌادة قدرة الهوابٌات فً البث أو االستقبال من اتجاه واحد Array Antennasتستخدم الهوابٌات المصفوفة )

وفً هذه الهوابٌات ٌتم استخدام عدد كبٌر من الهوابٌات ثنابٌاة القطبٌاة مرتباة علاى شاكل مصافوفة توضاع هاذه 

مساافات محاددة.  وٌاتم تحدٌاد اتجااه الباث أو االساتقبال مان خاالل تحدٌاد  الهوابٌات بشاكل متاواز وٌفصال بٌنهاا

المسافات الفاصلة بٌن الهوابٌات والكٌفٌة التً ٌتم بها تغذٌة هذه الهوابٌات بالتٌارات من حٌث قٌم هذه التٌاارات 

سااتقبال وأطوارهااا بالنساابة لبعضااها الاابعض. وماان أبسااط أنااواع الهوابٌااات المصاافوفة هااً النااوع المسااتخدم ال

(  نسابة للمختارعٌن الٌاباانٌٌن Yagi - Uda antennaٌاودا  ) -اإلشارات التلفزٌونٌاة والمسامى هاوابً  ٌااغً

 (.44 – 1الذٌن اخترعا هذا النوع . الحظ الشكل )

 

 ( هوائً  ٌاغً ومخطط إشعاعه10 - 4الشكل )

الل أخار  تسامى عاواكس وموجهاات ٌاغً بكثرة فً التلٌفزٌون إذ ٌوضع مع الداٌبول عادة أسا هوابً ٌستخدم

فإذا كان طول السلل اكبر من الداٌبول ٌسمى )عاكس( وإذا كان اقصار ٌسامى )موجاه( إذ ٌقاوم العااكس بعكاس 

 اإلشارة على الداٌبول وٌقوم الموجه بتركٌز اإلشارة على الداٌبول وذلل لتحسٌن كفاءة اإلرسال واالستقبال.

 : ( الهوائً البوق2

 امنفتح للخارج أو متسع للخاارج. لاه القابلٌاة علاى أن ٌشاع إشاعاع ه( موجا)مرشد ن عده دلٌالهوابً البوق ٌمك

فً فضاء مفتوح مجهز بحٌث ٌكون ضٌق مان طارف ومفتاوح مان الطارف اىخار وكلماا كانات مسااحة مقطاع 

بً ( والهااواPyramidوٌوجااد أشااكال عاادة منااه كااالهوابً الهرمااً ) فوهتااه كبٌاارة كاناات االتجاهٌااة لااه عالٌااة

 ( ٌوضح نماذج من هوابً البوق ومخطط اإلشعاع له.  44-1(  . والشكل )Conicalالمخروطً )



 012 

 

 نماذج مختلفة من هوائً البوق ونموذج إشعاعه  (4-21)الشكل 

 

هذه الهوابٌات مالبمة لالستخدام فً الطابرات والرادار والمحطات األرضاٌة لألقماار االصاطناعٌة ، وصاممت 

أجل االساتخدام فاً التارددات العالٌاة. الهوابٌاات البوقٌاة غالباا ماا تساتخدم كهوابٌاات ابتدابٌاة  هذه الهوابٌات من

(Primary Antenna وبؤحجام صغٌرة لتغذٌة الهوابٌات الصحنٌة ). 

 ( هوائً عاكس المقطع المكافئ )الصحن(: 1

الهوابٌات ذات القطع هوابً الصحن هو سطح معدنً ٌتم تشكٌله على شكل قطع مكافا ولذلل تسمى أٌضا 

الصحن هو مستوي منحنً ببعدٌن، العاكس العملً هو سطح منحنً  .(Parabolic Antennasالمكافا )

ثالثً االبعاد. لذلل العاكس العملً ٌشكل بوساطة دوران المكافا حول محوره. السطح الناتج ٌعرف بعاكس 

 القطع المكافا الذي غالبا ما ٌسمى ) بالصحن الماٌكروٌفً(.

هوابً الصحن العاكس ٌحتوي على هوابً ابتدابً مثل هوابً ثنابً القطبٌة او هوابً البوق ٌقع على نقطة 

 . ( الذي ٌوضح فٌه مخططه االشعاعً 44 – 1بإرة الصحن العاكس  وكما موضح فً الشكل )

 

 الصحن هوائً ( 11 – 4الشكل )

ستطٌع التركٌز اشعة متوازٌة فً نقطة البإرة او االستخدام العملً المهم لهذا الهوابً هو ان العاكس ٌو

 (. 43 – 1بالعكس، ٌمكنه انتاج شعاع متواز من اشعاعات ناشبة من نقطة البإرة والموضح فً الشكل )

 ًشكل العاكس ٌكون هوابً صحن او هوابً اسطوان . 

 (جٌجا هٌرتز44-4نطاق عمل كبٌر ) ومد  التردد لهذا الهوابً ذ . 

 (14-44كسب عال ) ووذdB حسب قطر الصحن . 
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 متوازيالشعاع ال (11 –4الشكل )

 : Microstrip Patch Antenna( الهوائً الشرٌطً 1

على اللوحات االلكترونٌة لألجهزة االلكترونٌة لصغر حجمه  ٌوضععبارة عن شرٌط صغٌر من ماده موصلة 

تكاملة وهو ٌستخدم فً أجهزة الهاتف النقال وخفة وزنه واالداء الجٌد وسهولة التركٌب ومالبمته فً الدوابر الم

الحدٌثة وفً الطابرات إذ ٌوضع على جسم الطابرة وفً األقمار االصطناعٌة والمركبات الفضابٌة الطابرة. 

 ومن اهم تطبٌقاته اٌضا هً:

 (.GPSاالقمار الصناعٌة العالمٌة لتحدٌد المواقع ) .4

 نظام االتصال الشخصً. .4

 الهاتف الخلوي. .3

الهوابً اساسا من قطعه معدنٌة خفٌفة مطبوعة فً ركٌزة معزولة و مإرضة تغذ  بوساطة كٌبل  ٌتكون هذا

محوري من اسفل الركٌزة . القطعه تكون مصنوعة من معدن موصل مثل )النحاس، الذهب( وخطوط التغذٌة 

 الشعاعً له. ( ٌوضح الهوابً الشرٌطً و النموذج ا 41 -1تكون محفورة على الركٌزة المعزولة. الشكل ) 

 

 ( الهوائً الشرٌطً والنموذج االشعاعً له14 –4الشكل )

 :Antenna polarizationهوائٌات االستقطاب  /ثالثا

 : هوابً االستقطاب ٌحكم بوساطة استقطاب الموجات الكهرومغناطٌسٌة على اساس

 افقً ( هوابً مستقطب./ خطًٌ )عمودي 

 .هوابً مستقطب دابرٌا 

 طٌا:هوائً مستقطب خ -2
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 عندما ٌكون الهوابً ٌستلم / ٌرسل متجه مجال كهربابً عمودي عندبذ الهوابً ٌسمى هوابً مستقطب عمودٌا.

       الشكل  . ً ٌسمى مستقطب افقٌاـافقً عندبذ الهواب كهربابً   مجال متجه  ٌكون الهوابً ٌستلم / ٌرسل  عندما 

 ( ٌوضح مثل من هوابٌات مستقطبه خطٌا.40 –1)

 

 ( هوائٌات مستقطبه خطٌا15 – 4الشكل )                                

 هوائً مستقطب دائرٌا: -1

دابرٌا   امستقطب ااذا الهوابً قادر على ارسال او استالم متجهات المجال الكهربابً فً اي اتجاه ٌسمى هوابٌ

  ( ٌوضح الهوابٌات المستقطبة دابرٌا. 44 –1والشكل )

 

 هوائٌات مستقطبة دائرٌا( 16 –4الشكل )

 : : هوائً حسب نمط اإلشعاعرابعا

 : االشعاع وكاآلتً نمطٌمكن تصنٌف الهوائً حسب 

 .Isotropic Antenna هوابً اٌزوتروبل )القٌاسً(  .4

 .Omnidirectional Antenna هوابً متعدد االتجاهات  .4

 . Directional Antennaهوابً اتجاهً  .3

 . Hemispherical Antennaكروي هوابً النصف  .1

 . هوائً اٌزوتروبك:2

هوابً اٌزوتروبل هو هوابً مثالً )افتراضً( ٌعرف على انه الهوابً الذي ٌشع بشكل موحد فً جمٌع 

 احادي القطبٌة بسٌط. او هوابٌأمتعدد االتجاهات  او هوابٌ( أاٌزوتروبل  ا )االتجاهات، وٌسمى أٌضا مصدر

فهذا ٌعنً ان ربح الهوابً العملً ٌعادل  dB 3العملً له كسب مقداره ٌستخدم كهوابً مرجع فاذا كان للهوابً 

 ثالثة مرات اكثر من الهوابً اٌزوتروبل اذا كان الهوابً موصال بالمصدر نفسه.
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 . هوائً متعدد االتجاهات:1

فً ٌسمى بالهوابً متعدد االتجاهات ألنه ٌشع وٌستلم اإلشارات بالتساوي فً جمٌع االتجاهات كما موضح 

للشبكات الالسلكٌة تستخدم الهوابٌات المتعددة االتجاهات كمرسالت والتً تشع عدة (. تطبٌقات 47–1الشكل )

من االتصال بالشبكة  هاكلاشارة بالقوة نفسها فً جمٌع االتجاهات ٌجعل من السهولة للحواسٌب فً انحاء البناٌة 

 وكذلل ٌستخدم فً االكسس بوٌنت فً البٌوت.

 

 ( الهوائً متعدد االتجاهات17 –4الشكل )                      

 . الهوائٌات االتجاهٌة:1

هً الهوابٌات التً توجه طاقتها باتجاه معٌن او باتجاهات محددة ، تتمٌز هذه الهوابٌات بكسب عال جدا 

( ٌوضح 48 –1الشكل ) واتجاهٌه تغطً مسافة السلكٌة كبٌرة مثل هوابً الصحن او هوابً ٌاغً اودا.. الخ.

 .Outdoorالنمط االشعاعً لهذه الهوابٌات ، تستخدم الهوابٌات االتجاهٌة فً الشبكات الخارجٌة 

 

 ( النمط االشعاعً للهوائٌات االتجاهٌة18 –4الشكل )

 . الهوائٌات النصف كروٌة:4

 اهوابٌ هوابٌات النصف كروٌة لها نصف اشعاع تعطً نصف واحد فً نصف الكرة العلوي او السفلً وٌسمى

 نصف الكرة السفلً لغرض توصٌل   مثل األنواع التً تغذي جسم الطابرة لتغطٌة كروي  نصف  اشعاع  نمط 

( ٌوضح 49 –1) البٌانات. مثال على هذه الهوابٌات )جمٌع الهوابٌات األحادٌة التً بها سطح مإرض والشكل

 الهوابٌات النصف كروٌة ونمط االشعاع لها.

 
 ( الهوائٌات النصف كروٌة ونمط االشعاع لها19 –4كل )الش             
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 . أذكر أهم أنواع اإلرسال التلفزٌونً :2 س

  وضح ذلل .؟  مما تتكون دابرة التلفزٌونٌة المغلقة:  1 س

 .Closed Circuit Television (CCTV) اشرح بالتفصٌل نظام المراقبة : 1 س

   ؟ الكامٌرات عند اختٌارما أهم النقاط التً  ٌجب مراعاتها : 4 س

 CCTV . الكامٌرات كٌف ٌمكنل تصنٌف:  5 س

  كامٌرات المراقبة عبر بروتوكول اإلنترنت . علىتكلم باختصار :  6 س

 كامٌرات المراقبة الذكٌة . على تكلم باختصار :7 س

ما المقصود بالتلفزٌون الكابلً ؟ وما الخدمات التً ٌقدمها تلفزٌون الكٌبل لتتمٌز عن التلفزٌون :  8 س

 التقلٌدي؟

 ؟ تكلم عن عربة النقل الخارجً وما استخداماتها: 9 س

 . اذكر التجهٌزات الخاصة لعربة النقل الخارجً:   20س

 ؟ ة النقل الخارجً من الداخلكٌف نقسم عرب: 22س

 . اذكر أهم المالحظات التً ٌجب التؤكد منها قبل القٌام بالبث الخارجً المباشر: 21س

 ؟ كٌف النقل بوساطة القمر االصطناعً؟ و كٌف ٌمكن إٌجاز عمل القمر االصطناعً: 21س

 اعٌة ؟ما الطرق المستخدمة فً نقل البرامج التلفزٌونٌة عبر األقمار االصطن:  24س

 ؟ اذكر مكونات مجموعة االستقبال التلٌفزٌونً من األقمار االصطناعٌة: 25س

 ؟ عرف الهوابً ، وما الفرق بٌن هوابً اإلرسال وهوابً االستقبال:26س

 . قبل تصمٌم الهوابً ٌجب أن نعرف خصابصه ، اذكر هذه الخصابص: 27س

 ؟ كٌف ٌمكنل تصنٌف الهوابً :28س

 . وضح ذلل؟  ابٌات السلكٌةما المقصود الهو :29س

 . اشرح أبسط أنواعها؟  ما الغرض من استخدام الهوابٌات المصفوفة: 10س

 . الهوابً الشرٌطً اهم تطبٌقات اذكر: 12س

 ؟ كٌف ٌمكن تصنٌف الهوابً حسب نموذج االشعاع :11س
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 ( TV Studioاألستودٌو التلفزٌونً ) 5-2

وغرف أخر  وتجهٌزات تتعلق عدة تدعمها قاعات فٌها البرامج  ٌصور ة عن قاعةعباراألستودٌو التلفزٌونً 

، وٌختلف فً المساحة والحجم حسب بتسجٌل أو نقل الصوت والصورة ألي موضوع على أرض األستودٌو 

اإلخبار تكون  أستودٌو(. فمثال 4-0، الحظ الشكل ) والتقنٌة المستخدمة فٌهطبٌعة اإلعمال المصورة فٌه 

إلى  344عمال الدرامٌة تكون مساحته بٌن ألمترا   مربعا   بٌنما أستودٌو المنوعات أو ا 14 إلى 34حته بٌن مسا

 متر مربع وأحٌانا   أكبر . 144

 

 ن من الداخل( أستودٌو التلفزٌو2 - 5الشكل )

وقاعات أخر  كغرفة الماكٌاج عدة تكون جدران األستودٌو التلفزٌونً وأرضٌته عازلة للصوت وتدعمه غرف 

وغرفة االستراحة واالنتظار وغرفة تبدٌل المالبس ومخازن للدٌكور واإلكسسوارات والمعدات وغرفة 

(  4 –0فً الشكل )موضح تلفزٌونٌة كما المونتاج واألرشفة وغرفة السٌطرة  ... الخ مكونة بذلل المحطة ال

 وتجهٌزات تتعلق بتسجٌل الصوت أو نقل الصوت والصورة ألي موضوع تم تصوٌره داخل  األستودٌو .

 

 

 ( المخطط الكتلً للمحطة التلفزٌونٌة1 –5الشكل )
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تسجل الصورة وٌجب مراعاة التهوٌة وأبواب الخروج الثانوٌة فً حالة الخطر واإلنذار كالحرابق مثال   ، 

التلفزٌونٌة فً األستودٌو عن طرٌق تحوٌل الضوء إلى إشارات الكترونٌة ٌتم تخزٌنها وإرسالها وبعد ذلل ٌتم 

استقبال هذه اإلشارات االلكترونٌة عن طرٌق شاشة أي جهاز تلفزٌون ، ولضمان استقبال صورة جٌدة ال بد 

ٌل صورة واضحة المعلومات . وسٌتم دراسة التعرٌض الكافً لتسج أومن أن نعطً كل لقطة اإلضاءة 

 مكونات األستودٌو التلفزٌونً بصورة مفصلة فً الفصول القادمة .

 استودٌوهات التلفزٌون أنواع  5-2-2

 . األستودٌو العام .4

 . أستودٌو األخبار .4

 . أستودٌو االستعراضات .3

 . أستودٌو الدراما .1

 .  (Virtual Studio)ألستودٌو االفتراضً ا .0

 .  High Definitionو فابق الجودة األستودٌ .4

 : مكونات األستودٌو التلفزٌونً 5-2-1

وهً وسٌلة اإلنتاج والتصوٌر األساسٌة بالنسبة للتلفزٌون وٌجب أال ٌقل عدد الكاامٌرات  كامٌرا األستودٌو: -2

 فً أي أستودٌو لإلنتاج التلفزٌونً عن كامٌرتٌن. تتنوع أشكال وأحجام هذه الكامٌرات .

 الغارض منهاا تثبٌات الكاامٌرا علٌهاا ، وهاذه الحوامال تثبات علاى عجاالت لتساهٌل حركاة :الكامٌرا واملح -1

 . األستودٌو الكامٌرا على أرضٌات

وهوعباارة عان مارآة عاكساة للنصاوص  ٌوضع أمام المذٌع بجوار عدساة الكاامٌرا  :النصوص جهاز قراءة -1

 .المذٌع الذي ٌظهر وكؤنه ٌنظر إلى الكامٌرا المكتوبة تظهر بوضوح وبخط كبٌر نسبٌا  لٌقرأها

 التلفزٌون بؤنواع  مختلفة من الماٌكروفونات. أستودٌو ٌزود الماٌكروفونات: -4

وهً أجهزة سلكٌة أو السلكٌة مزودة بالساماعات العادٌاة أو ساماعات الارأس تسااعد  أجهزة اتصال داخلٌة: -5

 ألستودٌو أو بٌن األستودٌو وغرفة المراقبة.على االتصال الداخلً بٌن العاملٌن سواء داخل ا

عبارة عن قطعة كبٌرة من القما  أو الخشب تصبغ بااللون األباٌض أو الرماادي الفااتح وتوضاع  الخلفٌات: -6

 كخلفٌة للمذٌع الجالس فً األستودٌو.

التقااط الصاور تعد من أساساٌات العمال التلفزٌاونً والساٌنمابً إذ تسااعد الكاامٌرات علاى أجهزة اإلضاءة:  -7

لو انخفض مستو  اإلضاءة عن حد معٌن ال تستطٌع أجهازة التصاوٌر التقااط الصاور  إذالمناسبة بشكل واضح 

 المناسبة.

 ( ٌوضح مكونات األستودٌو التلفزٌونً.3 - 0الشكل )
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 ( أستودٌو تلفزٌون1ً –5الشكل )

  Production Control Room غرفة التحكم باألستودٌو 5-1 

لتمكاٌن  األساتودٌو وبعاض مان مسااعدٌه وهاً عاادة تطال علاى المخارج فاة الربٌساة التاً ٌجلاس فٌهااهاً الغر

األستودٌو من  الصورة الصادرة من على ويتالمراقبة تح المخرج من رإٌة ما ٌدور فً الواقع. وأمامه شاشات

. فٌما بعدالمخرج  ختارهاوإلى جانبها شاشة تحضٌرٌة وهً الشاشة المرتبطة باللقطة التً سٌ .الكامٌرات إحد 

األساتودٌو. وأماماه جهااز اتصاال بكامال فرٌقاه أٌنماا  داخالفً صل أمام المخرج شاشات مراقبة لكل كامٌرا وت

مرتبطة مع برنامجاه فاً دول  استودٌوهات هاتفٌة تمكنه من التحدث دولٌا للتنسٌق مع تجهٌزات فضال عنكان 

  .األقمار االصطناعٌة الفضابٌة أخر  عبر

الذي ٌنفذ اختٌار اللقطات التً ٌرٌدها المخرج  Vision Mixer إلى جانب المخرج ٌجلس فنً مزج الصورةو

وٌهٌا للمخرج اللقطات التالٌة. كما انه  مازج الصورة بالقطع على الزر المناسب فً اللحظة المناسبة فً جهاز

 (.1 - 0حظ الشكل )ال  .عند انتقاله من صورة إلى أخر  ٌستخدم مإثرات المزج المناسبة

 

 

 ( غرفة تحكم األستودٌو4 –5الشكل )
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  المراقبة التلفزٌونٌة مكونات غرفة 5-1-2

 هً :و( 5 -5زود غرفة المراقبة التلفزٌونٌة بعدة أجهزة رئٌسة كما موضح فً الشكل )ت

ارد إشاارتها مان هً وحدات تعمل على مراقبة جودة الصاورة التلفزٌونٌاة الاووحدات المراقبة التلفزٌونٌة:  -2

كامٌرات األستودٌو وٌمكن عن طرٌقها ضبط مستو  جودة الصورة ووضوحها ودرجات األلوان. تزود غرفاة 

المراقبة بعدد وحدات مراقبة تلفزٌونٌة بعدد الكامٌرات الموجودة فً األستودٌو بحٌث ٌتم ضبط اإلشارة الواردة 

االساتودٌوهات ٌاتم تجمٌاع كافاة وحادات المراقباة فاً  من كل كامٌرا فً األستودٌو على حدة. وفً بعض أنواع

 ٌمكنه ضبط كل كامٌرات األستودٌو فً الوقت نفسه. Base Stationجهاز واحد ٌسمى 

عبارة عن تلفزٌوناات صاغٌرة تصال إلٌهاا اإلشاارة الاواردة مان الكاامٌرات فاً  وحدات الرؤٌة التلفزٌونٌة: -1

ة كمااا تلتقطهااا الكااامٌرا ثاام تقااوم بإرسااال هااذه اإلشااارة إلااى أجهاازة األسااتودٌو لتظهاار علٌهااا الصااورة التلفزٌونٌاا

التسجٌل ومنها إلى جهاز اإلنتاج، وحدة الرإٌة األساسٌة هً التً تعرض الشكل النهابً للماادة التاً تباث علاى 

 الهواء أو تسجل فً البرنامج.

مان مصاادر مختلفاة فاً األساتودٌو  ٌقوم بتجمٌاع كافاة اإلشاارات التلفزٌونٌاة الاواردة جهاز التحكم الرئٌس: -1

 لدمجها فً إشارة واحدة.

ول عان إنتااج الماإثرات المربٌاة عناد إهاو جازء مان جهااز الاتحكم الاربٌس ومساجهاز المؤثرات المرئٌة:  -4

ٌستخدم عناد القطاع  Visual effectsاالنتقال من لقطة إلى أخر  ،وهنال جهاز أخر ٌسمى المإثرات المربٌة 

ٌن صاورة وأخار  لعمال ماا ٌسامى التالشاً أو مازج صاورتٌن فاً صاورة واحادة أو إظهاار والمزج والدمج با

 صورة تلفزٌونٌة فً إطار صورة أخر  وهكذا.

مثال كافاة هاً الوحادة التاً تاتحكم فاً األصاوات التاً تادخل فاً إطاار الفاٌلم وحدات الرتحكم فرً الصروت:  -5

 المإثرات الصوتٌة وغٌرها من مصادر الصوت. –الموسٌقى 

 تستخدم لضبط مستوٌات اإلضاءة وأنواعها داخل األستودٌو.مفاتٌح التحكم فً اإلضاءة:  -6

 

 أجهزة غرة المراقبة التلٌفزٌونٌة (5 –5الشكل )
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 .( الذي ٌوضح المخطط الكتلً لمكونات األستودٌو التلفزٌون4ً – 0الحظ الشكل )

 

 ونً( المخطط الكتلً لمكونات األستودٌو التلفز6ٌ – 5الشكل )

 

 اإلذاعً  األستـودٌو 5-1

حٌاة علاى الهاواء مباشارة أو التاً  األستودٌو هو المكان المخصص إلنتاج المواد اإلذاعٌة ساواء تلال التاً تباث

ٌجري تسجٌلها على أشرطة وٌتم تجهٌزها بطرٌقة خاصة توفر لها الظروف واإلمكانات لنقل وتساجٌل مختلاف 

  محطات الرادٌو المختلفة ألنواع متعددة من االستودٌوهات. فٌها وتحتاج أنواع البرامج التً تذاع منها أو تسجل
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 ( إذ ٌخصاص إلذاعاة الماواد الحٌاة التنفٌاذ أساتودٌو)  منها المتخصص للبث المباشر على الهواء وٌطلاق علٌاه

للموساٌقى والادراما والبارامج التاً ٌشاارل  اإلنتااج المخصاص أستودٌو، وهنال  والمسجلة على الهواء مباشرة

والندوات العامة .ٌتم إعاداد وتجهٌاز األستاـودٌو اإلذاعاً علاى نحاو خااص  فٌها الجمهور مثل برامج المسابقات

ومصدرها تتؤثر مباشرة بطبٌعة المكان الذي تتردد فً  إنتاجا  صوتٌا  واضحا  ألن األصوات أٌا  كان نوعها ٌحقق

 .نطاقه أو تصدر عنه

 اإلذاعً األستـودٌو معـدات 5-1-2

هً مجموعة التجهٌزات الخاصة الترً تسراعد فرً إنتراج البرنرامج اإلذاعرً، وتختلرف المعردات الموجرودة فرً 

وهررً  األسررتودٌو عررن المعرردات الموجررودة فررً غرفررة المراقبررة ولكررل منهررا أهمٌررة فررً غرفررة اإلنترراج اإلذاعررً.

 كاآلتً:

 الماٌكروفون الذي ٌستخدم فً غٌر أغراض العمل اإلذاعً.  ون اإلذاعة عنٌختلف ماٌكروف : الماٌكروفون -2

عبارة عن مفتاح صغٌر ملحق بالماٌكروفون ٌاتم اساتخدامه عناد حادوث أي  مفتاح التحكم فً المٌكروفون: -1

أن طارئ أثناء اإلذاعاة علاى الهاواء. فاإذا أصااب الماذٌع ماثال  ساعال مفااجا أثنااء التساجٌل علاى الهاواء ٌمكان 

 ٌستخدم مفتاح التحكم فً الماٌكروفون إلغالق الماٌكروفون .

البارامج أو الماذٌعٌن أو  ٌساتخدمها الجاالس فاً غرفاة المراقباة إلعطااء تعلٌماات لمقادمً سماعة التخاطب: -1

الفناااانٌن الاااذي ٌقوماااون باااؤداء تمثٌلاااً داخااال األساااتودٌو، تساااتخدم ساااماعة التخاطاااب فقاااط فاااً حالاااة إغاااالق 

 ت .الماٌكروفونا

ٌسااتخدم المخاارج الموجااود فااً غرفااة المراقبااة سااماعة الاارأس إلعطاااء تعلٌمااات للشااخص  سررماعة الرررأس: -4

أثنااء التساجٌل علاى فاً أثناء التسجٌل على الهواء. وتساتخدم ساماعة الارأس فقاط فً الموجود داخل األستودٌو 

برناامج حتاى ال ٌسامع صاوته علاى الهواء فً الرادٌو عندما ٌرٌد المخارج إعطااء تعلٌماات سارٌعة إلاى مقادم ال

الهواء.  وتختلاف ساماعة رأس المخارج عان ساماعة رأس الماذٌع إذ ٌلحاق بساماعة رأس المخارج مااٌكروفون 

صغٌر ٌوجه عان طرٌقاه إلاى الماذٌع الموجاود فاً األساتودٌو تعلٌماتاه، بٌنماا ساماعة رأس الماذٌع تكاون بادون 

 . فقط ماٌكروفون ألنها مخصصة لتلقً التعلٌمات

. وٌجاب أن تكاون اتتمٌز سماعة األستودٌو بؤنها شادٌدة الحساساٌة للصاوت وشادٌدة الجاودة أٌضا : السماعة -5

المسافة مناسبة بٌن السماعة ومقدم البرنامج فً األستودٌو بحٌث ال ٌفصل بٌنهما معدات أو أجهزة أو أي شاًء 

ع الموجود فً األستودٌو فً معرفاة بداٌاة آخر ٌإدي إلى التؤثٌر على قوة الصوت وجودته. وتفٌد السماعة المذٌ

 أثناء التسجٌل إلعادتها مرة أخر .فً ونهاٌة البرنامج أو معرفة األخطاء التً ارتكبها 

هً من المعدات الهامة فاً اساتودٌوهات اإلنتااج ألهمٌاة الوقات بالنسابة لإلذاعاة والتلفزٌاون علاى  الساعة: -6

تفٌااد فااً معرفااة الاازمن الااذي اسااتغرقه الاانص وسااتودٌو للتسااجٌل، الهااواء، وتفٌااد الساااعة فااً مواعٌااد حجااز األ

اإلذاعً، والزمن الذي استغرقه البرنامج فً التسجٌل لتحدٌد ذلل على شرٌط البرنامج الذي ٌسلم بعاد ذلال إلاى 

 أستودٌو التنفٌذ لإلذاعة على الهواء.
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  معدات غرفة مراقبة الرادٌو 5-1-1

 مما ٌأتً : تتكون معدات غرفة مراقبة الرادٌو 

 . طاولة الصوت -4

 جهاز الشرابط الدوارة . -4

 . الجهاز المحمول -3

 . جهاز إذاعة االسطوانات -1

 . جهاز إذاعة الشرابط -0

 . مقوٌات الصوت 6-

تمثل جمٌعهاا مصاادر الصاوت عدة هً عبارة عن طاولة مثبتة فً األستودٌو تجمع مفاتٌح  طاولة الصوت: -2

أو فاً األساتودٌو مثال صاوت الماٌكروفوناات وٌمثال كال مٌكروفاون موجاود  كافة مراقبةالموجودة فً غرفة ال

لضابط علاو الصاوت وتاوازن عادة داخل األستودٌو بمفتااح خااص فاً طاولاة األصاوات كماا ٌوجاد بهاا مفااتٌح 

 الصوت ولضبط التوازن المطلوب للسماعات.

ء العمل لمدة ساعات طوٌلة وٌحتوي هذا الجهاز هو من األجهزة المهمة لتحمله عب جهاز الشرائط الدوارة: -1

علاى عاادد مان المفاااتٌح تعمال علااى تشااغٌله.وٌحتوي علاى حاااملٌن للشارابط تعماال أحاداهما علااى إدارة األخاار  

مماا  Trackوبالتالً إدارة الشرٌط وتوجد سرعتان للصاوت فاً هاذا الجهااز . وتحتاوي الشارابط علاى مقااطع 

 ى المادة المسجلة .ٌسهل استخدامها و االستدالل عل

ٌستخدم فً االستماع إلى الماواد المساجلة ساواء أحادٌاث خارجٌاة أو موساٌقى أو  جهاز الشرائط المحمولة: -1

ٌمكن أن نجري تسجٌالت متعددة والتسجٌالت ومن مٌزاته أنه ٌمكن أن ٌعمل بالكهرباء أو البطارٌة أو بالشحن. 

 وٌجار ة أو فاً الهاواء الطلاق بجاودة الصاوت األصالً نفساها ، فً األماكن المغلق كان على هذا الجهاز سواء

 دون أي أخطاء فنٌة.من مونتاج المادة المسجلة 

اختٌاار الناوع المناساب لظاروف  ٌوجد العدٌد من أنواع أجهزة األسطوانات ومن المهام أجهزة األسطوانات: -1

باارامج لنقاال الموسااٌقى أو األغااانً أو أثناااء عملٌااة إنتاااج ال فااً عماال األسااتودٌو، وٌسااتخدم جهاااز االسااطوانات

 أثناء تسجٌل البرامج.  فً المإثرات الصوتٌة المسجلة على أسطوانات والتً نحتاج إلٌها

ٌوجد عدة أجهزة كاسٌت موجودة فاً أساتودٌو الرادٌاو للمسااعدة فاً عملٌاة إنتااج البارامج  جهاز الكاسٌت: -5

 .ٌستخدم جمٌعها أو أحدها وفقا  لمتطلبات اإلنتاج

عباارة عان ساماعات تعمال علاى تكبٌار الصاوت الخاارج مان المااٌكروفون وتقوٌتاه إلاى حاد مكبر الصوت:  -6

 مناسب حتى ٌصل إلى المستمع.
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 اإلضاءة  5-4

ٌظهر بصورة  إذإن الغرض األساسً من اإلضاءة هو إٌجاد الضوء الالزم لعرض الجزء المراد تصوٌره 

رض الفنً الستعمال اإلضاءة هو جذب االنتباه ولفت النظر لجزء معٌن واضحة المعالم والتفاصٌل ، بٌنما الغ

فً اإلطار كإظهار البعد الدرامً للمشهد من خالل التعامل مع الضوء والظل ، وتلعب اإلضاءة دورا   كبٌرا   

 فً التكوٌن الفنً لإلطار إذ تظهر العالقة بٌن الكتلة واألبعاد .

 مكونات الضوء  5-4-2

( تسمى ألوان الطٌف وهً 7 - 0ألوان مربٌة كما فً الشكل ) 7العادي )الضوء األبٌض( من  ٌتكون الضوء

 األحمر،البرتقالً ،األصفر،األخضر،األزرق،النٌلً،البنفسجً .

 

 ( ألوان الطٌف السبعة7–5الشكل )

 األلوان األساسٌة واأللوان التكمٌلٌة  5-4-1

صفر بٌنما األلوان التكمٌلٌة هً األخضر والبرتقالً والبنفسجً إن األلوان األساسٌة هً األحمر واألزرق األ

( ، فإذا قمنا بمزج األلوان األساسٌة الثالث بنسب متساوٌة ٌنتج اللون األبٌض ، 8 –0فً الشكل )موضح كما 

 وإذا قمنا بمزج األلوان التكمٌلٌة سنحصل على اللون األسود .

 

 ٌة( األلوان األساسٌة والتكمٌل8 –5الشكل )
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 ( ٌنتج : 9 – 0فً الشكل )موضح عند مزج األلوان كما 

 األحمر + األخضر = اصفر

 األخضر + األزرق = سٌان ) سمابً (

 األزرق + األحمر = ماجنتا ) بنفسجً (

 

 ( مزج األلوان9 – 5الشكل )

 اإلضاءة فً األستودٌو والتصوٌر الخارجً 5-5

 ادرها وهً  : قسمٌن تبعا ً لمص علىتقسم مصادر اإلضاءة  

المصور  عملمنذ فجر التارٌخ اعتبر اإلنسان ضوء الشمس المصدر الربٌس لإلضاءة و الضوء الطبٌعً : -2

( ، وفً بداٌات صناعة السٌنما كان األستودٌو 44 – 0ٌعتمد على ضوء النهار فً التصوٌر كما فً الشكل )

بالنفاذ خالل الزجاج ، وكذلل استعملت النار فً  ٌتكون من حجرة كبٌرة ذات سقفا   زجاجٌا   حتى ٌسمح للضوء

 اإلعمال الدرامٌة كمصدر لإلضاءة .

 

 ( ضوء النهار20 – 5الشكل )

فً حالة عدم التمكن من استخدام الضوء الطبٌعً نظرا   لطبٌعة المكان أو الوقت كان   الضوء الصناعً : -1

 ، فكانت مصابٌح الغاز أول المصابٌح التً  (44 – 0فً الشكل )موضح ال بد من إٌجاد ضوء صناعً كما 
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 ( الضوء الصناع22ً –5الشكل )

اخترعت ثم أتت بعدها مصابٌح الكاربون ومع التطور التقنً المستمر جاءت كشافات التنجستن والهالوجٌن 

التً  HMIالتً تمتاز بكونها صغٌرة الحجم وتشع ضوءا   قوٌا   ، وكذلل أتت مصابٌح التفرٌغ الغازي  كوارتز

تعطً ضوءا   قوٌا   ٌشبه ضوء النهار ، وكذلل لمبات الفلورٌسنت التً تعطً إضاءة ناعمة وشاملة وال تنتج 

 حرارة عالٌة .

 أنواع اإلضاءة المستخدمة فً األستودٌو التلفزٌونً والتصوٌر الخارجً 5-5-2

ً أوقات المساء واألماكن المظلمة ، ٌستعان فً اإلضاءة الصناعٌة فً التصوٌر الخارجً أحٌانا   وخصوصا   ف

من لمبات اإلضاءة المعلقة فً سقفه ، وهً تختلف من حٌث  عدد كبٌرأما بالنسبة إلى األستودٌو فٌستخدم فٌه 

وهناك ثالث خصائص تمٌز أنواع اإلضاءة عن بعضها البعض وتحدد نوعٌة الشكل والنوع والوظٌفة ، 

 اإلضاءة وشكل الظل المتكون وهً :

 ( . كٌلو واط  4واط ،  404ات وة اإلضاءة  وتقاس بالواط ) فهنال لمبق -4

 نوع العاكس داخل المصباح . -4

 نوع العدسة األمامٌة لمصباح اإلضاءة . -3

عدة حسب الخصائص الثالثة ٌمكن تقسٌم مصابٌح اإلضاءة المستخدمة فً األستودٌو إلى أنواع بوبالتالً و

 وهً :

تعد من أهم المصابٌح المستعملة فً األستودٌو وأضوابها ذات  (:Spot Light) مصابٌح الضوء المركز -2

طراف وتعمل العدسة ألتباٌن شدٌد ، تعطً حزم ضوبٌة ضٌقة ، والظالل الناتجة عنها تكون غامقة وحادة ا

تعطً مام ألاألمامٌة للمصباح على توسٌع وتضٌٌق الحزمة الضوبٌة ، فإذا تحركت اللمبة خلف العدسة إلى ا

إضاءة منتشرة وإذا تحركت نحو الخلف فإنها تعطً إضاءة مركزة ، وتؤتً تلل المصابٌح فً أحجام مختلفة 

فً موضح وهً مصممة لتعلق فً شبكة اإلضاءة باألستودٌو كما  كٌلوواط (0،  4،  4تعرف بقوة الكشاف )

فً التصوٌر الخارجً وهً تستعمل كٌلوواط ( 44،  44،  0( ، وتوجد أٌضا   مصابٌح )44 –0الشكل )

 ( .43 – 0مصممة لتركب على حامل ثالثً األرجل كما فً الشكل )
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 ( مصابٌح الضوء المركز المعلقة21 –5الشكل )

 

 التصوٌر الخارجً –( مصابٌح الضوء المركز 21 – 5الشكل )

كن والمجامٌع ل هذه المصابٌح إلضاءة األمامتستع(: Open Faced Lightمصابٌح الضوء المنتشر ) -1

، وتسمى أحٌانا   بلمبات هوشكلتمتاز بعدم وجود العدسة األمامٌة وٌصعب فٌها التحكم باتجاه الضوء والواسعة 

 ( .41 –0كما فً الشكل ) Soft Boxواط.... الخ ( وتوضع فً علب إضاءة  4444واط،  844الكوارتز )

 

 ( مصباح الضوء المنتشر24 – 5الشكل )

بدا استخدامها فً اىونة األخٌرة فً االستودٌوهات المعدة  (:Florescent Tubeسنت )مصابٌح الفلورٌ-1

خبار ، اللقاءات الحوارٌة ، األفالم والمسلسالت وهً تعطً ضوءا   ناعما   مرٌح وهً ألحدٌثا   لتصوٌر ا

طوٌلة ، وتعود شهرة  لمدةاقتصادٌة فً استهالل الطاقة الكهربابٌة وال ٌنتج عنها حرارة عالٌة عند تشغٌلها 

فً الشكل موضح لها قوة إضاءة قوٌة وٌمكن التحكم فٌها وتوجٌهها بسهولة كما  ؤنتمتاز ب بوصفهااستعمالها 

( ، ولها درجة حرارة لونٌة صحٌحة ومنتظمة وأشهرها استعماال   مصابٌح ذات درجة حرارة لونٌة 40 –0)

أنها تترجم األلوان بحقٌقتها عند  إذكلفن ،  0444كلفن وكذلل مصابٌح ذات درجة حرارة لونٌة  3444

 . Full Spectrumن إضاءتها تحتوي على ضوء الطٌف الكامل ألالتصوٌر 
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 ( مصباح الفلورٌسنت25 –5الشكل )

وتستعمل هذه المصابٌح فً إضاءة البرامج الترفٌهٌة وبرامج المنوعات  (:Bar Canكان ) –مصابٌح البار-4

فً نوع اإلضاءة الخارجة فٌها . وال ٌمكن التحكم  اومباشر امركز اتعطً ضوء إذ،  (44 –0كما فً الشكل )

 مركزة . أوإضاءة انتشار  أي

 

 كان –( مصابٌح البار 26 –5الشكل )

تعد المصابٌح الماسحة من أجهزة اإلضاءة الحدٌثة (: Moving Head - Scannerالمصابٌح الماسحة )-5

تستخدم فً االحتفاالت الغنابٌة واالستعراضات الراقصة كما  إذءة بشكل كبٌر ، والتً ٌعتمد علٌها مدٌر اإلضا

 . DMX( وهذه المعدات ٌتم التحكم بها الكترونٌا   عن طرٌق نظام 47–0فً الشكل )

 

 المصابٌح الماسحة (27–5الشكل )

خلفٌة فً ال اإلضاءةتستخدم غالبا   فً مجموعات  (:Cyclorama Lightمصابٌح الضوء الغامر)-6

 ( . 48 – 0كما فً الشكل )  األستودٌو

 

 ( مصابٌح الضوء الغامر28 –5الشكل )
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 (Light Intensityمستوى اإلضاءة ) 5-6

تحدد مستو  اإلضاءة فً األستودٌو عن طرٌق التحكم وضبط الضوء المنعكس من الجزء المراد تصوٌره أو 

 التحكم فً مصدر الضوء الساقط على ذلل الجسم .

وهً كمٌة الضوء الذي ٌنبعث  ) شمعة إضاءة (الوحدة التً تستعمل لقٌاس الضوء المنعكس تعرف باسم إن 

 من شمعة عادٌة على مسافة قدم واحد .

 قٌاس مستوى اإلضاءة  5-6-2

 قسمٌن هما :  علىأجهزة قٌاس مستوى اإلضاءة  متقس

أجهزة قٌاس الضوء المنعكس ومنها  هنال أنواع عدٌدة منأجهزة قٌاس الضوء المنعكس من األجسام: -2

األجهزة الموجودة فً معظم آالت التصوٌر ذات العدسات العاكسة والكامٌرات التلفزٌونٌة ، وهً تعطً 

الرغم من دقة هذه األجهزة إال أن قراءة الضوء على المصور الفتحة المناسبة للتصوٌر والسرعة المطلوبة ، و

لذا ٌصعب االعتماد علٌها بصورة كلٌة لتحدٌد السرعة والفتحة المناسبة  .تها ال ٌمثل إال المعدل فقط ابوسط

 لغرض التصوٌر .

الضوء الساقط على الجسم  ٌقٌسهذا النوع من األجهزة  أجهزة قٌاس الضوء الساقط من مصدر اإلضاءة: -1

لتصوٌر داخل استودٌوهات افً المراد تصوٌره من المصدر وٌكثر استخدامه فً التصوٌر السٌنمابً و

التلفزٌونً وهذه األجهزة ٌستخدمها مدٌر اإلضاءة فً قٌاس شدة اإلضاءة لتهٌبة اإلضاءة المناسبة لكل جسم 

فً موضح كما  Exposure Meterٌراد تصوٌره ومثال على هذا النوع من األجهزة جهاز مقٌاس التعرٌض 

 ( . 49 – 0الشكل ) 

 

 ( جهاز مقٌاس التعرٌض29 –5الشكل )

 (Inverse Square Lowلقانون ألتربٌعً للضاءة )ا  5-6-1

هذا القانون ٌنطبق على الضوء الساقط من مصدر اإلضاءة ) المصباح ( وباستخدام هذا القانون ٌمكن االستفادة 

من وقت تجهٌز اإلضاءة فً األستودٌو الن المصور سٌكون على علم أٌن سٌضع مصباح اإلضاءة واالرتفاع 

 ضاءة كافٌة .الالزم للحصول على إ

المسافة بٌن مصباح اإلضاءة والجزء المراد تصوٌره فان مستو   ضوعفتالقانون فإذا  اوفق هذوعلى 

(  ، فمثال إذا 44 – 0اإلضاءة ) شدة اإلضاءة ( ستقل إلى الربع من القوة الحقٌقٌة للمصباح كما فً الشكل )
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شمعة إضاءة ، فعند  444ومقٌاس التعرٌض متر من الجزء المراد تصوٌره  4كان مصدر اإلضاءة على بعد 

         أمتار بٌن مصدر اإلضاءة والجزء المراد تصوٌره فان شدة اإلضاءة 1مضاعفة هذه المسافة إلى 

 .(شمعة إضاءة  40) معامل التعرٌض سٌقل بمقدار الربع أي ٌتغٌر إلى 

 

 حسب القانون ألتربٌعً للضاءةب( شدة اإلضاءة 10 –5الشكل )

 (Controlling The Lightالتحكم فً اإلضاءة ) 5-7

ستعمل فً ٌمن أهم العوامل التً تحقق اإلضاءة التؤثٌرٌة الفعالة هو كٌفٌة التحكم فً أي مصدر إضاءة 

األستودٌو إلضاءة برنامج معٌن ، فعندما نتحدث عن التحكم فً مصدر اإلضاءة فنحن بصدد التحدث عن 

 حكم فً اإلضاءة وهما :عاملٌن مهمٌن ٌتم عن طرٌقهم الت

 التحكم فً توزٌع الضوء )نشر الضوء( . -4

 التحكم فً شدة الضوء )قوة الضوء( . -4

 ( Distribution Controlling In Lightالتحكم فً توزٌع الضوء )  5-7-2

 هناك أربع طرق فً التحكم بتوزٌع الضوء وهً :

درجة نحصل على دابرة  94من الوضع ألعمودي فً حالة توجٌه مصدر اإلضاءة  زاوٌة سقوط الضوء : -2

درجة أو  10ضوبٌة صغٌرة تغطً جزء صغٌر من المكان المراد إضاءته أما فً حالة توجٌه مصدر اإلضاءة 

 درجة تزداد مساحة الدابرة الضوبٌة وتغطً جزء اكبر من المكان المراد تصوٌره . 44

ٌقصد بالحواجز هنا هً أربعة ألواح معدنٌة  (:Barn Doorsاستعمال الحواجز فً مصباح اإلضاءة ) -1

مثبتة بالجزء األمامً من مصباح اإلضاءة وعن طرٌق تحرٌكها ٌمكن التحكم فً توزٌع الضوء وانتشاره فً 

 األماكن  التً ال ٌرغب مدٌر التصوٌر فً إضاءتها لكً ٌتم وضع معنى للقطة .

الموجود فً  Spotد تحرٌل مفتاح التحكم عن (:Spot or Floodتركٌز مصدر الضوء أو نشره )  -1

المصباح الضوبً تزٌد شدة إضاءة المصباح وتقل زاوٌة التغطٌة وعند وضع مفتاح التحكم على الوضع 

Flood . تقل شدة اإلضاءة وٌنتشر الضوء فً زاوٌة اكبر اي ٌغطً مكان اكبر من المساحة المراد إضاءتها 
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عندما تزٌد المسافة  (:Lamp to Subject Distanceد تصوٌره )المسافة بٌن المصباح والجسم المرا -4

بٌن المصباح والجزء المراد إضاءته تتسع زاوٌة انتشار النور وعلى العكس عند تقلٌل المسافة او تحرٌل 

 المصباح لمسافة اقرب إلى الجزء المراد إضاءته تقل منطقة توزٌع اإلضاءة .

 (Intensity Controlling In Lightالتحكم فً شدة الضوء )  5-7-1

 :وهً هناك ستة طرق للتحكم فً شدة اإلضاءة 

ق فً التحكم فً قوة مصباح اإلضاءة ابإن من ابرز الطر ( : Lamp Wattageقوة مصباح اإلضاءة )  -2

دون من واط  4444واط فانه سٌعطً ربع شدة المصباح  044هو اختٌار قوة المصباح فعند استعمال مصباح 

 مسافة بٌن المصباح والجزء المراد إضاءته .تغٌٌر ال

عندما ٌقترب المصباح من الجزء المراد إضاءته تزداد المسافة بٌن المصباح والجزء المراد إضاءته :  -1

 شدة اإلضاءة وعند ابتعاد المصباح عن الجزء المراد إضاءته تقل شدة اإلضاءة تبعا   لقوانٌن الفٌزٌاء .

 فًتإثر الحواجز المعدنٌة التً توضع إمام مصدر اإلضاءة  ( : Screamsدنٌة ) استعمال الشبكات المع -1

 دون التغٌٌر فً درجة الحرارة اللونٌة . من التقلٌل من شدة اإلضاءة

( ٌزٌد  Spotعندما ٌكون مصباح اإلضاءة فً وضع اإلضاءة المركزة )  التحكم فً قوة خروج الضوء : -4

 ( تقل شدة اإلضاءة . Softٌوضع المصباح فً وضع  اإلضاءة المنتشرة ) ذلل من شدة اإلضاءة ، وعندما 

ق التحكم فً شدة اإلضاءة ٌتم فٌها استعمال العواكس ابهً إحد  طر (:Reflectorsاستعمال العواكس ) -5

 مع مراعاة عدم ظهورها إمام الكامٌرا ، والعواكس تكون على أنواع منعا معدنٌة ومنها من الفلٌن ومنها من

 القما  المضاد للحرٌق .

وهً من أهم الوسابل المتاحة فً األستودٌو للتحكم فً  (:Dimmerاستعمال مفتاح المقاومة المتغٌرة ) -6

 إلىالمصباح وبالتالً ٌتحول ضوء المصباح  إلىشدة اإلضاءة حٌث عند زٌادة قٌمة المقاومة ٌقل التٌار الداخل 

( مرة أخر  بعد White Balanceالكامٌرا بالنسبة للون األبٌض )اللون البرتقالً ، لذا ٌجب ضبط ألوان 

 توزٌع اإلضاءة فً األستودٌو .

 درجة الحرارة اللونٌة  5-8

لكل أشعة ضوبٌة منبعثة من مصدر إضاءة لون معٌن ولكل لون درجة حرارة تسمى درجة الحرارة اللونٌة  إن

كلفن الذي وضع مقٌاس لقٌاس درجة حرارة اللون  ( التً اكتشفها العالم االٌرلندي44–0كما فً الشكل )

 واستعملت وحدة الكلفن للقٌاس .

 

 ( درجات الحرارة اللونٌة12–5الشكل )
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 (Filtersمرشحات اإلضاءة ) 5-9

كان الضوء صناعٌا   أو طبٌعٌا   وكذلل تغٌٌر أتلعب الفالتر دورا كبٌرا فً تغٌٌر خصابص اإلضاءة سواء 

خلفها ، أي أن هنال نوعان من الفالتر هما فالتر الكامٌرا كما  أوت إمام العدسة وضع إذاخصابص الصورة 

 ( وفالتر اإلضاءة .  44 –0فً الشكل )

 

 ( فالتر الكامٌرا 11 –5الشكل )

 فالتر اإلضاءة  5-9-2

م ( وهً توضع أما43 –0السلٌولوٌد المضاد للحرارة كما فً الشكل ) أوتصنع هذه الفالتر من البالستل 

 مصدر اإلضاءة )مصباح اإلضاءة( ومن أهم أنواعها : 

 

 (  فالتر اإلضاءة  11 –5الشكل )

 إلىالفلتر البرتقالً ٌقوم بتحوٌل الضوء الطبٌعً  التمثٌلفعلى سبٌل  فالتر تحوٌل درجات الحرارة اللونٌة : -2

فٌقوم بتحوٌل ضوء  الفلتر األزرق أما،  k 5600 إلى k 3200بٌض مزرق( من أالتنجستن الصناعً )

 . k 3200 إلى k 5600ضوء النهار من  إلىالتنجستن الصناعً 

وتعطً هذه الفالتر تؤثٌرات لونٌة مختلفة وتستعمل غالبا   فً  (:Effect Filtersفالتر األلوان التأثٌرٌة ) -1

 إلعمال الدرامٌة .الحفالت الموسٌقٌة والمسارح واألفالم االستعراضٌة وكذلل بعض اإلغراض التؤثٌرٌة فً ا

تستخدم للتقلٌل من شدة الضوء المنبعث من  (:Neutral Density Filtersفالتر الكثافة المحاٌدة ) -1

واجهة زجاجٌة وتكون على درجات  أوالضوء القادم من مصدر إضاءة طبٌعً كنافذة  أومصباح اإلضاءة 

 مختلفة من التقلٌل من شدة اإلضاءة .
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 إضاءةوتقلل كذلل من شدة  اومرٌح اناعم اتعطً ضوءا   منتشر(: Diffusion Filtersفالتر االنتشار ) -4

 ودرجة التباٌن ، وغالبا   تستخدم فً اللقطات الرومانسٌة وإعالنات مستحضرات التجمٌل . اإلضاءةصدر 

 دورالضوء والظل فً التكوٌن الفنً للصورة 5-20

نً للصورة فإذا قام المصور باستعمال ماكنة دخان فً مكان تلعب أشعة الضوء دورا   كبٌرا   فً التكوٌن الف

مكان خالل األشجار وٌمكن تسجٌلها على الفٌلم  أوالباب  أوالتصوٌر تظهر وكؤنها أشعة ضوء قادمة من النافذة 

 الفٌدٌو . أوالسٌنمابً 

رة فقبل غروب أما بالنسبة للظالل ففً التكوٌن الفنً للصورة ٌساعد كذلل على إضافة حس جمالً للصو

( ، وهنال الظالل المستقٌمة وٌمكن عمل الضالل 41 –0الشمس تكون الظالل مابلة وطوٌلة كما فً الشكل )

توضع هذه األداة أمام مصدر اإلضاءة وتستعمل فً  إذمن خالل استعمال أداة تعرف ب ) قرص الجوبو( ، 

 إنارة الخلفٌة .

 

 

 ( الظالل قبل غروب الشمس 14 –5الشكل )

 

 (Light Directionتوجٌه مصدر اإلضاءة ) 5-22

ٌختلف اتجاه الضوء من وقت ىخر وهذه هً قوانٌن الطبٌعة فالشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب ، 

أن اتجاه اإلضاءة ٌشٌر إلى الزاوٌة بٌن محور العدسة ) الكامٌرا ( وموقع مصدر اإلضاءة وتسمى هذه  إذ

 ى الجسم المراد تصوٌره .الزاوٌة بزاوٌة سقوط الضوء عل

كل مرة تقوم بتحرٌل مصدر اإلضاءة  أنوعند تطبٌق هذا المفهوم عملٌا   فً األستودٌو تجد عزٌزي الطالب 

ٌكون له تثٌر مختلف على الجسم المراد تصوٌره سواء كان تحركا   أفقٌا   بثبوت الكامٌرا أو عمودٌا   حول 

وم بتغٌٌر زاوٌة سقوط الضوء فً كل مرة تحرل فٌها مصدر الجسم المراد تصوٌره ، ففً عملل هذا تق

 اإلضاءة . 
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  (Light Functionوظٌفة اإلضاءة ) 5-21

بعد معرفة تحدٌد اتجاه الضوء نؤتً إلى كٌفٌة توظٌف مصدر اإلضاءة من اجل الحصول على الغرض 

 وهً :عدة أنواع  علىوتوظٌف مصدر اإلضاءة ٌقسم  ، المطلوب من اإلضاءة

( واألكثر 40-0وهً المصدر األساسً لعملٌة اإلضاءة كما فً الشكل )(: key lightاإلضاءة الرئٌسة ) -2

حسب المطلوب من المشهد المصور وهذه بشدة على األغلب وتوجه نحو الشًء المراد تصوٌره من األمام و

 .اإلضاءة تبرز الشكل األساس والمهم من الموضوع 

 

 ٌسة( اإلضاءة الرئ15-5الشكل )

 أوالشًء المصور من الخلف كشعر الرأس  أوتستخدم إلضاءة الجسم  (:light  backالضوء الخلفً ) -1

ته وتفاصٌله وعادة ما ؤ( والذي ٌستخدم لتمٌٌز هذا الجسم عن الخلفٌة وبٌان ه44ٌ – 0األكتاف كما فً الشكل )

وٌختلف عن اإلضاءة الخلفٌة ٌوضع هذا األخٌر فً الجهة المقابل للكامٌرا وهو موجه ولٌس فٌضً 

(background light   التً ٌقصد بها إضاءة  خلفٌة المشهد أو أجزاء منها وتسمى أحٌانا   إضاءة المشهد )

 وهً منفصلة عن اإلضاءة المستخدمة للممثلٌن أو المذٌعٌن أو غٌرهم الموجودٌن فً مقدمة الصورة .

 

 ( الضوء الخلف16ً –5الشكل )
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هً فً األغلب إضاءة منتشرة تعمل على خفض الظالل أو تقلٌص مد   (:fill lightكمٌلٌة )اإلضاءة الت -1

التباٌن ، وٌمكن أن ٌكون موجها   إذا كان الموضوع المصور محددا   أو قلٌل التفاصٌل نوعا   ما كما فً الشكل 

 اءة الربٌس .( ، وعادة ما ٌتم وضعه فً الجهة المماثلة للكامٌرا من جهة مصدر اإلض 47 – 0)

 

 ( اإلضاءة التكمٌلٌة17–5الشكل )

وتوضع مباشرة إلى جانب الهدف أو الجسم المصور وتكون عادة على  :(side lightاإلضاءة الجانبٌة ) -4

( ، وٌستعمل أحٌانا   ضوءان 48 –0الجهة المماثلة للكامٌرا من المصدر الربٌس لإلضاءة كما فً الشكل )

ل على تؤثٌرات ضوبٌة إلنارة الوجه مثال   ، وٌعد مصدرا   ضوبٌا   مكمال   إضافٌا   متقابالن لبعضهما للحصو

 إلبراز الحافات الخارجٌة للجسم .

 

 ( اإلضاءة الجانبٌة18 –5الشكل )

مصدر إضاءة موجه من الخلف وٌكون بعٌدا   لبعض الشًء  ًه ( : kicker lightاإلضاءة المتنقلة )  -5

وعادة ما ٌوضع بزاوٌة منخفضة فً االتجاه المقابل للمصدر الربٌس لإلضاءة كما فً  عن الهدف إلى الجانب

تهتم بإبراز معالم الطرف الجانبً من الجسم  ألنها(، وتتشابه وضٌفته مع اإلضاءة الجانبٌة 49 –0الشكل )

 فاصلة إٌاه عن خلفٌة الصورة . وهو ٌفٌد فً خلق اإلٌحاء بضوء القمر . هوتحدٌد
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 ( اإلضاءة المتنقلة19 –5)الشكل 

 

ا  ما ٌعتمد بتشكٌل وضعٌات اإلضاءة سواء   كانت ثابتة أو متحركة على ما ٌسمى )مثلث اإلضاءة( بوغال

( والذي ٌمكن أن ٌلحق به 34 – 0والمكون من مصدر اإلضاءة الربٌس والتكمٌلً والخلفً كما فً الشكل )

صل عددها إلى تسعة أنواع ولكننا نكتفً هنا بهذه األنواع الكثٌر من أنواع اإلضاءة األخر  ، والتً قد ٌ

 الخمسة األساسٌة وهً األكثر استخداما   وشٌوعا   . 

 

 ( مثلث اإلضاءة 10 –5الشكل )

 ( Hard Light And Soft Lightاإلضاءة القوٌة واإلضاءة الناعمة )   5-21

مس حٌث تعكس الشمس أشعتها القوٌة على تؤثٌر ضوء الش ًإن من ابسط األمثلة على اإلضاءة القوٌة ه

األشٌاء فتبدو الصورة عالٌة التباٌن واضحة المعالم وذات ظالل شدٌدة ، أما إذا اختفت الشمس خلف السحب أو 

ٌكون الجو غابما   نجد أن السحب تعمل على تشتٌت الضوء القادم خالل السحب فتبدو اإلضاءة متساوٌة ناعمة 

 ( . 34 –0لتباٌن كما فً الشكل )ضعٌفة الظالل ومنخفضة ا
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 ( اإلضاءة القوٌة واإلضاءة الناعمة12 –5الشكل )

وعلى هذا األساس ٌمكن التحكم باإلضاءة الصناعٌة وجعلها هادبة أو قوٌة فعند توجٌه مصدر اإلضاءة مباشرة 

ه مصدراإلضاءة بطرٌقة إلى الجسم المراد تصوٌره تكون النتٌجة إضاءة قوٌة ذات ظالل حادة ، أما إذا تم توجٌ

غٌر مباشرة وذلل بتوجٌه زاوٌة سقوط الضوء على سطح عاكس واستعمال زاوٌة انعكاس الضوء كمصدر 

 اأو فلٌن الإلضاءة نحصل على صورة ناعمة مرٌحة منخفضة التباٌن ، وقد ٌكون هذا السطح العاكس حابط

ءة ٌساعد الجسم المصورعلى التحرل بسهولة أو مظلة بٌضاء أو فضٌة ، وهذا النوع من اإلضا ابٌض أو فضٌأ

 دون االرتباط بؤماكن سقوط الضوء علٌه . من أمام الكامٌرا 

وأحٌانا    افضٌ أوبٌض أٌكون سطح أملس ٌعكس الضوء الساقط علٌه وٌكون غالبا    Reflectorوالعاكس  

من ن لذلل ٌصعب التحكم فٌه وبمختلف الدرجات ، والضوء المنعكس منه ٌنتشر بالتساوي وفً كل مكا اذهبٌ

 دون استخدام حواجز إضاءة . 

 (  Contrastالتباٌن ) 24 -5

صور نوعٌة محسب الموقف الدرامً ٌقرر البهو الفرق بٌن مناطق اإلضاءة ومناطق الظل فً الصورة ، و

 هما وهما :التباٌن دورا   كبٌرا فٌ ٌإدين من اإلضاءة ااإلضاءة التً سوف ٌظهر بها المشهد ، وهنال نوع

( ومثال 34–0اإلضاءة عالٌة التباٌن وتكون درجة التباٌن عالٌة فً أماكن النور والظل كما فً الشكل ) -4

 على ذلل األفالم فً األربعٌنات والخمسٌنات .

(  34–0اإلضاءة منخفضة التباٌن: وتكون درجة التباٌن منخفضة فً أماكن النور والظل كما فً الشكل ) -4

   ا تكون معظم أجزاء الصورة واضحة وٌمكن رإٌة أماكن الظالل وتفاصٌلها . وغالبا   م

 درجة التباٌن  فًالعوامل المؤثرة  24-2 -5

 درجة التباٌن وهً : فًهناك عدة عوامل تؤثر 

 إذدرجة التباٌن  فًوالتً تإثر بشكل مباشر  (: Lighting Ratioنسبة اإلضاءة العالٌة والمنخفضة )   -2

 نسبة بٌن الضوء ) األساسً + التكمٌلً ( إلى الضوء التكمٌلً .تمثل ال
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اختٌار األلوان دورا   كبٌرا   فً تحدٌد درجة التباٌن فمثال منظر طبٌعً فً الربٌع  ٌإدي اختٌار األلوان: -1

الشتاء  ، أما إذا نظرت إلى نفس المكان فً اعالٌ انجد فٌه كمٌة هابلة من األلوان تنسجم سوٌا   وتعطً تباٌن

 والسماء ملبدة بالغٌوم تكون األلوان قاتمة وباهتة فتعطً للصورة درجة تباٌن منخفضة .

فالخلفٌة الغامقة تساعد على فصل الموضوع عن الخلفٌة فتعطً تباٌن عالً إما  الخلفٌة فً األستودٌو: -1

 . امنخفض االخلفٌة الفاتحة الواضحة تبتلع الموضوع المراد تصوٌره فتعطً تباٌن

 (Planning The Lighting Plotالتخطٌط للضاءة ) 5-25

إن التخطٌط لإلضاءة وتنفٌذها تقع على عاتق مدٌر التصوٌر والفرٌق التابع له ، فهنال مصمم لإلضاءة وٌعمل 

ٌشغل مساحة واسعة من  اكبٌر اكان برنامجأمعه منفذ لإلضاءة وهذا هو عملهم األساس فً األستودٌو سواء 

 .هنفسٌكفً للمصور أن ٌقوم بوظٌفة مصور ومدٌر إضاءة فً الوقت  اصغٌر اأو برنامج األستودٌو

 وٌمر التخطٌط للضاءة بعدة مراحل هً :

ٌجتمع مدٌر اإلضاءة مع المنتج والمخرج التنفٌذي ومهندسً الصوت والدٌكور لمناقشة طبٌعة البرنامج  -4

 الذي سٌرسل للمشاهد عبر الشاشة . هوشكل النهابً

ٌطلع مدٌر اإلضاءة على خرٌطة الدٌكور للبرنامج وٌناق  األلوان والمساحات واإلشكال ، وٌستمع إلى  -4

مخرج البرنامج عن وجهة نظره فً أماكن وضع الضٌوف ومقدم البرنامج وأماكن وضع الكامٌرات وعدد 

 الكامٌرات التً ٌحتاجها البرنامج .

ارة الالزمة من حٌث نوعها وقوتها إلضاءة البرنامج وأٌن توزع ٌقوم مدٌر اإلضاءة باختٌار مصابٌح اإلن -3

على مساحة األستودٌو وفقا   لالماكن التً سٌظهر علٌها مذٌع البرنامج أو الضٌوف أو إذا كان هنال استعراض 

 راقص أو فقرة غنابٌة ومكان للمشاهدٌن ، ومكان الكامٌرات التً ستقوم بتصوٌر الفقرات المختلفة .
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 . وارسم المخطط الكتلً للمحطة التلفزٌونٌة عرف األستودٌو التلفزٌونً. : 2س

 . اذكر أهم أنواع استودٌوهات التلفزٌون:  1س

 . عدد مكونات األستودٌو التلفزٌونً:  1س

 .اشرح مفصال غرفة التحكم باألستودٌو:  4س

 . عددها واشرح واحدة منها،  تزود غرفة المراقبة التلفزٌونٌة بعدة أجهزة ربٌسة : 5س

 . ما المقصود باألستـودٌو اإلذاعً ؟ وما معداته:  6س

 . معدات غرفة مراقبة الرادٌو ، واشرح واحدة منها عدد:  7س

 ما اإلضاءة ؟ وما مكونات الضوء ذاكرا   األلوان األساسٌة والتكمٌلٌة ؟:  8س

 ما مصادر اإلضاءة اذكرها مع الشرح ؟:  9س

 واع مصابٌح اإلضاءة المستخدمة فً األستودٌو والتصوٌر عددها مع الشرح ؟ما أن:  20س

 كٌف ٌتم قٌاس مستو  اإلضاءة ؟ :  22س

 ق التحكم فً توزٌع الضوء ؟ابعدد طر:  21س

 التحكم فً شدة اإلضاءة ؟ق ابطرعدد :  21س

 ما مرشحات اإلضاءة وكٌف تإثر على خصابص الضوء ذاكرا   أنواعها ؟:  24س

 تكلم عن دور الضوء والظل فً التكوٌن الفنً للصورة ؟:  25س

 مصدر اإلضاءة عدد أنواعه مع الشرح ؟ ٌوظفكٌف :  26س

 ما التباٌن ؟ وما هً العوامل التً تإثر على درجة التباٌن ؟:  27س

 اذكر مراحل التخطٌط لإلضاءة ؟:  28س

  ما األستودٌو التلفزٌونً ؟ وما المحطة التلفزٌونٌة ؟:  29س

 ارسم المخطط الكتلً للمحطة التلفزٌونٌة ؟:  10س
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 تالماٌكروفونا 6-2

ٌكروفون مكون أساسً من منظومة الصوت . فهو جهاز كهروصوتً ٌرتكز عمله على تحوٌل االهتزازات االم

لنوع الموجات  الهوابٌة الناتجة من مصدر صوتً إلى ضغوط مٌكانٌكٌة ثم إلى جهود كهربابٌة متغٌرة مكافبة

ٌكروفونات تتالءم وطبٌعة استخداماتها اتصامٌم متنوعة من الم أنتجتالصوتٌة التً ٌتعرض لها.وقد تم 

 امهم ادور تإديٌكروفونات واالمختلفة .وهنال مجموعة من الخصابص والمواصفات الفنٌة تمٌز بٌن هذه الم

 هذه المواصفات :  ومن أهمٌكرفون ومجال استخدامه وثمنه افً تحدٌد كفاءة الم

السٌما ٌكروفون على التحسس واالستجابة لألمواج الصوتٌة واهً قدرة الم:(sensitivityالحساسٌة )( 2

 الضعٌفة منها . 

ٌكروفون لألمواج الصوتٌة والزاوٌة بٌن اتجاه انتشار تلل اهً استجابة الم (:directivityاالتجاهٌة )( 1

 ٌكروفون .ااألمواج ومحور الم

 حسب خاصٌة االتجاه إلى األشكال اآلتٌة : بٌكروفونات االم وتصنف

 (:Omni directional microphonesٌكروفونات ال اتجاهٌة )ام -2

فً نوع الوٌستخدم هذا كافة ٌكروفونات تكون االستجابة للصوت متساوٌة فً االتجاهات افً هذا النوع من الم

 (.4- 4االجتماعات والحلقات النقاشٌة . الحظ  الشكل )

 

 ٌكروفون ال اتجاهًام (2 - 6الشكل )

 ( :Bidirectional Microphonesٌكروفونات ثنائٌة االتجاه )ام -1

مصادر الصوت تختار موقعها المعاكس وتستبعد من هذا النوع من الماٌكروفونات ٌلتقط الصوت بٌن مسافتٌن 

قابالت والتقارٌر التلفزٌونٌة . الحظ الشكل مصادر األصوات األخر  . وكثٌرا  ما تستخدم فً التحقٌقات والم

(4 - 4 .) 

 

 ٌكروفونات ثنائٌة االتجاهام (1 -6الشكل )
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 ( : Unidirectional Microphonesنات أحادٌة االتجاه )ٌكروفوام -1

تكون طرٌقة التقاط الصوت من المصدر الموجود خلف الماٌكروفون ، واألصوات الموجودة  األخر  خلف  

 (. 3 - 4الماٌل . وغالبا  ما ٌستخدم بوساطة شخص واحد . الحظ  الشكل )

 

 ٌكروفونات أحادي االتجاهام (1 -6الشكل )

ٌكروفوناات الموجهاة التاً تتمٌاز بماداها البعٌاد بالتقااط التارددات وكثٌارا  ماا اوهنال أنواع عدٌدة أخر  مان الم

تساتخدمها األجهازة األمنٌاة وأفالم الطبٌعاة وعاالم الحٌاوان . السٌما لسٌنمابً والتلفزٌونً وتستخدم فً اإلنتاج ا

 .  أٌضا والمخابراتٌة

 ٌكروفونات اأنواع الم  6-2-2

فً عملٌة تحوٌل الموجات الصوتٌة إلى إشارات كهربابٌة فمنها ما ٌعتمد على تغٌر  الماٌكروفوناتتتنوع 

نها ما ٌعتمد على حركة موصل فً المجال المغناطٌسً مثل )الدٌنامٌكً الكاربونً( وم المقاومة مثل)

ومنها ما ٌرتكز عملها على  بٌن لوحٌن موصلٌن مثل )السعوي( السعةوالشرٌطً( وأخر  تعتمد على تغٌر 

تحوٌل الجهد المٌكانٌكً إلى فرق جهد كهربابً مثل )البلوري( وسنوضح فً ما ٌؤتً مبدأ عمل أهم 

 : هاومزاٌا ٌكرفوناتاالم

 : Carbon Microphoneٌكروفون الكاربونً  ا. الم2

ٌكروفون الكاربونً من وعاء عازل مملوء بحبٌبات الكاربون ومغطى بغطاء قابال للحركاة . وعناد اٌتكون الم

اصطدام األمواج الصوتٌة بغشاء المٌكروفون تحدث اهتزازات تإدي إلى تضااغطات وتخلخاالت فاً حبٌباات 

ٌكروفون إشااارة اسااب مااع ضااغط األمااواج الصااوتٌة علااى الغشاااء .وبااذلل تتولااد علااى خاارج المااالكاااربون تتنا

 (. 1 - 4ه . الحظ  الشكل )بغشا فًكهربابٌة مساوٌة ومعبرة تماما  عن األمواج الصوتٌة المإثرة 

 

 ٌكروفون الكاربونًا( الم4 - 6الشكل )
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 ممٌزاته:

  دون حدوث تشوٌه.من األمانة فً نقل األصوات 

 رتفاع حساسٌته.ا 

 .قوة االحتمال وخفة الوزن ورخص الثمن 

 :عٌوبه

 .استجابته لالهتزازات المٌكانٌكٌة التً ٌتعرض لها 

 . حساس لمختلف األصوات ولكنه ال ٌستجٌب للنغمات الموسٌقٌة 

 .ٌحتاج إلى مصدر خارجً للتٌار 

 اتف بسبب ارتفاع حساسٌته .وفً ضوء هذه الخصابص ٌغلب استخدامه فً األجهزة الالسلكٌة وأجهزة اله 

 :Dynamic Microphoneٌكروفون الدٌنامٌكً االم .1

ٌكروفون الملف المتحرل وٌتكون مان مغنااطٌس ثابات وملاف مان سالل نحاساً متصال بغشااء علاى اوٌسمى م

  الحاظ  الشاكل  .حسب ضغط األمواج الصوتٌة علاى غشااء المٌكروفاونبشكل قبعة ٌتحرل الغشاء ومعه الملف 

(4 - 0.) 

 

 ٌكروفون الدٌنامٌكًا( الم5 - 6الشكل )

 ممٌزاته:

 . ذو حساسٌة عالٌة للترددات المنخفضة 

 مقاوم للظروف الجوٌة كالرطوبة والحرارة والرٌاح . 

 ًال ٌحتاج إلى مصدر قدرة خارج . 

 عٌوبه:

 . تؤثره بالمجاالت المغناطٌسٌة القرٌبة منه 

 ٌكروفون إلى مضخم أولً. إشارة خرجه ضعٌفة لذلل ٌتطلب وصل هذا الم 

  كثٌرا ما ٌستخدم المٌكروفون الدٌنامٌكً فً استودٌوهات التسجٌل الصوتً واألعمال التلفزٌونٌة واألجهزة

 الخاصة باالتصاالت السلكٌة .
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 :Condenser Microphoneٌكروفون السعوي )ذي المكثف (  االم .1

ع مان المعادن وآخار متحارل مان األلمنٌاوم المارن ٌكروفون السعوي علاى لاوح ثابات مصانواتركٌب الم ٌشتمل

(. ونتٌجااة لتغٌاار 4 - 4متغٌاارة حسااب االهتاازازات الصااوتٌة . كمااا موضااح فااً الشااكل ) سااعةٌشااكالن مكثفااا  ذا 

. وتتغٌر بذلل كمٌة الشحنة بٌن اللاوحٌن مماا ٌاإدي إلاى  Rالمسافة بٌن اللوحٌن ٌتغٌر التٌار المار فً المقومة  

 حسب الضغط الصوتً على غشاء المٌكروفون .بنهما تغٌر فرق الجهد بٌ

 

 ٌكروفون السعويا( الم6 - 6الشكل )

 ممٌزاته:

  . عرض نطاقه الترددي ٌشمل المجال الترددي  المسموع بكامله 

  .ال ٌحتاج إلى محول توافق على الخرج 

 عٌوبه:

 .ٌحتاج إلى مصدر تغذٌة مباشرة 

 ٌ وجب ربطه بمضخم أولتحساسٌته قلٌلة مما.ً 

   االستودٌوهات اإلذاعٌة والحفالت الموسٌقٌة.والسٌما ٌستخدم فً عملٌات اإلنتاج العام للصوت 

 : Crystal Microphone ٌكروفون البلوريا. الم4

ٌتكون من صحٌفة معدنٌة مرنة تطلى على وجهٌها بإحد  المواد مثل )بلورات الكوارتز ، أمالح روشٌل ، 

لها خاصٌة  ؤن( وتتمٌز هذه المواد ب7 - 4الرصاص( كما موضح فً الشكل )تٌتانات البارٌوم ، زوركونات 

المٌكانٌكٌة التً تتعرض لها إلى جهد كهربابً . فعند اهتزاز الصفٌحة بفعل ضغط األمواج  الجهودتحوٌل 

 الصوتٌة ٌتكون فٌها تٌار كهربابً معبر عن  ضغط تلل األمواج على الصفٌحة .

 

 ن البلوريٌكروفوا( الم7-6الشكل )
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 ممٌزاته:

 .ٌنقل األصوات بؤمانة 

 .استجابته الترددٌة عالٌة 

  .ال ٌحتاج إلى بطارٌة خارجٌة 

 .خفٌف الوزن وصغٌر الحجم 

 . ال ٌتؤثر باالهتزازات المٌكانٌكٌة الخارجٌة 

 عٌوبه:

 .تؤثر البلورات كثٌرا  بدرجات الحرارة 

 البلورات.  ٌسمح بدخول أي ضغوط كهربابٌة مهما كانت منخفضة  على 

  .ًضعف اإلشارة على خرجه مما ٌتطلب استخدام مضخم أول 

 . شابع االستعمال بؤجهزة التسجٌل الصوتً باستودٌوهات اإلذاعة وأجهزة التسجٌل الصغٌرة وأجهزة التكبٌر 

 : Ribbon Microphoneٌكروفون الشرٌطًاالم .5

ٌكروفون االدٌنامٌكً إلى حد كبٌر والفارق أن الماٌكروفون الشرٌطً مع مبدأ عمل المٌكروفون اٌتماثل عمل الم

الشرٌطً ٌحتوي على شرٌط أو وشاح معدنً بدال  من الملف المتحرل . إذ تإثر األمواج الصوتٌة علاى وجهاً 

ٌكروفون فااً المجااال المغناطٌسااً وتعماال هااذه االشاارٌط ممااا ٌااإدي إلااى أن ٌتحاارل الشاارٌط المتصاال بغشاااء الماا

 (.8 - 4د كهربابً معبرة عن االهتزازات الصوتٌة . الحظ الشكل )الحركة على تولٌد فرق جه

 

 ٌكروفون الشرٌطًا( الم8 - 6الشكل )

 ممٌزاته:

  .ٌمتاز بحساسٌة نسبٌة واستجابة مرضٌة للتردد 

  .ًال ٌحتاج إلى مصدر قدرة خارج 

 عٌوبه :

 ال ٌستجٌب إال للموجات الصوتٌة التً تنتشر أمامه مباشرة . 

 إلى محول توافق نظرا  لممانعته المنخفضة . أٌضا ٌحتاجوا  بمضخم أولً ٌستخدم مربوط 

 . ٌستخدم فً اإلذاعة واستودٌوهات السٌنما وبعض األغراض العملٌة 
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 ٌكروفونات الٌدوٌة السلكٌة والالسلكٌةاالم 6-1

 

 ٌكروفون السلكً االم 

 

ات والمقاابالت وتصاوٌر األخباار التلفزٌونٌاة ٌكروفونات شاابعة االساتخدام وكثٌارا ماا تساتخدم فاً اللقااءاهً م

المغنااٌن. ونظاارا  السااتخدامها الواسااع  السااٌماتسااتخدم فااً االسااتودٌوهات والمسااارح ماان الفنااانٌن والممثلااٌن وو

ٌكروفوناات متقناة الصانع وقاادرة علاى تحمال الضاربات والتعامال الخشان ، اوالمتنوع  ٌجاب أن تكاون هاذه الم

ت ٌجب أن تكون غٌر حساسة اتجاه صوت التنفس والقرقعات الناتجة عان زٌاادة قرٌبة من مصدر الصو وألنها

ٌجب أن تتحمل الظروف المناخٌة من مطر ورطوبة وثلج وتفاوت درجات الحارارة الشادٌدة وتحمل الذبذبات ، 

 ٌكرفونات أخر  تعمل على أتم وجهاٌكروفونات تعمل فً هذه الظروف الخارجٌة ، هنال ما، ومثل ما توجد م

 (.9 - 4داخل األستودٌو وفً الظروف االعتٌادٌة . الحظ الشكل )

 

 ٌكروفون السلكًا( الم9 -6الشكل )

 

 : اآلتٌةراعى هنا بعض المالحظات تبعض المهارات وٌكروفون السلكً االموٌتطلب استخدام 

 ه من السقوط ٌكروفون ٌجب التعامل معه بلطف والحفاظ علٌاالصالبة التً ٌتمٌز بها الممن رغم على ال. 

 ٌفً ٌكروفون للتؤكد من طول السلل بحٌث ٌغطً كل الحركات االم هاٌجب معرفة المسافة التً سٌتحرل ف

 ضمن مكان التسجٌل .

 ٌكروفون قبل بدء العمل وٌكون فحصه بالتفوه ببعض الكلمات أو بلمس المرشح اتؤكد من صالحٌة عمل الم

 أو مانع الرٌح ولٌس النفخ فٌه . 

 درجة للحصول على التقاط أفضل 45ٌكروفون اتجاهً ٌدوي امسكه قرٌبا  من فمل بزاوٌة ادام معند استخ. 

 ٌكروفون بشدة بل اسحب السلل بلطف بٌد أما الٌد األخر  فامسل المٌكروفون اتجنب سحب السلل مع الم

 بها .

 از التسجٌل عندما تكون فً مٌدان العمل ٌجب فحص عملٌة التوصٌل والتسجٌل وذلل بجعل مشغل جه 

 ٌسجل بعض الكلمات . 
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 ٌكروفون الالسلكًاالم

ٌكروفونات الالسلكٌة فً األماكن التً تتطلب حركة حرة وكذلل تسجٌل أصوات المجامٌع وتسجٌل اتستخدم الم

ٌكروفوناات الالسالكٌة فاً ابعض المإثرات الصوتٌة مثل اللهااث الرٌاضاً ، أو صاوت تنهادات ، وتساتخدم الم

ٌكروفونااات ذات ا(. وتساامى أٌضااا بالم44 - 4رات األخبااار واألعمااال الدرامٌااة  الحااظ الشااكل )المسااارح ونشاا

علاى داخلاه واغلبهاا ٌحتاوي فاً حتاوي علاى بطارٌاة مثبتاة تو Radio Frequency (R F) التاردد الرادٌاوي

ساه فضاال ٌكروفون السالكً نفاٌكروفون والعمل ٌتبع أسالوب المااضمن الغالف الخارجً للم فً هوابً موجود

 عن بعض المالحظات الواجب مراعاتها وهً : 

  التؤكد من قوة البطارٌة وان تكون معل الكثٌر من البطارٌات االحتٌاط ، الن ضعف البطارٌة ٌجعل من

 الترددات العالٌة للصوت ضعٌفة وخافتة . 

  قد ٌعمل على ٌجب أن ٌكون هوابً اإلرسال فً أقصى امتداد له  وتجنب أن ٌالصق الجسم الن التعرق

 تداخل اإلشارة .

  اختر أماكن ألجهزة اإلرسال تتجنب فٌها أي معوقات للبث ، وٌفضل أن تكون على امتداد خط رإٌة

 المرسلة فً كل األوقات .

  ًوتؤكد من عدم حدوث تداخل مع أي إشارات كافةاختبر دابما  التقاط الصوت على مدٌات المصدر الصوت .

 أخر  . 

 

 

 ٌكروفون الالسلكًا( الم20 - 6الشكل )

  السماعات 6-1

السماعات هً أدوات كهروصوتٌة تقوم بتحوٌل الطاقة الكهربابٌة ذات الترددات الصوتٌة إلى قدرات صوتٌة 

)اهتزازات( ، تقنٌة التحوٌل تتمثل بتحوٌل اإلشارة الكهربابٌة إلى اهتزازات مٌكانٌكٌة  لغشاء أو ورق مرن 

لنسمعه على شكل اهتزازات صوتٌة وتقوم السماعات بدور الوسٌط فً تحوٌل  ٌقوم بدوره بتحرٌل الهواء

الذبذبات الصوتٌة المرسلة من محطات اإلرسال إلى صوت مسموع . وتشترل جمٌع أنواع السماعات بهدف 

 واحدة هو تحوٌل الضغط الكهربابً إلى ذبذبات صوتٌة . 
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 أنواع السماعات   6-1-2

 : اعات المستخدمة هًتوجد أربعة أنواع من السم
 السماعات الكهرودٌنامكٌة: .2

(. ومبدأ عمل هذا النوع مبنً على القاعدة 44- 4هذا النوع هو األكثر شٌوعا  فً االستخدام ، الحظ الشكل )

القابلة : إذا مر تٌار بموصل موضوع فً مجال مغناطٌسً فإن هذا الموصل ٌقع تحت تؤثٌر قوة تحاول أن 

مرور تٌار متغٌر فً الملف الموضوع فً المجال المغناطٌسً ، فانه ٌتحرل أما إلى األمام أو تحرفه ، ونتٌجة ل

فً الهواء ٌنتج  االمار بالملف ، فٌحدث اهتزاز هنفسالتٌار بإلى الخلف ، وٌتصل بالملف قمع من الورق ٌتحرل 

  عنه صوت .

 

 (  السماعات الكهرودٌنامكٌة22- 6الشكل )         

 ات المغناطٌسٌة: . السماع1

تتكون السماعة من مغناطٌسٌن واحد طبٌعً أو ثابت واىخر مغناطٌس كهربابً عبارة عن ملف أو سلل 

ملفوف حول قطعة من الحدٌد فعند وصل التٌار الكهربابً للملف ٌحول قطعة الحدٌد إلى مغناطٌس تتوقف شدة 

تتوقف على شدة الصوت القادم ، إذن أصبح عندنا  حسب شدة التٌار المار فً الملف ، وشدة تٌار الملفبمجاله 

حسب شدة التٌار الكهربابً المار به . ونظرا ألنه بن ٌواجهان بعض ، واحد ثابت أي أمام وخلف امغناطٌسٌ

مثبت على الغشاء المخروطً للسماعة فعند حركته ٌسبب تخلخل طبقة الهواء أمامه مما ٌسبب سماعنا 

 (.44 - 4الحظ الشكل ) . لألصوات الخارجة من السماعة

 

 السماعات المغناطٌسٌة  (21 -6الشكل )
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 . السماعات الكهروستاتٌكٌة:1

تتكون هذه السماعة من لاوح ثابات ولاوح متحارل وٌوجاد فارق جهاد مباشار موضاوع باٌن اللوحٌن.عناد وضاع 

ذه اإلشاارة ، وأحٌاناا إشارة كهربابٌة متغٌرة بٌن اللوحٌن على مادخل الساماعة ٌتحارل اللاوح المتحارل وفقاا  لها

تتكون السماعة من لوح متحرل بٌن لوحٌن ثابتٌن. وتعرف هذه النوعٌة من الساماعات بساماعة الادفع والجاذب 

الحاظ  نظرا  لوجود فرق فً الطور بٌن اإلشاارتٌن علاى اللاوحٌن الثاابتٌن وهاً مان الساماعات عالٌاة الجاودة .

 (.43 -4الشكل )

 

 وستاتٌكٌةالكهرالسماعات  (21-6الشكل )

 . السماعات البلورٌة :4

تعتمد السماعة البلورٌة على خاصٌة أمالح روشٌل فً التحوٌل الكهربابً المٌكانٌكً إذ تقوم حركات الصفٌحة 

المطلٌة بؤمالح روشاٌل نتٌجاة لمارور التٌاار الكهرباابً فٌهاا بتحرٌال مخروطاا  مرناا  ٌعمال علاى دفاع الهاواء ، 

 (.41 - 4كما موضح فً الشكل )ب تلل الحركة . حسبوالنتٌجة هً سماع الصوت 

 

 السماعة البلورٌة (24 - 6الشكل )
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 المواصفات الفنٌة للسماعات

 

 توجد عدد من المواصفات الفنٌة التً تحدد جودة السماعة أهمها : 

  : وتقاس بالواط القدرة(watt) ه تشو وتكتب على السماعة الن تغذٌة السماعة بقدرة أعلى ٌإدي إلى

 اإلشارة الصوتٌة . 

  : وهً النسبة بٌن القدرة الصوتٌة لخرج السماعة والقدرة الكهربابٌة على مدخلها .الكفاءة 

 :هً الترددات التً تعمل بها السماعة بشكل مقبول وٌجب أن ٌشمل النطاق الترددي  النطاق الترددي

 كٌلوهٌرتز .  20تز إلى هٌر  20للسماعة المجال الترددي المسموع من قبل اإلنسان الذي هو 

  : وتقاس باألوم وٌجب أن تكون ممانعة السماعات مساوٌة تماما  لممانعة خرج المضخم الصوتً . الممانعة 

 توزٌع السماعات   6-1-1
 

ٌعتمد توزٌع السماعات على طبٌعة المكاان وحجماه ، فهال المكاان مغلاق أم مفتاوح باالهواء الطلاق وماا مسااحة 

رة ، كاال هااذه األمااور تفاارض نااوع السااماعات وطرٌقااة توزٌعهااا ، فكلمااا زادت المساااحة فضااابه كبٌاارة أم صااغٌ

نحتاج إلى سماعات ومضخمات صوت اكبر قدرة لتغطٌة المساحة . أما من حٌث مكان السماعات فعادة توضع 

لاى فً الزاوٌة وفً الوسط ، وٌفضل وضعها فً الزاوٌة الن هذا الوضع ٌساعد علاى انتشاار الصاوت المرتاد إ

بقٌاة أرجاااء الصاالة. والبااد ماان اإلشاارة إلااى أن الصااوت الخاارج ماان الساماعة ٌكااون قوٌااا  ثام ٌباادأ باالنخفاااض 

تدرٌجٌا  حتى ٌتالشى، وفً هذه الحالة ٌكون الشخص الجالس بعٌدا  عن الساماعة قاد ال ٌساتطٌع الساماع ، لاذلل 

ار الضاجٌج الصاادر مان الجمهاور فاً ٌجب ضبط قوة الصوت من جهاز التحكم كماا ٌجاب األخاذ بنظار االعتبا

القاعة وذلل لضمان سماع جمٌع من فً القاعة ما ٌدور فً القاعة . وفً حالة وضاع الساماعات فاً الوساط أو 

الزاوٌااة فٌجااب أن ال تكااون بوضااع ماانخفض جاادا  فهااذا الوضااع ال جاادو  منااه الن الصااوت ال ٌنتشاار بالشااكل 

من جمهور وكراساً وأثااث وماا شاابه ذلال ، لاذا ٌفضال وضاع المطلوب لوجود عوابق مختلفة أمام السماعات 

 السماعات قرٌبة من السقف ، إذ أن ارتفاع السماعات ٌساعد على انتشار الصوت بشكل جٌد .

 Classification of loudspeakers)تصنٌف السماعات )  6-1-1

 دي السمعً هً: توجد ثالثة أصناف رئٌسة من السماعات  ٌغطً كل منها جزءاً من الطٌف الترد

 : (Tweeter)الزعاق  -الصنف األول 

كٌلو هرتز ، وتتمٌز بقطرها  20كٌلو هرتز و 3وهً سماعة استجابتها الترددٌة محصورة بٌن الترددٌن 

 (.40 - 4الصغٌر المناسب لبث التردد . كما موضح فً الشكل ) 
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 (  سماعة الزعاق25 - 6الشكل )

 

  :(Midrange)المتوسط  -الصنف الثانً 

كٌلو هرتز ، وٌتمٌز هذا النوع بقطر  8هرتز وحتى  150وهً سماعة مصممة لالستجابة للتردادت بٌن 

 (.44 - 4متوسط مناسب لمجموعة الترددات التً تعمل علٌها . كما موضح فً الشكل ) 

 

 صنف متوسط ( سماعة26 - 6الشكل )

 :( Woofer)الرعاد  -الصنف الثالث 

نوع من السماعات بالرعاد ألنه مخصص لبث األصوات الغلٌظة ذات التردد المنخفض فً تعود تسمٌة هذا ال

كٌلو هرتز فقط وتتمٌز بقطر كبٌر مناسب ألطوال الموجات الصوتٌة التً تبثها  5هرتز و  20الحزمة الصوتٌة 

 (.47 - 4. الحظ الشكل )

 

 الرعادسماعة  (27- 6الشكل )
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  Built-in speakerالسماعة المدمجة  

 

القاعادة نفساها ، لاذلل تسامى أٌضاا الساماعة  بحسابهذا النوع مان الساماعات ٌحتاوي علاى ساماعتٌن أو ثاالث 

حجمهاا الصاغٌر. الحاظ الشاكل  من رغمعلى الالثنابٌة أو الثالثٌة ، ولها القدرة على تغطٌة مجال ترددي واسع 

(4 - 48.) 

 

 ( السماعة المدمجة28 - 6الشكل )

 

 (Head phones)سماعات الرأس 

 

تتكون هذه السماعات من سداد مغلق  ومحكم فوق أذنً مستخدمها ، ٌتم السٌطرة علٌها من خالل مكبر صاوت 

خاااص بهااا ذي قاادرة تااتالءم مااع حجمهااا ولهااا عاادة اسااتخدامات منهااا اسااتخداماتها فااً اسااتودٌوهات الموسااٌقى 

بهاا مااٌكروفون مان اجال التحادث ماع المخارج  اوأخر  فً استودٌوهات التلفزٌون وفً هذه الحالة ٌكون ملحق

تسبب فً توسماع المالحظات فً الوقت نفسه.ودابما تكون الطاقة المغذٌة لسماعة الرأس منخفضة جدا  حتى ال 

 (.49 - 4إٌذاء األذن . الحظ الشكل )

 

 ( سماعة الرأس29 - 6الشكل )

 الصوت 6-4

المعلومات التً تتعلق  السٌماٌحصل علٌها اإلنسان . و ٌعد الصوت من أهم مصادر المعرفة والمعلومات التً

بالعملٌات العقلٌة مثل )االستنتاج ، الذاكرة ، اإلدرال( وتلل المعلومات المتعلقة باالنفعاالت والعواطف 

وعن طرٌق األذن ٌتم استقبال الذبذبات الصوتٌة ثم نقل هذه الذبذبات من األذن إلى مركز خاص  واألحاسٌس .

 ترجم الذبذبات إلى الصوت المفهوم لدٌنا .تة وهنال فً الدما

 فٌزٌائٌة الصوت   6-4-2

تعد الموجة الصوتٌة هً المكون األساس للصوت .فعندما ٌصدم جسم  ما أو تهتز الحبال الصوتٌة  ٌنتج اهتزاز 

تابع . إذ ودفع جزٌبات الهواء المحٌط بالجسم المصطدم مما ٌشكل تموجات متحركة بسرعة قوة االصطدام بت
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تدفع كل موجة الموجة التً تلٌها بنظام ثابت حتى وصول الموجات الصوتٌة إلى المتلقً . وعندما تمر الذبذبة 

فً حركة ارتفاع وانخفاض تام من الضغط إلى الخلخلة تكون قد أكملت دورة واحدة وعدد الدورات التً تكملها 

(  وإذا (HZهرتز  (50)ورة فً الثانٌة فهذا ٌعنً ترددها ( د50الذبذبة فً الثانٌة تسمى التردد فإذا أكملت )

. وأذن (KHZ)( كٌلو هرتز 10أي ) (HZ)( هرتز(1000( دورة فً الثانٌة فهذا ٌعنً ترددها (1000أكملت 

على مقٌاس الدٌسبل والصفر هو أدنى صوت ٌمكن   (180)( إلى 5) اإلنسان تستطٌع أن تمٌز األصوات من

 (.44 - 4الحظ الشكل ) سماعه.

 

 

 

 

 

 

 

 الموجة الصوتٌة (10 - 6الشكل )

 حسب مقدرة األذن على سماعها إلى ثالثة أصناف هً :بوتصنف الموجات الصوتٌة 

 .هرتز (20-2000)وهً ذات ترددات بٌن  (Audible)  الموجات المسموعة  -4

ادر ضخمة مثل هرتز وتنتج عن مص 20وتبلغ تردداتها اقل من  (infrasonic)الموجات تحت المسموعة  -4

 الزالزل والبراكٌن وتستطٌع بعض الحٌوانات سماع هذه الترددات .

ق ابهرتز وٌتم الحصول علٌها بطر 20000تردداتها تزٌد على  (Ultrasonic)الموجات فوق مسموعة  -3

 الكترونٌة دقٌقة .

 ثالثة أقسام :  علىحسب تردداتها بتقسم الموجات الصوتٌة و

 هرتز.  (300)إلى  (16)راوح ما بٌن  الموجات المنخفضة جدا  تت -4

 هرتز. (6000)إلى   (300)الموجات المتوسطة تتراوح ما بٌن  -4

 هرتز. (16000)إلى  (6000)الموجات العالٌة تتراوح ما بٌن  -3

 وحدات قٌاس الصوت:

 جهاز قٌاس شدة الصوت . ( ٌوضح44 - 4وحدة قٌاس شدة الصوت هً ) الدٌسبل (، الشكل ) -4

 الصوت هً ) الهرتز ( وهً تعادل ذبذبة واحدة بالثانٌة . وحدة قٌاس درجة  -4



 045 

 

 جهاز قٌاس شدة الصوت (12-6الشكل )                                    

 شروط حدوث الصوت وانتقاله: 

 وجود جسم مهتز ٌصدر الموجات التضاغطٌة . -4

 (.44 - 4وجود وسط  مادي لنقل الصوت . الحظ الشكل ) -4

 

 انتقال الصوت (11 -6الشكل )

 عناصر شرٌط الصوت 6-4-1

ٌتكون شرٌط الصوت فً مجمل األعمال الفنٌة واإلعالمٌة من عناصر أساسٌة ثالثة هً الحوار والموسٌقى 

والمإثرات الصوتٌة . والبعض من ٌضٌف الصمت عند توظٌفه فً سٌاق الحدث بشكل تعبٌري . ولكل واحد 

 :أو فكرة معٌنه وإٌصالها إلى المتلقً من هذه العناصر وظٌفة فً التعبٌر معنى 

 . الحوار: 2

فهو ٌإدي العدٌد كافة لفنون األدبٌة والمسرحٌة والسٌنمابٌة الٌمثل الحوار العنصر األساس فً لغة  التعبٌر 

من الوظابف  أهمها انه ٌمدنا بقدر كبٌر من المعلومات ، كما تحمل مفرداته األفكار والمشاعر واألحاسٌس 

 لغة التفاهم بٌن الناس . صفهوفضال عن 

 . الموسٌقى :1

الموسٌقى فن تجرٌدي ٌتعامل مع المشاعر واألحاسٌس فهً لغة تخاطب العاطفة وتعمق من اإلحساس 

 بالمشاعر باألعمال الفنٌة ، ولها استخدامات فنٌة وتعبٌرٌة أخر  فً الدراما السٌنمابٌة واإلذاعٌة والمسرحٌة .

 . المؤثرات الصوتٌة : 1

تنفرد الفنون السمعٌة والمربٌة عن بقٌة الفنون األخر  فً توظٌف المإثرات الصوتٌة فهً تسهم فً خلق الجو 

 ر عن الحالة النفسٌة واالنفعاالتالعام فً األعمال الدرامٌة وتضفً علٌها الواقعٌة . كما تسهم فً التعبٌ

 العاطفٌة .
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 . الصمت : 4

قة ، فعندما ٌوظف فً سٌاق األحداث فانه ٌعبر عن حالة الموت أو للصمت قٌمة تعبٌرٌة فً األعمال الناط

 التوقف أو لحظات الدهشة والتعجب واالستغراب وعن حاالت إنسانٌة أخر  .

 أستودٌو الصوت   6-5

 قسمٌن :  علىأستودٌو الصوت ٌنقسم 

 اىتٌة : ( والتً تضم األجهزة 43 - 4غرفة السٌطرة )الكونترول( الموضحة فً الشكل ) األول:

 مكسر الصوت  (Sound Mixer ) . 

 ( مضخم الصوتAmplifier Sound.) 

  .أجهزة المإثرات الصوتٌة 

 ًأجهزة التسجٌل الصوتً وتشمل على: تسجٌل رقمً ، تسجٌل تماثل . 

 سماعات . 

 ) أسالل ) توصٌالت . 
 

 

 الصوتغرفة كونترول  (11 - 6الشكل )                                    

 (  وتضم األجهزة اىتٌة:41 - 4قاعة التسجٌل الموضحة فً الشكل ) الثانً:

  .المٌكروفونات 

   .سماعات الرأس 

  .تول بال 

 

 الصوت ( قاعة تسجٌل14 - 6الشكل )                                   
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 عملٌة تسجٌل الصوت  6-5-2
 

الذي ٌجسد حدث ما )مذٌع أو ممثل( من خالل تواجده  تبدأ عملٌة التسجٌل من قاعة التسجٌل ، إذ ٌقوم الشخص  

ً الشاكل ـن المٌكروفون عبر أساالل صاوتٌة )توصاٌالت( الموضاحة فاــام المٌكروفون إذ ٌنتقل الصوت مـــأم

ٌستقبل الماازج الصاوتً )المكسار( وٌجاري علٌهاا و( بمواصفات تتالءم مع نقل اإلشارة بؤمانة عالٌة ، 40 -4)

داخال الكاونترول وبالوقات نفساه نقال اإلشاارة  فً من ثمة إرسالها إلى جهاز التسجٌل الموجودالفلترة الالزمة و

داخل مسرح أو  فً ( الموجودة فً الكونترول أو تحوٌل اإلشارة إذا كان الكونترول Monitorsإلى الشاشات )

(، كماا ٌمكان 44 -4) قاعة مناسبات إلى السماعات فً تلل القاعة عبار المضاخم الصاوتً الموضاح فاً الشاكل

 حسب متطلبات العمل .بإضافة المإثرات الصوتٌة األخر  

 

 توصٌالت متنوعة للصوت(  15 -6الشكل )

 

 (  مضخم للصوت16 - 6الشكل )

 أنواع أنظمة التسجٌل الصوتً  6-5-1

  وهً: هاجمٌعفرها فً أنظمة التسجٌل الصوتً اقبل الحدٌث عن أنواع التسجٌل هناك متطلبات ٌجب تو

 التسجٌل األمٌن للتردد األساسً للنغمة . -

التسجٌل األماٌن للتارددات التوافقٌاة الثانٌاة والثالثاة علاى األقال بقادر مان االرتفااع الاذي ٌحاافظ علاى نوعٌاة  -

 صوت كل آلة موسٌقٌة أو صوت بشري .

  (Balance)ٌجب المحافظة على النسب بٌن الشدات المختلفة لألصوات )المحافظة على توازن التسجٌل(  -

 أن تكون نسبة اإلشارة إلى الشوشرة نسبة مقبولة . -

 : أنواع التسجٌل

  ( Mechanical Recording):التسجٌل المٌكانٌكً  -أوال

تتم عملٌة التسجٌل بتحوٌل الموجات الصوتٌة إلى تٌار كهربابً عان طرٌاق المٌكروفاون ثام تكبار وترسال إلاى 

 Cuttingحركاة مٌكانٌكٌاة إلبارة التساجٌل )رأس القطاع(  ملف ملفوف حول مغناطٌس مما ٌاإدي إلاى حادوث
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Head  حفاظ هاذه الحركاة المٌكانٌكٌاة باؤن ترسام اإلبارة مساارات متعرجاة تمتناسبة مع الموجاات الصاوتٌة ، و

Grooves  ( 47–4على اسطوانة معدنٌة. الحظ الشكل.) 

 

 (  تسجٌل الصوت المٌكانٌك17ً- 6الشكل )

 

  عملٌة االستماع

عملٌة االستماع عكس التسجٌل إذ تتحرل إبرة االستماع فً المسارات المتعرجة المحفورة على تكون  

االسطوانة فتولد هذه الحركة تٌارا  كهربابٌا  فً الملف حول المغناطٌس ٌتم تكبٌرة وتوصٌله إلى السماعة 

 لالستماع إلٌه .

  :( Magnetic recording)التسجٌل المغناطٌسً  -ثانٌاً 

مٌكروفون الموجات التً ٌتعرض لها إلى تٌار كهربابً متناسب معها ، ثم ٌادخل هاذا التٌاار إلاى مكبار ٌحول ال

وهااذا الاارأس ٌتركااب ماان  Recording Headلٌغااذي رأس التسااجٌل  Out put وبعااد تكبٌااره ٌإخااذ الخاارج

الحظ الشاكل  مجموعة من الصفابح الحدٌدٌة مثبتة مع بعضها البعض وتكون على شكل نصفً دابرة متساوٌٌن

( ٌحٌط بكل نصف ملف كهربابً ٌوصل علاى التاوالً ماع الادابرة الكهربابٌاة الخارجٌاة للارأس  وذلال 48- 4)

تساامى الفتحااة بااٌن النصاافٌن بااالفجوة أو الثغاارة ولتوصااٌل اإلشااارة الكهربابٌااة المااراد تسااجٌلها علااى الشاارٌط . 

ذ ٌنتقال مان خاللهاا المجاال المغناطٌساً لارأس وهً النقطاة الحساساة فاً عملٌاة التساجٌل إ Air Gapالهوابٌة 

متناسابة ماع الصاوت  همانفساالشادة والتاردد بفٌمغنطها  التسجٌل كسٌد الحدٌد على شرٌط والتسجٌل إلى ذرات أ

المراد تسجٌله ، أي أن عملٌة التسجٌل المغناطٌسً هً تحوٌل طاقة صوتٌة إلى طاقة كهربابٌة ، ثام إلاى طاقاة 

 الشرٌط . مغناطٌسٌة مخزنة على

 

 ( التسجٌل المغناطٌس18ً - 6الشكل )   
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 عملٌة االستماع  

تتم عملٌاة االساتماع باؤن نجعال شارٌط الصاوت ٌتحارل أماام فتحاة االساتماع بسارعة التساجٌل نفساها ، إذ ٌمار 

 ملفهاا وٌتولاد باه تٌاار كهرباابً متناساب ماع تغٌارات المجاال فاًالشرٌط الممغنط أماام فتحاة الارأس مماا ٌاإثر 

المغناطٌسً الموجود على الشرٌط ، وٌصل هذا التٌار إلى وحدة التكبٌر ومنها إلى السماعة التاً تقاوم بتحوٌلاه 

 مرة أخر  إلى أصوات مسموعة .

  : Optical recordingالتسجٌل الضوئً  -ثالثاً 

عارج بجاوار هذا النوع من التسجٌل الصاوتً خااص بااألفالم الساٌنمابٌة ، وهاو عباارة عان خاط فوتاوغرافً مت

( ولكنه متصل على طول شرٌط الفلم من دون فواصل مثل الصورة الساٌنمابٌة 49- 4الصورة ، الحظ الشكل )

 هما : . وٌوجد نوعان من التسجٌل الضوبً

ٌبدو خط الصوت كشرابح مختلفة العرض والشفافٌة ، فبعض المناطق شفافة والبعض اقل  . الكثافة المتغٌرة:2

  ة .شفافٌة ومناطق معتم

ٌبادو خاط الصاوت كخاط متماوج ٌمتاد محاذٌاا  لطولاه ٌفصال باٌن مسااحتٌن علاى جانبٌاه . المسافة المتغٌررة: 1

 هإحداهما معتمة واألخر  شفافة ، وٌتم استخدام مسجل صوت ضوبً ٌستخدم الصمام الضوبً إذ ٌمر من خالل

فٌتحاول الضاوء الثابات بفعال تلال  ضوء ثابت وكذلل تمر من خالله الترددات الكهربابٌة المعبرة عن الصاوت 

  متناسب مع الصوت .والترددات إلى ضوء متغٌر 

 

 (  التسجٌل الضوئ19ً -6الشكل )

 

 استرجاع الصوت  

الصوت عن طرٌق ماكنة العرض إذ ٌتكاون الجازء الخااص بساماع الصاوت مان مصادر ضاوء ثابات  ٌسترجع

ت على الفلم وعندما ٌنفذ الضوء من خالل هاذا لمبة الصوت وعدسة خاصة لتركٌز هذا الضوء على خط الصو

د عاادل ماان شاادته طبقااا  للذبااذبات الفوتوغرافٌااة فااً الخااط ، ثاام ٌسااقط الضااوء المعاادل علااى خلٌااة قااالخااط ٌكااون 

كهروضوبٌة وتقوم الخلٌة بتحوٌل هاذا الضاوء المتغٌار إلاى إشاارات كهربابٌاة متغٌارة مماثلاة لتغٌارات الضاوء 

 ابٌة لمكبر لتكبٌرها وتوصلها إلى السماعات فً صالة العرض .وتوصل هذه اإلشارات الكهرب
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 مونتاج الصوت  6-6
 

مرحلة المونتاج هً المرحلة األخٌرة من العمل وفٌها فرصة أمام فنً الصاوت لتحساٌن مساتو  الصاوت الاذي 

  : هًوفق خطوات متتابعة على وعملٌة المونتاج تتم تم تسجٌله. 

 تكون احتٌاطا  لو حصل أي تلف للشرٌط األصلً . حتى المسجلةعمل نسخة للمادة  -4

مرغوب فٌها أو األخطاء وتتم هذه العملٌة بتحدٌد بداٌة الكلمة والتؤشٌر علٌها بقلم ثم القص األجزاء غٌر  -4

مرغوب فٌها ، الالبحث عن نهاٌة الكلمة والتؤشٌر علٌها ، ثم تكرر هذه الخطوة على جمٌع األجزاء غٌر 

من قبل ثم نصل مكان القص بشرٌط الصق خاص فً  أشرتهذه األجزاء التً تم وبعد ذلل نقوم بقص 

 المونتاج الصوتً ، وهكذا نكون قد تخلصنا من األخطاء والعٌوب فً التسجٌل . 

إلضافة العدٌد من المإثرات الصوتٌة علٌة وذلل بفضل  ابعد عملٌة المونتاج ٌكون الشرٌط جاهز  -3

أن ٌكون و عى مستو  الصوت للمإثراتالمازج. وهنا ٌجب أن ٌر( الموجودة فً اTrackالمسارات )

 وال ٌطغً على صوت المذٌع أو الممثل كما ٌجب أن تكون المإثرات مناسبة لطبٌعة الحدث . معقوال

بعد االنتهاء من إضافة المإثرات نستمع بدقة وانتباه إلى العمل والتؤكد من وجود أي من العٌوب أو  -1

 ادة المسجلة  . األخطاء قبل تسلٌم الم

 ٌمكن الطلب من المخرج سماع المادة المسجلة وإعطاء موافقته علٌها إذا كانت ضمن ما تم االتفاق علٌه .  -0

 بعد فحص الشرٌط جٌدا  واالتفاق على جودته نعمل نسخة منه نحتفظ بها . -4

  Sound Mixerالمازج الصوتً   6-6-2

ٌة ، إذ ٌستخدم للتضخٌم واإلرسال ومزج اإلشارات السمعٌة ٌعد المازج الصوتً أهم أجهزة األستودٌو الصوت

والموازنة فٌما بٌنها . كما ٌعمل على تعدٌل اإلشارات الصوتٌة القادمة من المٌكرفون أو أي مصدر آخر 

لٌجعلها مناسبة أما بخفض األصوات العالٌة أو رفع األصوات المنخفضة . وهنال أنواع متعددة منها ما ٌستخدم 

الحظ تودٌوهات اإلذاعٌة وأخر  فً استودٌوهات الصوت ومنها ما ٌستخدم فً الحفالت المباشرة . فً االس

 (.34- 4الشكل )

 

 المازج الصوتً(  10-6الشكل )
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 :   بما ٌأتًتشترك بأدائها الوظٌفً التً ٌمكن إٌجازه  هاكلأنواع المازج الصوتً 

 شارات الصوتٌة المختلفة الداخلة إلٌه.للتكبٌر األولً والتحكم فً مستو  اإل اإلدخال : -4

 للمزج الفنً بٌن إشارتٌن صوتٌتٌن أو أكثر. المزج : -4

 للتغٌٌر الفنً فً خصابص الصوت . التحكم : -3

  .لتوجٌه اإلشارات الصوتٌة التً تم إدخالها ومزجها والتحكم فٌها إلى مخرجات معٌنة اإلخراج )اإلرسال( : -1

وجدٌر باإلشارة أن فً جهاز ، ذاعتٌة ومراقبة مستواها قبل أن تسجل أو لسماع اإلشارات الصوت المراقبة : -0

المازج تتالقى اإلشارة الصوتٌة القادمة من مدخالت عدٌدة إذ تمتزج ثم تتحرل كإشارات صوتٌة واحدة 

 إلى المخرجات المختلفة.

  Audio Dubbingالدوبالج   6-6-1

وٌتم  (.34- 4الحظ الشكل ) ة الصوت البشري للمشهد.مصطلح الدوبالج مشتق من كلمة أجنبٌة تعنً إضاف

استخدام الدوبالج فً أعمال الكارتون الموجهة لألطفال واألعمال الدرامٌة وهً المسلسل والفٌلم السٌنمابً 

والوثابقً والدوبالج فن من فنون التمثٌل. فعملٌة الدوبالج تبدأ من تطابق حركة الشفاه ومخارج الحروف 

العام للمشهد الذي ٌعبر عن المعنى وعن اإلٌقاع المرتبط بتسلسل األحداث فً العمل وتنتهً بالحس 

 أهمها :  .وتتم عملٌة الدبلجة ألسباب األصلً

هنال الكثٌر من الدول التً تعتز بلغتها تسعى إلى ترجمة األعمال الفنٌة الناطقة بلغات أجنبٌة  إلى لغتها األم  -4

 سٌنما والتلفزٌون . قبل أن تعرض من خالل شاشات ال

الحوار المسجل فً المشاهد المصورة خارج األستودٌو غالبا  ما تحتوي على أصوات غٌر مرغوب فٌها  -4

كؤصوات السٌارات أو ضجٌج الشارع وغٌرها من األصوات التً من الصعب التخلص منها لذا ٌعاد تسجٌل 

 وواضح . تلل الحوارات عن طرٌق الدوبالج لكً نحصل على صوت فنً نقً

 

 ( دوبالج الصوت داخل األستودٌو12- 6الشكل )

صورة وصوت وذلل لمساعدة عدة داخل األستودٌو من خالل عرض المشهد مرات فً وتتم عملٌة الدوبالج 

مرة أخر  . إذ ٌوجد فً األستودٌو شاشة ٌعرض علٌها العمل بلغته  هنفسالممثل على أن ٌستدعً األداء 

ً تعد حلقة الوصل بٌنه وبٌن مخرج هذا العمل الذي ٌجلس فً غرفة التحكم وٌشاركه األصلٌة والسماعات الت
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فٌها مهندس للصوت بضبط إٌقاع التسجٌالت التً ٌسجلها الممثلون . بعد ذلل تؤتً مرحلة المكساج  وهً دمج 

 وخلط الصوت من خطوط )تراكات( عدٌدة تحتوي أصوات وموسٌقى  ومإثرات .

 العزل الصوتً 6-6-1

بسبب سهولة انتقال  الصوت على شكل موجات من خالل األجسام الصلبة وكذلل التنقل عبر الوسط الغازي إذ 

نستطٌع تمٌز أصوات النداء والضوضاء والموسٌقى المنتقلة فً المحٌط .لاذا تعازل جادران وأساقف وأرضاٌات 

كاذلل انتقاال وباة مان الخاارج ،المباانً ) قاعاات ، مساارح، اساتودٌوهات( لمناع انتقاال أي مان األصاوات الغرٌ

الصوت من مكان إلى آخر فً الداخل وذلل للوصول إلى صوت نقً خال من أي تشوٌ  ٌحقق متعة االستماع 

 .داخل البناءفً إلى المتلقً  وٌعتمد جودة العزل على طبٌعة المواد وكثافة المادة وطرٌقة وضعها وربطها 

 لعزل عن الضوضاء الخارجٌة ا   

 

        الضوضاااء الخارجٌااة كثٌاارة ومتنوعااة تشاامل كاال األصااوات والحركااات فااً الحٌاااة خااارج القاعااة  مصااادرإن 

) حركة العربات والقطارات والمصانع ..الخ ( وتنتقل الضوضاء وتنتشر فً الهواء أو الجواماد وهناال وساابل 

ساالوب لمواجهااة انتشااار متنوعااة لحاال مشااكلة االنتشااار هااذه منهااا عاازل القاعااة عاان باااقً المبااانً وهااو أفضاال أ

الضوضاء كذلل ٌتم العزل عن طرٌق ازدواج الجدران مع وجود ماادة كاتماة للصاوت وعازلاة باٌن الطبقتاٌن . 

وتوجد حلول أخر  ابسط اقل كلفة  وذلل بعمل واجهاة داخلٌاة كجادار ثاان . وتعازل هاذه الواجهاة عان الجادار 

ام بالطات )عابماة ( أي بالطاات ترتكاز علاى ماواد وتثبت بوساطة حوامل مرنة وتعزل األرضٌة أٌضا باستخد

مرنة أو ماصة أو كلٌهما معا  . إذن نستنتج أن عملٌة العزل تتطلب مبدأٌن  أساسٌٌن األول الفصل لمناع انتشاار 

 .الضوضاء من خالل الجوامد والثانً االمتصاص بوساطة مواد عازلة أو شرابح هوابٌة لمنع االنتشار الهوابً

  

 الضوضاء الداخلٌة  العزل عن 

تشكل القاعات المجاورة  والممرات والردهات واألجهزة الكهربابٌة  مصدرا  ربٌساا  للضوضااء مان الاداخل لاذا 

أول مااا ٌجااب االنتباااه  إلٌااه هااو إبعاااد األجهاازة التقنٌااة عالٌااة الضوضاااء عاان مكااان القاعااة كمااا ٌجااب أن تكااون 

دٌساٌبل. وأن  04سمح بخفاض مساتو  الضوضااء بنسابة الجدران واألرضٌات على قدر كاف من السمل كً ت

تكون معزولة صوتٌا  بشكل جٌد ٌضمن عزل جٌد للصوت منها وكذلل ٌجب أن تكون األباواب والنوافاذ  كاتماة 

للصااوت وتعااالج الجاادران الداخلٌااة الموجااودة بمااواد عازلااة  وتسااتخدم  األسااقف المعلقااة  لتقلاال ماان مسااتو  

 (.34- 4الحظ الشكل ) )صد ( الصوت .الضوضاء الناتجة عن ترددات 
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 جدار مزدوج( 11- 6الشكل )

 

 المواد المستخدمة فً العزل الصوتً 

تشترل اغلب القاعات المصممة ألغراض العرض واالستماع  بخصابص وسمات  قد تكون متشابهة فً أحٌان 

صااف ٌحقاق متعاة اساتماع كثٌرة من حٌث المواد المستخدمة وطرٌقة استخدامها من اجل الوصول إلى صاوت 

 للمتلقً ومن أهم المواد المستخدمة هً :

 ألواح البولٌسترٌن.  -4

 ألواح الفلٌن.  -4

 ألواح من الجبس. -3

 . ) مونة رغوٌة خفٌفة ) الفوم -1

 ألواح  بٌتومٌنٌة / خٌ  مقطرن / ورق مقطرن. -0

 . رغوة البولً ٌورٌثان فوم الصوتً -4

 (.33- 4الحظ الشكل ) تخدم فً عمل طبقة من اللٌاسة األسمنتٌة.مواد أسمنتٌة مطورة تس -7

 

 المواد المستخدمة فً العزل الصوتً( 11- 6الشكل )

 

 ق العزل الصحٌحائطر 

تنفٌرذ أعمرال العرزل  فرًالمواد العازلة ٌجب مراعراة عردة أمرور رئٌسرة  فًلضمان عدم انتقال الصوت ونفاذه 

 :سترٌن ومن أهمهاعند استخدام ألواح البولٌ السٌما

  . استخدام مواد عزل معتمدة ومضمونة.4
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 بالمادة العازلة. اح المراد عزلهو. تغطٌة كافة السط4

 . عدم وجود فواصل كبٌرة بٌن قطع المادة العازلة.3

 . تسكٌر الفواصل بٌن القطع باستخدام شرٌط الصق خاص.1

 ه.. تغطٌة العازل باستخدام شرابح خاصة تعمل على حماٌت0

  منع االنعكاسات )صوت الصدى(  

ٌُسَمع بعد أن ٌرتد منعكسا  إلى مصدره إثر اصطدامه بجسم ما ،   ، والصٌاح  (31- 4الحظ الشكل )هو صوت 

ٌُصدر موجات صوتٌة تنتقل  ٌُساَمع الصاوت أوال ، حاٌن تصال لالهواء  عن طرٌقأو التصفٌق  كال االتجاهاات، ف

شر. فإذا اصطدمت بجسم ضخم مثل جانب بناٌة ارتدت راجعة وقد تصال الموجات إلى األذن بؤقرب طرٌق مبا

ٌُسمى الصوت المرتد بالصد  . ولمعالجة وقوع ظاهرة الصد   ٌجب تجناب قادر  فًإلى األذن   ثانٌة واحدة و

الصوت وكذلل األسطح المتوازٌة فهً تسابب الصاد  كماا  انعكاس اإلمكان األسطح المقعرة ألنها تإدي  لتغٌر

جنب أن تكون النسب بٌن الطول والعرض واالرتفاع أعدادا صحٌحة الن ذلل ٌتسبب فً ترددات رنٌنٌة ٌجب ت

ٌجاب أن تعاالج الجادران  إذخاصة لذا ٌتم توزٌع الخامات الخاصة باالمتصاص على القاعة بدءا  مان الجادران  

اعاى فاً اختٌاار الخاماات الخلفٌة للقاعة لتساعد على امتصاص الصوت كذلل الجادران األخار  واألساقف وٌر

المستخدمة لالمتصاص من مواد ذات معامالت امتصاص مالبمة و أن ٌسامح تكوٌنهاا  بامتصااص مناتظم لكال 

 االمتصاص . جهةالترددات المسموعة كما تغطى األرضٌة بخامات محاٌدة من 

 

 ظاهرة الصدى (14- 6الشكل )

 ونٌة الخواص الصوتٌة لالستودٌوهات اإلذاعٌة والتلفزٌ 6-7

االسااتودٌوهات اإلذاعٌااة والتلفزٌونٌااة باابعض الخصوصااٌات التااً ماان شااؤنها تحقٌااق إشااارة صااوتٌة ذات  تنماااز

، ألن أي تشوٌ  أو ضوضاء تتسرب إلى األستودٌو تإثر علاى الموجاة الصاوتٌة فاً األساتودٌو  ممٌزةنوعٌة 

ة المساتمعٌن والمشااهدٌن . ومان محطات اإلرسال ومن ثم أجهاز عن طرٌقوبالتالً تنتج تشوه فً البث ٌظهر 

 :  اىتٌةالمالحظات  بالحسبانعلى المصمم أن ٌؤخذ  ممٌزةاجل تصمٌم أستودٌو ٌضمن الحصول على نتابج 

 اختٌار موقع األستودٌو بعٌد عن مصادر الضجٌج . -4
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  .اصالتأن ٌكون فً منطقة حٌوٌة تتوفر بها الخدمات الضرورٌة  كالماء والكهرباء ووسابل االتصال والمو -4

 مراعاة قرب األستودٌو من مراكز البث واإلرسال . -3

 خواص عزل األستودٌو اإلذاعً  6-7-2

ٌجااب عاازل األسااتودٌو اإلذاعااً عاان العااالم الخااارجً بشااكل محكاام لمنااع أي تساارب فااً أي شااكل ماان أشااكال 

 األصوات الخارجٌة . ولكً نحقق هذا الهدف ٌجب مراعاة النقاط اىتٌة :

 سم . 20سم إلى  5الجدار الخارجً والداخلً من  تكون المسافة بٌن -4

 ن حركة األجهزة والمولدات الكهربابٌة.عة بشكل ٌمنع االهتزازات الناشبة عزل األرضٌ -4

عزل سقف األستودٌو عزال  مزدوجا  بحٌث تكون المسافة بٌن السقف العلوي للبناٌة والسقف الثاانوي بحادود  -3

 متر ونصف.

لمنع تسرب األصوات الخارجٌاة ، وهاذا أمار باالغ األهمٌاة فاً  اومزدوج اجٌدٌجب أن تعزل األبواب عزال   -1

 األستودٌو .

 التلفزٌون أستودٌوخواص عزل   6-7-1

تتنوع مساحات الفضاءات األرضاٌة لالساتودٌوهات التلفزٌونٌاة  إذ أن حجام األساتودٌو ٌاإثر بشاكل كبٌار علاى 

أصابحت عناصار اإلنتااج أكثار تعقٌادا  وأصابحت معاه حرٌاة  العملٌة اإلنتاجٌة ، فكلما كبر حجم األستودٌو كلماا

الحركة لعناصر اإلنتاج أكثر مروناة . وٌخضاع حجام األساتودٌو إلاى طبٌعاة الوظٌفاة التاً ٌإدٌهاا . فاإذا كانات 

وظٌفة األساتودٌو تقتصار علاى إجاراء المقاابالت أو قاراءة نشارة األخباار فاناه ال ٌتطلاب مسااحات كبٌارة علاى 

ٌوهات البرامج ذات الطابع الجماهٌري فؤنها تتطلب مساحات ذات فضااءات واساعة . وتارتبط العكس من استود

التً تحتوي على المعدات الفنٌة الخاصة بالصاورة  (Control Room)فً األستودٌو التلفزٌونً غرفة التحكم 

التوصاٌل التاً تحتاوي علاى ماازج الصاوت ولوحاة  (Audio Control)، وترتبط بها غرفة التحكم بالصاوت 

 اىتٌة :  للمعاٌٌر. وٌخضع تصمٌمها  هوسماعات هوأجهزة تسجٌل الصوت ومكبرات

ٌجاب أن تكاون مساتوٌة ومنبساطة تسامح بحركاة الكاامٌرات بانساٌابٌة ناعماة و تكاون (Floor):  . االرضرٌة 2

مكسااوة صاالبة تتحماال أوزان األجهاازة والمعاادات ، لااذلل تكااون األرضااٌة ماان الخرسااانة المساالحة المصااقولة و

 ببالطات البالستل الصلب .

متار وذلال لتالفاً حارارة  9متار إلاى  6ارتفااع الساقف مان  ٌتاراوح:( Ceiling Height). ارتفاع السرقف1

 أجهزة اإلضاءة ومشاكل الصوت .

ٌجاب معالجاة الساقوف والجادران فاً األساتودٌو بماواد عازلاة  :( Acoustic Treatment). مواد العزل  1

 تصفٌق األٌدي. صوتللحد الذي أنل ال تسمع النتشار خارج األستودٌو . تمنع أي صوت من ا

نتٌجة عدم وجود منافذ فً األستودٌو فاؤن التكٌٌاف أمار ضاروري  :(Air-conditioning). تكٌٌف الهواء 4

 لمعالجة حرارة أجهزة اإلضاءة وتقلبات الجو .
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ح بحركااة الاادٌكورات واألثاااث بشااكل ماارٌح تكااون أبااواب األسااتودٌو كبٌاارة وثقٌلااة تساام :(Doors).األبررواب 5

 .دقٌق ومتقنوٌالحظ عند تصنٌعها تكون عازلة للصوت بشكل 

 (Digitalتقنٌة الصوت الرقمٌة )  6-8

الفهم فهً عبارة عن اختزال المعلومات الخاصة بشًء ماا كالنصاوص أو الصاور أو  التكنولوجٌا الرقمٌة سهلة

رقام  ى رماوز ثنابٌاة. هاذه الرماوز الثنابٌاة تتكاون مان سلسالة مانالضوء أو أي معلوماات أخار  إلا الصوت أو

، لاذا مان الساهل المحافظاة علاى  4و  4رقماً  "الصافر" ورقام "واحاد" . وألن المعلوماات الرقمٌاة تتكاون مان

 .المعلومات نظٌفة كما فً حالتها األصلٌة

 عان طرٌاقل به معظمنا اىن، ٌنتج ( أو المعتاد الذي ٌتعامAnalogفإن التسجٌل التماثلً ) وفً حالة الصوت 

الكترونٌة تختلف فاً  ٌكروفون بتولٌد إشاراتاداخل الم التً تبدأالذبذبات الصوتٌة الناجمة عن مصدر الصوت 

رأس المساجل الاذي ٌمار علٌاه شارٌط  تصل فً النهاٌاة إلاىالتً هذه اإلشارات لحسب شدة تلل الذبذبات بقوتها 

تتااوزع المااواد القابلااة  وبعااد ذلاالعلااى شاارٌط التسااجٌل.  ة للمغنطااة والموزعااةالمااواد القابلاا فااًالتساجٌل وٌااإثر 

شدة الصوت. وعند تشغٌل هذا الشرٌط على الجهاز فإنه ٌنتج صاوتا كاان و للمغنطة على الشرٌط بشكل ٌتناسب

مراحال إلاى  الممغنطة قد حددته. أما بالنسابة للتساجٌل بالطرٌقاة الرقمٌاة فاإن الصاوت ٌاتم تقساٌمه توزٌع المواد

سالساال ماان رقمااً الصاافر  متناهٌااة الصااغر ثاام تتحااول كاال ماان تلاال المراحاال إلااى معلومااات بشااكل أرقااام هااً

  .الجهاز والواحد، وهذه األرقام تترجم ثانٌة إلى صوت عند تشغٌلها على

ٌعد ترجمتها من  اىخرأكثر دقة والبعض  البعض ٌعد التمثٌل الرقمً للصوت والصورة وغٌرها ٌمكن أن ٌكون

ن علاى أناه إذا تمات هاذه وحقٌقتهاا األصالٌة. ولكان الجمٌاع متفقا ان إلىاألنالوج إلى الدٌجٌتال ٌسبب بعض الفقد

علاى الماد  البعٌاد. أنات تساتطٌع تشاغٌل اساطوانة الساً دي والساٌما الادٌجٌتال أفضال  العملٌة بشاكل جٌاد فاإن

العاادي   ، بٌنماا إذا شاغلت الشارٌطمارة، وفاً كال مارة تحصال علاى الجاودة نفساها الخالٌاة مان التشاوٌ ملٌون

مان الازمن. وكماا ذكرناا ساابقا فإناه ٌمكنال أن  مادةكالكاسٌت أو شغلت األساطوانة المعتاادة فساتقل الجاودة بعاد 

دون فقدان فً الجودة، بٌنماا من التسجٌالت الصوتٌة أو المربٌة  تحصل باستخدام النظام الرقمً على أجٌال من

 ٌل من التسجٌالت باساتخدام النظاام التمااثلً. وهاذا ماا كاان ٌعانٌاه الاذٌن ٌقوماونكل ج تقل الجودة تدرٌجٌا فً

عمل النساخ المتعاددة.  بعملٌات المونتاج لتسجٌالت الفٌدٌو من أجل عمل مسلسالت التلفزٌون وبرامج الفٌدٌو أو

بالقٌاام بإنتااج  لناا، مماا ٌسامح بالحاساوبمعالجتهاا  تجعال المعلوماات أكثار ساهولة عناد الرقمٌاةتكنولوجٌاا الإن 

  .ضوبٌة كان من المستحٌل الوصول إلٌها خالل السنوات القلٌلة الماضاٌة أعمال ومهمات ومإثرات صوتٌة أو

وعملٌاات اإلرساال  استخدامات التقنٌاة الرقمٌاة فاً أعماال االتصااالت الحدٌثاة والمتقدماة مثال الساتالٌت بدأتو

للحاجاة الساتخدام هاذه التقنٌاة ماع كثٌار  حً عدٌادة. ونظاراباساتخدام األلٌااف الزجاجٌاة، وتطاورت لتشامل ناوا

فإن هنال أدوات تقوم بتحوٌلها للتقنٌاة التماثلٌاة. فاً الحاساوب  إلى اىن تستخدم ما زالتالتً  التماثلٌةجهزة األ

عمل تصلح لل العمل إذ ٌحول المعلومات الرقمٌة الموجودة بالحاسوب إلى معلومات تماثلٌة حتى ٌقوم المودم بهذا
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التلفاون إلاى معلوماات رقمٌاة تصاالح  ماع الخطاوط التلفونٌاة كماا تحاول المعلومااات التماثلٌاة اىتٌاة مان خطاوط

 للتعامل مع الحاسوب.

   Adobe Audio Audition برنامج 6-9

وهو من أقو  برامج إنشاء الصوتٌات و ٌعد  (30- 4الحظ الشكل ) Adobe هو أحد برامج مجموعة  

عمل المونتاج للملفات الصوتٌة فهو ٌتٌح للمتعلم التحكم بالملفات الصوتٌة  وإضافة التعدٌالت ل متكامال اأستودٌو

 ( ٌوضح واجهة البرنامج.34-4علٌها وأٌضا ٌمكنه تسجٌل الصوت وتقطٌعه وإضافة المإثرات علٌه. والشكل )

 

 Adobe Audio Auditionبرنامج  (15- 6الشكل )

 لنا : بعض ممٌزات البرنامج انه ٌتٌح 

 .تسجٌل الصوت 

 إزالة صوت الهواء والتشوٌ  وتنقٌة الصـوت  . 

 ًإضافة مإثرات صوتٌة هابلة على الملف الصوت . 

 سحب الصوت من ملف الفٌدٌو وفصله عن الفٌلم  . 

 اقتطاع أجزاء من الصوت وعمل دمج لألصــوات . 

 العمل على عدد كبٌر من تراكات الصوت . 

 ن للتسجٌل بالبرنامج الطرٌقة األولى بسٌطة و الطرٌقة الثانٌة أكثر تعقٌدا:اهناك طرٌقت تسجٌل الصوت :

 تستخدم لتسجٌل ملف صوت منفرد مثال: تسجٌل حوار شخص أو صوت ..الخ  الطرٌقة األولى:

تستخدم للتسجٌل المحترف مثال تسجٌل صوت تبعا لصاوت ثاان أو تساجٌل صاوتل ماع خلفٌاة  الطرٌقة الثانٌة:

 مازجع العلم ٌمكن دمج ما تم تسجٌله بالطرٌقة األولى مع صوت الموساٌقى مان خاالل عمال صوت موسٌقى. م

 بٌن التراكات.

ٌتاٌح البرناامج تعادٌل صاوت مساجل أو أي ملاف صاوتً آخار وإضاافة تعادٌالت علٌاه أو بعاض  تعدٌل صوت:

 : المإثرات مثل
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 ًإزالة التشوٌ  والضوضاء من الملف الصوت . 

 تً .إضافة الصد  للملف الصو 

 تسرٌع الصوت أو جعله بشكل بطًء . 

 ًدمج أكثر من ملف صوت . 

  هأو خفضرفع الصــوت . 

 

  Adobe Audio Audition واجهة برنامج (16- 6الشكل )

 

 وصاٌا وإرشادات عامة  

 سم تحدث زٌادة فً الحمل   20عند االقتراب من مصدر الصوت بمسافة أقل منOverload  على

 .  Distortionإلى حدوث تشوٌه فً الصوت  المٌكروفون مما ٌإدي

 هنال ضوضاء ناتجة عن وقع أقدام ٌمكن تجنبها باستخدام حامل مناسب للمٌكروفون .  تإذا كان 

  لمنع صوت التنفس استخدم مانع الرٌاحWind screen  . أو مندٌل مع تثبٌته بخٌط مطاط 

 شوٌه وبعد ذلل تحكم فٌها الحقا  فً المزج  ٌجب أن تسجل اإلشارة الصوتٌة بؤعلى مستو  ممكن من دون ت

 الن تسجٌلها منخفض ثم نرفعها فً المزج ٌإدي إلى رفع الشوشرة.

  إن تسجٌل الصوت فً الغرف واألماكن الواسعة ٌإدي إلى جعل الصوت ملٌبا  باألصداء ، ولتالفً ذلل نقوم

 مواد صوفٌة . ةبتغطٌة األسطح واألرضٌات  بمواد ماصة للصوت مثل البطانٌات أو أٌ

 سم أو اقل على الطاولة الصلبة ألنها تعكس الصوت   10من المصدر بمسافة  اال تضع المٌكروفون قرٌب

 وتسبب مشاكل ، وفً هذه الحالة ٌستخدم مٌكروفون  الضغط .
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  )ألنحاول دابما  أن تجعل تسجٌل صوت الموقع األصلً أساسٌا بدال  من التسجٌل الالحق )الدوبالج 

 . مهمانالطبٌعً والجو العام للموقع الصوت 

  ًالتؤكٌد وبشكل ربٌس على المنظور الصوتSound Perspective   بعد المٌكروفون عن المصدر(

الصوتً ( ٌعنً أن اللقطات القرٌبة تتواءم مع األصوات القرٌبة نسبٌا  ، أما اللقطات البعٌدة فهً ذات صوت 

 حضور أكثر من األصوات البعٌدة . آت من بعٌد ، أي أن األصوات القرٌبة لها

  تؤكد من الذي ٌرتدي الماٌكروفون ٌشعر بالراحة وال تستخدم اإلبرة فً التثبٌت بل الشرٌط الالصق وال

 تثبت الماٌكروفون على الجلد مباشرة.
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 :  ما القاعدة المشتركة التً تعمل بها المٌكروفونات ؟ 2س

 ع المٌكروفونات واشرح واحداً منهم  . : عدد أنوا 1س

 : تحدث عن ظاهرة الصدى وكٌف التخلص منها .  1س

 : عدد عناصر الشرٌط الصوتً موضحاً بشكل موجز طبٌعة كل واحد منهم .  4س

 : تحدث بشكل موجز عن عملٌة العزل الصوتً .  5س

 : ما تصنٌف المٌكروفونات حسب خاصٌة االتجاه ؟ 6س

 العزل الجٌد ؟ : ما  خصائص 7س

 : ما الوظائف التً ٌقوم بأدائها المازج الصوتً ؟ 8س

 : عدد أشكال التسجٌل الصوتً واشرح واحدا منها ؟ 9س

 : ما أنواع السماعات عددها وتحد ث عن واحدة منها ؟  20س

 : كٌف نسمع الصوت وما هً وحدة قٌاسه ؟  22س

 : ما األجهزة التً ٌتضمنها كونترول الصوت ؟  21س
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 الكامٌرا التلفزٌونٌة 7-2

( شكال وهٌكال  وتقنٌة إال 4 –7الشكل )الموضحة فً كل التغٌٌر الكبٌر الذي طرأ على الكامٌرا  من رغمعلى ال

ها ووظٌفتها ظلت ثابتاة تقرٌباا  وهاً التقااط صاورة مربٌاة بؤفضال صاٌغة ممكناة وذات إأن طرٌقة عملها ومبد

( أم Digitalٌة )ـااـالٌااة وتحوٌلهااا إلااى إشااارات كهربابٌااة بغااض النظاار عاان كااون الكااامٌرا رقمنقاااوة صااورٌة ع

ضمنها الكامٌرات التلفزٌونٌة تطورا  تقنٌاا   فًهدت الكامٌرات وا( وهذا ما ٌحصل اىن إذ شAnalogتناظرٌة )

لذي امتدت تؤثٌراتاه لٌشامل حتاى هابال السٌما بعد التحول من النظام التماثلً أو التناظري إلى النظام الرقمً وا

( واألجازاء غٌار المرتبطاة Standsاألجزاء غٌر االلكترونٌة المرتبطة بالكامٌرا كالعدسات وحوامال الكاامٌرا )

بشااكل مباشاار بالكااامٌرا كااؤجهزة اإلضاااءة والصااوت والمونتاااج وغٌرهااا ماان المعاادات والمسااتلزمات واألجهاازة 

 سواء كانت داخل األستودٌو أم خارجه. هاوإنتاجفزٌونٌة الداخلة فً تنفٌذ األعمال الفنٌة التل

 
 ( الكامٌرا التلفزٌونٌة2 –7الشكل )

 أنواع الكامٌرات  7-2-2

مختلفة ولكن جرت العادة على تصنٌف  وأشكاال اومودٌالت وأحجام اكما ذكرنا فان للكامٌرات التلفزٌونٌة أنواع

 الكامٌرات إلى مستوٌٌن :

 . فهً أما رقمٌة أو تماثلٌةصناعتها االلكترونٌة  .4

 . وظٌفتها وكٌفٌة استخدامها : وهً أما كامٌرا أستودٌو أو كامٌرات تصوٌر خارجً .4

 (Analog and Digital Camerasالكامٌرات التماثلٌة والرقمٌة ) 7-2-1

طوط إن طاقة الكامٌرا سواء كانت رقمٌة أم تماثلٌة كبٌرة أم صغٌرة تبدأ أساسا من إشارة صورٌة ذات خ

عمودٌة وحتى بعد أن ٌتم ترجمة ومٌض الضوء المار عبر عدسة الكامٌرا إلى جهاز اإلظهار أو القط الصورة 

CCD)) Charge Coupled Device  فان اإلشارات الصورٌة الخارجٌة من كل ذلل تبقى ذات خطوط

 رقمٌة .عمودٌة متماثلة ولكن بعد ذلل تبدأ عملٌة التفرٌق بٌن تلل الخطوط العمودٌة وال
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داخل  فً تبقى إشارتها الصورٌة تماثلٌة طوال عملٌة اإلظهار Analog Cameraوعلٌه فان الكامٌرا التماثلٌة 

أٌضا ومع ذلل فانه فً  الكامٌرا وخالل التسجٌل اخذٌن بنظر االعتبار أن ٌكون مسجل الفٌدٌوتٌب متماثال

 CCDوإظهارها مباشرة بعد ترل وحدة  RGBثالث الكامٌرات الرقمٌة ٌتم ترقٌم إشارات األلوان الربٌسة ال

اإلشارات الرقمٌة أقو  واكبر من اإلشارات التماثلٌة وهذا ٌعنً أنها اقل تؤثرا بالتشوٌه  أنالرغم من على أو 

جمالٌة من الرغم على ومع ذلل فهً لٌست عالٌة الوضوح بالدرجة المطلوبة ، والكامٌرات المستخدمة حالٌا 

إطار/فرٌم/صورة فً  34خط/سطر أي  525وفق نظام على ها إال أن بعضها ما زالت تعمل نوعٌة الصورة فٌ

األلمانً  PALإطار/فرٌم/صورة فً الثانٌة حسب نظام  25األمرٌكً و  NTSCحسب نظام بالثانٌة الواحدة 

هما  1080iو  720Pالفرنسً ولذا فهً أي الكامٌرات لٌست عالٌة الوضوح. وٌعد نظامً  SECAMو

ٌمكن عد نظام  من ثمسطر و 1080وحٌدان اللذان ٌمكن اعتبارهما عالًٌ الوضوح والسٌما النظام اىخر ذو ال

720p .مجرد نظام صورة تلفزٌونً متقدم 

مع اإلشارة إلى انه ال ٌوجد فرق كبٌر من ناحٌة الحجم أو الشكل بٌن الكامٌرات الرقمٌة والتماثلٌة أو ربما 

 صغر واخف قلٌال  من نظٌرتها التماثلٌة. تكون الكامٌرات الرقمٌة ا

 أجزاء الكامٌرا 7-2-1

ها ومكوناتها مع اختالفات بسٌطة بإن الكامٌرات تختلف بمزاٌا عدٌدة ولكنها تشترل فً طبٌعة عملها وفً أجزا

حسب المودٌل أحٌانا الذي قد ٌضٌف بعض التفاصٌل واألجزاء ولكنها فً الغالب غٌر مهمة أو حاسمة فً بو

 ناتج النهابً لعملٌة التصوٌر التلفزٌونً وتتكون الكامٌرا التلفزٌونٌة من األجزاء اىتٌة :ال

( وترتبط به أو 4 –7هو المساحة األكبر فً الكامٌرا كما موضح فً الشكل ) (:Bodyجسم الكامٌرا )( 2

عدا كامٌرات ٌحتوي على معظم أجزاء الكامٌرا األخر  حٌث ٌضم خزانة شرٌط التسجٌل )الكاسٌت( ما 

داخل األستودٌو والتً ال تحتوي على شرٌط التسجٌل، بل ترتبط بكٌبل لٌنقل الصورة فً األخبار ومثٌالتها 

التً تلتقطها من داخل األستودٌو إلى جهاز المٌكسر الموجود فً غرفة السٌطرة، و ٌحتوي جسم الكامٌرا كذلل 

خارجً وسماعة األذن )الهٌدفون( وعتلة أو زر على البطارٌات وٌرتبط به من األعلى سماعة الصوت ال

( وأٌضا المصباح األمامً فضال عن View Finderاالبتعاد واالقتراب لعدسة الزووم وكذلل محدد الرإٌة )

وجود لوحة المفاتٌح الربٌسة )االوبشنات( وكذلل العدٌد من األزرار والملحقات األخر  مثل كٌبالت الربط مع 

او المٌكسر او الماٌكروفون فضال عن مقبض الٌد وقاعدة حامل الكامٌرا، وٌقوم بدن الحاسبة أو المونٌتر 

الكامٌرا بدور حماٌة أجزاء الكامٌرا الداخلٌة والسٌما أجزاءها االلٌكترونٌة التً تقوم بتحوٌل الصورة الملتقطة 

ت مربوطة به إلى جهاز والصوت المسموع الملتقط إلى إشارة أو طاقة كهربابٌة تنتقل عبر الكٌبل إذا كان

 الحاسوب أو المٌكسر.
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 ( جسم الكامٌرا 1 –7الشكل )

 

( المستخدمة فً الكامٌرات 3 –7هنال أنواع متعددة من العدسات كما فً الشكل ) (:Lens( العدسات )1

 التلفزٌونٌة ولكل منها وظابف وممٌزات بعضها جمالٌة وأخر  وظٌفٌة ومنها ما تكون عدسات متغٌرة البعد

البإري وأخر  ثابتة البعد البإري ومنها ما تحتمها ظروف التصوٌر والسٌما المعقدة أو الصعبة منها مثل 

ضمن بدن فً استخدام عدسة الزووم التً هً عبارة عن مجموعة من العدسات المركبة مع بعضها البعض 

ى االنتقال إلى تلل األمكنة دون االضطرار إلمن واحد تركب الكامٌرا لتصوٌر األشٌاء والشخصٌات البعٌدة 

والتً ربما تكون خطرة مثل تصوٌر الحٌوانات المفترسة من بعٌد أو تصوٌر المراكب والسفن الراسٌة على 

دون الحاجة لتغٌٌر العدسة من مسافة غٌر قرٌبة من الشاطا كما أنها تتٌح االنتقال من مكان صوري إلى آخر 

 الشًء المصور.أو تغٌٌر موقع الكامٌرا أو تغٌٌر موقع 

 
 

 (عدسات الكامٌرا 1 –7الشكل )                                  

 :  View Finder( محدد الرؤٌة 1

( ٌنقل صورة ما ٌعرض أمام 1 –7كما موضح فً الشكل ) عبارة عن مونٌتر أو جهاز تلفزٌونً مصغرهً 

كوٌنها وإطارها ودرجة نقاوتها وشدة إضاءتها الكامٌرا كً ٌتمكن المصور من تحدٌد أبعاد اللقطة المطلوبة وت

وال إوالمستو  اللونً وجمٌع معلومات ضبط الكامٌرا وغٌرها من التفصٌالت المربٌة التً ٌكون المصور مس

عنها بالدرجة األساس السٌما إذا كانت الكامٌرا غٌر مربوطة بمونٌتر ٌشاهده المخرج وغالبا  ما ٌكون محدد 

فٌور( ملون وبعض الكامٌرات تحتوي  ود وتوجد كامٌرات والسٌما الحدٌثة منها ذات )الرإٌة باألبٌض واألس
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دون  من على شاشة عرض صغٌرة تقع على جانب الكامٌرا قابلة لالنطواء تتٌح الرإٌة للمصور أو المخرج

 ( عند العرض بالتلفزٌون . Subtitle الحاجة لمحدد الرإٌة مع ضرورة حساب مساحة ) السبتاٌتل

 

 ( محدد الرؤٌة 4 –7الشكل )                                    

 

 ( :Tripod( حامل الكامٌرا ) 4

( تستخدم لوضع الكامٌرات علٌها عند 0-7وهً مساند ثالثٌة األرجل فً الغالب كما موضح فً الشكل )

ٌرا فً البرامج اإلخبارٌة طوٌلة وفابدتها أنها توفر صورة ثابتة ومستقرة وهذا ما نالحظه كث لمددالتصوٌر 

والحوارٌة التً تقل فٌها حركة الكامٌرا إلى أدنى حد وهذا ال ٌعنً أنها ال تستعمل فً تصوٌر الدراما أو 

البرامج المتنوعة األخر ، بل أنها جزء ال ٌمكن االستغناء عنه فً معظم عملٌات التصوٌر خارجٌا  أو داخلٌا  و 

عنها من قبل المصور أو المخرج للقٌام بعملٌة التصوٌر  ٌستعاضجمالٌة أحٌانا ولضرورات فنٌة تقنٌة أو 

( تحمل على الكتف أو تمسل بالٌدٌن وتوضع أمام جسم المصور أو توضع مباشرة Handبكامٌرا محمولة )

على سطح األرض لتصوٌر األرضٌات أو أي تفصٌل مربً تقتضٌه الضرورة الفنٌة وأحٌانا ٌستغنى عن 

رٌد المصور تصوٌر موجة ماء مثال فٌمسل بالكامٌرا بٌدٌه قرٌبا  من سطح الماء أو على لوح الحامل عندما ٌ

الحوامل المستخدمة فً الكامٌرات التلفزٌونٌة  إحد ( Craneٌطفو أو غٌرها من الوضعٌات، وتعد الرافعة )

 ات المرونة العالٌة .وداخل األستودٌو وتوجد أٌضا حوامل الهاٌدرولٌل ذفً 

 
 ( حامل الكامٌرا التراٌبود5 –7الشكل )                              
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فً  السٌماداخل األستودٌو و فً إن تسجٌل الصوت من رغمعلى ال :(Microphone( الماٌكروفون )5

الدراما ٌتم عبر أجهزة خاصة بالصوت ومنها ما ٌسمى ماٌكروفون البوم والذي هو عبارة عن ماٌكروفون 

( . إال أن هنالل حاجة أحٌانا السٌما فً التصوٌر الخارجً 4 –7طوٌلة كما فً الشكل )محمول على عصا 

للتقارٌر اإلخبارٌة وبعض البرامجٌات إلى استخدام الماٌكروفون المرتبط بالكامٌرا لتسجٌل الصوت بشكل آنً 

تصوٌر مشاهد أو لقطات  ومتزامن مع الصورة التً تلتقطها الكامٌرا أو لتسجٌل ما ٌسمى بـ)الجو العام( أثناء

دون الحاجة إلى الحوار أو الحدٌث المباشر أو الموجه لعدسة الكامٌرا أو عند تصوٌر ما ٌسمى  من أو أحداث

( أي اللقطات التً تدخل فً سٌاق الموضوع وتكون عبارة عن  Insertsعند المصورٌن بـ )االنسٌرتات/

 لقطات وصفٌة.

عبر ماٌكروفون الكامٌرا اقل من المسجل بوساطة ماٌكروفون العصا  وغالبا ما تكون نقاوة الصوت المسجل

)البوم(، وٌمكن للمصور أن ٌستمع للصوت من خالل سماعات الرأس التً ٌضعها فً رأسه وٌقٌس بها شدة 

حسب قناعة المصور بالصوت ونقاوته ومد  صالحٌته وقد ٌطلب من المتحدث رفع شدة صوته أو خفضها و

صور أٌضا من خالل سماعات الرأس بمالحظة درجة الضوضاء المحٌطة بموقع التصوٌر وخبرته وٌقوم الم

أثناء التصوٌر وقد ٌطلب المصور أحٌانا والسٌما عندما تكون  فً ومد  تؤثٌرها على تسجٌل الصوت

الضوضاء أو التشوٌ  الناتج من مولدات الطاقة الكهربابٌة أو أصوات منبهات السٌارات أو أصوات لغط 

ارع ذات نسبة عالٌة بتؤجٌل التصوٌر أو االنتقال إلى موقع آخر ، وربما تكون هذه المشكلة غٌر موجودة فً الش

التصوٌر داخل األستودٌو إذ أن مسإولٌة الصوت تقع على مهندس الصوت الموجود فً غرفة السٌطرة وما 

( Automaticماتٌكً )على المصور سو  أن ٌضع زر الصوت الموجود فً الكامٌرا على الوضع األوتو

 ( .  Manualعكس )  ووه

 
 ( الماٌكروفون6 –7الشكل )

وهو من أهم أجزاء الكامٌرا التلفزٌونٌة فهو صانع  :Imaging Deviceجهاز اإلظهار )صناعة الصورة( ( 4

وء الض أتجزٌالصورة األساس فً الكامٌرا وآلٌة عمله تتلخص باىتً: عند دخول الصورة عبر عدسة الكامٌرا 

األبٌض إلى األلوان الربٌسة الثالثة فان ومٌض كل ضوء ٌجب أن ٌترجم إلى إشارات كهربابٌة إن المكون 

االلكترونً الربٌس الذي ٌحول الضوء إلى كهربابٌة ٌطلق علٌه اسم جهاز اإلظهار) صناعة الصورة ( وهو 

صغر قلٌال من حجم طابع البرٌد عبارة عن جهاز القط ٌتكون من جسم صغٌر صلد التكوٌن )بحجم مشابه أو ا

 –7موضح فً الشكل )هو مع نافذة صغٌرة( وهذه عادة ما ٌطلق علٌها )الرقاقة( أو جهاز تحسس الضوء كما 

( Pixels( والذي ٌحتوي مبات اىالف من عناصر تحسس الصورة المربٌة ٌطلق علٌها البكسالت ) 7

 elsوتعنً صورة وثانٌهما  Pictureالمشتقة من و Pix)المربعات( والكلمة مكونة من مقطعٌن أولهما 
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وتعنً عناصر وبذلل تسمى مجتمعة )عناصر الصورة( وترتب بصفوف أفقٌة أو  elementsوالمشتقة من 

عمودٌة تعمل على التقاط الصورة المربٌة التً تراها العدسات وتحوٌلها إلى إشارات كهربابٌة وهذه البكسالت 

ابهة لعمل أرضٌات الموزابٌل فكلما كانت البالطات )الكاشً( صغٌرة وواضحة أو المربعات تعمل بطرٌقة مش

كلما كانت األرضٌة أكثر تفصٌلٌة ووضوحا  وهكذا فان البكسالت كلما كانت اصغر حجما وأكثر عددا  داخل 

رة والذي قوم كل من هذه البكسالت الصغٌتالرقاقة كلما كانت الصورة أكثر وضوحا  وذات ألوان عالٌة النقاوة و

ٌعد عنصر صورة منفصل بتحوٌل الضوء الداخل من خالل نافذة الرقاقة الصغٌرة إلى شحنة كهربابٌة محددة 

 فً الحاسوب. امحدد اأما فً الكامٌرات الرقمٌة فان لكل بكسل توصٌف

الثالث إن الشحنات الكهربابٌة المتولدة من كل بكسل سرعان ما تكون اإلشارات الصورٌة لأللوان األساسٌة 

(RGB .وهذه اإلشارات الصورٌة تكون توصٌف اللون عن طرٌق اإلحساس بالنور أو اإلشارة ) 

 
 ( وحدة تحسس الضوء  7 –7الشكل )                               

          المحمولة منها وكامٌرات التصوٌر الخارجً السٌماتحتاج الكامٌرا  (:BATTRY( البطارٌات )7

ت األستودٌو اإلخبارٌة ( إلى إعادة شحن مستمر خصوصا عند التصوٌر الكثٌر فتستنفذ البطارٌات )عدا كامٌرا

طاقتها االشتغالٌة لذا تزود الكامٌرات ببطارٌات إضافٌة الستبدالها وشحن النافذ منها ألجل االستمرار بالتصوٌر 

ومودٌالت وقدرات تخزٌنٌة متفاوتة ( أنواع وأحجام 8 -7ممكنة والبطارٌات الموضحة فً الشكل ) مدةألطول 

حسب أنواع الكامٌرات ، وٌتم شحن البطارٌات بمحوالت طاقة كهربابٌة )شاحنات( تربط مباشرة بمقبس بو

البطارٌات فتفقد بعض طاقتها  فًالتٌار الكهربابً وتإثر الحرارة العالٌة والصدمات واالرتطام باألرض 

 وكفاءتها أحٌانا.

 
 ٌة الكامٌرا( بطار 8 –7الشكل )

هو مصباح صغٌر ٌقع فً أعلى مقدمة الكامٌرا كما موضح فً  (:Cue Light( مصباح االشتغال )كٌوالٌت 8

( ذو لون احمر ٌشٌر إلى بدء التصوٌر أو إلى انتقال الصورة الموجودة فً الكامٌرا إلى البث 9 –7الشكل )

( الذي ٌستخدمه مخرجو Cueمصطلح )كٌو/المباشر فً حالة التصوٌر بعدة كامٌرات متزامنة ومنه اشتق 
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الدراما والبرامج التلفزٌونٌة فً اإلشارة إلى بدء التصوٌر وٌقابله فً التصوٌر السٌنمابً مصطلح 

 ( الذي ٌستخدمه مخرجو السٌنما للبدء بالحركة.Action)اكشن/

 
 ( مصباح االشتغال 9 –7الشكل )                               

( كما T&Wهً زر أو عتلة تقع فً أعلى مقدمة الكامٌرا وٌرمز له ) (:zoom in/outوم )( عتلة الزو9

( تستخدم لتقرٌب الموضوعات المصورة أو إبعادها بوساطة حركة عدد من 44 –7موضح فً الشكل )

و دون الحاجة لالقتراب من الموضوع أو االبتعاد عنه أمن العدسات المركبة الموجودة فً مقدمة الكامٌرا 

تغٌٌر موقع الكامٌرا أو غٌرها من المعالجات أو اإلجراءات وٌقوم المصور بذلل بوساطة إصبعه مع ضرورة 

 .بإري المناسب )درجة وضوح الصورة(المحافظة على البعد ال

 
 ( عتلة الزوم20 –7الشكل )

فالتر التً ٌتحدد إي المرشحات وتحتوي الكامٌرات الحدٌثة على مجموعة من هذه ال (:Filter( الفلتر )20

 األتً وحسب أرقامها :بعملها 

 ٌستخدم فً التصوٌر الداخلً ) مع إضاءة األستودٌو ( . 4فلتر رقم  -أ

 ٌستخدم فً التصوٌر الخارجً ) ضوء الشمس ( . 4فلتر رقم  -ب

 ٌستخدم مع التباٌنات اللونٌة والضوبٌة ) شروق / غروب أو ظل / ضوء ( 3فلتر رقم  -ج

 ٌستخدم فً حالة وجود غٌوم أو ثلوج . 1 فلتر رقم -د

هناك عدد من المفاتٌح واألزرار الموجود فً الكامٌرا لها أهمٌة كبٌرة فً عملٌة التصوٌر والناتج النهائً و

 للصورة الملتقطة مثل :

وٌااتم ضاابطه فااً الغالااب ٌاادوٌا   للااتحكم فااً  تهاأو ضاابابٌأي درجااة وضااوح الصااورة  (:Focusالفوكرراس ) -أ

 ز البإري المرتبط بالعدسة المستخدمة .التركٌ

ٌتم من خالله ضبط درجاة اللاون األباٌض والتاً بادورها تساهم  :White Balance (W B) ضبط اللون -ب

 واألخضر( . واألزرقفً ضبط نسب األلوان الربٌسة الثالث )األحمر 

ً ظاروف اإلضااءة ول عن درجة وضوح الصورة وإضاءتها وٌساتخدم بفتحاة عالٌاة فاإوهو المس :Gain -ج

 الضعٌفة أو المنخفضة ولكنه ٌإدي إلى نوع من التشوٌه فً الصورة الملتقطة أحٌانا   . 
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إخبارٌة تحتاج إلى وحدة سٌطرة الكامٌرات تربط معها عن  وإن كامٌرات األستودٌو سواء كانت برامجٌة أ

ٌرا المحمولة أو اإلنتاج خارج األستودٌو ، أما الكامالحاسوبطرٌق الكٌبالت المغذٌة للفٌدٌو تٌب أو المٌكسر أو 

وهو الرأس أو بدن كافة عناصر وحدة الكامٌرا على وي تفتكون مكتفٌة ذاتٌا  وهذا ٌعنً أن الكامٌرا نفسها تح

ضمن تركٌب الكامٌرا  فً ٌكونأن ما أإلى مسجل الفٌدٌوتٌب. وهذا  هاوبث الكامٌرا إلنتاج صور فٌدٌوٌة مقبولة

، والجزء الثانً الوحٌد الذي ٌمكن إضافته إلى  ة كاملة أو مرتبط بها عن طرٌق الكٌبلأو مضاف لها كوحد

 منظومة الكامٌرا عن طرٌق الربط هو مصدر الطاقة )البطارٌة( فً حٌن تكون الوحدات واألجزاء األخر 

 داخل تصمٌم الكامٌرا أو مرتبطة أوتوماتٌكٌا.فً مركبة  كافة

  مٌرا اإلنتاج الخارجًكامٌرات األستودٌو وكا 7-2-4

(، من خالل التسمٌة ذاتها 44–7ٌمكن التفرٌق بٌن كامٌرا األستودٌو وكامٌرا اإلنتاج الخارجً ، الحظ الشكل )

 الشكلٌة والتقنٌة فٌما بٌنهما والتً ٌمكن تحدٌدها بالنقاط اىتٌة : الممٌزاتفضال  عن مجموعة من 

 كامٌرا األستودٌو كامٌرا التصوٌر الخارجً

تستخدم للتصوٌر الخارجً المٌدانً خارج  -4

األستودٌو وبعض أنواعها ٌمكن استخدامها فً 

داخل األستودٌو بعد تغٌٌر محدد الرإٌة فً اإلنتاج 

 وإضافة مصباح التنبٌه. CCU ـوالعدسات وربطها ب

حجمها ووزنها مناسبٌن وٌمكن حمل بعض  -4

أنواعها بسهولة على الكتف أو الحامل الثالثً 

 (.tripod)التراٌبود 

.تحتوي على أزرار وعتالت ومفاتٌح أكثر واعقد 3

 نسبٌا .

نظام ضبط ذاتً داخلً ٌعمل بشكل  على .تحتوي1

 أوتوماتٌكً.

 

. تحتوي بداخلها على حجرة فٌها شرٌط 0 

مغناطٌسً لتشمل المادة الصورٌة او تربط بجهاز 

 . VTRتسجٌل صوري منفصل 

ألستودٌو ومصممة داخل افً تستخدم حصرا   -4

 شكلٌا  وتقنٌا  للعمل الداخلً .

 

 

ن وتحمل على مساند او احجمها ووزنها كبٌر -4

 حوامل.

 

تحتوي على أزرار وعتالت ومستلزمات قلٌلة  -3

 وبسٌطة.

ضبط صورتها وإضاءتها عبر وحدة تٌتم  -1

داخل فً الموجودة  CCUسٌطرة الكامٌرات 

 غرفة السٌطرة باألستودٌو.

شرٌط للتسجٌل الصوري وإنما على وي ال تحت-0

ترسل الصورة أما للبث المباشر عبر المٌكسر أو 

 . VTRلجهاز التسجٌل الصوري 
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 ( كامٌرا األستودٌو وكامٌرا التصوٌر الخارج22ً–7شكل )ال

 وهً:بقً أن نشٌر إلى بعض الخواص االلكترونٌة المشتركة للكامٌرات التلفزٌونٌة بمختلف أنواعها الحدٌثة 

 .44x 9إلى  1x3قد تحولت من  Aspect Ratioالنسبة بٌن عرض الصورة وارتفاعها  40

 .Resolutionوضوح ألوان الصورة  40

 .light Sensitivityحساسٌة الضوء ومستو  التشغٌل الضوبً  30

 التضخٌم االلكترونً لإلشارة الفٌدٌوٌة. 10

 .Video Noiseالضوضاء ونسبة اإلشارة للضوضاء  00

 . Image Blurوالغالق االلكترونً ضبابٌة الصورة  40

 . Smear Moirتكرار الصورة وتداخل األلوان  70

 . Contrastالتباٌن  80

 أحجام اللقطات   7-1

سبعة أنواع تفصٌلٌة وبعضهم إلى  علىهنالل تباٌن بٌن المإلفٌن فً تصنٌف أحجام اللقطات فبعضهم ٌقسمها 

ثالثة أنواع ربٌسة وٌشتق منها بعض اللقطات  ضمنفً خمسة والبعض اىخر وهو األكثر شٌوعا  ٌضعها 

الفرعٌة وهو ما سنؤخذ به فً هذا الكتاب، مع ضرورة اإلشارة إلى أن هنالل عاملٌن ٌحددان حجم اللقطة أو 

 تسمٌتها وهما:

 .مقدار ما ٌظهر من الجسم اإلنسانً أو كمٌة المربٌات الداخلة لشًء ما ضمن إطار الشاشة  -4

الفاصلة بٌن الكامٌرا والجسم المراد تصوٌره ولكن المعٌار المعتمد فً الغالب هو الجسم مقدار المسافة  -4

 اإلنسانً . 

 وأحجام اللقطات هً:

( وهً اللقطة التً تظهر الجسم اإلنسانً بالكامل من L.Sتكتب اختصارا  ) :Long Shotاللقطة العامة  -2

ن أن ٌظهر فٌها عدد من الشخصٌات والمربٌات ( وٌمك44 –7الرأس حتى القدمٌن كما موضح فً الشكل )

وتسمى أحٌانا اللقطة الكاملة ، وهنالل لقطة أوسع منها تسمى اللقطة البعٌدة وقد تشمل مجموعة من األبنٌة 

والشوارع وبعض الشخصٌات والمربٌات األخر ، وهنالل لقطة أكثر اتساعا  ومساحة تسمى اللقطة البعٌدة جدا  

متر وكثٌرا  ما 4444-044التؤسٌسٌة وهً تصور من مسافة بعٌدة جدا تصل بحدود  وٌطلق علٌها اللقطة
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نشاهدها فً األفالم الحربٌة والملحمٌة لتصوٌر مساحات واسعة وأعداد كبٌرة من الناس وتستخدم فً التصوٌر 

 داخل األستودٌو.فً الخارجً وال ٌمكن تنفٌذها 

 

 ( اللقطة العامة21 –7الشكل )

 

( وهً تظهر الجسم اإلنسانً من منطقة M.Sٌرمز لها اختصارا ) :Medium Shotلمتوسطة اللقطة ا -1

( ، وتستخدم فً الغالب فً المشاهد الحوارٌة  43 – 7الرأس حتى الخصر تقرٌبا  كما موضح فً الشكل ) 

ثالثٌة أو تضم ثالث شخصٌات معا  فتسمى لقطة  Two Shotوٌمكن أن تضم شخصٌن معا  فتسمى لقطة ثنابٌة 

Three Shotن هما اللقطة األمرٌكٌة وهً أٌضا لقطة متوسطة ولكنها اكبر حجما  ان فرعٌا، وٌشتق منها نوع

تستخدم بكثرة فً أفالم الغرب  ألنهانسبٌا  إذ تمتد من أعلى الرأس حتى الركبتٌن والسبب فً تسمٌتها ٌعود 

 فً المبارزة بٌن المتخاصمٌن. األمرٌكً إذ ٌتم التركٌز على المسدس الموضوع عند الركبة 

 
 ( اللقطة المتوسطة21 –7الشكل )                           

القرٌبة وتصور من منطقة الصور حتى أعلى الرأس لزٌادة التركٌز قلٌال حول  -وهنالل اللقطة المتوسطة

المتوسطة لالنتقال من  دون االقتراب من حدود اللقطة القرٌبة ، وتستخدم هذه اللقطةمن الشخصٌة المصورة 

اللقطة العامة إلى اللقطة القرٌبة أو العكس ألحداث نوع من االنسٌابٌة والسالسة فً االنتقال بٌن األحجام 

 المختلفة من اللقطات .  

لٌس لها صٌغة مختصرة بل تكتب هكذا وهذه اللقطة تصور الوجه اإلنسانً  :Close upاللقطة القرٌبة  -3

( وأحٌانا ٌتم تكبٌرها قلٌال لتمتد حتى 41 –7ة الشعر حتى الذقن كما موضح فً الشكل )كامال  من أعلى قص

بداٌة الرقبة وظهور طرفً ٌاقة القمٌص وربطة العنق عند الرجال أو السلسلة الذهبٌة عند النساء وفً هذه 

ه وتعبٌراته، وعادة ما اللقطة ال ٌظهر شٌبا  من الدٌكور أو الموقع المكانً بل وجه الشخصٌة فقط بكل تفاصٌل

تجاه موقف معٌن،  ٌتم توظٌف هذه اللقطة للداللة على الحالة النفسٌة أو الشعورٌة للشخصٌة أو لبٌان رد فعلها
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 Veryوثانٌهما اللقطة القرٌبة جدا جدا  Big Clouseن أولهما اللقطة القرٌبة جدا ان فرعٌاوٌشتق منها نوع

Big Clouse صٌل مربً صغٌر جدا كحدقة العٌن أو عالمة أو ندبة لتركٌز االنتباه وهذه اللقطة تركز على تف

 علٌه ألنه عادة ٌعطً داللة مهمة وحاسمة فً الموضوع المصور.

 
 ( اللقطة القرٌبة 24 –7الشكل )

( هً لقطة تؤخذ من 40 –7الموضحة فً الشكل ) Over Shoulderوالبد أن نشٌر إلى لقطة االوفر شولدر 

الشخصٌات لتصور الشخصٌة األخر  المقابلة لها التً تقف أمامها وعادة ما ٌتم تصوٌرها فوق كتف إحد  

بلقطة ذات حجم متوسط أو قرٌب للداللة على العالقة بٌن الشخصٌتٌن أو لتغٌٌر نمط اإلٌقاع الصوري المتكرر 

حجم اللقطة ولكنها تنوع فً فً اللقطات ذات األحجام التقلٌدٌة العامة والمتوسطة والقرٌبة فهً هنا تحافظ على 

 ٌا الكامٌرا أو زواٌا التصوٌر.ازاوٌة التقاط الكامٌرا وهو ما سنبحثه اىن فً زو

 

 ( لقطة االوفر شولدر 25 –7الشكل )

 زواٌا الكامٌرا  7-1

 ( وتصنٌفها. 44 –7ال ٌوجد اختالف كبٌر فً تحدٌد زواٌا التصوٌر الموضحة فً الشكل )

 

 ( زواٌا الكامٌرا26 –7الشكل )                               
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ولٌس هنالل تباٌن فً المعٌار المعتمد كؤساس لتحدٌد زاوٌة التصوٌر سواء كان الجسم اإلنسانً أو الشًء 

فهنالل  من ثمالمراد تصوٌره، ألن مستو  وضعٌة الكامٌرا بالنسبة للشًء المصور هو الذي ٌحدد زاوٌتها و

 : ما ٌأتًه الزواٌا وهً أنواع رئٌسة من هذ ستة

وهً األكثر شٌوعا  واستخداما  كونها الزاوٌة الفٌزٌابٌة  :Eye Level Angleزاوٌة مستوى النظر  -2

الطبٌعٌة التً تتماشى ونظرة اإلنسان االعتٌادٌة فً النظر إلى األشٌاء والناس والمربٌات، وفً هذه الزاوٌة 

شٌاء المراد تصوٌرها سواء كانت شخصٌات أو دٌكورات أو كتل توضع الكامٌرا فً مستو  أفقً واحد مع األ

 موجودات مربٌة أخر . ةأو أٌ

هنا ٌرتفع مستو  زاوٌة الكامٌرا  :Angle High level ) الزاوٌة المرتفعة( زاوٌة فوق مستوى النظر -1

الجسم المراد تصوٌره قلٌال عن المستو  األفقً االعتٌادي لتبدو الكامٌرا وعدستها فً زاوٌة أعلى قلٌال من 

العتبارات عدٌدة منها ما هو مستخدم فً تصوٌر التجارب العلمٌة إذ نضطر لرفع الكامٌرا قلٌال لبٌان حركة أو 

اشتغال اىالت أو المعدات أو التفاعالت الكٌمٌاوٌة أو غٌرها من التفاصٌل، أما فً الدراما فإنها قد تستخدم 

ها نوعا  من الغموض والتشوٌق الصوري بة الدرامٌة المصورة أو إعطاللكشف أو اإلٌضاح لو لتقزٌم الشخصٌ

السٌما مع االستخدام المماثل لإلضاءة أو الصوت وتبدو الحركة المصورة من هذه الزاوٌة وكؤنها أبطؤ من 

 المعتاد، وغالبا ما ترفع الكامٌرا عبر حاملها أو االستعانة بالرافعة )الكرٌن(.

هنا تنخفض الكامٌرا قلٌال  عن  :Angle Low level )الزاوٌة المنخفضة( ظرزاوٌة تحت مستوى الن -1

المستو  األفقً المعتاد لتصبح أوطؤ قلٌال من زاوٌة الجسم المراد تصوٌره وبذلل تعطٌه نوعا  من التعملق 

تفصٌالت والكبرٌاء بالنسبة للشخصٌات الدرامٌة، أما بالنسبة للتصوٌر العلمً فإنها تستخدم إلٌضاح بعض ال

الداخلٌة التً ٌصعب مشاهدتها فً الزواٌا التصوٌرٌة األخر . وٌواجه استخدام الزاوٌة المنخفضة مشكلة 

أثناء التصوٌر، ولذا ٌجري تعدٌلها ووضعها إلى الجانب أو األمام فً قد تظهر  ألنهااإلضاءة المعلقة فً السقف 

 أو الخلف وحسب نوعٌة التصوٌر والموضوع.

عن طرٌق إمالة جسم الكامٌرا أو حاملها نحو احد  تعمل هذه الزاوٌة :Angle leaning لمائلةالزاوٌة ا -4

الجانبٌن فٌبدو الجسم المراد تصوٌره وكؤنه على وشل السقوط أو منحرف عن وضعه الطبٌعً وتعطً هذه 

م كثٌرا  فً مشاهد الزاوٌة داللة على عدم االستقرار والقلق والتوتر المصاحب للشخصٌات أو لألحداث وتستخد

االكشن والقتال واإلثارة ومع ذلل فهً أٌضا قلٌلة االستخدام ألنها تشتت االنتباه الطبٌعً للمشاهد وتسبب له 

  دون مبرر منطقً أو درامً.من نوعا  من التوتر النفسً إذا ما أكثر من استخدامها 

م درامٌا وعملٌا  ألنها تحدث نوعا  من هً زاوٌة قلٌلة االستخدا :Angle Bird eyeزاوٌة عٌن الطائر  -5

فهً وجهة نظر غٌر  من ثمتصور الموضوع أو الجسم المراد تصوٌره من األعلى تماما و ألنهاالتشوٌق 

اعتٌادٌة بالنسبة للمشاهد وهً تشبه الصور الملتقطة بالطابرات أو البالونات الموجودة فً مالعب كرة القدم إذ 

شخصٌات مسحوقة وصغٌرة الحجم وغٌر ذات فعالٌة، وتعطً دالالت عن القدر تبدو األشٌاء والمربٌات وال
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المحتوم أو الضغط المسلط على البشر واستسالمهم لمصٌرهم وفً التصوٌر العلمً تفٌد هذه الزاوٌة فً 

لبعضها تصوٌر الجغرافٌا المكانٌة وتفصٌالتها المتعددة ومد  الترابط والعالقة فٌما بٌنها وبٌان حجومها قٌاسا  

البعض وكذلل تفٌد هذه الزاوٌة فً تصوٌر بعض التجارب المختبرٌة المغلقة من الجوانب ولتصوٌر المشارٌع 

اإلسكانٌة فً مرحلة النماذج األولٌة )الماكٌتات( ألنها تعطً تصورا  أولٌا واضحا  عن طبٌعة المشروع وحجمه 

 ومفرداته المكونة له .

 .زاوٌة قلٌلة االستخدام فً التصوٌر لصعوبتها الفنٌة وضعف الحاجة إلٌها هذه ال نظرة الدودة : زاوٌة  -6

  Camera Control Unit( CCUوحدة سٌطرة الكامٌرات ) 7-4

  ( كما موضح فً الشكلCCUن كامٌرات األستودٌو عبر وحدة سٌطرة الكامٌرات )ـتمر الصورة القادمة م

لكترونً ولكل كامٌرا أستودٌو وحدة سٌطرة كامٌرا ( قبل وصولها إلى جهاز المازج الصوري اال7-47)

مة كل ءففً التكوٌن )التركٌب( ٌتم مال ( التكوٌن والسٌطرة )ن ان أساسٌتاخاصة بها ولهذه الوحدة وظٌفت

كامٌرا لتجسٌد كل لون بصورة صحٌحة وموازنة اللون األبٌض ) لمالبمة ثالث إشارات لونٌة كً ٌعاد إنتاج 

نوع وضعٌات اإلضاءة ( وإٌجاد مستو  التباٌن المالبم بٌن مواقع فً المشهد المصور اللون األبٌض تحت ت

هً األكثر إضاءة واألكثر عتمة اخذٌن بنظر االعتبار أن الكامٌرات هً بوضعٌة مالبمة ألجل الحصول على 

طرة على مستو  لسٌلاستقرار مناسب والذي ٌعنً أنها تحافظ على فوابد تضبٌطها وٌحتاج مشغل الفٌدٌو دابما 

 f-stop( )تضبٌط الـ irisاللون األسود أو )تضبٌط الكامٌرا للمشهد األكثر عتمة( ومستو  اللون األبٌض أو )

( أو CCDتوقف( العابد للعدسة حتى تسمح للكمٌة المطلوبة من الضوء فقط للوصول إلى جهاز اإلظهار  )

 : تٌن لفحص النوعٌة المالئمة إلشارة اللون هماطرٌقتٌن رئٌسعلى  وٌعتمد مشغل الفٌدٌو  ،القط الصورة

( حٌث تظهر Oscilloscopeشاشة جهاز المراقبة )المونٌتر( فٌه األمواج الذي ٌطلق علٌه راسم االشارة )  -أ

 معلومات اإلضاءة.

( الذي ٌظهر إشارات اللون وكال الجهازٌن ٌساعدان مشغل الفٌدٌو فً Vector Scope)الفٌكتورسكوب/  -ب

 صول على قمة الصورة.الح

 وٌعنً وحدة التحكم بالكامٌرا عن بعد وهو   Remote Camera Unit (RCUوأحٌانا ٌستخدم مصطلح )

 CCUألغلب الكامٌرات المحمولة أو اإلنتاج الخارجً معدات سٌطرة مدمجة ومبنٌة ضمن هٌكلها تقوم بمهام 

  أوتوماتٌكٌا. RCUأو 

 
 ات( وحدة سٌطرة الكامٌر27–7الشكل )



 075 

  Control Roomغرفة السٌطرة  7-5

داخل األستودٌو للتحكم بإدارة عملٌة إنتاج المادة التلفزٌونٌة أو اإلذاعٌة سواء فً وهً عبارة عن حٌز أو غرفة 

 كانت درامٌة أو برامجٌة أو إخبارٌة وتضم العدٌد من األجهزة والمعدات مثل : 

 جهاز المازج االلكترونً . -4

 ة ) المونٌترات (.شاشات المراقب -4

 . VTRأجهزة التسجٌل الصوري  -3

 ( . Subtitleجهاز العناوٌن )  -1

 (. CGجهاز الرموز واألشكال )  -0

 حواسٌب مختلفة . -4

 مصادر المادة األرشٌفٌة الصورٌة والصوتٌة . -7

 أجهزة االتصال الداخلً والخارجً ) العاملٌن / المشاهدٌن ( . -8

 ساعات التوقٌت . -9

 حسب البرنامج بوهنالل الكثٌر من الملحقات األخر  التً تختلف من غرفة سٌطرة إلى أخر  و -44

 والمحطة التلفزٌونٌة التً تنتجه وضخامتها .     

(  مخصصااة للمخاارج أو المنااتج أو المخاارج المنفااذ أو مساااعد 48 –7وغرفااة السااٌطرة الموضااحة فااً الشااكل )

ٌتل وفناً االتصااالت الهاتفٌاة وغٌارهم مان الفنٌاٌن المارتبطٌن حصارا  المخرج أو مهندس الصوت وفنً السابتا

بتنفٌذ البرنامج قٌد اإلنتاج وٌتم التواصل بٌن غرفة السٌطرة وأستودٌو التسجٌل والذي قد ٌسمى أحٌانا )البالتوه( 

 عبر نظام اتصال داخلً ما بٌن المكانٌن.

 

 (  غرفة السٌطرة28 –7الشكل )

أي نظام التخاطب العام أو  P.Aأو  S.Aوٌدعى أٌضا  Studio Talk Backستودٌو وٌسمى نظام تخاطب األ

داخل غرفة فً ( االنتركوم إذ توجد ماٌكروفونات Inter Communicationمنظومة االتصال الداخلً  )

حسب بن ٌكون المخرج أو مساعده أو مهندس الصوت أو غٌرهم وؤولً البرنامج كإالسٌطرة ٌستخدمها احد مس
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عٌة اإلنتاج إلعطاء تعلٌمات أو تؤكٌدات أو إلعالن بداٌة أو نهاٌة التسجٌل أو غٌرها من المالحظات الفنٌة أو نو

أثناء توقفه وٌتم االستماع إلٌها أما عبر سماعات مكبرة للصورة بحٌث ٌستمع إلٌها فً اللوجستٌة قبل البث أو 

ددٌن كما هو الحال مع المصورٌن أو عبر الجمٌع أو عبر سماعات على الرأس ٌستمع إلٌها أشخاص مح

 Airpeceسماعات صغٌرة تكاد تكون مخفٌة توضع فً أذان مقدمً البرامج أو المذٌعٌن وتسمى )اٌربٌس( 

( المربوط بقمٌص أو Nic Miceوٌستطٌع المخرج أن ٌستمع إلجابات المذٌعٌن عبر الماٌكروفون الصغٌر )

داخل األستودٌو أثناء التصوٌر ولكن هنالل فً ٌٌن بالحدٌث مطلقا  جاكٌت المذٌعٌن وال ٌسمح ألحد من الفن

صالحٌة للمصورٌن بإبداء بعض المالحظات أو التنبٌه عن بعض األخطاء أو الطلب من المخرج التركٌز على 

سٌما وان المصورٌن ٌرتبطون مع المخرج بمنظومة الأمر ما ٌحدث داخل األستودٌو وال ٌعلم به المخرج، 

هم مكبرات الصوت فً زٌادة ( وتس 49 – 7ما موضح فً الشكل ) اصة عبر )هٌدفون( الكامٌرات كاتصال خ

مادة صوتٌة أخر   ةربط غرفة السٌطرة باألستودٌو حٌث ٌمكن أن توصل صوت األغانً أو الموسٌقى أو أٌ

و الصوت إلى من األجهزة الموجودة فً غرفة السٌطرة كالمٌكسر أو الحاسوب أو جهاز تسجٌل الموسٌقى أ

 ةصالة األستودٌو والموجودٌن فٌه من الممثلٌن أو العازفٌن مما ٌسهم فً مطابقة األداء واللحن والحركات أو أٌ

 فعالٌة حركٌة أخر  وٌمكن الضٌوف من االستماع إلى أسبلة المشاهدٌن.

 
 

 ( هٌدفون الكامٌرات29 –7الشكل )                           

 VTR (Video Tape Recorder   )ل الصورة )الفٌدٌوتٌب (  أجهزة تسجٌ 7-5-2

( تقوم بتسجٌل الصورة والصوت معا  والقادمة من مصادرهما 44 –7هً أجهزة الكترونٌة كما فً الشكل )

كالكامٌرات والماٌكروفونات وغٌرها على أشرطة بالستٌكٌة فٌدٌوٌة مصنوعة من مادة هالٌدات الفضة 

...الخ( وعند Digital Beta Cam, V.H.S, Beta Cam, D.V Cam, Miniها )واألشرطة على أنواع من

االنتهاء من تسجٌل الحلقة التلفزٌونٌة أو البرنامج ٌتم حفظها فً المكتبة الصورٌة أو األرشٌف بعد أن ٌتم 

الكترونً  مونتاجها إن تطلب األمر ذلل أو تحفظ كما هً أحٌانا ألنها مادة خام أو ألنها خضعت لعملٌة مونتاج

 مباشر من المٌكسر.
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 VTR الفدٌو ( جهاز10 –7الشكل )

 (  Clock & Stop Watchساعة التوقٌت ) 7-5-1

وضابطها بدقاة الساٌما الفواصال واإلعالناات  هااأو بث تستخدم ألجل تنسٌق عرض كل فقرة من فقرات البرنامج

وكمااا مكتااوب فااً نااص اإلعااداد  بهااا تاازاملالواوالتاٌتاال وغٌرهااا فااان األماار ٌتطلااب مراقبااة المواعٌااد المقااررة 

 )السكربت( أو السٌنارٌو.

 (  computerالحاسوب ) 7-5-1

غرفة سٌطرة فً الوقت الحاضر فهو ٌمكن أن ٌستخدم كمصدر إلدخاال ماواد صاورٌة كماا  ةال غنى عنه فً أٌ

وٌن الربٌساة أو ( أو صوتٌة كاألغانً والموسٌقى وٌمكن أن ٌستخدم إلدخال العنا44–7فً موضح فً الشكل )

الفرعٌة التً تطبع فوق الصورة المربٌة الملتقطة عبر الكامٌرا كما ٌتم أحٌانا خزن التاٌتل أو مقدمة البرامج أو 

خاتمته ومن ثم إعادة بثها وكذلل ٌقوم بؤداء وظابف عدٌدة وٌمكن أن ٌستخدم لحفظ المادة األرشاٌفٌة رقمٌاا  كماا 

معلوماة بشاكل سارٌع ، وغالباا  ماا تكاون المواصافات  ةصول على أٌحر للٌمكن أن ٌربط باالنترنت بشكل مباش

 التً ٌجهز بها عالٌة جدا السٌما السعة والسرعة.

 

 ( جهاز الحاسوب12–7الشكل )

 ( Studio Monitorsشاشة عرض األستودٌو ) 7-6

أمام المذٌعٌن أو  ( ٌوضع داخل األستودٌو44 –7وهً أشبه بجهاز تلفزٌونً عالً الواصفات ، الحظ الشكل )

العاملٌن كً ٌشاهدوا الصورة النهابٌة الموجودة بالبث وٌتم تغذٌته بالصورة من غرفة السٌطرة وغالبا  ما ٌتم 

زاوٌة  فًأثناء التصوٌر بالكامٌرات المتعددة وبشرط أن ال تإثر فً وضعها فً زاوٌة معٌنة بحٌث ال تظهر 

كامٌرا ٌتم بثها بحٌث تعطً  ةٌح للمصورٌن معرفة صورة أٌنظر المذٌع حتى ال ٌنشغل بها كما أنها تت
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للمصورٌن اىخرٌن فرصة لتغٌٌر زاوٌة التقاطهم أو تغٌٌر حجم اللقطة )مع اإلشارة إلى أنهم فً الغالب 

ٌستلمون التعلٌمات من المخرج الموجود فً غرفة السٌطرة( وهذه الشاشة تستلم الصورة المرسلة لها عبر 

 اسها الموجودة فً الهواء والمرسلة لجمهور المشاهدٌن مع ضرورة التنبٌه إلى أن هنالل فرقالمٌكسر وهً نف

بٌن ما ٌعرض على هذه الشاشة وبٌن ما ٌوجد فً تلفزٌون المنازل والسبب فً هذا الفارق هو أنها  ابسٌط ازمنٌ

 تم استقبالها فً البٌوت.تبث داخل األستودٌو قبل أن تصل هذه الصورة نفسها إلى محطة اإلرسال ومن ثم ٌ

 

 ( شاشات عرض األستودٌو 11 –7الشكل )                            

وتعد هذه الشاشة مفٌدة لباقً العاملٌن والفنٌٌن كثٌرا  وخصوصا  فنًٌ اإلنتاج أو اإلضاءة أو الدٌكور أو غٌرهم 

األستودٌو أو إضافة شًء أو تغطٌة لتعدٌل بعض األشٌاء عندما تكون اللقطة قرٌبة وال ٌظهرون فً فضاء 

( وكذلل تفٌد liveشًء أو غٌرها من التفاصٌل التً عادة ما ٌحفل بها اإلنتاج التلفزٌونً والسٌما المباشر منه )

هذه الشاشة مذٌع األخبار لمعرفة نوعٌة المادة الصورٌة المعروضة من قبل مخرج النشرة أو البث وهل هً 

( أم حدٌث لضٌف خارج األستودٌو وفً 43 -7ٌة مصورة كما موضح فً الشكل )فاصل إعالنً أم مادة إخبار

أثناء التقاط الكامٌرات  تها فًومشاهدحالة وجود جمهور داخل األستودٌو فإنها تكون مفٌدة لهم لمعرفة أنفسهم 

لتقلٌل من حالة ( وبالتالً زٌادة تفاعلهم مع البرنامج واInsertesلهم فً لقطات منفردة أو جماعٌة )انسٌرتات/

كثٌرة بسبب بعض األخطاء  أعاداتأثناء التصوٌر الطوٌل والذي قد تتخلله فً الملل التً قد تصٌب بعضهم 

 التقنٌة أو اللوجستٌة.

 

 ( أستودٌو اإلخبار 11 –7الشكل )
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 Switcher ( وٌسمى أٌضا Mixerجهاز المازج االلٌكترونً )المٌكسر/  7-7

( ٌضم مجموعة كبٌرة من األزرار والمفاتٌح 41 –7موضح فً الشكل )هو كما  هو عبارة عن جهاز الكترونً

والعتالت والمقابس التً تشٌر إلى مستوٌات الصوت أو الصورة وهو على أنواع فبعض المٌكسرات مخصص 

للصورة فقط وآخر للصوت فقط وهنالل نوع ٌجمع ما بٌن الصورة والصوت، وقد سمً بالمازج ألنه ٌقوم 

مزج كل خطوط الصورة ومصادر الصوت وٌصهرهم فً منظومة سمعٌة ومربٌة متجانسة ومفهومة بتجمٌع و

وذات داللة تعبٌرٌة وجمالٌة ومن ثم ٌقوم بإرسالها إلى منظومة البث النهابً لتقوم بإرسالها عبر الهواء إلى 

ذات الصٌغة الهندسٌة وفق سلسلة من العملٌات والمراحل التقنٌة على جمهور المشاهدٌن المستقبلٌن للبث 

 ولٌست الفنٌة.

 

 ( جهاز المازج االلكترون14ً –7الشكل )                            

ٌمثل المٌكسر قلب العملٌة اإلنتاجٌة فً البرامج التلفزٌونٌة السٌما المباشرة منها وال غنى عنه فهو المنظم و

ٌدخل أو ٌخرج إلى خط البث النهابً إال عبره وهو للعملٌات والجامع لألجهزة والمعدات والملحقات وال شًء 

ٌستطٌع القٌام بعملٌات مونتاج الكترونً فورٌة، كما ترتبط به أجهزة أخر  مثل جهاز العناوٌن )السبتاٌتل أو 

( وجهاز الحاسوب والذي ٌمكن أن ٌضٌف بعض البٌانات أو الصور أو األغانً CGمولد األشكال أو الرموز 

غٌرها إلى المادة المصورة وكذلل جهاز الفٌدٌو الذي ٌمكن أن ٌمده بمادة أرشٌفٌة أو فواصل أو الكرافٌكس أو 

مادة تلفزٌونٌة أخر  كما انه ٌرتبط بمنظومة التصوٌر والبث الخارجً لألخبار المباشرة  ةإعالنٌة أو أٌ

(S.N.G.الستالم مادة صورٌة فورٌة منها ) 

ٌع القٌام بعملٌة إٌقاف أو تشغٌل ذاتً عن بعد ألجهزة تسجٌل وتوجد بعض أجهزة المٌكسر الحدٌثة تستط

 الصورة.

وٌمتلل جهاز المٌكسر قدرة كبٌرة على إضافة الكثٌر من المإثرات الصورٌة والصوتٌة للمادة المصورة مثل 

المذٌع  عملٌات قلب الصورة أو قذفها فً الفضاء أو تقسٌم الشاشة إلى قسمٌن أو ثالثة أو أربعة أو مقابلة صورة

( أو Two Windowداخل األستودٌو مع الضٌف الذي ٌبعد عنه آالف األمٌال بمإثر صوري بسٌط )فً 

( مكون األشكال أو الرموز لبٌان اسم وصفة الضٌف أو Character Generator) ( المختصر لـCGإضافة )
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زٌونٌة كما ٌمكن إضافة مإثر مادة كتابٌة مطبوعة على الشاشة التلف ة( أو أTitleٌ إضافة عنوان الحلقة ) 

 الموزابٌل مثال لضبابٌة صورة لشخص من اجل عدم الكشف عن شخصٌته الحقٌقٌة لسبب معٌن.

ول عن إوال ٌمكن ألي نظام بث تلفزٌونً فوري أن ٌستغنً عن جهاز المازج الصوري )المٌكسر( ألنه المس

( 4( إلى مصدر صورة ثان )كامٌرا  4كامٌرا عملٌة المونتاج الفورٌة التً تعنً االنتقال من مصدر صورة )

داخل األستودٌو وٌتم  فً أو مصدر صورة ثالث )جهاز فٌدٌو الصورة( وغٌرها من مصادر الصورة المتعددة

ذلل عن طرٌق انتقاء الصورة المناسبة والموجودة على أجهزة المراقبة الصورٌة )المونٌترات( الموضوعة 

حسب عدد الكامٌرات أو مصادر الصورة بلسٌطرة بشكل صف أفقً وأمام المخرج الموجود فً غرفة ا

الموجودة فً األستودٌو وان عملٌة المونتاج التً ٌقوم بها جهاز المزج الصوري هنا تختلف عن عملٌة 

المونتاج ما بعد اإلنتاج التً عادة ما تكون مرحلة الحقة لعملٌة التصوٌر بٌنما عملٌة المونتاج هنا تتصف 

أن المبادئ المونتاجٌة واحدة لكن  من رغمعلى الرٌة ومباشرة وتسمى أحٌانا بالمونتاج االلكترونً وفو بوصفها

هنال اختالف فً التقنٌة المستخدمة فً كل منهما فضال عن أن المونتاج ما بعد التصوٌر ٌعطً مزٌدا من 

تاج الفوري الذي ال ٌمتلل فٌه الوقت للتؤمل والتفكٌر فً اللقطات والمشاهد التً سوف ٌتم ربطها عكس المون

لقطة  ةول عن المونتاج إال قلٌال من الوقت للتفكٌر واتخاذ القرار بشان أٌإالمخرج الذي ٌكون هو ذاته المس

 سوف ٌختار مما هو معروض أمامه فً المونٌترات .

  Mixerوظائف جهاز المزج  7-7-2

 Data ٌرات + فٌادٌو + حاساوب +انتقااء مصادر صاوري محادد مان مجموعاة المصاادر الصاورٌة )كاام -4

show  جهاز العناوٌن +Subtitle  +CG + ًجهاز ربط القمر الصناعً . + سٌارة النقل الخارج 

 تنفٌذ انتقاالت مونتاجٌة بٌن تلل المصادر الصورٌة. -4

 إضافة مإثرات صورٌة خاصة للصورة المربٌة الموجودة.  -3

حسب طبٌعة اإلنتاج بمعقد واىخر منها بسٌط االستخدام و وتوجد أنواع وأحجام ومودٌالت مختلفة منه وبعضها

( فإذا كان اإلنتاج بسٌطا  وال ٌتطلب سو  االنتقال والتقطٌع ما وب )دراما، برامجٌات، أخبارالتلفزٌونً المطل

داخل األستودٌو أو خارجه فهو ال ٌحتاج سو  صف واحد فً ( سواء كانت  CUTبٌن كامٌرتٌن ) القطع + 

ر الموجودة على واجهة المٌكسر وهذا الصف من األزرار المتجاورة عادة ما ٌمثل كل منها مدخال من األزرا

صورٌا  محددا  كان ٌكون كامٌرا أو غٌرها، وهذا الصف من األزرار الذي ٌرسل كل ما ٌمكن أن تبثه بصورة 

ٌسمى )ناقل  VTRلصوري مباشرة إلى الخط الخارجً النهابً )ومن هنال إلى جهاز البث أو جهاز التسجٌل ا

( والذي ٌطلق علٌه أٌضا بالناقل المباشر أو )المصدر المباشر/الخط المباشر( حٌث Program Busالبرامج 

 وصلة ربط مباشرة للمدخالت والمخرجات. بوصفهٌعد مفتاح انتقاء للخط الخارج إلى البث الهوابً 
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حسب بالتعتٌم  ٌستخدم إلظالم الشاشة أو تعتٌمها  وٌوجد زر إضافً فً بداٌة خط البرامج ٌسمى اإلظالم أو

 أما إذا أردنا أن نعمل العملٌات اآلتٌة بالمٌكسر مثل :الضرورات الفنٌة أو رإٌة المخرج. 

4- Dissolve  التداخل بٌن صورتٌن قادمتٌن من كامٌرتٌن مختلفتٌن أو مصدرٌن مختلفٌن، أي تهبط صورة

 م تحل محلها تدرٌجٌا  بالكامل، .على أخر  ثم تتداخل معها جزبٌا  ث

الصورة المركبة أي طبع صورة فوق األخر  حٌث تتشابل الصورتان وتتداخالن ثم تظهر الصورة  -4

 األخٌرة.

، أو العكس االختفاء fade in ، أي الظهور التدرٌجً لصورة معٌنة من حالة اإلظالم  إخفاء الصورة -3

fade out  اإلظالم.التدرٌجً لها من الظهور نحو 

فإننا نحتاج إلى خطٌن ناقلٌن إضافٌٌن من خطوط التداخل والى ذراع صغٌر ٌسمى عتلة التالشً )الفٌدر( 

والتً تتحكم بسرعة التداخل الصوري )اختفاء الصورة األولى وظهور الثانٌة تدرٌجٌا (. وعند تحرٌل عتلة 

المصدر الصوري( سوف تظهر تدرٌجٌا  بٌنما التالشً إلى نهاٌة مداها )أعلى/أسفل( فان صورة احد الخطٌن )

تختفً صورة الخط اىخر )المصدر الصوري الثانً( وٌحدث التداخل الفعلً حٌث تتمازج وتتشابل صورتً 

المصدرٌن تمازجا  مإقتا ، أو حٌن توقف العتلة فً مكان ما فً وسط المسافة بٌنهما ٌتم خلق ما ٌعرف بالصورة 

وألجل أن ٌتمكن خط البرامج أن ٌوصل هذا التداخل إلى  داهما فوق األخر (.المركبة )أي طبع لقطتٌن إح

الخط الخارج للبث الهوابً ٌنبغً أن نستعٌن بزر آخر إلى الخط الناقل كً ٌكون قادرا  على نقل الصورة التً 

ً أقصى استحدثها خطً التداخل )مصدري الصورة( إلى الخط الخارجً للبث الهوابً وٌقع زر التداخل هذا ف

 الجانب األٌمن لخط البرامج.

  Preview Busخط العرض المسبق  7-8

ٌتطابق خط العرض المسبق تماما  مع خط البرامج من حٌث العدد والنوع وترتٌب األزرار وتتشابه وظٌفتٌهما 

 ال ٌظهر الصورة Previewإلى حد بعٌد، عدا أن الخط الخارج للبث الهوابً المرتبط بخط العرض المسبق 

مباشرة أو على أي جهاز تسجٌل صوري آخر بل ٌظهرها فقط على جهاز مراقبة العرض المسبق )المونٌتر( 

( بوساطة الزر المخصص لها والموجود فً جهاز المٌكسر 4مثال إذا ضغطت عزٌزي الطالب صورة )كامٌرا

مخرجات خط البرامج دون التؤثٌر على من وتم عرضها على شاشة جهاز مراقبة العرض األولً )المونٌتر( 

( فٌكفً ببساطة أن 4( بصورة )كامٌرا4( مثال أذا أردت إبدال صورة )كامٌراCGومولد الرموز واألشكال )

( والمثبت على خط العرض المسبق وسٌبقى خط البرامج مستمرا  فً عرض النص 4تضغط على زر )كامٌرا

ً، وقد ٌسمى خط العرض األولً أٌضا بخط ( على جهاز مراقبة الخط التلفزٌونCGالمطبوع لمولد الرموز )

الضبط المسبق إذا كان ٌعمل كجهاز مراقبة ٌظهر مإثرات الضبط األولً المختلفة. وٌتم وضع شاشات أجهزة 

( وشاشات الخط التلفزٌونً عادة جنبا  إلى جنب فً غرفة السٌطرة 40 –7العرض المسبق كما فً الشكل)
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المتتابعتٌن قد اقتطعت على نحو مالبم، أي لإلبقاء على االستمرارٌة  إلظهار ما إذا كانت أي من الصورتٌن

 الصورٌة والسالسة فً تدفق المربٌات وللحفاظ على الصورة الذهنٌة.

 

 ( شاشات العرض المسبق15 –7الشكل)                           

زر أو  41ٌة التلفزٌونٌة على وٌضم المازج التلفزٌونً المستخدم عادة فً االستودٌوهات والمحطات الفضاب

 هو خط( وكما 18أو  34حسب طبٌعة اإلنتاج التلفزٌونً )وقد ٌصل إلى بخط أو )ترال( وقد ٌزٌد أو ٌقل 

 ( . 44 –7موضح فً الشكل )

 

 ( المازج التلفزٌون16ً –7الشكل )

تطابق ما بٌن  نالحظ إن المٌكسر ٌحتوي خط برامج وخط مزج أو تداخل وخط عرض أولً ونالحظ أن هنال

خطً العرض األولً وخط البرامج عدا أن مخرجات األول ترسل إلى شاشة المراقبة ولٌس للبث الهوابً وكما 

 ذكرنا.

     وتوجد أٌضا فً المٌكسر بعض المإثرات الخاصة مثل مجموعة أشكال المسح وكذلل مفاتٌح العناوٌن

الصورة( وأٌضا المعالجات الصورٌة األخر  )مثل )وهً مجموعة الحروف والكلمات التً ٌتم إدخالها على 

التحوالت اللونٌة والشكلٌة وغٌرها( التً ترتبط بخطٌن أو ثالثة للمإثرات فضال عن عتلة تالشً أخر  )فٌدر( 

كما ٌحتوي المٌكسر أو ٌرتبط به عددا من المدخالت الصورٌة األخر ، ككامٌرات متعددة إضافٌة )مثلما هو 

، أو إحٌاء الحفالت الكبٌرة فً المسارح أو المالعب الرٌاضٌة هاوإخراج بارٌات كاس العالمالحال فً تصوٌر م

كامٌرا( وقد ترتبط به عدد من أجهزة  14-34) التً تتطلب عددا كبٌرا  جدا من الكامٌرات قد ٌصل إلى 

األجهزة وبذلل فان  أو أنظمة الخزن االلٌكترونً أو مولد للرسوم البٌانٌة وغٌرها من VTRالتسجٌل الصوري 

وحجمه ٌزداد وٌكبر وأحٌانا   ٌضطر ، المٌكسر ٌتوسع وٌتعقد عمله وٌحتاج إلى خطوط وأزرار وعتالت أكثر 

المخرج أو المدٌر الفنً إلى جلب مٌكسر ثان كً ٌضمن السٌطرة الكاملة على الحدث وٌمكن أن ٌوكل للمٌكسر 
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رض مادة أرشٌفٌة أو للعناوٌن والبٌانات والرسوم وغٌرها وألجل الثانً مهام محددة كلقطات اإلعادة مثال   أو ع

كل ذلل وبغٌة إبقاء أجهزة المزج االلكترونً التلفزٌونً سهلة االستخدام وبسٌطة العمل والوظٌفة فقد صممت 

الشركات المتخصصة باألجهزة والمعدات التلفزٌونٌة خطوط خاصة فً المٌكسر قادرة على تنفٌذ وظابف 

بدال من وجود خطوط منفصلة خاصة بالبرامج والمزج والمإثرات والعرض األولً، ٌمكن أن متعددة ف

تخصص عددا مختصرا  من الخطوط ألداء وظابف مختلفة فً مجال المزج والمإثرات، وحٌن تحول خطً 

ثر ( إلى صٌغة التداخل تستطٌع حٌنها أن تداخل صورتٌن أو أك47–7كما فً الشكل ) A,Bالمزج والمإثرات 

فً عملٌة التداخل بمنتصف المسافة  -الفٌدر-أو أن تصنع صورة مركبة )عند إٌقاف عتلة التالشً Bإلى  Aمن 

بٌن الصورتٌن( وعند التحول إلى صٌغة المإثرات ٌمكنل الحصول على المإثرات الخاصة مثل تشكٌلة منوعة 

  Aلثانٌة محلها، وذلل باالنتقال من الخطمن اللقطات التً ٌتم مسحها بإزالة الصورة األولى وإحالل الصورة ا

وقد ٌصبح بوسعل أن تضٌف مهمة التداخل والمإثرات لخطوط البرامج والعرض األولً مع   Bإلى الخط 

بدون تغٌٌر، أما األزرار التً تستطٌع بموجبها أن تحدد طبٌعة عمل الخط من اإلبقاء على وظابفهما األساسٌة 

 بؤجهزة ضبط التفوٌض . الناقل فهً األزرار التً تسمى

 

 ( خطوط المزج والمؤثرات17–7الشكل )

 بوصفه( أن من أهم ممٌزات جهاز المازج التلفزٌونً المتعدد الوظابف 47 –7وٌبدو مما نالحظ فً الشكل )

خطوط فقط )خط العرض المسبق ، خط  ةبثالث هاكل ٌمكن المخرج أو الفنً من خلق تلل المإثرات والعملٌات

، خط البرامج( وهو أٌضا تسلسل انتقال الصورة من التحضٌر إلى البث المباشر وٌنبغً التنبٌه  A/Bالمزج 

إلى انه ٌجب عدم القلق من احتمال عدم تشابه بعض أجهزة المزج فً بعض التصامٌم أو األزرار الن طرٌقة 

قادر على العمل وبنجاح على العمل واحدة والطالب الذي ٌتمكن من العمل على جهاز مٌكسر معٌن فانه بالتؤكٌد 

( Fad Barجهاز آخر من نوع أو مودٌل مختلف. وٌوجد فً بعض أنواع المكسرات عتلة تالشً الصورة )

( تعمل على تشغٌل االنتقاالت التً ٌتم تعٌٌنها مسبقا   والسٌما فً تداخل 48 –7كما موضح فً الشكل )

 رات المصنعة عبر جهاز المكسر .صورتٌن أو ذوبان احدهما فً األخر  وغٌرها من المإث

 

 ( عتلة التالشً وأزرار المؤثرات18 –7الشكل )
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 المؤثرات الموجودة فً المٌكسر  7-9

  :Dissolve( التداخل 2

( لصالح الصورة القادمة 4أي عملٌة إخفاء صورة ما بشكل تدرٌجً فمثال إلخفاء الصورة القادمة من )كامٌرا

( على الهواء مباشرة ثم 4( من اجل وضع )كامٌراA( إلى خط البرامج )4مٌرا( نقوم بتحوٌل )كا4من )كامٌرا

( المثبت على خط الضبط 4( وحٌنما نضغط زر مفتاح )كامٌراB( إلى خط العرض المسبق )4تحول )كامٌرا

( نحو خط العرض المسبق، وبدال من الضغط على 4األولً فان المفتاح سٌضًء ضٌاء خافتا  وٌوجه )كامٌرا

( فً اللقطات التً تتطلب قطعا  سرٌعا  نقوم بتحرٌل عتلة التالشً إلى األعلى )بعٌدا عنل( Cutالقطع ) مفتاح

أو إلى األسفل )باتجاهل( إلى أقصى مد ، ونالحظ أن سرعة تالشً الصورة تعتمد كلٌا  على مد  سرعتل فً 

( محل صورة 4ء وتحل صورة )كامٌراتحرٌل العتلة، وحٌن تصل العتلة إلى نهاٌة حركتها تكتمل عملٌة اإلخفا

( وبإمكان الطالب/المخرج أن ٌشاهد عملٌة اإلخفاء أو الظهور على جهاز مراقبة الخط التلفزٌونً 4)كامٌرا

 ( عند نهاٌتها.4( فً بداٌة العملٌة أو الحركة وصورة )كامٌرا4)المونٌتر الماستر( الذي ٌعرض صورة )كامٌرا

إال إنهما ٌعودان  A,Bن كان ٌعمل بصورة مإقتة كخطً تداخل ومإثرات وهنا ننوه إلى أن كل من الخطٌ

دون عتلة التالشً من لٌقوما بوظٌفتً خط العرض المسبق وخط البرامج. وٌمكن تنفٌذ هذه العملٌة أوتوماتٌكٌا 

م ( الذي ٌقوAuto Transitionمن خالل جهاز االنتقال الذاتً حٌث ٌتم ضغط على مفتاح )االنتقال الذاتً 

 40مقام العتلة وٌتم تحدٌد نسبة التالشً بعدد الصور التً بداخلها والن نظامنا التلفزٌونً ٌعمل بنحو 

 صورة ٌحتاج زمنا  قدره ثانٌتٌن لعملٌة التالشً. 04صورة/ثانٌة فان نسبة 

 ( التراكب )الصورة المركبة(:1

طة العتلة فً منتصف المسافة اً بوسأي عملٌة تركٌب صورة فوق أخر  وٌتم عن طرٌق إٌقاف عملٌة التالش

( مثال وٌمكن تفضٌل صورة على أخر  4+ كامٌرا4بٌن الصورتٌن القادمتٌن من مصدرٌن مختلفٌن )كامٌرا

 عن طرٌق دفع العتلة أكثر قلٌال نحو األعلى أو األسفل.

 (: Fade in/out( الظهور واالختفاء التدرٌجً )1

( أما fade inة اإلظالم أو اإلعتام إلى حالة الوضوح التام وتسمى )أي عملٌة بزوة أو ظهور الصورة من حال

 fadeعملٌة اختفاء او اضمحالل الصورة من حالة الوضوح التام إلى اإلعتام أي عكس الحالة األولى فتسمى )

out وهً عملٌة مشابهة تقرٌبا  لعملٌة التداخل )dissolve  من حٌث الظهور او االختفاء التدرٌجً لمعالم

 .Effectالصورة وسرعته ولكنها تختلف عنها من ناحٌة التقنٌة المستخدمة فً المإثر 

)أي مسح اللقطة األولى وإحالل اللقطة الثانٌة مكانها( وهما  Wipeوالمسح  Mixوهنال أٌضا مإثر المزج 

ٌضا بالتقنٌة أٌضا ٌتشابهان مع المإثرات المار ذكرها فً بعض النواحً وكذلل بالسرعة ولكنهما ٌختلفان أ

الصورتٌن ال ٌتداخالن مع بعضهما بل تمسح وتدفع احدهما األخر   بوصفالمستخدمة وطرٌقة االنتقال 

بعشرات الطرق الهندسٌة ومن الٌمٌن إلى الٌسار أو من األعلى لألسفل أو بالعكس. وأحٌانا تربط مجموعة 
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ز المازج التلفزٌونً عند عدم وجود ( إلى جهاSpecial Effectsأخر  من المإثرات الخاصة اإلضافٌة )

 ( خارجً .Hardمإثرات كافٌة فٌه كنوع من التحدٌث له وغالبا ما ٌتم خزنها على )

 Color Background Controlالتحكم بألوان  خلفٌة الصورة  7-20

لمفاتٌح تمتلل معظم أجهزة المزج التلفزٌونً أنظمة تحكم أو مسٌطرات تستطٌع بموجبها توفٌر خلفٌات ملونة 

( فضال عن إضفاء ألوان مختلفة أو تلوٌن الحدود الخارجٌة للعناوٌن أو 49 –7التحكم كما موضح فً الشكل )

معلومات مطبوعة أخر  وتحتوي مولدات األلوان التً تركب داخلٌا   فً المٌكسر عبر أقراص مدمجة  ةأٌ

)أي المقدرة اللونٌة( فضال عن درجة السطوع  تستطٌع استخدامها لتنظٌم تدرج اللون ذاته ودرجة التشبع اللونً

أو اإلشراق )الظلمة واإلشراق لنسب اللون( كما أن مسٌطرات اللون هذه والموجودة فً أجهزة المزج 

 التلفزٌونً الكبٌرة تتكرر فً كل خط للتداخل والمإثرات.

 

 ( خلفٌة ملونة 19 –7الشكل )                                 

 Analog and Digital Switchersة المزج التناظرٌة والرقمٌة اجهز 7-22

( على جهاز رقمً للمإثرات 34 –7تحتوي معظم أجهزة المزج التلفزٌونٌة التناظرٌة كما موضح فً الشكل )

الصورٌة أو لخزن هذه المإثرات إال أنها تعالج فً األساس اإلشارات الصورٌة القٌاسٌة )التناظرٌة( التً 

ا الكامٌرات فً داخل األستودٌو أو أجهزة التسجٌل الصوري بؤشكالها القٌاسٌة أٌضا )التناظرٌة( ومن تزودها به

( تقوم بمعالجة جمٌع اإلشارات المربٌة 34 –7الناحٌة الثانٌة فان أجهزة المزج الرقمٌة الموضحة فً الشكل )

أنظمة ذات أجزاء مستقلة بٌد أن البعض الواردة معالجة رقمٌة، كما نذكر بان معظم اجهزة المزج الرقمٌة هً 

 منه ٌتٌح لل فرصة التغٌٌر من اتحاد أجهزة المزج المركبة إلى أجهزة المزج ذات األجزاء المنفصلة.

 

 ( مازج رقمً وتناظري10 –7الشكل )
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 ممٌزات أجهزة المزج الرقمٌة 7-22-2

ات الرقمٌة كالكامٌرات الرقمٌة وأنظمة إمكانٌة استخدام إشارات المصدر الصوري القادمة مباشرة من المعد 40

المونتاج الرقمٌة ومشغالت الحواسٌب الصلبة وأقراص القراءة والكتابة الضوبٌة )البصرٌة( وأي عدد من 

 أجهزة الخزن الرقمٌة.

 اإلشارات الرقمٌة تعد اقل عرضة للتداخل والتشوٌ  فً الصورة المربٌة من اإلشارات التناظرٌة. 40

المزج الرقمٌة على أسلوب بنابها أي منطق عملٌة المزج وما تقدمه لل ونالحظ أن لوحة وقد حافظت أجهزة 

المازج الرقمً الزالت تحتوي على خط المإثرات والمزج وخط البرامج وخط العرض األولً المسبق / 

مالحظة أن الضبط األولً والخط الناقل الربٌس وعتلة التالشً تماما مثل المازج القٌاسً )التناظري( وٌمكن 

هنال نوعٌن من المازج التلفزٌونً قد ال نستطٌع ال من حٌث الشكل أو المظهر وال من طرٌقة التشغٌل أن 

 .Analog( وأٌهما المازج التناظري Digitalنحدد أٌهما المازج الرقمً )

 حركات الكامٌرا  7-21

وهر عملٌة الصور المتحركة فً تعد الحركة بشكل عام سواء للشخصٌات أو المربٌات أو حركة الكامٌرا ج

السٌنما والتلفزٌون ألنها األساس الذي تبنى علٌه الصورة المربٌة وهً ذات وظابف عدٌدة منها درامً ومنها 

 أثناء التصوٌر وهً كاألتً: فً وهناك العدٌد من الحركات التً تقوم بها الكامٌرا ،تعبٌري وجمالً

هً حركة جسم الكامٌرا حول محورها من الٌمٌن إلى الٌسار أو وتسمى البانورامٌة و :Panحركة البان  -2

( ، وهذه من أكثر حركات الكامٌرا استخداما  وعادة 34–7موضح فً الشكل )هو بالعكس مع ثبات الحامل كما 

ما تستخدم لمالحقة الجسم المراد تصوٌره أو للكشف عن بعض التفاصٌل والمربٌات أو للربط بٌن السبب 

بٌن شٌبٌن ٌرتبطان بعالقة معٌنة وٌمكن أن تإدي هذه الحركة والكامٌرا موضوعة على الحامل أو والنتٌجة أو 

 على الكتف بسهولة نسبٌا  قٌاسا  لباقً الحركات السٌما المركبة منها.

 

 ( حركة البان12 –7) الشكل                                

 ,Tilt upالحامل من األعلى لألسفل أو العكس وتسمى  هً حركة الكامٌرا مع ثبات :Tiltحركة التلت  -1

Tilt down ( وهً تشابه حركة البان فً نوعٌة حركتها مع اختالف االتجاه  34 –7كما موضح فً الشكل )
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فقط. وتستخدم لألغراض نفسها فضال  عن أنها غالبا  ما تستخدم لتصوٌر البناٌات العالٌة واألبراج والسماء 

 الت المربٌة الموضوعة طولٌا  وهً اقل استخداما  من الحركة السابقة فً التصوٌر.وغٌرها من التفصٌ

 

 ( حركة التلت 11 –7الشكل )                                    

هً حركة الكامٌرا الموضوعة على عربة تسمى دوللً باتجاه الموضوع المراد  :Dollyحركة الدوللً  -1

( وعادة ما ٌوجد فنً خلف المصور لٌدفع العربة 33 –7موضح فً الشكل )و هتصوٌره أو بعٌدا عنه كما 

 Dolly inحسب السرعة التً ٌرٌدها المخرج أو المصور وتسمى الحركة باتجاه الموضوع المصور ب

وهذه الحركة تتضمن حاالت شعورٌة وتعبٌرٌة عن  Dolly outوالحركة الممتدة بعٌدا  عن الموضوع المصور 

إلى المشاهد لتكوٌن معان عدٌدة ٌقصد بعضها المخرج أو المصور،  بعد ذللد تصوٌره وتنتقل الشًء المرا

وهً أٌضا تستخدم للتركٌز على تفصٌل مربً معٌن أو للكشف عن بعض الجوانب النفسٌة للموضوع أو 

 للمفاجؤة أو تعطً داللة عن االبتعاد أو زوال الخطر أو الفراق أو الخصام.

 

 حركة الدوللً( 11 –7الشكل )

هً حركة مركبة ٌمكن أن تشمل جمٌع أنواع حركات الكامٌرا ومن خالل عنوانها  :Craneحركة الكرٌن  -4

( تشبه 31-7موضح فً الشكل )هو نستطٌع أن نعرف بؤنها عبارة عن كامٌرا توضع على عربة كرٌن كما 

االتجاهات ٌمٌنا  وشماال  وكذلل لألعلى  العربة التً ٌستخدمها فنٌو األعمدة الكهربابٌة تستطٌع الحركة بكل

درجة بسهولة تامة وعادة ما تستخدم فً أماكن التصوٌر  344واألسفل وتستطٌع أن تقوم بحركة دابرٌة بزاوٌة 

الواسعة وٌجري استخدامها بكثرة فً الحفالت الغنابٌة واالستودٌوهات التلفزٌونٌة الكبٌرة  والمالعب الرٌاضٌة 

لقتال والحروب والقفز، وهنالل أنواع عدٌدة من العربات من حٌث الشكل واالستخدام ولكن وكذلل فً مشاهد ا
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تبقى وظابفها وطرٌقة عملها واحدة نسبٌا ، والكرٌن ٌمكن أن ٌصعد فٌه المصور مع الكامٌرا أو الكامٌرا فقط 

 وتدار من األسفل من قبل المصور.

 
 ( حركة الكرٌن 14 –7الشكل )

دراجة ، وسٌارة ، وعربة ، وهً حركة الكامٌرا مع محورها عبر ) سكة ،  :trackingة حركة المتابع -5

( واالنتقال من مكان إلى آخر للحفاظ على 30 –7حصان أو حتى المصور أحٌانا ( كما موضح فً الشكل )و

لصعوبة استمرارٌة اللقطة والمحافظة على التكوٌنات نفسها للموضوع المصور، هذه الحركة فٌها شًء من ا

والدقة والجمالٌة معا  وتكثر فً مشاهد االكشن والمطاردات والقتال، وحركة المتابعة هذه تشبه حركة البان 

ولكن الفارق بٌنهما أن المتابعة تتطلب حركة انتقالٌة بالكامل للكامٌرا مع حاملها قٌاسا  بحركة البان الثابتة 

 ٌنا  أو ٌسارا .للحامل مع دوران وحركة موضعٌة لجسم الكامٌرا ٌم

 
 ( حركة المتابعة15 –7الشكل )                                   

هً حركة الكامٌرا على سكة طولٌة أو منحنٌة أو نصف دابرٌة تقرٌبا  كما  :Shareeoحركة الشارٌوه  -6

لً. وتوجد ( وقد تتشابه فً كثٌر من أجزاء حركتها مع حركة المتابعة أو الدول34 –7موضح فً الشكل )

متر، وعادة ما ٌصاحبها فنً متخصص بنصب الكامٌرا  44-3قٌاسات متعددة من سكة الشارٌوه تتراوح ما بٌن 

على الشارٌوه، واللقطة الملتقطة من على الشارٌوه غالبا  ما تمتلل دالالت تعبٌرٌة وجمالٌة عالٌة  هاوتحرٌك

 فً آن واحد. متعددة لقطات وحركاتلفضال  عن جمعها 

 
 ( حركة الشارٌوه 16 –7الشكل )                                  
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فً لقطة طوٌلة واحدة والزووم عبارة عن  تجمعهً حركة متعددة ومركبة  :Zoomحركة الزووم  -7

مجموعة من العدسات المختلفة فً الحجم والوظٌفة والطول التً ٌتم تجمٌعها تقنٌا  فً عدسة مركبة واحدة كما 

( تركب على الكامٌرا لتقوم بوظابف تصوٌرٌة متعددة وهنالل اعتراضات عدٌدة 37 –7الشكل )موضح فً 

داخل الكامٌرا هً حركة  فً حركة العدسات ألنعلى تسمٌة الزووم بالحركة عند التصوٌر وسبب ذلل ٌعود 

هنالل وو الموضعٌة، ضمنٌة وبسٌطة ولٌست حركة كامٌرا بالمعنى المتعارف علٌه فً باقً حركاتها االنتقالٌة أ

تعد حركة  ألنهانوع من التحفظ اإلبداعً على حركة الزووم واستخدامها فً التصوٌر السٌما السٌنمابً فٌه 

واستعماال  غٌر احترافً، ولكن من الناحٌة األخر  فقد أثبتت االستخدامات الفنٌة ذات المسحة التعبٌرٌة 

فً التصوٌر الفوتوغرافً والتشوٌهات الجمالٌة التً تضٌفها على  والجمالٌة تمٌزا  وفرادة لعدسة الزووم السٌما

الصور لها معانٌها وداللتها الممٌزة والسٌما عند المصورٌن المحترفٌن الذٌن ٌجٌدون استغالل وظابفها 

 وممٌزاتها وإمكاناتها.

عدسات هً عدسة مركبة من نوعٌن من العدسات )عدسات ثابتة وعدسات متحركة( وال عدسة الزووم :

 ضمن نظام خاص بالعدسة تبعا ألبعادها البإرٌة. فً المتحركة تتحرل

 
 ( عدسات الكامٌرا  17–7الشكل )                                 

وهو عبارة عن  :Study Camظهر نوع جدٌد من االستخدام الحركً عند التصوٌر وٌسمى االستدي كام  -8

( 38 –7على صدره وٌحمل بها الكامٌرا كما موضح فً الشكل ) جهاز بسٌط أو قاعدة ٌرتدٌها المصور

اهتزازات  ةدون أٌمن وتتحرل بجمٌع االتجاهات ٌمٌنا  وشماال  والى األمام والخلف لمتابعة الموضوع المصور 

دون الحاجة إلى مونتاج وهو ما ٌعطً من واضحة فً الصورة الملتقطة وباستمرارٌة صورٌة متدفقة و

الجهد البدنً والذهنً الكبٌر الذي ٌبذله المصور  من رغمال على د والوقت والمادة المصورةاختصارا بالجه

ومساعده، وهذا االستخدام ٌعطً إحساسا بالطاقة والدٌنامٌكٌة للشخصٌة وللموضوع وتحافظ على الزمن 

 دون تقطٌع.من الفٌزٌابً نفسه عندما تعرض المادة المصورة على الشاشة 

 
 االستدي كام (18 –7الشكل )
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 .:  عدد أجزاء الكامٌرا التلفزٌونٌة ، متحدثا ً عن وظائف كل جزء  2س

 :   بٌن أنواع الكامٌرات ؟ 1س

 :  ما الفرق بٌن النظام التناظري والنظام الرقمً فً التصوٌر ؟ 1س

، عددها مع لتصوٌر :  هناك عدد من المفاتٌح واألزرار موجود فً الكامٌرا لها أهمٌة كبٌرة فً عملٌة ا 4س

 الشرح.

 :  ما الفرق بٌن كامٌرات األستودٌو وكامٌرات التصوٌر الخارجً ؟ 5س

 .الخواص االلكترونٌة المشتركة للكامٌرات التلفزٌونٌةاذكر أهم :   6س

 . حجم اللقطة أو تسمٌتهاما هً العوامل التً تحدد :  7س

  : ما هً اإلحجام األساسٌة للقطة التلفزٌونٌة ؟ 8س

 . ؟ وضح ذلك اللقطة القرٌبةما المقصود ب:  9س

 . : للكامٌرا التلفزٌونٌة زواٌا متعددة ، تحدث عنها مع الرسم 20س

 .(CCUوحدة سٌطرة الكامٌرات )اشرح عمل : 22س

 ؟ٌعتمد مشغل الفٌدٌو لفحص النوعٌة المالئمة إلشارة اللون على ما : 21س

 هً مكوناتها ؟:  ما المقصود بغرفة السٌطرة ؟ وما  21س

 .VTRأجهزة تسجٌل الصورة )الفٌدٌوتٌب (  تكلم عن  : 24س

 ؟ ساعة توقٌت بغرفة السٌطرة ما الفائدة من وجود:  25س

 . ؟ وضح ذلكشاشة عرض األستودٌوما أهمٌة  : 26س

 .:  عرف جهاز المازج التلفزٌونً ، وما هً أنواعه  27س

 .وظائف جهاز المزج اذكر أهم  : 28س

 ؟خط العرض المسبقما المقصود ب : 29س

 . المؤثرات الموجودة فً المٌكسراذكر أهم  : 10س

 ؟ التحكم بألوان  خلفٌة الصورةكٌف ٌمكنك : 12س

 حركات الكامٌرا ؟مع الشرح :  عدد  11س
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 (Communicationاالتصال االلكترونً ) 8-2

سان، وكعلم فهو ٌعنً تبادل المعانً بٌن األفراد فً المجتمع االتصال هو عملٌة نفسٌة اجتماعٌة ضرورٌة لإلن

علٌها من قبل الغالبٌة كً تفهم ولذلل فقد  اعبر نظام مشترل من الرموز التً ٌجب أن تكون ذات داللة ومتفق

نجد صعوبة فً فهم شخص ٌتحدث الٌابانٌة مثال  وعندها قد ٌلجؤ لإلشارات أو اإلٌماءات أو الحركات إلٌضاح 

نر  تلل  إذأو لغة وإنما حتى الصمت ٌمكن أن ٌكون اتصاال   اده. وهذا ٌعنً أن االتصال لٌس فقط كالمقص

 اللغة الصماء )غٌر المنطوقة( تبدأ منذ والدة الكابن البشري واتصاله بؤمه.

وتعدد  وٌسمى العصر الحالً بعصر االتصال السٌما بعد التطورات التكنولوجٌة التً شهدتها الحٌاة المعاصرة

( وأول تعارٌف االتصال 4–8الحظ الشكل ) Mass Media Communicationوسابل االتصال الجماهٌري 

والذي  4977نظام رموز ثم تبعه كثٌرون وصوال  لتعرٌف ولبورشرام  بوصفه 4949بدأت مع شارل كوي 

 عده المشاركة فً المعرفة.

 
 ( وسائل االتصال2 –8الشكل )

 : حاجات االتصال

 ة إلى االنتماء.الحاج -4

 الحاجة إلى الطمؤنٌنة واالستقرار. -4

 الحاجة إلى توكٌد الذات. -3

أما االتصال االلكترونً فهو استخدام التقنٌات الحدٌثة )التكنولوجٌا( إلجراء عملٌات االتصال المختلفة سواء 

التً تستخدم فً بٌن األفراد أو المجموعات أو المإسسات وٌؤتً االنترنت فً مقدمة الوسابل االلكترونٌة 

االتصال وقد شهد االتصال تطورا هابال منذ انطالق ثورته االلكترونٌة فً ثمانٌنات القرن الماضً وساعد فً 

تقلٌص المسافات والحواجز بٌن البشر للتواصل فٌما بٌنهم عبر مختلف األدوات التواصلٌة بدءا  بالكلمة ثم 

صبح باإلمكان التواصل بٌن الناس ربما حتى جسدٌا  ولو عن الصوت ثم الصورة ولن ٌتؤخر الوقت كثٌرا  حتى ٌ
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طرٌق الصورة االفتراضٌة كما هو الحال فً التلفزٌون االفتراضً الذكً حالٌا  والذي ٌجسم خارج إطار 

 .هاوجزبٌات الشاشة معالم األشٌاء واألشخاص واألماكن

( وما توفره من 4 –8ا موضح فً الشكل )وٌعتمد االتصال االلكترونً فً عمله على األقمار االصطناعٌة كم

خدمات بث ترتبط بالمحطات اإلذاعٌة المتصلة باستودٌوهاتها التلفزٌونٌة واألرضٌة والمإسسات اإلعالمٌة 

 هاوتكبٌر األخر  عن طرٌق كابالت أرضٌة أو شبكات ماٌكرووٌف وٌقوم القمر الصناعً باستالم اإلشارات

رومغناطٌسٌة من المحطات األرضٌة ثم ٌعٌد إرسالها إلى األرض بتردد التً ترسل إلٌه عبر الموجات الكه

 مختلف لمنع حدوث تداخل بٌن موجات اإلرسال واالستقبال.

 
 القمر االصطناعًباالتصال االلكترونً ( 1 –8الشكل )

الكٌبل حزمة واسعة مثل  يوتعد المواد المعدة لإلرسال عبر األقمار االصطناعٌة مشابهة ألي نظام إرسال ذ

المحوري أو المٌكرووٌف وتتكون من مجموعتٌن لالتصاالت الالسلكٌة بكل أنواعها مثل التلفون والتلكس 

والفاكس وكذلل البٌانات والبرامج اإلذاعٌة و البرامج التلفزٌونٌة وتشمل الصورة والصوت المصاحب لها 

الصطناعً حٌث ٌعالجان وٌرسالن إلى المحطة ن رقمٌا  أو تناظرٌا  قبل إرسالهما عبر القمر ااعالج المجموعتوت

األرضٌة على شكل حزمة أساسٌة بوساطة المٌكرووٌف أو الكٌبل المحوري وبعدها تحمل كإشارات على 

 الموجات الخاصة الصاعدة إلى القمر االصطناعً.

 االلٌكترونٌة  الصحافة 8-1

وأنواعه فإنها دخلت حقل الصحافة كذلل، مثلما دخلت الثورة االلكترونٌة عالم االتصاالت بكل مستوٌاته 

( والتً تعنً توظٌف التقنٌات الحدٌثة فً مجال 3 –8وأصبحت الصحافة االلكترونٌة كما موضح فً الشكل )

العمل الصحفً بكل أشكاله عبر شبكة االنترنت من اجل تٌسٌر التواصل ونقل المعلومات واألخبار واألحداث 

لمإسسة الصحفٌة أو بالعكس من المإسسة الصحفٌة إلى قراءتها ومتابعٌها بشكل فوري من مكان الحدث إلى ا

قطاع عبر مواقعها االلكترونٌة أو مواقع المتابعٌن إذا كان هنالل نظام اشترال وتشٌر بعض االستبٌانات أن 

الحدٌثة  الصحافة حصل على التسلسل الثانً فً نسبة االستخدام أو اإلفادة من التقنٌات االلكترونٌة الرقمٌة

 وكاآلتً:

 قطاع المعلوماتٌة. 40

 الصحافة. 40

 التربٌة. 30

 العمل. 10
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 الطب والصحة. 00

 السٌاسة والحكومة. 40

 الفنون. 70

 العالقات الدولٌة والدٌن. 80

الصحافة االلكترونٌة عن الصحافة التقلٌدٌة بالعدٌد من االختالفات التً سببت تراجع الصحافة  وتتمٌز

 المطبوعة عن االلٌكترونٌة ومنها:

الحصول على آخر األخبار والموضوعات عبر التحدٌث الفوري لها، فهً تصدر فً الوقت الفعلً  سهولة 40

 لتحرٌرها.

 .Multi Mediaمجانٌة القراءة والتصفح وجمالٌة األلوان والصور والتصمٌم واستخدامها للوسابط المتعددة  40

ي فٌما ٌطرح من موضوعات من التفاعلٌة العالٌة من قبل القراء والمتصفحٌن ومشاركتهم فً إبداء الرأ 30

 خالل تعلٌقاتهم.

إمكانٌة االطالع على كمٌة اكبر من المعلومات والتفاصٌل والمواد األرشٌفٌة وفً أي وقت ٌختاره القارئ  10

لموضوعات داخل أو تمس  linksالذي ٌتضمن وصالت  Hyper Textمن خالل أسلوب النص المترابط 

 ة الخبر/آراء سابقة/التعلٌقات/صور...الخ(.الخبر األصلً )تعرٌف/سٌرة ذاتٌة/خلفٌ

 

 ( الصحٌفة االلكترونٌة1 –8الشكل )  

 : ومن سلبٌات الصحافة االلٌكترونٌة هو

 . تسرٌح أعداد كبٌرة من الموظفٌن والفنٌٌن والعمال والموزعٌن وغٌرهم 40

 . كثرة األمراض التً تصٌب الصحفٌٌن والمتصفحٌن والسٌما أمراض العٌون والمفاصل 40

تتطلب جهاز حاسوب واشترال باالنترنت وضرورة وجود  إذمتطلباتها الكثٌرة السٌما فً الدول الفقٌرة  30

 الطاقة الكهربابٌة.

( لنشر موادها 1 –8وتسعى المإسسات الصحفٌة إلى إنشاء مواقع الكترونٌة خاصة كما موضح فً الشكل )

ٌا، وتتضمن فً تصمٌم هذه المواقع ألجل الصحٌفة من أخبار وتقارٌر وموضوعات ومعلومات وتحدٌثها آن

زٌادة عدد المتصفحٌن والداخلٌن لزٌارة موقعها وتسعى من خالله الحصول على بعض اإلعالنات كنوع من 

 التموٌل الذاتً وتحقٌق انتشار أوسع وتؤثٌر اكبر فً متلقٌها.
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 ( مواقع الصحف االلكترونٌة4 – 8الشكل )                            

وسابل اإلعالم بما ٌعرف بظاهرة التزاوج التكنولوجً الذي  إحد  بوصفهاقد دخلت الصحافة االلكترونٌة و

اندمجت فٌه ثالث صناعات عمالقة هً االتصاالت والحاسبات واإلعالم وذلل من خالل مالحظة كثرة 

 البوابات اإلخبارٌة والمدونات اإلعالمٌة والصحف االلكترونٌة.

الرقابة على الصحافة االلكترونٌة أو اإلعالم اقل نسبٌا  من تلل المفروضة على وسابل  أنمن رغم وعلى ال

اإلعالم التقلٌدٌة أو غٌر االلكترونٌة سواء فً الحصول أو الوصول إلى مصادر المعلومات واألخبار أو فً 

ت المهنة هً التً تفرض شٌبا  النشر و البث للمادة اإلعالمٌة بمختلف أنواعها إال أن الرقابة الذاتٌة أو أخالقٌا

من الموضوعٌة وااللتزام واالنضباط فً النشر اإلخباري والمعلوماتً وهو ما ٌطلق علٌه بـ"المهنٌة" فً 

هنا أن ٌتعرف بشكل مبسط على بعض  ، التعامل مع الحرٌة الممنوحة له كصحفً وإعالمً والبد للطالب

أولى وسائل اإلعالم ظهوراً وانتشاراً وهً أربع  فهابوصنظرٌات تفسٌر حرٌة اإلعالم ومنها الصحافة 

 نظرٌات وكما ٌأتً:

  : نظرٌة السلطةأوال

على ٌد األلمانً  4100وهً من أقدم النظرٌات اإلعالمٌة، حٌث عرفت تقرٌبا  منذ اختراع الطباعة عام 

لحكم للسلطة أو الحاكم جوتنبرة وظهور الصحافة الورقٌة المنتظمة وفً هذه النظرٌة ٌكون القرار والرأي وا

دون أي دور للشعب أو المحكومٌن ومهمة الصحافة واإلعالم وواجبها هو تبرٌر تصرفات الحكومة أو من 

 ( ومن ابرز مرتكزاتها: 0 –8السلطة كما موضح فً الشكل )

 . واجب الشعب أن ٌطٌع أوامر السلطة وٌخدم أفكارها 40

 . كومٌةدون الحصول على تراخٌص حمن منع إصدار الصحف  40

 . للحكومة الحق فً مراقبة المواد المطبوعة أو المنشورة 30

 . منع نقد الحكومة وفرض الغرامة على نشر المواد المحظورة 10

 للحكومة حق سحب التراخٌص أو تغٌٌر سٌاسات الصحف. 00

 ٌتمثل دور اإلعالم فً نقل األخبار والمعلومات من السلطة إلى الشعب وعدم إسماع صوته للمسإولٌن. 40

 

 ( صحٌفة تخضع لنظام السلطة5 –8الشكل )
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 : نظرٌة الحرٌةثانٌا

( وظهرت فً القرن السابع عشر ومن ابرز 4 –8ظهرت كرد فعل على نظرٌة السلطة كما موضح فً الشكل )

 : مبادبها

 . النظر إلى الفرد والشعب ال كخادم للسلطة بل هو مصدر السلطات -4

 . لبٌاتهامراقبة الحكومة وأعمالها وتوجٌه النقد لس -4

 . دون تراخٌص حكومٌة من حق إصدار الصحف -3

 . منع معاقبة الصحفٌٌن على ما ٌكتبون وٌنشرون -1

 . حرٌة الحصول على المعلومات واألخبار -0

 . رفض الرقابة والوصاٌة على الصحفٌٌن واستقاللٌة المإسسات الصحفٌة -4
 

 
 لمتحررة( الصحف ا6 –8الشكل )                                        

 االشتراكٌة: النظرٌة ثالثا

( وانتشرت فً الدول االشتراكٌة ومن ابرز 7 –8الشكل ) ، الحظ 4947ظهرت فً روسٌا بعد ثورة أكتوبر 

 سماتها:

 . إن وسابل اإلعالم ومنها الصحافة مملوكة للدولة وبإشرافها 40

 . مهمتها نشر العقٌدة الفكرٌة ومبادئ  الحزب الواحد بٌن جماهٌر الشعب 40

 . دون الكبارمن تسمح بتوجٌه النقد لبعض المسإولٌن الصغار  30

 . ال تبحث عن الربح المادي ولٌس فٌها إعالنات استهالكٌة وتمول من قبل الدولة 10

 . ال تسمح بإصدار الصحف المخالفة لمبادئ الدولة المركزٌة 00

 . تفرض الرقابة على الصحف والصحفٌٌن والمواد المنشورة 40

 

 اشتراكٌة( صحٌفة 7 –8الشكل )                                         
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 : نظرٌة المسؤولٌة االجتماعٌةرابعا

(  فً الدول المعتدلة ودول عدم االنحٌاز كنوع من رد 8 –8الحظ الشكل ) ، ظهرت بعد الحرب العالمٌة الثانٌة

لحرٌة فً التدخل فً أساءت استخدام ا (حسب وجهة نظرها)بالفعل على نظرٌة الحرٌة الن األخٌرة 

تمكنت من  -أي الصحافة الحرة–الخصوصٌات االجتماعٌة والفردٌة وبثت الفوضى والتفكل االجتماعً وإنها 

لل بؤنها قد سمحت للشركات ذزٌادة قوتها ونفوذها على حساب قٌامها بواجبها األخالقً تجاه الناس مبررٌن 

 من ثمى األفكار والمعلومات واألخبار المرسلة للجمهور والكبر  باختراقها عبر اإلعالن المادي وسٌطرته عل

 أصبح األخٌر غٌر قادر على اتخاذ القرار المناسب سٌاسٌا  أو اقتصادٌا  أو تربوٌا .

 :لما ٌؤتًوعلٌه فان النظرٌة االجتماعٌة تدعو 

 لموضوعٌة.ضرورة االلتزام بالمعاٌٌر المهنٌة فً نقل المعلومات مثل الحقٌقة والدقة والتوازن وا -4

 . المسإولٌة وااللتزام األخالقً تجاه الناس فً العمل الصحفً -4

الحكومة والشعب ٌعطٌان للصحافة حقها فً حرٌة التعبٌر ولكن ٌمكن ان ٌصادر هذا الحق إذا ما أسًء  -3

 استعماله.

 على اإلعالم والصحافة عدم نشر ما ٌمكن أن ٌإدي النتشار اإلرهاب والجرٌمة والفساد. -1

 تعنً التدخل فً خصوصٌات اىخرٌن أو تتقاطع مع حرٌتهم أو الحرٌات العامة أو حرٌة الحرٌة ال -0

 . المجتمع

 . االهتمام بقضاٌا المجتمع اإلنسانٌة وعدم التركٌز على المنافع المادٌة واالحتكارٌة -4

 

 ( صحٌفة خاضعة لنظرٌة المسؤولٌة االجتماعٌة8 –8الشكل )

 هوتطورنشأة التلفزٌون  8-1

تحدث عن المٌالد الحقٌقً للتلفزٌون وذلل بسبب تباٌن اىراء فً طبٌعة النظرة إلٌه ٌ الذيرٌخ ؤت التتفاوٌ

قد شهد تارٌخ اختراع التلفزٌون كجهاز على ٌد  4941كجهاز تقنً أو كفن مربً فبعضهم ٌشٌر إلى أن عام 

، وتبعهم 4930ث التلفزٌونً عام البرٌطانً جون بٌرد بٌنما ٌشٌر آخرون إلى أن األلمان قد عرفوا خدمة الب

ثم األمرٌكان والروس والٌابانٌٌن  4939بإرسال منتظم ودابم وتبعهم الفرنسٌون عام  4934البرٌطانٌون عام 

فً العام نفسه أٌضا وشهدت الخمسٌنات من القرن الماضً تطورا  كبٌرا  بسبب استثماره فً الحمالت االنتخابٌة 
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حٌث غطتها الشبكات التلفزٌونٌة الكبر  مثل  4904النتخابات األمرٌكٌة عام والدعاٌة السٌاسٌة والسٌما ا

ABC, CBS, NBC. 

أول شبكة تلفزٌونٌة تقدم التصوٌر والبث الحً من خارج األستودٌو وأول  BBCة اإلذاعة البرٌطانٌة ؤوتعد هٌ

 .4941مبٌة عام بث لبرامج التلفزٌون عبر األقمار االصطناعٌة كان فً دورة العاب طوكٌو االول

( ثانً محطة بث تلفزٌونً فً المنطقة العربٌة بعد الجزابر 9–8وٌعد تلفزٌون جمهورٌة العراق الحظ الشكل )

دون من وتبعه التلفزٌون اللبنانً ثم المصري وكان البث مباشرة من األستودٌو و 4904حٌث تؤسس فً عام 

 تسجٌل.

 

 ( تلفزٌون جمهورٌة العراق9 –8الشكل )

 ها وتطور نشأة تقنٌات التوزٌع واالستقبال التلفزٌونً 8-4

استمر التلفزٌون فً تطوره عبر التحدٌث المستمر على المستو  التقنً كجهاز وكإرسال لإلشارات أو على 

 .( Pay T.V ) خدمة التلفزٌون المدفوع األجرعلٌه المستو  اإلخباري والبرامجً والدرامً ودخلت 

  Cable Distributionلتلفزٌونٌة عبر الكٌبل توزٌع اإلشارات ا 8-4-2

انه لم ٌدخل إلى  من رغمعلى النظام التلفزٌون الكابلً أو الفٌدٌو الكابلً موجود أٌضا   فً معظم الدول الغربٌة 

دول الشرق أو الدول العربٌة وربما تمت االستعاضة عنه عبر تشفٌر المادة التلفزٌونٌة )دراما، برامج، 

من خالل البث الفضابً الذي تستلمه محطات معٌنة أو مإسسات أو أفراد ٌمتلكون كارتات أو أخبار...الخ( 

أجهزة لفل شفرة تلل المادة التلفزٌونٌة المرسلة مقابل أجور معٌنة تدفع عبر طرق متعددة أو من خالل أثمان 

 . تلل األجهزة أو الكارتات

نقل اإلشارة التلفزٌونٌة الفٌدٌوٌة والصوتٌة ولكنها عبر  أما التوزٌع عبر الكٌبل فهو ٌتبع الطرٌقة نفسها فً

أسالل ولٌس عبر الهواء وهذه األسالل تكون أما متحدة المحور أو أسالل ذات ألٌاف بصرٌة حٌث ٌقوم السلل 

المتحد المحور بإرسال المعلومات الفٌدٌوٌة والصوتٌة على موجة حاملة الكترومغناطٌسٌة بتردد السلكً واطا 

، وٌتكون السلل ذو األلٌاف البصرٌة من عدد كبٌر من األسالل ذات األلٌاف البصرٌة كل واحد منها ارفع نسبٌا  

من شعرة رأس اإلنسان وٌكون قادرا على نقل كمٌات كبٌرة من المعلومات عبر إشارات كهربابٌة مشفرة 

إشارات كهربابٌة عند  )صورة+صوت( من نقطة انطالقها عبر حزم ضوبٌة، ثم تحل شفرتها مرة أخر  إلى

 . نقطة الوصول
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وٌمكن الحصول على آلة إرسال ذات قدرة إرسالٌة عالٌة جدا عندما تجمع الكثٌر من هذه األسالك معاً لتكوٌن 

 ألٌاف بصرٌة تصل متانته إلى نصف متانة السلك المتحد المحوري العادي ومن ممٌزاتها أٌضا: يسلك ذ

 . خفة الوزن -4

 . عالٌة سعة تخزٌن معلوماتٌة -4

 . تتمتع بمقاومة جٌدة نسبٌا  ضد الظروف الجوٌة كالرطوبة وحصانة ضد التدخل الكهربابً -3

 . دون الحاجة إلى إعادة تكبٌرها من ٌمكن إرسال اإلشارة إلى عدة أمٌال -1

كال النوعٌن من األسالل ٌستخدمان وبصورة مكثفة لنقل اإلشارات التلفزٌونٌة إلى المحطات التلفزٌونٌة  إن

لمتواجدة على األرض وكذلل شركات اإلنتاج الفنً المٌدانٌة وٌستخدم أٌضا من قبل شركات الهاتف كنظام ا

  التوصٌل المنزلً للبرامج غٌر المبثوثة لإلشارات التلفزٌونٌة.

رة من نقطة المنشؤ التً تستلم اإلشاالهاتف وغالبا  ما ٌعد النظام األمثل لنقل اإلشارة وتوزٌعها بوساطة شركات 

من األقمار االصطناعٌة أو أجهزة اإلرسال التلفزٌونٌة بوساطة نقطة ربٌسة إذ  تكبر اإلشارات وتوزع على 

طول الخط الربٌس إلى العدٌد من الخطوط المغذٌة ثم تقوم هذه الخطوط المغذٌة بنقل اإلشارات إلى مواقع 

إلى خطوط اإلسقاط التً ٌكون دورها إٌصال مختلفة مثل شوارع المدٌنة أو األبنٌة وفً النقطة النهابٌة تصل 

 أنواع هً: ةوٌمكن تصنٌف الخدمات التلفزٌونٌة إلى خمس ، اإلشارات إلى المنازل

 (:Cable T.Vالتلفزٌون الكابلً ) -2

فً أمرٌكا وهو عبارة عن توصٌالت سلكٌة من المحطة الربٌسة أو الفرعٌة إلى  4918تعود نشؤته لعام 

          ن والراغبٌن بمشاهدة مواد تلفزٌونٌة حصرٌة فً منازلهم كما موضح فً الشكلالمشاهدٌن المشتركٌ

األقمار االصطناعٌة فً منتصف السبعٌنات للمزاوجة مع التلفزٌون الكابلً وبث  ت( ، ثم استخدم44 –8)

 دون الحاجة لألسالل.من و Antennaالمواد التلفزٌونٌة واستقبالها عبر هوابً 

 

 ( التلفزٌون الكابل20ً –8الشكل )

 أنواع من الكابالت هً: ةوتوجد ثالث

 الكابالت المزدوجة الفعل التً تستطٌع أن تنقل قناة تلفزٌونٌة لمسافة قرٌبة. .أ

 الكابالت المتحدة المحور وهً األكثر انتشارا . .ب

 لٌفا . 34 يقناة عبر كٌبل ذ 444الكابالت ذات األلٌاف الضوبٌة التً تستطٌع أن تصل إلى  .ج
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 : Subscription T.V(ST.Vالتلفزٌون باالشتراك ) -1

 Over the Airهً خدمة تلفزٌونٌة توجه إرسالها إلى المشتركٌن من المشاهدٌن من خالل الترددات الهوابٌة 

Signals  التً تتخذ شكل مزٌج متزاحم من اإلشارات، وٌكون لد  المشترل أداة خاصة لفل هذه اإلشارات

 لمطلوبة من بٌنها.واختٌار البرامج ا

 :Pay Per View(PPVنظام الدفع مقابل المشاهدة ) -1

داخل المنزل كالمبارٌات واألفالم واالحتفاالت وتدفع األجور  فً نظام ٌسمح للمشاهد بطلب مشاهدة مواد معٌنة

رات بطرق عدٌدة منها )الدفع للٌوم الواحد، الدفع مقابل الحدث، الدفع األسبوعً، الدفع مقابل عدة م

 . الفرنسٌة TPSالبرٌطانٌة وشبكة  B-Sky-Bالمشاهدة...الخ( مثل شبكة 

 :Near Video On Demand( NVODحسب الطلب )بنظام الفٌدٌو المتاح  -4

نظام تقوم بموجبه شركات التلفزٌون المدفوع األجر ببث برامجها وموادها اإلخبارٌة والدرامٌة على قنواتها 

حٌث ٌستطٌع المشتركٌن من مشاهدٌها متابعة تلل المواد الفٌلمٌة أو اإلخبارٌة الخاصة فً أوقات متفاوتة ب

 4حسب القناة، فمثال ٌبدأ عرض فٌلم معٌن فً الساعة العاشرة على القناةبوالبرامجٌة فً التوقٌت المناسب لهم 

ه ان المشاهد ٌتابع ، وهذا معنا3وفً الساعة الثانٌة عشر على القناة 4وفً الساعة الحادٌة عشرة على القناة

الشركة التلفزٌونٌة تفرض توقٌتها الثابت لعرض ذلل  أنالرغم من على الفٌلم على توقٌت القناة التً تناسبه 

 . الفٌلم

 :Video On Demand( VODحسب الطلب )بنظام الفٌدٌو  -5

األفالم أو المواد  تقوم شركات التلفزٌون المدفوع األجر فً هذا النوع من األنظمة بالتسجٌل الرقمً لكل

ثم  Digital Video Serverالتلفزٌونٌة األخر  المطلوبة للمشاهدة والمتوفرة لدٌها على موزع فٌدٌو رقمً 

تنشر هذه األفالم فً قوابم شهرٌة، ٌمكن هذا النظام المشاهد المشترل من مشاهدة الفٌلم الذي ٌرٌده فً الوقت 

التلفزٌونٌة التوقٌت أو القناة، فضال عن ذلل فانه بإمكان  دون أن تفرض علٌه الشركةمن المناسب له و

المشترل أن ٌشغل المادة الفٌلمٌة وان ٌقدمها أو ٌرجعها تماما  كما لو كان ٌستخدم أجهزة الفٌدٌو المنزلٌة 

VCR ولكنه غٌر منتشر كثٌرا  بسبب كلفته العالٌة ،. 

تطرح للبٌع كارتات اشترال ولكن الخبراء ال ٌتوقعون إن جمٌع هذه األنظمة تمتلل أجهزة تشفٌر خاصة بها أو 

أن تسهم هذه األنظمة التلفزٌونٌة أو غٌرها فً المستقبل من القضاء أو إضعاف أنواع البث التلفزٌونً العام أو 

 المجانً أو المفتوح أو غٌر المشفر ألسباب عدٌدة منها:

 . إن التلفزٌون جهاز وفن جماهٌري عام ولٌس خاص 40

 . عالنات على التلفزٌون العام أكثر من التلفزٌون الخاصحجم اإل 40

 .  تزاٌد أعداد المحطات التلفزٌونٌة العامة وتطور مستو  بعضه 30

 . ارتفاع كلفة االشترال فً القنوات الخاصة مدفوعة األجر أجهزة االستقبال وكارتات االشترال 10

المشفرة عبر برامجٌات الحاسوب لفل زٌادة نسبة قرصنة المواد التلفزٌونٌة المبثوثة على القنوات  00

 الشفرات.
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 : أما الشبكات التلفزٌونٌة العربٌة التً تعمل بنظام التلفزٌون المدفوع فهً

كؤول شبكة  4993( تؤسست عام 44–8كما موضح فً الشكل ) Orbitشبكة اوربت التلفزٌونٌة واإلذاعٌة  -4

ام الرقمً  واتجهت نحو أصحاب الدخول المعٌشٌة تلفزٌون مدفوع األجر فً المنطقة العربٌة وتعمل بالنظ

العالٌة والذي ٌمكن قٌاسه فً ارتفاع أسعار أجهزة استالم البث لموادها التلفزٌونٌة وكذلل أسعار االشترال 

 الشهري أو السنوي، وهً أٌضا لدٌها قنوات عربٌة وأخر  أجنبٌة.

 
 

 ( شبكة اوربت 22 – 8الشكل )                                     

ومنها شبكة رادٌو وتلفزٌون متعددة ولدٌها شركات إعالمٌة متنوعة  ADDالشركة العربٌة للتوزٌع الرقمً  -4

ولدٌها عدد من القنوات التً ترسل  4993( والتً تؤسست نهاٌة عام 44 –8كما فً الشكل ) Artالعرب 

رٌق الكابالت وتتضمن قنوات أو باقات ناطقة برامجها مشفرة فً الهواء عبر األقمار الصناعٌة ولٌس عن ط

 بالعربٌة وأخر  بلغات أجنبٌة.

 

 art( شبكة 21 –8الشكل )                                       

-8أمرٌكً ،  الحظ الشكل ) -كمشروع استثماري كوٌتً 4994ام ــتؤسست ع Show Timeشبكة شوتاٌم  -3

اقات والقنوات تجمع ما بٌن المنوعات والرٌاضة واألفالم وغٌرها من ( وهً أٌضا مجموعة متنوعة من الب43

 ها السابقتٌن.ٌرتٌالتخصصات الترفٌهٌة بالدرجة األساس وأسعارها اقل كلفة نسبٌا  من نظ

 
 ( شبكة شوتاٌم21–8الشكل )                                       

فزٌونٌة المشفرة قلٌل نسبٌاً قٌاساً بحجم السكان وٌعود إن نسبة االشتراك فً هذا النوع من األنظمة التل

 السبب فً ذلك إلى :

 . اقتصار االشترال على البرامج الرٌاضٌة 40

 . ارتفاع كلفة االشترال وأجهزة االستالم 40

 . عدم معرفة الجمهور العربً بطبٌعة هذه الشبكات والقنوات 30

 . عراف والتقالٌد واىدابالخوف من المواد المبثوثة والخشٌة من تجاوزها على األ 10

 . عدم جودة الكثٌر من البرامج المعروضة من خاللها قٌاسا  بنظٌراتها البرامج األوربٌة 00

 . انتشار القرصنة 40
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 ( vidiotexالفٌدٌوتٌكس ) 5 -8

الفٌدٌوتٌكس أنظمة معلوماتٌة واتصالٌة حدٌثة تحول جهاز االستقبال التلفزٌونً إلى جهاز فعال لنقل المعلومات 

من خالل الربط بالحاسوب االلكترونً عن طرٌق خطوط الهاتف ، أو من خالل كٌبل ثنابً االتجاه وٌستطٌع 

المستفٌد من هذه الخدمة االتصال بالحاسوب االلكترونً المركزي للحصول على المعلومات العامة أو 

 على نوعٌن :  ًالمتخصصة وه

 فً اتجاهٌن بطرٌقة تفاعلٌة . الذي ٌتٌح نقل المعلومات الفٌدٌوتٌكس السلكً: -2

 الذي ٌسمح بنقل المعلومات باتجاه واحد . الفٌدٌوتٌكس اإلذاعً: -1

 صناعة البرامج التلفزٌونٌة واإلذاعٌة 8-6

ال ٌشعر الكثٌر من مشاهدي التلفزٌون ومستمعً اإلذاعة بالصعوبات التقنٌة واإلنتاجٌة التً تتطلبها عملٌات 

( والمواد التلفزٌونٌة واإلذاعٌة والسٌما األولى، إذ ٌعتقدون أن 41–8حظ الشكل )،الهاوتنفٌذإنتاج البرامج 

األمر ال ٌحتاج سو  إلى وضع كامٌرا أو نصب ماٌكروفون ومن ثم عملٌة بث للبرنامج بعد إجراء بعض 

ٌعرفها  العملٌات التقنٌة البسٌطة علٌه عبر جهاز الحاسوب وبعض األجهزة األخر ، ولكن حقٌقة األمر وكما

ن فً هذا الوسط فٌها الكثٌر من التعقٌد وتعدد المراحل والخطوات اإلنتاجٌة التً تبدأ من الفكرة وصوال  والعامل

 إلى المشاهد أو المستمع للبرنامج عبر جهاز التلفزٌون أو المذٌاع .

 

 ( شعار محطة ناشونال جوكرافٌك24 –8الشكل )                    

لفرٌق عمل احترافً وأجهزة حدٌثة بل وتفاعل وتنسٌق ما بٌن االثنٌن )عقل الفنً+كفاءة  وهً ال تحتاج فقط

حصٌلة مجموعة من اإلجراءات والفعالٌات التقنٌة واللوجستٌة مع بعضها  ًالجهاز( وصناعة أي برنامج ه

امج التلفزٌونً أو البعض واعتمادا  على بعضها البعض للوصول إلى أفضل صٌغة نهابٌة ممكنة لتنفٌذ ذلل البرن

اإلذاعً وال ٌمكن تفضٌل جزء على آخر أو جهاز على ثان الن جمٌعها مهمة ولها دور فً إنتاج البرنامج 

مهما صغر أو قل حجمه أو مشاركته ولذلل فان عملٌة إنتاج أو صناعة البرنامج مشابهة للمنظومة المتكاملة أو 

اصر التً تعمل مع بعضها البعض للوصول إلى هدف محدد، النظام الذي عادة ما ٌعرف بؤنه مجموعة من العن

وكل عنصر من هذه العناصر ٌعتمد فً عمله على العناصر األخر  ولٌس بإمكان عنصر واحد منها أن ٌقوم 

بالعمل لوحده فالنظام التلفزٌونً إلنتاج البرامج ٌشمل األجهزة والمعدات والفنٌٌن الذٌن ٌدٌرونها لصناعة 

فً داخل األستودٌو أو  فً ً أو إذاعً محدد سواء كان بسٌطا أو معقدا وال فرق بٌن أن ٌكونبرنامج تلفزٌون

( مع بعض التماٌزات البسٌطة بٌن هذٌن Liveخارجه أو برنامج مسجال أم بثا  حٌا  على الهواء مباشرة )

 النوعٌن من اإلنتاج البرامجً.

 



 213 

 تصنٌف البرامج التلفزٌونٌة واإلذاعٌة   8-6-2

 ك عدة تصنٌفات أو تقسٌمات ألنواع البرامج منها :هنال

 البرامج اإلخبارٌة . -4

 البرامج الثقافٌة . -4

 البرامج العلمٌة . -3

 البرامج الترفٌهٌة . -1

 البرامج السٌاسٌة . -0

 البرامج الرٌاضٌة . -4

 البرامج الدٌنٌة . -7

 برامج المناسبات الخاصة . -8

 ت .برامج المنوعات والمسابقا -9

 برامج الحوار والمقابالت . -44

وهنالل تداخل بٌن هذه التسمٌات والتصنٌفات توجد أسس أو معاٌٌر وضوابط شكلٌة أو مضمونٌه تحدد التسمٌة 

 حسب :بوٌتم تقسٌم البرامج  ،أو التصنٌف

 ج مشترل ( .إنتا –مستورد  –أجنبً ( او ) وطنً  –عربً  –جهة اإلنتاج أو اللغة أو المنشؤ مثل ) محلً  -4

 أهدافها أو وظٌفتها . -4

 طبٌعتها الداخلٌة وفكرتها األساسٌة .  -3

برامج المعاقٌن وبرامج الشباب ، وبرامج األطفال ، وحسب الجمهور المستهدف مثل: برامج المرأة ، ب -1

 برامج الطلبة التعلٌمٌة .و) الصم والبكم مثال  ( ، 

مباشرة على الهواء ومسجلة ) تصور وتسجل ثم تبث الحقا  ( وهنالل  ( تبثLiveكما تقسم إلى برامج مباشرة )

 برامج صباحٌة وأخر  مسابٌة .

( 00 – 10) ( دقٌقة أو ساعة تلفزٌونٌة34 –40وغالبا  ما تتراوح مدة البرامج ما بٌن نصف ساعة تلفزٌونٌة )

ٌرة زمنٌا   أما البرامج الترفٌهٌة حسب طبٌعة البرنامج ونوعه فالبرامج العلمٌة غالبا  ما تكون قصبدقٌقة و

وتقسم خطة  ،ساعتٌن تقرٌبا   مدةوالمنوعة فتكون طوٌلة زمنٌا   وقد تستمر فً بعض المناسبات الخاصة إلى 

 أنواع منها : عدةالبرامج فً المحطات التلفزٌونٌة واإلذاعٌة 

 أشهر . 3خطة برامجٌة قصٌرة المد  تستمر  -4    

 أشهر . 4لمد  تستمر خطة برامجٌة متوسطة ا -4

 ( سنة .0 –4خطة برامجٌة بعٌدة المد  تستمر ما بٌن ) -3
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 التوقٌتات الذهبٌة فً التلفزٌون واإلذاعة  8-6-1

ما بعد العشاء حتى ما قبل السهرة هً الساعات الذهبٌة  لذروة المشاهدة فً  مدةتعد ساعات المساء الممتدة من 

ما بعد الظهر ولذلل تكثر فٌها المواد الجٌدة  مدةالصباحٌة وبعدها  لمدةاالنظام التلفزٌونً واإلذاعً وتلٌها 

-8-7) كالمسلسالت والبرامج والنشرات اإلخبارٌة الربٌسة وتكثر فٌها نسبة اإلعالنات وٌعد رأس الساعة مثل

مج األقل ( أما البرا9334 – 8334 – 7334)  ( األكثر أهمٌة للبرامج وبعده تؤتً توقٌتات منتصف الساعة اي9

 ....الخ ( . 8310 – 7310)  أهمٌة فتوضع فً ثالث أرباع الساعة مثل

ٌتألف أي برنامج إعالمً من مجموعة من الفقرات أو األجزاء أو المكونات األساسٌة وأخرى تكمٌلٌة 

حسب نوع البرنامج ولكنها فً الغالب تتكون من الفقرات بوتتفاوت هذه الفقرات  من برنامج إلى آخر و

 تٌة أو بعضها :اآل

 التاٌتل ) عنوان البرنامج وأسماء العاملٌن فٌه ( وترافقه خلفٌة موسٌقٌة . -4

 مقدمات ترحٌبٌة وتعرٌفٌة بطبٌعة البرنامج وفقراته . -4

 ضٌف البرنامج ) وهو فً الغالب مختص بالموضوع المطروح للمناقشة ( . -3

 الفواصل الموسٌقٌة أو اإلعالنٌة . -1

لبرنامج ) وٌمكن ان ٌتم تناوله مع الضٌف على شكل سإال وجواب او ٌقدمه المذٌع او المذٌعة موضوع ا -0

 بشكل سردي ( .

 تقرٌر أو استطالع صوري أو صوتً عن موضوع الحلقة أو البرنامج . -4

 التعلٌق ) صوت من خارج الصورة ٌعلق على ما موجود فٌها من أحداث أو تفاصٌل ( . -7

 أرشٌفٌة أو حدٌثة للنقا  حولها أو لتحلٌلها أو لدعم وجهة نظر معٌنة . مادة صورٌة أو -8

 ( . liveفقرة اتصاالت المشاهدٌن أو المستمعٌن إذا كان البرنامج مباشر ) -9

 تاٌتل النهاٌة ) وهو فً بعض األحٌان ٌكون مشابها أو مختلفا   عن تاٌتل المقدمة ( . – 44

 ألوان األستودٌو الداخلٌة 8-7

سااتودٌوهات التلفزٌونٌااة ألااوان تكاااد تكااون محااددة وذلاال للضاارورات التااً تحتمهااا عملٌااة التصااوٌر وطبٌعااة لال

االنعكاس واالمتصاص التً عاادة ماا ترافاق عملٌاة التصاوٌر واإلضااءة لاذلل جارت العاادة علاى اختٌاار ألاوان 

 : لتزٌٌن جدران األستودٌو الداخلٌة وكاآلتًمعٌنة 

 اغٌر الالمع( ٌتركب هذا اللاون مان مازٌج مان اللاونٌن األباٌض واألساود وٌعاد ذاللون الرصاصً الناشف ) 40

دون مشاكل تقرٌباا  إذ ٌقاوم بامتصااص الضاوء من كفاءة عالٌة فً تكوٌن بٌبة مناسبة للتصوٌر التلفزٌونً و

 بشكل مناسب وال ٌحدث انعكاسات تإثر فً نوعٌة الصورة وجودتها.

أثنااء التصاوٌر بشاكل ٌخادم  فً ( ٌساعد هذا اللون على امتصاص الضوءاللون األسود الناشف )غٌر الالمع 40

 المصور والسٌما فً تصوٌر الشخصٌات أو تصوٌر تهشم الزجاج أو تصوٌر قطرات الماء.



 215 

اللون البٌج أو األبٌض الناشف: من فوابده هو استخدام إضاءة اقل مقارنة بغٌره من األلوان وٌكون المفضال  30

 ر الالمعة إذ انه ٌحدث انعكاسات بسٌطة مرغوبة تبرز جمالٌة األشٌاء المصورة.عند تصوٌر األشٌاء غٌ

 خلفٌات التصوٌر  8-8
 

عبارة عن خلفٌات ذات خامات وأنواع مختلفة تصنع من القما  أو الفلكس او الورق أو غٌرها وتوضع خلف 

ج السٌاسٌة أو الثقافٌة أو الدٌنٌة الشخصٌة أو الموضوع المراد تصوٌره كخلفٌة كما فً نشرة األخبار أو البرام

حسب طبٌعة الموضوع أو البرنامج وٌمكن أن تكون ملصقة على جدران األستودٌو أو مثبتة على بأو المنوعة و

حوامل لرفعها أو إنزالها وتكون مثبتة مثل الستابر الورقٌة وهً ذات نقو  أو رسوم مختلفة وٌمكن أن تكون 

خلفٌات بل أن الخلفٌة  ةوضع أٌتمطبوعات، وفً بعض االستودٌوهات الدون رسوم أو صور أو من سادة و

تكون عبارة عن مكونات أو أجزاء من األستودٌو نفسه كما نشاهده فً نشرات األخبار وغٌرها من البرامج إذ 

ٌمكن للمشاهد أن ٌر  غرفة السٌطرة أو غرفة المحررٌن وغٌرهم من العاملٌن فً األستودٌو وهم ٌتحركون 

ارسون أعمالهم بشكل طبٌعً ولكن دون أن ٌإثروا على المذٌعٌن أو مقدمً البرنامج وهو ما ٌضفً نوعا  وٌم

 من الحٌوٌة والواقعٌة على البرنامج المعروض.

  نظام اإلنتاج التلفزٌونً 8-9

ا ول عن تحوٌل األفكار والنصوص وعملٌات التحضٌر إلى صور مربٌة متجسدة عبر الكامٌرإهو النظام المس

التلفزٌونٌة ومن ثم إلى شاشات المراقبة والى جهاز المازج االلٌكترونً مصحوبة باألصوات المناسبة على 

شكل طاقة وإشارات كهربابٌة الذي ٌحولها بدوره عبر عملٌات تقنٌة الحقة إلى محطة اإلرسال )برج المرسلة( 

التقاطها من خالل المحطات األرضٌة أو  التً تقوم بإرسال اإلشارة على شكل ذبذبات عبر الهواء حتى ٌتسنى

داخل  فً عبر األقمار االصطناعٌة من قبل أجهزة االستقبال ومن ثم تعود لتتحول إلى إشارة صورٌة وسمعٌة

 .جهاز التلفزٌون المنزلً 

عزل الصوت عن ٌسجل الصوت والصورة بشكل متزامن سواء بوساطة الكامٌرا وجهاز المازج االلكترونً وٌ

وتسجٌلهما بشكل منفرد كل من خالل األجهزة الخاصة به وحسب طبٌعة البرنامج أو المادة التلفزٌونٌة الصورة 

المطلوب تنفٌذها، كما تم شرح ذلل عند الحدٌث عن مكونات غرفة السٌطرة وعملٌات الربط بٌنها وبٌن 

سواء كان داخل األستودٌو  (. وال ٌختلف نظام اإلنتاج التلفزٌون40ً –8موضح فً الشكل )هو األستودٌو كما 

خارجه الن المبدأ واحد وربما كان االختالف ٌكمن فً طبٌعة موقع التصوٌر ونوعٌة األجهزة والمعدات فً أو 

داخل األستودٌو، إذ ال فً المطلوبة للتنفٌذ وغالبا ما ٌكون اإلنتاج والتنفٌذ البرامجً أو الدرامً أسهل نسبٌا  

ٌة وتغٌٌرات الطقس وتدخالت بعض الفضولٌٌن وأصوات السٌارات و حتى ٌخضع فرٌق العمل للظروف الجو

ولٌن واالرتال العسكرٌة فضال عن مجموعة أخر  من العقبات والمشكالت التً قد إالطابرات ومواكب المس

ٌصعب حلها وتإدي إلى تؤجٌل التصوٌر أو إلى إلغاء التصوٌر الخارجً واالكتفاء بالتصوٌر الداخلً أو تحوٌر 

داخل األستودٌو الذي تكون فٌه األجواء فً فً لٌتم تنفٌذها  هاوتعدٌلض األجزاء أو المشاهد أو اللقطات بع
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العادة مسٌطر علٌها من ناحٌة درجة الحرارة والرٌاح وشدة الضوء والضوضاء وغٌرها من الظروف التً 

ت المطلوبة للتصوٌر كالكامٌرات أن اغلب األجهزة والمعدات والمستلزماوعادة ما تتالزم والتصوٌر الخارجً 

داخل فً فرة وموجودة اواإلضاءة والماٌكروفونات والفٌدٌوتٌب وقطع الدٌكور وغٌرها عادة ما تكون متو

األستودٌو وبذلل ال ٌتطلب األمر إخراجها ونقلها ونصبها مرة أخر  مما ٌستنزف الجهد والمال والوقت مع 

طبٌعة المادة المصورة داخل األستودٌو عن خارجها الن التصوٌر  ضرورة اإلشارة إلى أن هنالل تماٌزا  فً

الخارجً ربما ٌكون أكثر مصداقٌة وواقعٌة بالنسبة للجمهور والسٌما فً المسلسالت الدرامٌة والبرامج 

 المنوعة .

 

 ( األستودٌو وغرفة السٌطرة25–8الشكل )

أن هنال شركات من رغم الكتسبت تسمٌتها وبعض برامج تلفزٌون الواقع تتطلب مشاهد خارجٌة ومن هنا ا

إنتاجٌة كبٌرة أو محطات فضابٌة معروفة قد أنشؤت استودٌوهات ضخمة جدا بحٌث تحاكً الواقع وتماثله فً 

تشٌٌد العمارات والبٌوت والشوارع والمقاهً والمكاتب والحارات والمناطق السكنٌة سواء كانت حضرٌة أم 

عالم اإلنتاج الدرامً الٌوم ما ٌسمى بـ)مدن اإلعالم( وهً مدن تكاد تكون رٌفٌة أم بدوٌة بل أن هنال فً 

حقٌقٌة فً حجمها وأبنٌتها فضال عن بٌبتها وتضارٌسها وتوجد فٌها محطات كهربابٌة وخدمات لوجستٌة 

 متكاملة بحٌث ال تحتاج أي شًء لإلنتاج من خارج هذه المدٌنة اإلعالمٌة وحتى سكن عابلً دابمً للموظفٌن

والعاملٌن وبعض الفنٌٌن وتحتوي على فنادق لسكن الفنانٌن ومساعدٌهم وبقٌة فرٌق العمل وأحٌانا تحتوي المدن 

اإلعالمٌة على مالعب ورٌاض أطفال ومدن العاب ومدن مابٌة وغٌرها من الخدمات الترفٌهٌة واالجتماعٌة، 

 عن الفابدة الفنٌة فً توفٌر النجاح والسٌاحة بحٌث أصبح الموضوع ٌدار بشكل اقتصادي مربح ومرٌح فضال

أكتوبر اإلعالمٌة  4( ومدٌنة 44 –8هو حاصل فً مدٌنة دبً لإلعالم ، الحظ الشكل )مثلما لإلنتاج التلفزٌونً 

 فً القاهرة وغٌرها.

 
                              

 ( مدٌنة دبً للعالم26–8الشكل )

داخل فً اخلً والتصوٌر الخارجً ٌختلف عن مصطلح التصوٌر وٌجب التنبٌه إلى أن مصطلح التصوٌر الد

( وٌقصد 48 –8خارج األستودٌو كما فً الشكل ) فً ( والتصوٌر47– 8األستودٌو كما موضح فً الشكل )
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بالتصوٌر الداخلً هو كل عملٌة تصوٌر تتم تحت سقف معٌن، أما الخارجً فهو التصوٌر فً الفضاء المفتوح 

واضح من العنوان ٌقصد  مثلماداخل األستودٌو وخارجه فهو وفً المقصود بالتصوٌر دون سقف محدد، ومن 

خارجه بغض النظر عن وجود سقف أم ال، ولذا فإننا نشاهد فً داخل أبنٌة األستودٌو أو فً به التصوٌر أما 

هى ولكنه داخل األستودٌو مشاهد ولقطات تجري فً شارع أو حارة شعبٌة أو باب مق فً أحٌانا فً التصوٌر

ٌعد تصوٌر داخلٌا  ولٌس خارجٌا  ال تحت سقف األستودٌو والسبب ٌعود ألنه مكان مصنوع فهو عبارة عن 

الرغم من ضخامتها وواقعٌتها على داخل األستودٌو فً دٌكورات توهم بالواقع صنعت خصٌصا  للتصوٌر 

دون سقف وذلل لالقتصاد فً ن مالمصطنعة وهً فً الغالب تصنع ببعدٌن أو ضلعٌن وربما ثالثة أبعاد و

النفقات وسهولة تفكٌكها وإعادة نصبها واإلفادة منها فً مشاهد ولقطات أخر  وكذلل من اجل سهولة وضع 

 أجهزة اإلضاءة وماٌكروفونات الصوت من األعلى.

 
                             

 ودٌو( التصوٌر داخل األست27–8الشكل )                             

 

 ( التصوٌر خارج األستودٌو28–8الشكل )                             

إن طبٌعة األجهزة والمعدات والمستلزمات واألدوات المستخدمة فً التصوٌر الداخلً والخارجً أو التصوٌر 

خارجه كالكامٌرات وأجهزة الصوت واإلضاءة والعواكس وحوامل الكامٌرات فً داخل األستودٌو وفً 

داخل فً حسب الجهاز فكامٌرات التصوٌر المستخدمة بغٌرها تختلف وتتباٌن بدرجة كبٌرة أو قلٌلة وو

األستودٌو ككامٌرات األخبار مثال وكما أوضحنا سابقا   تختلف كثٌرا عن تلل المستخدمة فً التصوٌر الخارجً 

وغٌرها فضال عن أنها ال  من حٌث الحجم والوزن والسعر والنوعٌة والحركة واالختٌارات )االوبشنات(

تحتوي على أشرطة لتسجٌل المادة المصورة بل ترسل صورها عبر الكٌبل المرتبط بالمٌكسر الموجود فً 

غرفة السٌطرة، أن كامٌرات التصوٌر الخارجً غالبا  ما تكون خفٌفة الوزن وصغٌرة الحجم وتسجل الصوت 

كما أنها فً الغالب رخٌصة الثمن لضرورات معٌنة  مع الصورة بشكل متزامن وتحتوي شرٌط تسجٌل فً بدنها

كاحتمال تعرضها للسقوط أو الكسر أو الصدمات أو الخدو  أو األعطال وربما للخشٌة من سرقتها إذا ما 

 الثمن. باهظةكانت 
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  ؟ وما حاجاته : ما المقصود باالتصال 2س

 : عرف الصحافة االلكترونٌة ، وما أهمٌتها ؟ 1س

 لفرق بٌن الصحافة االلكترونٌة والصحافة المطبوعة ؟:  ما ا 1س

 :  ما هً سلبٌات الصحافة االلكترونٌة ؟ 4س

 ؟ بظاهرة التزاوج التكنولوجًما المقصود :   5س

 :  عدد أنواع نظرٌات اإلعالم ، واشرح واحدة منها . 6س

 : متى ظهر التلفزٌون ؟ ومن هم األوائل فً التصنٌع والبث ؟ 7س

 ؟توزع اإلشارات التلفزٌونٌة عبر الكٌبلٌف وضح ك : 8س

 سلكٌة من المحطة الرئٌسة إلى المشاهدٌنالتوصٌالت المستخدمة فً الأنواع الكابالت اذكر : 9س

 :  من هً الدول العربٌة التً ظهر فٌها البث التلفزٌونً ألول مرة ؟ 20س

 جر ؟: عدد أنواع الخدمات التً ٌقدمها نظام التلفزٌون مدفوع األ 22س

 : ما هً الشبكات العربٌة التً تعمل بنظام الشبكات مدفوعة األجر ؟ 21س

 :  ما هً األسباب التً تسهم فً منافسة التلفزٌون المفتوح لنظام التلفزٌون مدفوع األجر ؟ 21س

 :لماذا بقٌت نسبة االشتراك فً التلفزٌون المشفر ) مدفوع األجر ( ضعٌفة بٌن سكان الوطن العربً ؟24س

 .الفٌدٌوتٌكساشرح نظام  :25س

 : ما هً تصنٌفات البرامج التلفزٌونٌة واإلذاعٌة ؟ 26س

 :  ما هً األسس أو المعاٌٌر المعتمدة فً تصنٌف البرامج التلفزٌونٌة واإلذاعٌة ؟ 27س

 :  عدد الفقرات التً تتألف منها غالبٌة البرامج التلفزٌونٌة أو اإلذاعٌة ؟ 28س

 .التوقٌتات الذهبٌة فً التلفزٌون واإلذاعةوضح المقصود ب:  29س

 لوان لتزٌٌن جدران األستودٌو الداخلٌة األاختٌار كٌف ٌتم :  10س

 

 
 
 

 

 


