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المعالجة الرقمية لإلشارات
إننا نعيش بل نسبح ىف عامل من اإلشارات الىت نتعامل معها دائما ،فهناك إشارات
السلكية مثل إشارات الراديو والتليفزيون والتليفون احملمول والشبكات الالسلكية
واإلشارات املنبعثة من خطوط القدرة ،وإشارات سلكية مثل إشارة التليفون وشبكة
احلاسب السلكية ،وأنواع أخرى كثرية من اإلشارات مثل إشارة راسم القلب
اإللكرتوىن ،وراسم املخ ،وراسم العضالت ،وأجهزة التصوير الطبية املختلفة ،وإشارت
الرتاسل مع األقمار الصناعية خارج نطاق األرض ،وإشارات التحكم عن بعد ىف
الكثري من األجهزة ،كل هذه إشارات تتولد ضعيفة خملوطة ابلكثري من الضوضاء
واإلشارات األخرى الغري مرغوب فيها ،ولكى تتم االستفادة من هذه اإلشارات
ونستطيع التعامل معها البد من معاجلتها وهتيأهتا ىف صورة مناسبة ،وهذا هو الدور
األساسى لعلم معاجلة اإلشارات .أى أن علم معاجلة اإلشارات هو العلم الذى يقدم
لنا الطرق املختلفة لتهيئة أى إشارة وجعلها ىف الصورة املناسبة للتعامل معها .هذا
العلم بدأ مع بداايت القرن املاضى ،وابلطبع مل تكن احلاسبات ىف هذا الوقت قد
عرفت وال كانت ىف احلسبان ،ولذلك كانت اإلشارات كلها من النوع التماثلى أو
االنسياىب ،وكانت طرق املعاجلة من النوع التماثلى أو االنسياىب أيضا.
ظل الوضع كذلك إىل أن ظهرت احلاسبات ىف بداية سبعينيات هذا القرن وحدث ما
يشبه الثورة ىف جمال احلاسبات واملعاجلات الدقيقة ،وابلطبع فقد تركت هذه الثورة
آاثرها على شىت العلوم ومنها علم معاجلة اإلشارات حيث حتولت اإلشارات التناظرية
إىل إشارات رقمية وحتولت معها طرق املعاجلة إىل طرق رقمية يتم إجراؤها إما
ابستخدام حاسب ،أو شرحية إلكرتونية ،وحدثت ثورة موازية ىف علم معاجلة اإلشارات
ج
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الرقمية ظهرت معها طرقا وخواريزمات جديدة كانت جمرد خيال ،أو حىت نظرايت
على الورق وكتب هلا الظهور بفضل ثورة احلاسبات .هذه الثورة ىف علم املعاجلة الرقمية
لإلشارات جعلته يدخل بل ويصبح أداة مهمة ىف شىت تطبيقات وجماالت التعامل مع
اإلشارات مهما كانت هذه اإلشارات ،فغالبا لن جتد جهازا يستخدم اآلن إال
وبداخله معاجل لإلشارة .مما يعكس هذه األمهية هلذا العلم أنه أصبح أساسيا ىف شىت
التخصصات اهلندسية سواء كانت ختصصات اإللكرتونيات أو االتصاالت أو اآلالت
الكهربية أو حىت القوى الكهربية بل والتخصصصات امليكانيكية واجليولوجية وغريها،
أصبحت كلها هتتم بدراسة هذا العلم ملا له من أمهية ىف دراسة الضوضاء الىت تسببها
أى آلة ،ودراسة توازن هذه اآللة واهتزازها عند ظروف التشغيل املختلفة مثال.
إن علم املعاجلة الرقمية لإلشارت بدأ تدريسه لطالب الدراسات العليا فقط ىف
ختصصات اإللكرتونيات واالتصاالت ،وهو اآلن من العلوم األساسية لطالب
البكالوريوس ىف التخصصات اإللكرتونية وطالب الدراسات العليا بل ورمبا طالب
البكالوريوس أيضا ىف ابقى التخصصات اهلندسية مثل ختصصات الكهرابء وامليكانيكا
واهلندسة الطبية.
هذا املقرر ميكن تدريسه ىف فصل دراسى واحد  3ساعات أسبوعيا للمحاضرة
وساعتان للتمارين .والبد من دراسة مقرر ىف الرايضيات خاص ابلتفاضل والتكامل
وحل املعادالت التفاضلية من الدرجات املختلفة والتعامل مع الكميات التخيلية قبل
الدخول ىف دراسة هذا املقرر .من الضرورى أيضا أن يكون الطالب ملما أو تدرب
على برانمج املاتالب  MATLABكلغة برجمة ولغة تطبيقية ىف هذا اجملال حيث حيتوى
املاتالب على صندوق أدوات  tool boxخاص ابملعاجلة الرقمية لإلشارات وحيتوى
هذا الصندوق على الكثري من الدوال واألدوات الىت تساعد ىف تصميم الكثري من
ح
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اخلواريزمات الضرورية ىف هذا اجملال مما جعلنا نعتمد هذه اللغة كلغة الربجمة والتطبيق
ىف هذا املقرر.
لقد بدأان هذا الكتاب ابلفصل األول وهو مقدمة عن موضوع املعاجلة الرقمية
لإلشارات حيث عرفنا فيه املقصود ابإلشارة وما هى اإلشارة الرقمية وما هى فائدة
التعامل مع اإلشارات الرقمية ابلذات حىت أن اإلشارة التناظرية يتم حتويلها إىل الصورة
الرقمية ،مث معاجلتها بطرق رقمية على حاسب أو شرحية ،مث إعادهتا مرة اثنية إىل
الصورة التناظرية .الفصل الثاىن يقدم الطرق املختلفة لتحويل اإلشارة من الصورة
التناظرية إىل الصورة الرقمية ويشرح نظرية العيننة أو التقطيع  sampling theoryالىت
تعترب من النظرايت املهمة الىت جيب حتقيقها عند حتويل أى إشارة من النطاق الزمىن
إىل النطاق الرتددى وقد مت شرح هذه النظرية شرحا مبسطا ميكن القارىء من فهمها.
ىف الفصل الثالث مت تعريف اإلشارة الرقمية مع عرض أمثلة على بعض هذه اإلشارات
الشائعة االستخدام مع عرض لتصنيفات كثرية هلذه اإلشارات من حيث الدورية
والتشابه حول نقطة األصل والطاقة ألى إشارة والعمليات احلسابية املختلفة الىت ميكن
إجراؤها على اإلشارات الرقمية ،بعد ذلك مت تعريف األنظمة الرقمية وخواصها من
حيث اخلطية واالستقرار وغري ذلك من اخلواص ،كما مت شرح كيفية الربط بني خرج
النظام ودخله والعالقة بينهما أبكثر من طريقة.
الفصل الرابع يشرح ابلتفصيل حتويل  Zكتحويل أساسى لنقل اإلشارة إىل نطاق آخر
يسهل معه التعامل مع اإلشارات بطرق أسهل وهو يكاىفء حتويل البالس ىف حالة
التعامل مع اإلشارات التماثلية أو التناظرية .حتويل فورير كان هو موضوع الفصل
اخلامس وهذا التحويل أساسى ىف حتويل أى إشارة من النطاق الزمىن إىل النطاق
الرتد دى والعكس وذلك لدراسة االستجابة الرتددية ألى نظام ،ولقد مت شرح كل ما
خ
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يتعلق هبذا املوضوع من حيث تتابع فورير وحتويل فورير والفرق بينهما وذلك
لإلشارات التناظربة والرقمية ،وختم الفصل بشرح مفصل خلواريزم حتويل فورير السريع.
الفصل السادس مت فيه شرح املرشحات التناظرية وكان ذلك ألن بعض طرق تصميم
املرشحات الرقمية تعتمد على املرشحات التناظرية ،لذلك كان من الضرورى مراجعة
هذا النوع من املرشحات .هناك صنفان من املرشحات الرقمية  ،إما املرشحات ذات
االستجابة االندفاعية الالهنائية  IIRأو املرشحات ذات االستجابة االندفاعية احملدودة
 .FIRالنوع األول من املرشحات كان هو موضوع الفصل السابع حيث مت ىف هذا
الفصل شرح أكثر من طريقة لتصميم هذا النوع من املرشحات .الفصل الثامن تناول
الطرق املختلفة لتصميم املرشحات من النوع الثاىن  .FIRلبناء املرشحات التناظرية
نستخدم املقاومات واملكثفات ،ولبناء املرشحات الرقمية نستخدم دوائر اجلمع
واإلزاحة والتأجيل أو التأخري .الفصل التاسع يقدم بعض الطرق لبناء املرشحات
الرقمية .ىف النهاية كان البد من ذكر بعض التطبيقات الىت تستخدم فيها تقنيات
املعاجلة الرقمية لإلشارات وهذه التطبيقات ال حصر هلا ولكننا اخرتان املعاجلة الرقمية
للصوت والذى كان موضوع الفصل العاشر حيث مت استعراض بعض التقنيات
املستخدمة ىف ذلك حيث أن هذا املوضوع تفرد له الكتب واملراجع ولكننا استعرضناه
هنا سريعا لنقدمه للقارىء فقط ونرتك له حرية االستزادة من هذا املوضوع إن أراد.
الفصل احلادى عشر استعرض أيضا بطريقة سريعة موضوع املعاجلة الرقمية للصور
بنفس طريقة الفصل العاشر حيث أن هذا املوضوع أيضا تفرد له الكتب واملراجع
العديدة الستيعابه.
هذا الكتاب يعترب مقدمة ملوضوع املعاجلة الرقمية لإلشارات وجيب أن يلحقه كتاب
آخر يتم فيه شرح بعض التقنيات املتقدمة مثل املرشحات املهايئة
د
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والدخول بعمق أكثر ىف التحليل الطيفى لإلشارات  spectrum analysisواإلشارات
العشوائية  random signalsوكذلك موضوع معاجلة اإلشارات الرقمية ىف الزمن
احلقيقى .real time digital signal processing
ىف ا لنهاية فإن هذه حماولة للكتابة أو التأليف ابللغة العربية ىف موضوع تقىن يعترب من
املوضوعات الىت تندر فيها املؤلفات ابللغة العربية .لذلك نرجوا أن تعم الفائدة من
هذا اجملهود وأن حيذوا مجيع املتخصصني حذوان ىف ذلك وأن خيوضوا مثل هذه
التجربة حىت متتلىء املكتبة العربية ابملؤلفات العلمية العربية حىت ال تكون اللغة حاجزا
بني الناطقني ابللغة العربية وبني العلوم احلديثة.
المؤلف
أ.د .حممد ابراهيم العدوى
أستاذ متفرغ بكلية اهلندسة حبلوان – جامعة حلوان – حلوان – القاهرة
98eladawy@gmail.com
Mohamed_salama01@h-eng.helwan.edu.eg
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الفصل األول
مقدمة عامة عن المعالجة الرقمية لإلشارات
 1-1مقدمة
ماذا نعىن مبعاجلة اإلشارات الرقمية ؟

أوال :اإلش ا هى م ا و د ا عت داع اام غري آ ااأ أ ا و د ا ك ااة عت ع ااة و ا ا ااأ أاع اام يف
اعاانو تشااأى اءا قى علاام أا اعن شاام تعااة مااة اع علاام أاعاام يف احملااةه اأفعا
تاعةعس عأن شم تاجت صا هت يف اعفضا ق أاعام يف اأهبا و دا اا اأفعا تاعةعسا
تاعريآةدي تاعنو تمكةا ميك ع ةى ع ري و و مل و اإلش هاا املخ أفم.

اثنيااا :أآاام وري اام عأااأ ت ا ع ااض ساال ا اع اةاق بريااة اعريآأل ا ا أ ا مااة اإلش ا هى و ا

غةشاال و ا اعضةء ا ق عت غكس م ا اأ وحت ا ةى وريااق عت مة أ ا و ا ل ا اعاانو
 time domainاأ لا اعا دد  frequency domainا كعااو كااة بدااة
اسا ا خعض بري ااة ااا اةاض عت املريأةوا ا ا ا ا م ااة اإلشا ا هى .ا ا ع غك ااة م ااة
اعريآأل ا غ وأوةى عإلش هى  non destructiveعى ال غفعأم كةاص عت شكأ
اأس س لجم مة املري م.

اثلث ااا :أآ اام هقآ ا  digitalغري اان ع

آأل ا ا املري اام اعحت ا بعم س ا ا بل ااة هقآل اام فري ااأ

غةشلح اإلش هى س حت خأم وةشح هقآ  digital fillerت اأ ث لا اإلشا هى يف اع لا
اعا ددي إبسا خأام مة ا فاةه ة  Fourier transform, FTس حتا خأم مة ا فاةه ة
املريل عت امل عل  .discrete F.Tا كعو ابعلس حت أنم تء اإلش هى عت ث لأ ا يف
اعنك اعةقآ .

املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

عك ا ا ف ا ااا اعفا ااة ب ااق وري ا اام اإلش ا ا هاا اع ظة اام  analogتوري ا اام اإلش ا ا هاا اعةقآلا اام
 digitalس رية امل ل اع يل:
مثال  1-1اف

ع عأ اش هى ) S(tغريةءت عضةء ق لجم إلهس هل أ عحأ ق اةاا

اإلهس ل تمت اس عس هل آ أ :
)X(t)=S(t)+n(t
)(1-1
حلث:
) S(tم اإلش هى اأصألم
) n(tم اعضةء ق املض فم لجم ق ى اإلهس ل
) X(tم اإلش هى اعيت مت اس عس هل وض ف اعل اعضةء ق.
امللأةب مة وري م اإلش هى ) X(tعأ أةل و أ صةهى غعة سلم عإلش هى اأصاألم )S(t
اعايت م اةى أا عقا آلاام وا اعضةءا ق املضا فم أ اض وا اعأاري ع أا أا صااةهى
طسق اأص و ) S(tك علام وا اعضةءا ق ث وا  .سا عةم بريآألام املري ام إبسا خأام اعلة عام
اع ظة م عتال مث إبس خأام اعلة عم اعةقآلم.
 1-1-1املعاجلة التناظرية لإلشارات
وا املريللا ا اعحتا بعم توريةفاام ع ا غااةدد يف اإلشا هى ) S(tميكا غأااآلا وةشااح غ ا ظةى عااض
داع ا ا اام اس ا ا ا ا ج بم غةدد ا ا ا اام ) H(Sتعا ا ا االك و ا ا ا ا اع ا ا ااة ب ا ا ا ا تهإل م حتا ا ا ااسم إلسا ا ا ااا ا ا ا ااض
ااض ع ضا ا  Chebyshevتامل ف ااة
 Butterworthعت شلسلن االس م حت ااسم إلس ااا
عأ ا دداا امل خفضاام  lowpassتاعااةى س أهسااض ابع فأاال فلآ ا بريااأ .و ا اعأاعاام )H(S
ميك ب ق وةشح حعلع عةم تة امل آم ملةشح املةءح يف شك  .1-1مةا املةشاح يف
عبحتط صةهى كة و وع توم توك اس آا ابعناك وا اعريأاا ع اض سال ا اعناة اع فأالأ
هلااة املةشا ا يف اعفأااةل اعع دواام .وأااأه االا اأس سا يف مااة اعااأا ةى تابع ا يل ا
 2اعفأ اأتل

املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

املةش ا ا اع ظة اام مااة حلااةد قاالا ا و ا املع تواام تاملك ااس و ا اععاالا اععل ساالم امل حاام
جب أتثة مة املكةانا بأهعم احلةاهى .

شك  1-1وةشح غ ظةى ىف عبحتط صةهى

 2 -1-1املعاجلة الرقمية لإلشارات
شك  2-1سق همس ص أتقل ملةشح هقآ ميك اس خأاوض علؤدي فا امل آام اعايت عاةم
ت املةشح اال حتل يب املةعةد يف شك  .1-1اع ظ م املةعةد يف شك  2-1كاة عس سا
و اعسأة ا اع علم:
▪ الصااندو األول ) Hp(Sتمااة س ا هى ا وةشااح غ ا ظةى و آ ااض اأس ساالم م ا مأ ااأ
ل غاةدد اإلشا هى ثلاث ال حتاآح اةته عت ف ك ام اعا دداا اعايت غن اأ ا غاةدد ورياق
ت لأا ااق ألا ااض املةشا ااح اأتأ  .prefilterا ااأم تعا ااةد ما ااةا املةشا ااح حتا ااس ا ريك ا ا
عأ دداا اعري علم أ اع دداا امل خفضام اأ مة ا اإلشا هى وا اعأاةهى اإل حتال بلم اأ
ابع فأال فلآا
اعأةهى اعةقآلم تمة املنكأم غحتآ  aliasingماع نت ة تس كأا
بريأ عاةعو لأاق عحلا ان أا ماةا املةشاح  antialiasing filterعت وةشاح اعا خأ
و اع نت ة .عةعو البأ و تعةد ماةا املةشاح ا تل كلاةى وا كلاةاا مة ا اإلشا هى
اأ اعأةهى اعةقآلم تمةا املةشح البأ ع كة ىف اعأةهى اع ظة م.

▪ الصندو الثاىن مة احملةل اع ظةى اعةقآ

Analog to Digital Converter, A/D

اعاةى عااةم ب ة ا اإلشا هى وا اعأااةهى اع ظة اام اأ اعأااةهى اعةقآلام حلااث ساال ا عكااة
 3اعفأ اأتل

املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

ل ا ا  samplesوا اإلشا هى اع ظة ام ا طة اق دا اةى غحتاآ  sample and holdعت
ل م حت ةى وريق طة ق املكآاا
دا ةى اعريل م تاحلفظ .بريأ كعو ا مأ أ قلآم
عت حمااأد املحت ا ة ا  quantizerبريااأ كعااو ثااة اإلش ا هى يف وناافة ريل ا شاافةى عك ا
وحت ةى وا وحتا ة ا اإلشا هى .ا كعاو ا ا ابعلسا اأ ا لا ق سضام عت عواة باةعو.
مةا احملةل سل ا شةحض بن ق و اع فأل فلآ بريأ.
▪ الصندو الثالث يف شك  2-1مي عت ةون عأآةشح اعةقآ حلث مت اس خأام اعةون
) H(Zع واان عأاعاام اإلسا ج بم اع دد اام هلااةا املةشااح يف اع لا  Zآع با عأ لا  Sيف
ح عم اإلش هاا اع ظة م .مةا املةشح كة يف اعد ع بةانوج عت كةاه نم أ احل س
عت أ ا عح ااأ ش اةا ح املري اام اعةقآل اام عإلش ا هاا .م ااة املةش ا ا م ا عح ااأ املةاء اال
اأس سلم يف مةا اعك ب.

شك  2-1هسا ص أتق ع ظ م وري م هقآ عإلش هاا.

▪ الصا ااندو الرا ا ا م ااة احمل ااةل اعةقآ ا ا اع ا ا ظةى
 Converter,حلاث ا ا باض مة ا اإلشا هى وا اعأاةهى اعةقآلام اأ اعأاةهى اع ظة ام وااةى
D/A
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Analog

to

Digital

املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

عكةى .مة اإلش هى غكة يف صةهى وحت ة ا و ا اأ حلاث ا ا مة أ ا اأ اعأاةهى
اع ظة م اع لم ابس خأام وةشح غ ريلا آ يف املةحأم اع علم.
▪ الص ا ااندو األ ا اار م ا ااة املةش ا ااح ) Hr(Sاع ا ااةى غك ا ااة و آ ا ااض اأس س ا االم م ا ا غ ري ا االا

 smoothingاش ا هى دهع ا ا اعحتااأا اع جت اام و ا احملااةل اعحت ا بق .مااة اعأااةهى ا أ ااأى
عإلشا ا هى ما ا ) S'(tتما ا عق ااةب وا ا ك ااة وا ا اإلشا ا هى ) S(tامللأةب اام .الح ااظ ش ااك
اإلش هى أ وةحأم عأ ظ م املةعةد يف شك .2-1
عك ةى بةءاة اعفاة باق املةشاح اع ا ظةى تاملةشاح اعةقآا سا عأم م ا فكاةى ساة ريم ا
ماةا اع اة وا املةشا ا حلاث سال ا شااةحض ب ةسا يف اأباةاب اعع دواام وا ماةا اعك ا ب.
املةش ا ا ااح اعةقآ ا ا ا امل ف ا ا ااة عأ ا ا ا دداا امل خفض ا ا اام ميك ا ا ا ث لأ ا ا ااض يف عبحت ا ا ااط ص ا ا ااةهى ابملري دع ا ا اام
اعفةقلم  difference equationاع علم:
)(2-1

)y(n)=b0x(n)+b1x(n-1)-a1y(n-1

ا

▪ آ ا ااةى ف ا ااااة احل ا يل عت اعريل اام احل علاام عأخااة ) y(nغ ا ج و ا ح ص ا
اش ا ا ا هاا اعا ا ااأك اعحت ا ا ا بعم ) x(n–1تاحل علا ا اام ) x(nوضا ا ااةتبم يف اع ةابا ا اات  b0ت b1
ابإلء ا فم اأ ااااة اعحت ا بق ) y(n-1وضااةتاب يف اع باات  .a1س ا ةى فلآ ا بريااأ يف مااةا
اعك ا ب ع املري دعاام م 2 -1ميكا تءااري يف صااةهى داعاام اسا ج بم يف اع لا  Zآ ا
أ :
م3-1

b 0  b1Z 1
H (Z ) 
1  a1Z 1
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املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

ب ا ق املري دعاام م 2 -1لأ ا دا ااةى ا غعااةم جبآ ا اعا عإل وكااةانا املةعااةدى يف اعلااة
اأمي عأآري دعم ةعو م عأا ةى ءةب غعةم ب فلة آأل ا ءاةب اع ةابات اوا يف ل ام
ع ض عةا ةى ع خن اعريل ا ا احل علام تاعحتا بعم وا اشا هى
اعأك عت يف ل م ااة  .س
عةا ةى ع خن اعريل ا احل علم تاعحت بعم و ااة تعك ا س
اعأك ةعو س
عااةا ةى ع خاان اع ةاباات  a1ت  b0ت  b1فل ا  .شااك  3-1سااق دا ااةى وفأااأم عس ا ق املةشااح
اعةقآ ا املةع ااةد يف ش ااك  .2-1آأل اام اعس ا ق املةء ا م يف ش ااك  3-1ث اات إبس ا خأام
وكةانا فريألم و اعضا هب تامآا تتحاأاا اع خان  .وأا ده االا يف ماة اعاأا ةى غ سا
عس س و آألام اع عة ا املكآاا  quantizationاعايت ماأإل أا اع ةابات  a1ت  b0ت
 b1حل ااث ع م ااة اع ةاب اات سا ا خن ىف كا ااةى حم ااأدى بري ااأد وري ااق وا ا اعس ا ا ا مااا ا انا
اع لم  bitsمم حتس غعة ععلا مة اع ةابت .ةعو ف اعةاق آأل ا اعضةب أا
اعس ا سل ج اض ع ضا غعة ا وكآاا كاة .ماةا جب ا اع عة ا املكآاا اع ا غج ا ل ام
اش هى اعأك ).x(n

شك  3-1ب ق املةشح اعةقآ

طة عم عكةى ع آ ل املةشح اعةقآ م ابس خأام ح س أ يف آألام اع فلاة حلاث مي ا
املةشح يف صةهى بةانوج عت كاةاه نم ا ا غ فلاة أا احل سا  .وأا ده االا اعحتا بق ك ةما
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املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

و زاعاات أ ا وةعااةدى يف مااةا اع آ ل ا ع ض ا تا اات بأااةهى عكااس أ اال ا اعكآ ا
 quantization errorكاة عقا لجام اسا خأام اأد ع ا وا اعس ا ا يف ث لا اع ةابات
تاعريآأل ا احلحت بلم.
اعحتاؤال ا وا مااة املكحتا وا اسا خأام املةشااح اعةقآا أا املةشااح اع ا ظةى تابعااةاا
ع ض آ هع ف املةشح اعةقآ آ يف شك  2-1م ةى علم فلض أ وأأه كل
أ اإلش هى ؟ آ ع غة ل اعأا ةى آ هع يف اعناك فحتاض كاة ع اة
عأ أ ض
غريعلااأا فآ ا ع ا ه املةشااح املةعااةد يف شااك  2-1ابملةشااح املةعااةد يف شااك  1-1و ا
حلث اعسحت طم تاعحت ةعم؟
املكحتا ا اأس سا ا وا ا اسا ا خأام املةشا ا ا اعةقآل اام م ااة املةت اام عت سا ا ةعم اع كل ااس عت
اع لة غسري مل د اا اع أاآلا ) .(flexibilityا غدلا اع أاآلا م ا ا ا ب دلا اع ةابات a0
ت  b0ت b1اعيت م ثةابت ن م يف اعةا ةى ميك غدل م بحت ةعم و كاعل عةحام املفا غلح
أ ا اعريك ا و ا غدل ا اع أ ااآلا يف املةش ا ا اع ظة اام اعااةى لأ ا غدل ا عأآك ااةانا
فحت ا  .مااةا املةقااس عت مااة امللاانى غ ضااح عأل ا ااأو ا و ا ع ع شاالح ااأى اش ا هاا
ملةشااح
إبس ا خأام ااأى وةش ا ا وريعااأى اع أااآلا .يف ح عاام املةش ا ا اع ظة اام س ا
ملةشاح تاحاأ فعاط ميكا غدلا
عك اش هى بل آا يف ح عام املةشا ا اعةقآلام ف ا سا
قلآاام ثةاب ااض و ا غدل ا اش ا هى اعااأك دت عى غدل ا يف ملك ا عت غة لساام املةشااح .عااةعو ف ا
لااةب املةشا ا اعةقآلاام ميكا ع غ عشا جب ا مااة امللاانى االا ى .اع أااآلآ ا اع علاام
عااسرية املةش ا ا اعةقآلاام غسااق مملاناا توااأى وةت اام مااة املةش ا ا تاعف ااأى اعريظلآاام و ا
اس خأاو .
 – 1تصميم مرشح واحد د ل واحد Single input single filter

اف

املةشح اعةقآ املريل ابملري دعم اعفةقلم اع علم:
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املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

L

)(4-1

) y(n)   b(k ) x(n  k
k 0

حلااث كااة ااااة احلا يل ) y(nداعاام ىف اعااأك احل ا أ ) x(nت ااأد  Lوا ل ا ا اعااأك
اعحت بعم .ماة املةشا ا سا ا دهاسا يف اعفأاةل اع علام وا اعك ا ب .شاك  4-1ساق
ب ا ق مااةا املةشااح و ا اآة اام و ا تحااأاا اع خاان توحتااج ازاح ا  Bحي ااةى اآة اام
املريا وعا ) b(kحلاث  .k = 0… Lم ا ع ضا اآة ام عكاةى وا تحاأاا اع خان X
اعيت م ةى ل م اعاأك احل علام ) x(nت اأد  Lوا اعريل ا ا اعحتا بعم عأاأك ) x(n-kحلاث
 .k=0…Lم ا ع ضا اآة اام وا دتا ااة اعضااةب اعاايت سا عةم بضااةب ا وري وا ) b(kيف
ل م اعأك امل ظةى ) .x(kعك ا م ا اآا عاةم ب جآلا اةاغج آألا ا اعضاةب اعحتا بعم
ع أ أ ل ا ااة ) y(kامل ظةى .الحظ ع اض ميكا اعاةاق آألا ا اعضاةب اعحتا بعم
ا طة ااق اسا خأام دا اةى ءااةب عكا آألاام حا غا ا آألا ا اعضاةب أ ا أا اع اةازي
تيف ف ا اعةقاات آ ا يف شااك  4-1تكعااو عإلس اةا يف آألاام املري اام اعةقآلاام آ ا ع ااض
ميكا اسا خأام دا ااةى ءااةب تاحااأى غعااةم ب فلااة ا آألا ا اعضااةب اعحتا بعم أا اع ا ب
تيف مة احل عم س كة سة م املري م عق بك .

)x(n-L+1

شك  4-1وةشح تاحأ بأك تاحأ
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املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

 – 2عدة مرشحات د ل واحد Single input multiple filters

يف اعك ا و ا اع لسلع ا ا ا إلع اةاق ع ااة وا آألاام غةشاالح ع ا ف اإلش ا هى .فآ ا ع قااأ
ا ملريةفام اععاأهى امل ةسالم  average powerيف ع اة وا لا وا اع ل قا ا اع دد ام
إلشا هى وريل ام تماةا وا حتاآلض جآة ام املةشا ا  .filter bankشاك  5-1ساق طة عام
وع حاام عس ا ق مااةا اع ظا م اعةقآا  .يف مااةا اع ظا م مت اان اآة اام وريا وعا ا وةشااح يف
وحت ااج وا ا املحت ااجعا  B1ت  B2اأ  BNحل ااث  Nما ا ااأد املةشا ا ا امللأ ااةب
غأآلآ  .يف طة عم غ بريلم و ةافعم ا ادك ل اآة م املريا وعا  B1يف املحتاج  Bحلاث
ا ا اسا خأاو وا اآة اام ل ا ا اعااأك حلحتا ب اعريل اام اأتأ وا ااااة اأتل ).y1(1
بريااأ كعااو ا ا ادكا ل اآة اام املريا وعا اع علاام  B2يف املحتااج  Bاعاايت غحتا خأم وا فا
ل ا ا اعااأك اعحتا بعم حلحتا ب اعريل اام اأتأ وا ااااة اع ا ) y2(1تمكااةا اأ ع ا ا
ادكا ا ل املريا ا وعا  BNيف املحت ااج  Bاع اايت غحتا ا خأم وا ا فا ا ل ا ا ا اع ااأك اعحتا ا بعم
حلحت ب اعريل م اأتأ و ااة هقا ) .yn(1بريأ كعو ا ازاحم ل ا ا اعاأك  Xتغاأك
اآة اام املريا ا وعا  B1و ااةى عك ااةى يف املحت ااج  Bحلحتا ا ب اعريل اام اع ل اام وا ا ااا اة اأتل
) y1(2تمكةا.
اعنو  Tاععزم حلحت ب ل م ااة ) y(nعريأد  Nو ااةت سلريل ابعريعقم اع علم:
م5-1

) 𝑎𝑇 𝑇 = 𝑁(𝑇𝑚 (𝐿 + 1) +

حلاث  Tmما اعاانو اعاعزم عريآألاام اعضااةب تقاأ اف ءا اسا خأام دا اةى ءااةب تاحااأى يف
املري دعاام م 5 -1ع فااة آألا ا اعضااةب أا اع ا ب  Ta .ما اعاانو اعااعزم إلعاةاق آألاام
ا آ تقأ اف ء م دا ةى عك آألم عى ع آأل ا ا آ س ا أ اع ةازي.
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املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

 – 3ترشيح عدة إشارات نفس املرشح Single filter multiple input

يف اعك ا وا اع لسلعا ا ا ع شاالح ع ااة وا اشا هى با ف املةشااح .يف مااة احل عاام ا ا
تء أد و اإلشا هاا املعلريام يف وأافةفم ملسل ام يف شاك  .6-1يف ماةا اعناك ا ا
ادك ا ا ل اآة اام اعريل ا ا ا  x1ماإلش ا ا هى اأتأ اع اايت غحت ا ا خأم و ا ا اآة اام املري ا ا وعا B
حلحت ب اعريل م اأتأ و كاة اإلشا هى اأتأ .برياأ كعاو ا ا ادكا ل امآة ام  x2اعايت ث ا
اإلش هى اع لم تو ميك ححت ب ل م ااة اأتأ وا اشا هى اااة اع لام تمكاةا اأ ع
أ اأ اش هى اعأك اأك ى  xNحلث بريأم سأع و عأ أ و اإلش هى  x1تمكةا.

شك  5-1أى وةش ا ع ف اإلش هى
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املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

شك  6-1غةشلح أى اش هاا ب ف املةشح.

 – 4ترش اايح ع اادة إش ااارات دة ااتحدا ع اادة مرش ااحات
multiple filters

Multiple input

ميك ا اس ا خأام اع أااآلآق اعحت ا بعق عأ أااةل أ ا غأااآلا عأ ااأ ةشااح ااأى اش ا هاا
ةشح عك اش هى آ مة وسق يف شك  .7-1م ا ا ا ادكا ل وريا وعا ا وةشاح B1
اأ  BNاأ املحتااج  Bتابع ةافااق و ا كعااو ا ا ادك ا ل ل ا ا اإلش ا هاا املع بأاام  x1اأ
 xNحلث ميك ححت ب ل ا ااة امل ظةى بريأ كعو ا ازاحم ل اشا هاا اعاأك
اش هاا ااة .
تغكةاه و سسق اأ ع أ أ
بريااأ دهاساام ا اع أااآلآ ا اعحت ا بعم ااةى وااأى وةت اام اع أااآلا إبس ا خأام املري اام اعةقآلاام
تاعيت أري احلأةل أل إبس خأام املري م اع ظة م.
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املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

شك  7-1أى وةش ا عريأى اش هاا.

 2-1نظرة اترخيية على املعاجلة الرقمية لإلشارات

آ ا هع ا و ا املعأو اام اعحت ا بعم ف ا املري اام اعةقآل اام عإلش ا هى غسااأع بري ااأ عك ااة اإلش ا هى و ا
وأأهم مو ححت احلاةاهى عت امللكةتفاة عت ا و ى اعفلاأ ة عت عى وأاأه بلةعاةع
مث غكس م تغةشل وسأ ل مث مة أ اأ اعأةهى اعةقآلم .و م سأع دته املري م اعةقآلم
عإلش هى .مة املري م و املآك ع غكة يف صاةهى كاةاه نم ا ا غ فلاة أا احل سا عت
أ ا عحااأ اعن اةا ح ماملري ا ا املخأأاام عأآري اام اعةقآلاام عإلش ا هاا تو ا ع ةم ا  .مااةا
ااةاه نم قأ كة وةشح هقآ مل برية اع دداا تاعحتآ عأ دداا اأكةى تقأ كاة
حمااةل حيااةل اإلش ا هى و ا اع ل ا اعاانون اأ اع ل ا اع ا ددي و ا مة ا فااةه ة تقااأ كااة
كاةاه نم عضاادط بلا انا مااة اإلشا هى ثلااث غنااد عقا وحتا حم ن لاام تمكااةا .وا كعااو
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املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

ةى ع احل س عت املري جل أري دتها و آ عأا يف مةا املةءة  .ا ا اةته احلعلعلام عريأاا
وري م اإلش هاا مي أ يف اع ه خ اأ و قس ظ ةه احل ساس ا و اة بأا ام اأهبريل لا ا تعكا
ابعلس ف عةته املري م اعةقآلم عإلش هاا ابع أ أ غسأع و اة ظ اةه احل ساس ا اعةقآلام يف
عتاكااة اعحت ا ل ل ا تبأا اام اعحتااسريل ل ا تعك ا اع ااةهى احلعلعل ام فل ا اات و ا اع ااةهى احلعلعلاام
عأ سس ا تاعيت بأعا يف و أس اع آ ل لا ا .يف اعسأا ام ات غلسلعا ا املري ام اعةقآلام
عإلش هاا وع أةى أ اع لسلع ا اعريحتكة م فعط تعك و ثةهى احل سس ا تاإلعك ت ل ا
او أا مة اع لسلع ا اأ ا اةاح احللا ى يف اع ألفاة تاع ألفن اة تاعةاد اة تيف ا عفاة
االغأ ا الا تيف اع لسلع ا ا اعلسلاام تاعفض ا ق تاعكنااس ا اع باام تاملري ا د تمااةا قأل ا و ا
 .أو بأع غأه مةا اعريأا يف بأا م اعحتاسريل ل ا ا وع أاةا أا اعأهاسا ا اعريألا
فعط تو اع عأم اع ك ةعةع تاغحت اع لسلع ا اعيت غحت خأم مةا اعريأا عصسح أه ا
آعةه عس س يف االط اعأهاسلم علعب ا وري ا يف وةحأام اعسكا عةه ة يف اعك ا
و اع خأأا ا تو ا أأا ا اإلعك ت لا ا تاالغأا الا تاحل ساس ا تاععاةى اعك ةبلام
تامللك لك تابعةاا شري امللك غةت لو.
ا أا املري م اعةقآلم عإلش هاا نآ م ض عت ري و و اعك و اعريأاةم اأكاةى و ا :
اعة ءا اال ا تاهل أسا اام اعك ةبلا اام تاعا ااأتا ة اإلعك ت لا اام ت ظة ا اام اعا ااأتا ة تاحل سا ااس ا مبةا ا ا
تملكأ ت ظة م االح آ الا تاعك وا اعريأاةم اأكاةى .يف فا اعةقات توا اع عاأم يف
أا املري م اعةقآلم عإلش هاا كة و مت س قغض اعك و اعريأةم اعيت ت عصع اةد
وةءة ا غأه مت وظأم مةا اعريأا تو مة اعريأةم أا املري ام اعةقآلام عأأاةه اعاةى
عصسح أآ ق آ بةاغض ا أه ح يف وحتا ةى اعسكا عةه ة يف اعك ا وا ا وريا ا.
املري م اعةقآلم عأأةا تاعةى نآ اع رياة أا اعكاعم ت أا امل كأآاق تغةعلاأ اعأاةا
تء اادلض عص ااسح ا و ا اعريأ ااةم اعن ا ريم .أ ااا اععل س ا ا اعسلةعةعل اام اع ااةى ري ااة أ ا
اعنخ و كاعل برياة اععل سا ا اعسلةعةعلام و ا صاةغض عت بأاآم عصاسريض عت بأاآم اأ
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املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

عت اععنحل اام عت اععة ل اام عت ص ااةهى تع ااض تحا ا ش ااك عك ااض حتا ا خأم ا يف اع ري ااة
اأشخ ض تال حت اع رية أ اأشخ ض و كعل اأمح اع ةت م .DNA

 3-1عرض اإلشارات Displaying signals

أا ا

حمةه أا املري م اعةقآلم عإلش هاا آ ةى ماة اإلشا هى تقاأ عشاةان فلآا ساسق ع اإلشا هى
م و د عت داعم غري آأ أا و دا كاة عت ع اة .اإلشا هى وا املآكا احلأاةل أل ا وا
وأااأه أااق  syntheticو ا املةبااةابا  oscillatorsأب ةا ا املخ أفاام تاع ا أا و ا
أ عشك ل أفم هلة اإلشا هاا تبا دداا توعا د ة أفام آا يف عع انى املري وا  .م ا
اإلش هاا اعلسلريلم اعيت أ أل و وأ ده طسلريلم و ا اشا هى اعأاةا تاعأاةه تاشا هى
اععأا تغ ما اعك ا تسا عأم يف مااةا ا انق بريضا وا مااة اإلشا هاا وا حااأ ث أااة
ا ا و ا  .ميكا هش اام عى اشا هى عت ةءا يف اع لا اعاانون تكعااو ابسا خأام ا ه
اإلش ا هى  oscilloscopeاعااةى ريااة غد ا وعااأاه اإلش ا هى و ا اعاانو آ ا يف شااك 8-1
اعةى رية وةعم علسلم يف اع ل اعنون حلث ميك ع ةى و ماةا اعناك لفلام غدا
اإلش هى و غد اعانو  .م ا طة عام عكاةى عرياة اإلشا هى تكعاو وا كاعل احملأا اعللفا
 spectrum analyzerاعةى رية اإلش هى يف اع ل اعا ددي حلاث رياة غدا اإلشا هى
و غد اع دد عةعو ف حمةه اأفع كة اع دد تحمةه اعةعس كة وعأاه اإلش هى آ
يف شااك  .9-1الحااظ يف مااةا اعنااك ع احملااةه اأفع ا مااة اع ا دد ابعكلأااة مةغاان تاحملااةه
اعةعس مة قأهى اإلش هى أ غةدد .مةا اعنك وةسةم ملةعام علسلام غةددما  200مةغان
وضا ف اعل ا ءةءا ق  white noiseالحااظ وعااأاه اإلشا هى ااأ اعا دد  200مةغاان اعااةى
مي ا اإلشا هى اأصاألم وا تعاةد اعضةءا ق اأ لا اعا دداا با ف اععاأهى غعة سا مما سااق
عمهلم ة اإلش هاا يف مةا اع ل .
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املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

شك  8-1ث ل وةعم علسلم ىف اع ل اعنون.

شك  9-1اع ل اع ددى و كعل حمأ طلف ملةعم علسلم غةددم 200مةغن وض ف اعل
ءةء ق.
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املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

آ هع ف اة اإلشا هى يف اع لا اعانون رياة غدا وعاأاه اإلشا هى وا اعانو تعكا
غةدد اإلش هى كآلم وس شةى ال غظ ة يف مةا اعرية  .عو ة اإلش هى يف اع لا اعا ددي
فلريااة غد ا قااأهى اإلش ا هى و ا اع ا دد عو ا اعاانو علآاام و د ا ى فااع ظ ااة يف مااةا اعريااة .
ة اثعث ظ ة فلض امل د اا اع عثام ماعانو تاعا دد توعاأاه عت قاأهى اإلشا هى تماةا
م
اعرية مة و حتآ اأسسلك تعةام  spectrogramتاعةى رية وعأاه عت قاأهى اإلشا هى
أاعم يف اعنو تاع دد يف فا اعرياة  .شاك  10-1ساق ماةا اعرياة  .يف ماةا اعناك
وعأاه اإلش هى مة فم عت شاأى اءا قى عت تءاة اع علام اكا ات اعأاةهى عبالة تعساةد
عو اكا ت اعأاةهى ععاةا آا يف شاك  10-1فا املف ا املةعاةد يف مياق اعأاةهى ساق
عقم اعأة عأاه اإلش هى تكعو بةحأاا اعأ حتس  .و مة اأشك ل ماالساسلك تعةام
غحت خأم دى بةاسلم عطس ق اعحتآ تاعكعم يف مأ اأ وعاأهى اعناخ أا مسا عت لاق
برية اع دداا.

شك  10-1االسسلك تعةام رية

عقم املعأاه و اع دد تاعنو .

 16اعفأ اأتل

املري م اعةقآلم عإلش هاا

ع.د .حمآأ ابةاملا اعريأتى

 4-1أمثلة على عض اإلشارات

س رية م برية اإلش هاا اعن ريم تاعيت غحت خأم وري اعلة املخ أفم ملري ام اإلشا هاا
اعةقآلم او ع حتق ة لم مة اإلش هاا طة ق ألأ و اعضةءا ق املضا فم أل ا
عت ءادل ع أاد احللان اع خان ن هلا ث لاأا ع خن ا أا عى تساط وا عتسا اع خان
عت اهس هل أ ق ى اغأ ل اأ علم عكةى عت اس خعض برية ااةاض و ماة اإلشا هى
حلث ا ا اسا خأام ماة اااةاض يف اع رياة أا ماة اإلشا هى عت غعحتالآ اأ اآة ا ا
و ج حتم .clustering

 1-4-1إشارة الصوت Sound signal

ا اش هى اعأةا غري و ع ة اإلش هاا اعلسلريلم اس خأاو مة اأ م ت أع أا كعاو
اعريأةم املخ أفم اعيت ا نةا مة اأ م تاا صم ابعأةا فعط تميك ع لأق أل ا أاةم
اعأةا تاعيت أه م اعريأةم اع علم:
التعرف على الكال Word recognition

تفلااض ا ا اع ريااة أ ا اعكأآاام فحت ا ثلااث ع ااض بريااأ اع ريااة أ ا اعكأآاام ا ا غ فلااة فري ا
وريق توا عماا اع لسلعا ا املحتا خأوم يف كعاو مة ا اعكاعم اأ أاةض وك ةبام .فالآك
و ا ع م اات وظأ اام م ااةا اعريأ ااا ع ع ااةم اعن ااخ اعكفل ااس ابإلو ااعق عأ س ا اع ااةى ع ااةم
ى تعث إل أ أى و زاعت نالم ماة اأ م
بلس م اع أةض اعيت ثأ ألض .م طة
يف طة عاام اع ريااة أا اعكااعم .فآا ع ميكا غعحتاالا اعأااةا امل لااة اأ ععاناق اأس ساالم
اعفة لآ ا  phonemesتاعيت خي أس أدم ت ة و عدم اأ عكاةى .آألام مأ اأ ماة
اعفة لآا ا يف اعأااةا امل لااة حتا أنم اسا خعض بريااة ااااةاض وا مااة اإلشا هى تمااة
ااةاض قأ ا اس خعص و اإلش هى تما يف اع لا اعانون عت اعا ددي .آألام اع رياة
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أا اعكاعم م ا قاأ غري آااأ أا املا كأا  speaker dependentريان ع اااةاه نم ريااة
أ ا اعكااعم امل لااة و ا شااخ وريااق تاكا لااق شااخ كااة ف ا اعكااعم ف ا حتااسم
اع رياة غكاة عقا تقاأ غكاة ال غري آاأ أا املا كأا  speaker independentتماةا ماة
اعنا تاأصااري رياان ع اااةاه نم ريااة أا اعكااعم و آا ا اعنااخ اعااةى لااق
مةا اعكعم.
التعرف على املتكلم Speaker identification

م ا اع رية أ اعنخ فحتض و كعل مأل ل م و صةغض بريأ اس خعض برياة
اااةاض و ا توا عمااا مااة اااةاض اعا دد اأس سا  pitchاعاةى أريا دتها عس ساال يف
مأ أ صةا شخ  .غري بأآم صةا امل كأا وا عحاأ اععل سا ا اعسلةعةعلام امل آام
 biometricsاع اايت غحتا ا خأم يف اع ري ااة أا ا اعن ااخ و أ ا ا و ا ا بأ ااآم اإلص ااس تاعل ااأ
تشك قنحلم اعريق تاعنسكلم تصةهى اعةعض.
ختليق الكال Sound synthesis

ري ا مااةا عحااأ غلسلعا ا مة ا اع ا املك ااةب اأ ااعم و لااة حلااث ا ا اع ريااة أ ا
عحااة عت وع ا ط اع ا املك ااةب تمة أ ا اأ فة لآ ا ا أعاام داك ا احل س ا مث لع ا
أ ححت اعأدم املحت خأوم.
يف اع لسلع ا اعحت بعم غأك وةءة ا وري م اإلش هى هقآل يف ع ة و وكا فعاأ
غكااة ك اةاه نم حت ا خأ اا اةاض اعحت ا بعم عت ك اةاه نم حت ا خأم مااة اا اةاض يف املع ه اام
تا ك قةاه عت كةاه نم وري م وسأ لم عإلشا هى برياأ مة أ ا وا اعأاةهى اع ظة ام اأ اعأاةهى
اعةقآلاام عت يف صااةهى وةشااح حت ا خأ اإلش ا هى و ا اعضةء ا ق  noiseاملض ا فم اعل ا عت يف
صةهى غكس هلة اإلش هى عت يف صةهى كةاه نم حياةل اإلشا هى وا اع لا اعانون اأ اع لا
اع ددي عت اعريك .
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 2-4-1إشارة راةم القلب Cardiogram

هاسا اععأ مة ع ز خية و ض أد و اإلعك تداا  electrodesاعيت غ ست أ وةاء
وريل م يف عحتا اإل حت فلآك اع ع اش هاا ةبلم هل عقم ثة ام ضاأم اععأا عث ا ق
ا عس ء ااض عت ا سحتا ا طض .م ااة اإلشا ا هاا ا ا ا همس ا ا وا ا اع اانو ثل ااث وا ا ش ااكأ تغةددما ا
توعااأاهم يف اع ل ا اع انون حت ا لل اعلسل ا ع حت ا خأ اعك ا ا ح عاام املااة ة آ ا
ميك مة مة اإلش هى اأ اع ل اع ددي تاس خعض برية ااةاض اأكةى اعيت ميكا
اس خأاو يف كةاه نم ميك اض اع رياة أا املاة ابسا خأام احل سا  .شاك  11-1ساق
اش هى هاسا اععأ ت عقام برياة اع عا املآلانى فل ا ثة ام ضاأم اععأا  .هاساا اععأا م ا
حتةقض فعط آ ل أ اإلش هاا احللة م عت اعلسلام تعكا م ا اشا هاا عكاةى و أ ا و ا
هاسا اععأ غحت خأم بك ةى تو هاسا املاخ  electroencephalogramتهاساا اعريضاعا
 electromiogramأ سسل امل ل.

شك  11-1اش هى هاسا اععأ ت عق ثة م ضأم اععأ .
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 3-4-1معاجلة الصور Image processing

م ا عكة اعأةهى بك و ا مث مة أ اأ اعأاةهى اعةقآلام ت ن ا يف احل سا حلاث ميكا
و م اع ري و وري ابعريأ أ و ااةاه نو ا اعيت غ فة أل اعريأ أ و طة املري م تاعيت
و ا ا كةاه نوا ا ا ع حت ااق م ااة اعأ ااةهى  enhancementعت ء اادل  compressionعت
جتن ئ  segmentationث لأا عأ رية أ برية حم ة هت تغ كعاو اعك ا  .ماة اعأاةه
قأ غكة تعض شخ ا اع رية ألض عت صاةهى وةساأم وا قآاة صا عت سافل م فضا ق
تولأةب اع رية أ حم ة هتا عت صاةهى عشاريم فاة صاةغلم انق ورياق وا ا حتاا اعسناةى
ع أ أ عت اع رية أ وة وريق يف مةا ا نق .امل ا ع وأ ده اعأةه ال حأاة هلا تال
حأة عأ لسلع ا اعيت غ لأ املري م اعةقآلم هلة اعأةه يف ظ اع عأم اهل يف احل ساس ا
مة اأ م .شك  12-1حتةقض آ ل و كا غفري كةاه نوا ا املري ام اعةقآلام عأأاةهى
حلااث غسااق اعأااةهى اعلحتااةى يف مااةا اعنااك صااةهى قااأ حااأإل فل ا ام اناز  blurringعث ا ق
آ يف اعأةهى اعلآن تازاعام اثه ماةا االم اناز تقاأ عصاس ت
اع أة ة حلث عوك وري
اعأةهى ع ة تءةح .

شك  12-1و ل أ عحأ كةاه نو ا محتق اعأةهى الحظ اعفة  .و عو أم بةانوج
.MATLAB
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س ك ف تةا اععاأه وا اأو أام أا اإلشا هاا املخ أفام تاع لسلعا ا تاءاريق أا ع ل ا
ع وةءة وري م اإلش هاا هقآل أك ا يف حل غ اعلةولم بأهعم س ى تاعاةى ك اةان
م ااة قأل ا و ا ا ف ا مل ااة ة اع ااأته اع ااةى أريس ااض م ااةا اعريأ ااا يف عبحت ااط اأع اانى اع اايت
حت ا ا خأو يف حل غ ا ا اعلةولا اام و ا ا عع ا اانى اع ألفا ااة احملآا ااةل  mobileتعع ا اانى غحت ا ااجل
تاس ع اأصةاا تاعأةهى تاء فم اعأأى عت حةفض تغ كعو اعك .

 5-1متارين

ث ه مةا اعفأ س كة وةاعريم عت وعأوم بةانوج  MATLABآ أ :
 -1اع ريا ااة أ ا ا ب ا اةانوج  MATLABتعع ا اناش املخ أفا ااض تاع ا اةاق بريا ااة اعريآأل ا ا ا
اعسحتللم أ املأفةف ا.
أ اأعناق املخ أفم يف ص أت وري ام اإلشا هاا signal processing
 -2اع رية
 toolboxتغ فلة برية اأو أم  demosاملةعةدى فلض.
 -3اع رية أ اعأتال اع علم تاس خأاو تف ا اعفة بل :
) ( wavread
) ( wavwrite
) ( wavplay
) ( auread
) ( auwrite
) ( auplay

 -4اع ريااة أ ا بريااة بأة ا ا وري اام اإلشا هى
تاعةاق برية اع آ ه أل ا و ا ادكا ل اشا هى صاةا مث اكةاع ا أا مس ا ا
احل س عحتآ .
 -5ح تل اع رية أ اعسأة ا املةعةدى يف منةك شك ا 5-1تغ فلة :
signal processing block set
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شك ا.5-1

 -6ح ا ا تل اع ري ا ااة أ ا ا ابقا ا ا بأة ا ا ا اع ري وا ا ا و ا ا اعأ ا ااةا و ا ا وظأ ا اام اع ةاف ا ااة
 windowsاملةعااةدى يف شااك ا 6-1تاس ا خأو يف من ا ك أفاام و ا ااأ
تغ فلةم ثلث ميك و غحتجل عصةاا و كعل امللكةتفة مث اس ع .

شك ا.6-1

 -7اع رية أ برية ععناق ص أت وري ام اعأاةه
تغ فلة برية اأو أم  demosاملةعةدى فلض.
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image processing toolbox

الفصل الثانى

التحويل من رقمى إلى تناظرى والعكس
Analog to Digital and Digital to Analog Conversion

 1-2مقدمة

إن عصر اإللكرتونيات واحلاسبات الذى نعيشه اآلن قد فرض علينا التشابك بني اإلشارات
الرقمية  digitalوالتناظرية  analogبصورة مل يسبق هلا مثيل .فإنه ابلرغم من أن معظم
اإلشارات تكون ىف منشأها ىف الصورة االنسيابية (مثل تغري درجة احلرارة مع الزمن ،تغري التيار
مع اجلهد ،تغري شدة اإلضاءة مع الزمن ىف موقع معني وغري ذلك الكثري) ،إال أن احلاجة
أصبحت ملحة اآلن جدا إلجياد الوسائل الىت تقوم بعملية حتويل اإلشارات من الصورة
التناظرية إىل الصورة الرقمية والعكس .الوسائل والطرق الىت تقوم بعملية التحويل عديدة ومنها
ما هو رخيص وما هو مكلف فأيها خنتار؟ ما هو أتثري عملية التحويل على شكل اإلشارة،
وعلى كمية املعلومات املوجودة هبا؟ ما هو شكل ونوع الضوضاء  noiseالىت تضيفها عملية
التحويل على اإلشارة؟ كل هذه األسئلة وغريها سنجيب عليها من خالل هذا الفصل .شكل
 1-2يبني رمسا صندوقيا لنظام معاجلة رقمية لإلشارات .يف هذا النظام جند أن أول مرحلة
فيه هى مرشح تناظرى  analog filterمهمته هى احلد من ترددات اإلشارة التناظرية عند
قيمة معينة قبل حتويلها إىل الصورة الرقمية حىت نتفادى عيب أو خطأ خطري ميكن أن حيدث
ىف اإلشارة وهو ما يسمى بعيب التزييف  aliasingالذى سندرسه ابلتفصيل فيما بعد وسنلقى
عليه الضوء ىف هذا الفصل ،وهذا هو املوضع الوحيد تقريبا الذى نكون فيه مضطرين
الستخدام مرشح انسيايب يف نظام رقمي متكامل وهذا هو السبب أيضا الذى جعلنا خنصص
ىف هذا الكتاب فصال خاصا ابملرشحات االنسيابية وطريقة تصميمها .يف هناية النظام الرقمى

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

حنتاج دائما لتحويل إشارة اخلرج من الصورة الرقمية إىل الصورة التناظرية مرة أخرى وهذه
املرحلة يعقبها مرشح تناظرى آخر تكون مهمته هى تنعيم اإلشارة اخلارجة من النظام ،وهذا
هو املوضع اآلخر الذى حنتاج فيه املرشحات التناظرية.

شكل  1-2مراحل حتويل اإلشارة االنسيابية إىل الصورة الرقمية.
إن اإلشارة الرقمية هى تلك اإلشارة الىت هلا مستواين مميزان فقط .املستوى العايل منهما يرمز
له ابلرمز ( 1واحد أو  (Highأما املستوى املنخفض فريمز له ابلرمز ( 0صفر أو .)Low
يف حالة إشارة اجلهد فإن املستوى العاىل قد يكون  5فولت تقريبا واملستوى املنخفض صفر
فولت تقريبا وهذا هو نظام  TTLاألكثر شيوعا وهناك األنظمة األخرى الىت ال يتسع اجملال
لذكرها هنا والىت ينفرد كل نظام منها مبستوايت اجلهد اخلاصة به .أما اإلشارة التناظرية فهى
اإلشارة الىت من املمكن أن أتخذ ماالهناية من القيم ،أو ينساب شكلها أو مقدارها بني
مستوييها األعلى واألدىن .فمثال لو أن لدينا إشارة تناظرية يرتاوح جهدها ما بني الصفر
ومثانية فولتات فإن ذلك يعىن أن جهد هذه اإلشارة ميكن أن أيخذ ماالهناية من القيم (
 3,12و  4,005و  ....7,999وهكذا) بني هاتني القيمتني.

 2-2التحويل من الصورة التناظرية إىل الصورة الرقمية

Analog to Digital Converter, ADC Process

يتكون احملول التناظرى الرقمي من مرحلتني كما ىف ش ك ك ك كككل  .1-2املرحلة األوىل هى مرحلة
مسك ك ك ككك اإلشك ك ك ككارة أخذ العينة  .sample and holdاملرحلة الثانية هى مرحلة حتويل قيمة
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هذه العينة إىل قيمتها الرقمية املقابلة .عملية حتويل قيمة العينة من الص ك ك ك ك ك ككورة التناظرية إىل
الصكورة الرقمية أتخذ بعض الوقت وهذا الوقت يطول أو يقصكر على حسكب طريقة التحويل
املسك ك ك ككتخدمة .ىف أثناء هذا الوقت (وقت التحويل) البد أن تكون القيمة التناظرية لإلشك ك ك ككارة
اثبتة وال تتغري وإال حدث خطأ ىف القيمة الرقمية الناجتة .هذه املهمة (مهمة تثبيت إش ك ك ك ك ك ككارة
الدخل ىف أثناء وقت التحويل) هو ما تقوم به دائر املسك ككك وأخذ العينة .شك كككل  2-2يبني
شكل إشارة جهد انسيابية وكما نالحظ من هذا الشكل أن اإلشارة هلا قيمة عند كل حلظة
من حلظات الزمن  .كما أن قيمة اإلشك ك ك ك ك ك ككارة ميكنها أن أتخذ أى قيمة من  3إىل 3,020
فولت تقريبا (أتخذ ماالهناية من القيم بني هذين املستويني).

شكل  2-2إشارة جهد تناظرية.

شك ك ك كككل  3-2يبني مكوانت دائرة املسك ك ك ككك وأخذ العينة حين نالحظ أن هذه الدائرة عبارة
عن مفتاح إلكرتوىن ومكثف .يتم غلق املفتاح عن طريق نبضة على طرف اإلطالق trigger
فيتم شككحن املكثف إىل قيمة جهد اإلشككارة عند هذه اللحظة وهذه سككتكون قيمة العينة الىت
س ك ك ك ك ككيتم حتويلها إىل الص ك ك ك ك ككورة الرقمية .بعد أخذ العينة يتم فتح املفتاح وتقف عملية ش ك ك ك ك ككحن
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املكثف ويتم مسك ك ك ك ك ك ككك قيمة العينة على املكثف فال تتغري طوال مدة الفرتة الزمنية الىت يقوم
احملول فيها بعملية التحويل .ش ك كككل  3-2يبني أيض ك ككا ش ك كككل اإلش ك ككارة التناظرية عند مدخل
دائرة املسك وشكل اإلشارة الىت ستظهر عند خرج هذه الدائرة .نالحظ أن اخلرج عبارة عن
عينات من إشارة الدخل عند حلظات زمنية حمددة ومتساوية ويتم إمهال قيمة اإلشارة أو أى
تغري فيها بني هذه اللحظات وهى فرتات املس ككك .أي أن عملية املس ككك وأخذ العينات ثل
عملية تقطيع أو عيننة  samplingمنتظمة ملتغري الزمن.

شكل  3-2مكوانت دائرة املسك وأخذ العينة وشكل اإلشارة عند دخلها وخرجها.
يف أثناء مسككك اإلشككارة ،تدخل هذه اإلشككارة على احملول التناظرى الرقمي الذي يعطى قيمة
رقمية  digitalمقابلة لقيمة اإلشك ك ك ك ككارة التناظرية الىت مت مسك ك ك ك كككها .بفرض أن احملول التناظرى
الرقمي يعطى خرجه على  12بت فإن اخلرج سك ككيأخذ قيمة ترتاوح من الصك ككفر حىت 4095
( .)212هذه العملية هى ما يطلق عليها التكميم  quantizationحين يتم هبا وض ككع العينة
ىف قيمة من  4096قيمة يتم تقسيم مدى اإلشارة التناظرية إليها .أى أن عملية التحويل أو
التكميم تقس ك ك كم مدى اإلش ك ككارة االنس ك ككيابية إىل  2nمن املس ك ككتوايت ذين أتخذ كل عينة من
العينات قيمة هذا املس ك ك ك ك ك ككتوى على حسك ك ك ك ك ك ككب قيمة هذه العينة .إذا وقعت قيمة العينة بني
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مس ك ك ك ك ككتويني من مس ك ك ك ك ككتوايت التكميم فإهنا أتخذ قيمة املس ك ك ك ك ككتوى األقرب لقيمتها .بفرض أن
اإلشككارة التناظرية املوجودة ىف شكككل  2-2ترتاوح قيمتها من صككفر حىت  4.095فولت ،فإنه
بتقس ك ك ككيم هذا املدى إىل  4095مس ك ك ككتوى أو قيمة فإن كل قيمة أو مس ك ك ككتوى س ك ك ككتكون واحد
ميللى فولت .ش ك ك كككل  4-2يبني ش ك ك كككل اإلش ك ك ككارة التناظرية املوجودة ىف ش ك ك كككل  2-2بعد
خرجهككا من احملول التنككاظرى الرقمي ،أو مبعىن آخر بعككد عمليككة التكميم .نالحظ أن اخلرج
أصك ك ككبح عبارة عن نموعة من األرقام ترتاوح من  3000حىت  3025كما ىف الشك ك كككل .ميكن
لإلشككارة التناظرية أن أتخذ القيمة  3.0154وىف هذه احلالة سككتأخذ القيمة أو الكمية 3015
عند خرج احملول .وميكن أيض ك ك ككا لإلش ك ك ككارة التناظرية أن أتخذ القيمة  3.0156وىف هذه احلالة
فإن قيمة اإلشارة ستقرب إىل الكمية الرقمية أو املستوى .3016
إن عملية التكميم  quantizationتض ككيف ض ككوض ككاء على اإلش ككارة األص ككلية نتيجة التقريب
ألقرب مستوى كما ذكران سابقا  .هذه الضوضاء هى انتج طرح اإلشارة املوجودة ىف شكل
 4-2من اإلشك ك ككارة األصك ك ككلية املوجودة ىف شك ك كككل  .2-2هذه الضك ك ككوضك ك ككاء تكون عش ك ك كوائية
 random noiseمقككدارهككا يرتاوح بني الص ك ك ك ك ك ككفر و 0.5LSBحيككن  LSBهى أقككل مقككدار
1
2 1

وكما نالحظ فإن مقدار هذه الض ك ككوض ك ككاء
لإلش ك ككارة ميكن ييزه هبذا احملول وتس ك ككاوى
يقل مع زايدة عدد بتات احملول  .nشكككل  5-2يبني شكككال افرتاضككيا لتغري هذه الضككوضككاء
مع الزمن ويبني أيض ككا دالة كثافة االحتمال هلذه اإلش ككارة حين نالحظ أن هلا توزيعا منتظما
.uniform distribution
بعد أن رأينا أتثري عملية التكميم وكيف أنه مع زايدة عدد بتات التحويل فإن اإلشارة الرقمية
تقارب اإلشارة التناظرية بدرجة أكرب من حين الشكل ،ما هو املوقف من حين املعلومات
املوجودة ىف اإلش ك ك ككارة التناظرية؟ هل كل املعلومات املوجودة ىف اإلش ك ك ككارة االنس ك ك ككيابية س ك ك ككيتم
اسك ك ك ك ككرتجاعها دون فقد أى جزء منها؟ وما هو الشك ك ك ك ككرك الذى جيب أن نوفره لكى نضك ك ك ك ككمن
احلص ك ك ك ك ك ككول على ككل هكذه املعلومكات؟ إن هكذا مكا جتيكب عليكه نظريكة العيننكة أو التقطيع الىت
n

 27الفصل الثاىن

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

س ككنقدم ش ككرحا مبس ككطا هلا ىف اجلزء التاىل دون الدخول ىف تفاص ككيلها حىت ندرو حمول فورير
الذى سيقدم لنا تعليال لكل احلقائق الىت سنفرضها هنا.

شكل  4-2خرج احملول التناظرى الرقمي.

شكل  5-2مقدار الضوضاء املضافة نتيجة احملول التناظرى الرقمي ودالة كثافة االحتمال
هلذه اإلشارة.
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 3-2نظرية أخذ العينات ىف النطاق الزمىن
Sampling Theory in Time Domain

اهلدف من دراسة نظرية العيننة أو التقطيع هو حتديد أنسب معدل لتقطيع اإلشارة التناظرية
عن طريق دائرة املس ككك ىف اجلزء الس ككابق .املعدل األنس ككب ابلطبع س ككيكون هو املعدل الذى
ميكن ابس ك ك ككتخدامه اس ك ك ككرتجاع يع املعلومات الىت كانت موجودة ىف اإلش ك ك ككارة التناظرية بعد
حتويلها إىل الص ك ككورة الرقمية إعاد ا مرة أخرى إىل الص ك ككورة التناظرية عن طريق حمول رقمى
تناظرى  .Digital to Analog Converter, DACهناك مشك ك ك ك كككلة فعال ىف اختيار هذا
املعدل األنس ك ككب  .optimumهذا املعدل إذا قل عن كمية معينة فإنه لن يتم اس ك ككرتجاع كل
املعلومات ،كما أنه س ككيض ككاف ض ككوض ككاء على اإلش ككارة تس ككمى ض ككوض ككاء التزييف aliasing
 noiseوالىت س ك ك ك ك ك ككنتعرف عليها بعد قليل .إذا زاد هذا املعدل عن ما يلزم بدرجة كبرية فإن
ذلك سككيكلف زايدة كبرية ىف مسككاحة وسككط التخزين الالزم لتخزين هذه اإلشككارة ىف صككور ا
الرقمية (الذاكرة) ،كما أهنا س ك ك ك ك ك ككتحتاج لزمن أطول ىف إجراء العمليات احلس ك ك ك ك ك ككابية املطلوب
إجراؤها على احلاسب ،لذلك كان البد من البحن عن املعدل األنسب  optimumألخذ
عينات اإلشارات التناظرية.
نظرية العيننة أو التقطيع ميكن اسككتنتاجها رايضككيا بعد دراسككة حتويالت فورير ،وهذا ما سككنراه
فيما بعد ابلتفصيل .ولكن ميكن أيضا استنتاج نظرية العيننة دون اخلوض ىف هذه املعادالت
وذلك من خالل ش ك ككرح مبس ك ككط ملا حيدث عند أخذ عينات أى إش ك ككارة تناظرية وحتويلها إىل
الصككورة الرقمية ،إعاد ا مرة أخرى للصككورة التناظرية األصككلية لنرى ماذا حدث هلا .لذلك
س ك ك ككنفرتض هنا أن لدينا إش ك ك ككارة تناظرية برتدد معني وس ك ك ككنأخذ منها عينات أو نعيننها مبعدل
معني مع تغيري تردد اإلشك ك ككارة التاظرية ابسك ك ككتمرار من الصك ك ككفر إىل أن يسك ك ككاوى معدل العيننة،
وس ك ككنرى يف كل مرة إن كان من املمكن أن نس ك ككرتد اإلش ك ككارة األص ك ككلية دون تغيري أم ال .هذه
الطريق ك ك ككة من مرجع The scientist and engineering guide to digital signal
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وهو متاح على الش ك ك ك ككبكة الدولية ميكن حتميله من قبل القارىء واالس ك ك ك ككتفادة

منه.
أ -ش ك كككل  6-2يبني إش ك ككارة انس ك ككيابية (تناظرية) ذات تردد ص ك ككفر ( )dcومت أخذ العينات
منهكا مبعكدل معني .يف هذه احلالة يتض ك ك ك ك ك ككح أنه نرد التوصك ك ك ك ك ك كيكل بني العينكات املختلفكة
سك ككنحصك ككل على اإلشك ككارة التناظرية األصك ككلية دون أى فقد أو ضك ككوضك ككاء مضك ككافة كما ىف
الشكل.

شكل  6-2اسرتجاع اإلشارة التناظرية ذات الرتدد صفر بعد أخذ عينات منها أبي معدل.
ب -هنا س ك ككنرفع من تردد اإلش ك ككارة التناظرية ذين يس ك ككاوى تقريبا  0,09من معدل العيننة.
أي أن كل دورة من دورات اإلشك ك ك ك ككارة التناظرية حتتوى تقريبا  11,1عينة أو نقطة تعيني
كما ىف ش ك ك ك كككل  .7-2هنا ميكن أن نس ك ك ك ككأل سك ك ك ك كوال ،كم موجة جيبية أو موجة مركبة
ميكنها أن ر جبميع نقاك التقطيع املوض ك ك ككحة ىف ش ك ك كككل 7-2؟ اإلجابة بس ك ك ككيطة ،إهنا
موجة وحيدة فقط وهى املوض ك ك ك ك ك ككحة ىف الش ك ك ك ك ك كككل الىت ميكنها أن ر جبميع نقاك أخذ
 30الفصل الثاىن

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

العينات ،وعلى ذلك فإن هذه النقاك تعرب اما على اإلشك ك ك ك ك ك ككارة االنس ك ك ك ك ك ككيابية وميكن
اسرتجاعها منها.

شكل  7-2اسرتجاع اإلشارة التناظرية ذات الرتدد  0.09من معدل التقطيع ،دون أى
مشكلة .الحظ وجود  10نقط فقط ألخذ العينات ىف كل دورة لإلشارة التناظرية.
ج -سككنسككتمر يف زايدة تردد اإلشككارة التناظرية إىل أن يصككبح  0,3من معدل أخذ
العينككات .أي أنككه يف هككذه احلككالككة يوجككد  3,3عينككة أو نقطككة عينككة ىف كككل دورة من
دورات اإلشارة التناظرية كما ىف شكل  .8-2مرة اثنية وابلرغم من أن نقاك العينة
موزعة على أزمنة بعيدة على اإلش ك ك ك ك ك ككارة التناظرية إال أن هذه النقاك مازالت ثل
اإلشارة التناظرية ثيال فريدا إذ ال ميكن أن يكون هناك موجة جيبية ميكنها أن ر
بنقاك العينة هذه إال هذه املوجة فقط .لذلك فإنه ميكن اسك ك ككرتداد املوجة األصك ك ككلية
التناظرية من هذه النقاك.
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شكل  8-2تردد اإلشارة االنسيابية يساوى  0.3من معدل التقطيع .الحظ وجود  3نقاك
تقريبا ألخذ العينات ىف كل دورة لإلشارة التناظرية.
د -اآلن سك ك ككنرفع من تردد اإلشك ك ككارة التناظرية إىل أن يصك ك ككبح  0.95من معدل العينة ،أي أنه
سك ك ك ك ك ككيكون هناك نقطة عينة واحدة تقريبا ىف كل دورة من دورات اإلشك ك ك ك ك ككارة التناظرية كما ىف
شكككل  ،9-2فهل هذه النقاك ثل اإلشككارة التناظرية ثيال فريدا كما ىف احلاالت السككابقة؟
اإلجابة هي ال ،إذ أن هذه النقاك ثل موجة جيبية خمتلفة اما عن املوجة التناظرية األصلية
وابلتحككديككد فككإن هككذه النقككاك ثككل موجككة جيبيككة ترددهككا هو  0,05من معككدل أخككذ العينككات
كما ىف الشكككل ،مل تعد اإلشككارة الرقمية ثل اإلشككارة التناظرية ثيال فريدا .هذا اخلطأ هو ما
يطلق عليه خطأ التزييف أو التزوير  ،aliasingإذ أن اإلشك ك ككارة تظهر برتدد مزور أو مسك ك ككتعار
غري الرتدد احلقيقي اخلاص ابإلش ككارة التناظرية .ابختص ككار فإن عملية العيننة هنا تكون عملية
فاش ك ككلة حين ال ميكن اس ك ككرتجاع املعلومات األص ك ككلية املوجودة ىف اإلش ك ككارة التناظرية كما هى
وأبمانة كما رأينا.
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شكل  9-2تردد اإلشارة االنسيابية يساوى تقريبا معدل التقطيع فنتجت موجة جيبية
خمتلفة عن املوجة التناظرية األصلية.
هك ك ك  -إن هذا يقودان إىل وضع نص نظرية أخذ العينات أو نظرية شانون  Shannonأو نظرية
نيكويسككت  Nyquistنسككبة إىل مولفى هذه النظرية سككنة  .1940هذه النظرية تقول إن أى
إش ك ك ككارة تناظرية ميكن عيننتها واس ك ك ككرتداد كل ما هبا من معلومات إذا كان أكرب تردد فيها أقل
من نص ك ك ك ككف معدل أخذ العينات املس ك ك ك ككتخدم أى أنه إذا كان معدل العينة هو  2كيلوهرتز
مثال ،فإن اإلشارة التناظرية جيب أال حتتوي ترددات أكثر من  1كيلوهرتز ،وإذا احتوت مثل
هذه الرتددات (أكرب من  1كيلوهرتز) فإن هذه الرتددات ستظهر بقيم خمتلفة عن قيم ترددها
األصككلى وسككتقع هذه الرتددات ىف املدى من صككفر حىت ال  1كيلوهرتز وسككتظهر مضككافة إىل
املكوانت األصك ككلية الىت هلا نفس الرتددات مما يسك ككبب تشك ككويها لإلشك ككارة األصك ككلية .ميكن أن
نض ك ك ككع ذلك بص ك ك ككورة أخرى ،إذا كان لدينا إش ك ك ككارة تناظرية حتتوى الرتددات من ص ك ك ككفر حىت
4كيلوهرتز (مثل إش ك ككارة الص ك ككوت) ،هذه اإلش ك ككارة عندما حنوهلا إىل الص ك ككورة الرقمية جيب أن
يكون معدل أخذ العينات املس ك ك ك ك ك ككتخدم ال يقل عن  8كيلوهرتز .ممكن ملعدل العينة أن يزيد
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عن ال  8كيلوهرتز وهككذا يكلف كمككا قلنككا ذاكرة وزمن معككاجلككة أكثر ،ولكن جيككب أال يقككل
معدل العينة عن حد ال  8كيلوهرتز (معدل نيكويس ك ككت) ،وإال س ك ككيحدث خطأ التزوير كما
رأينا.

شكل  10-2الرتددات األعلى من نصف معدل العينة تظهر بقيم خمتلفة وزاوية طور
خمتلفة.
شكل  10-2يبني تغري تردد اإلشارة التناظرية نسبة من معدل أخذ العينات ،وتردد اإلشارة
الرقمية الناجتة ،حين نالحظ من هذا الش ك ك ك ك كككل أنه طاملا أن تردد اإلش ك ك ك ك ككارة الرقمية أقل من
معدل نيكويست فإن عملية أخذ العينات تكون مثالية .يع الرتددات التناظرية األعلى من
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معدل نيكويس ككت تظهر برتدد مغايرة لرتددها احلقيقي .يف ش كككل  10-2الرتددات التناظرية
 0,8و 1,2و 1,8و ...كلها تظهر ابلرتدد الرقمى املزيف .0,2

 4-2نظرية أخذ العينات ىف النطاق الرتددى
Sampling Theory In Frequency Domain

ميكن رؤية حدود واشك ك ك ك ك ك كرتاطات نظرية أخذ العينات ىف النطاق الرتددى وهذا يعترب منظورا
جديدا ورؤية جديدة رمبا تكون أكثر وض ك ك ك ك ك ككوحا هلذه النظرية .كيفية الدخول أو االنتقال إىل
النطاق الرتددي سككيتم شككرحها ابلتفصككيل ىف الفصككول القادمة وابلتحديد ىف معرض احلدين
عن حتويل فورير .ولكن مبدئيا س ك ككنحدد النطاق الرتددي أبنه تعبري عن اإلش ك ككارة كعالقة بني
مقدارها كدالةىف الرتدد كما أش ك ك ك كران إىل ذلك ىف الفص ك ك ككل األول وذكران أن احمللل الطيفى هو
اجلهاز املسك ك ك ك ك ككتخدم لعرض أى إشك ك ك ك ك ككارة ىف هذا النطاق حين يعرض احملتوايت الرتددية هلذه
اإلشككارة .شكككل  11-2يبني إشككارة تناظرية (إشككارة صككوت مثال) وقد مت عرضككها ىف كل من
النطاقني الزمىن والرتددي .يف النطاق الرتددي مت توقيع مواض ك ك ك ككع تردد العينة  fsومض ك ك ك ككاعفاته
 2fsو 3fsوهكذا .ولقد راعينا كما ىف الشك ك كككل أن ينتهى اجملال الرتددى لإلشك ك ككارة التناظرية
قبل الرتدد  ،0.5fsأي أن اإلشككارة التناظرية ال حتتوى أى ترددات أعلى من هذا الرتدد حىت
حنافظ على شروك نظرية العيننة.

شكل  11-2إشارة تناظرية يف النطاق الزمين والنطاق الرتددي.
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ختيل اآلن أننا قمنا أبخذ عينات اإلش ك ك ك ك ككارة التناظرية وحولناها إىل عينات وذلك مبعدل عينة
يساوى  ، fsفما هو شكل اإلشارة املعيننة ىف النطاق الرتددي .شكل  12-2يبني اإلشارة
االنسيابية ىف صور ا املعيننة اجلديدة وىف املقابل شكل هذه اإلشارة ىف النطاق الرتددى.

شكل  12-2اإلشارة املعيننة اليت حتقق شرك نظرية العيننة ممثلة يف النطاق الزمين والنطاق
الرتددي.
اجلديد هنا واجلدير ابملالحظة ىف ش كككل  12-2أن طيف  spectrumاإلش ككارة التناظرية قد
مت تكراره أو نسك ك ك ك ك ككخة عند كل قيمة لرتدد التقطيع  fsو 2fsو 3fsوهكذا .يف هذا الشك ك ك ك ك كككل
نالحظ أن النسخ املختلفة لطيف اإلشارة التناظرية منفصلة عن بعضها اما ذين أنه ميكن
ىف هذه احلالة ابستخدام مرشح منفذ للرتددات املنخفضة  LPFأن نسرتجع اإلشارة األصلية
دون أى مش ك ك كككلة تزييف  aliasingأو ض ك ك ككوض ك ك ككاء .ولذلك فإن عملية العيننة ىف هذه احلالة
تعترب عملية مثالية إذ أنه ميكننا أن حنصل على اإلشارة األصلية اما من اإلشارة املعيننة.
ما هو املوقف لو أن معدل العينة املسك ك ك ككتخدم ال حيقق نظرية العيننة ،أي أن طيف اإلشك ك ك ككارة
التناظرية يتخطى أو حيتوى مكوانت أو ترددات أعلى من نصك ك ك ك ككف تردد العينة  0.5fs؟ هذا
املوقف يبينه شك ك كككل  13-2حين نالحظ من هذا الشك ك كككل أن النصك ك ككف األدىن من طيف
اإلشكارة أصكبح يتقاطع مع النصكف األعلى من الطيف نفسكه ذين أنه أصكبح من املسكتحيل
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اس ككتخدام مرش ككح منفذ للرتددات املنخفض ككة  LPFلكى نس ككرتجع اإلش ككارة األص ككلية نقية كما
جيب ،ولذلك فإن عملية العيننة هنا ليست مثالية وال ميكن استخدامها .من هنا نالحظ أن
شك ك ككرك نظرية العيننة وهو أن يكون أعلى تردد ىف اإلشك ك ككارة االنسك ك ككيابية أقل من نصك ك ككف تردد
التقطيع يعترب شرطا مهما حىت ال حيدث خطأ التزييف .aliasing

شكل  13-2إشارة تناظرية معيننة ال حتقق نظرية العيننة ممثلة يف النطاق الزمين
والنطاق الرتددي.
كما رأينا فإن عملية التقطيع ما هى إال عملية أخذ عينات من اإلشارة التناظرية عند فرتات
منتظمة وميكن التعبري عن ذلك كما ىف املعادلة التالية حين ) xa(tثل اإلشارة التناظرية:
)xa(t)= Acos(2πft + φ

() 1-2

)= Acos(Ωt + φ

لكي تتم عملية العيننة سك ك ك ك ك ككنعوض عن الزمن  tابلقيمة  nTsحين  Ts=1/fsحين  Tsهى
زمن العينككة و fsهي معككدل أو تردد العينككة .ابلتعويض عن ذلككك ىف املعككادلككة ( )1 -2ميكن
كتابة اإلشارة التناظرية ىف صورة تتابع كما يلي:
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)x[n]= Acos(2πfnTs+φ
)= Acos(ΩnTs+ φ

بوضع  Ts=1/fsو  Ωs=2πfsفإن املعادلة السابقة ميكن كتابتها كما يلي:

)x[n]= Acos(2πΩn/ Ωs + φ

()2-2
حين  wثل السرعة الزاوية الرقمية ،وعالقتها ابلسرعة الزاوية االنسيابية  Ωهى كما يلي:
w=2πΩ/Ωs = ΩTs
()3-2
)= Acos(wn + φ

الحظ من املع ك ككادل ك ككة ( )1 -2أن وح ك ككدات الس ك ك ك ك ك ككرع ك ككة الزاوي ك ككة االنسك ك ك ك ك ك كي ك ككابي ك ككة  Ωهى
 ، radians/secondبينم ككا وح ككدات الس ك ك ك ك ك ككرع ككة الزاوي ككة الرقمي ككة من املع ككادل ككة ( )2 -2هى
. radians/sample

مثال 1-2

افرتض أن لدينا ثالث إشككارات انسككيابية ) x1(tوترددها هو  3Hzو) x2(tوترددها هو
و ) x3(tوترددها هو  .13Hzاإلش ك ك ك ك ك ككارات الثالثة مت أخذ عينا ا مبعدل تقطيع .fs=10Hz
ميكن كتابة اإلشارات الثالث السابقة كما يلي:
7Hz

)x3(t)= cos(26πt

x2(t)= cos(14πt),

x1(t)= cos(6πt) ,

ميكن كتابة التتابعات الناجتة عن أخذ عينات هذه اإلش ك ك ككارات ابس ك ك ككتخدام املعادلة ()3 -2
حين  Ts=1/fs=0.1كما يلي:
)x3[n]=cos(2.6πn

)x2[n]= cos(1.4πn

)x1[n]= cos(0.6πn

التتابع ] x2[nميكن كتابته كما يلى ابستخدام حساب املثلثات:
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)x2[n]= cos((2π-0.6π)n)= cos(0.6πn

بنفس الطريقة ميكن كتابة التتابع ] x3[nكالتايل:
)x3[n]=cos((2π + 0.6π) n)= cos(0.6πn

من هذا نرى أن التتابع الناتج عن اإلش ككارة التناظرية ) x1(tوهو ] x1[nميثل أيض ككا اإلش ككارتني
التاليتني ومها ) x2(tو) .x3(tأي أن اإلش ك ك ك ك ككارة التناظرية الىت ترددها  7هرتز ظهرت بعد أخذ
عينا ا كما لو كانت إش ك ك ككارة تناظرية ترددها هو  3هرتز  ،الحظ أن هذه اإلش ك ك ككارة ال حتقق
شك ككرك نيكويسك ككت ألخذ العينات .كذلك اإلشك ككارة االنسك ككيابية الىت ترددها  13هرتز والىت ال
حتقق ش ك ك ك ك ك ككرك نيكويسك ك ك ك ك ك ككت هى األخرى ظهرت ابلرتدد  3هرتز بدال من ترددها احلقيقي.
اإلشك ك ككارة الوحيدة الىت ظهرت برتددها احلقيقى هى اإلشك ك ككارة األوىل الىت ترددها  3هرتز والىت
حتقق شك ك ككرك نيكويسك ك ككت .أي أنه بعد أخذ عينات الثالث إشك ك ككارات السك ك ككابقة اسك ك ككرتجاع
اإلش ك ككارات األص ك ككلية مرة أخرى فإننا لن حنص ك ككل إال على اإلش ك ككارة الىت ترددها  3هرتز فقط.
ش ك ك كككل  14-2يبني الثالث إش ك ك ككارات التناظرية الس ك ك ككابقة ) x1(tو) x2(tو) ،x3(tمت أخذ
عينات اإلشارة األوىل ( 3هرتز) ونقاك العينة موضحة ابملربعات كما ىف الشكل .الحظ أن
كككل مربع من املربعككات ر بككه الثالث إش ك ك ك ك ك ك ككارات ممككا يعىن أن هككذه العينككات ثككل الثالث
إشك ك ككارات ،وهذا يوضك ك ككح جبالء مشك ك كككلة التزييف  aliasingالىت تظهر كما ذكران نتيجة أخذ
العينات مع عدم حتقيق شرك نيكويست.
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)x2(t

)x3(t

)x1(t

شكل  14-2العينات املمثلة ابلنقاك املربعه ثل أكثر من إشارة ال حتقق شرك
نيكويست.

 5-2احملول التناظرى الرقمى  A/Dأو

ADC

يقوم احملول التناظرى الرقمي بتحويل اإلشارة التناظرية إىل إشارة رقمية وعلى ذلك فإنه سيكون
له دخل واحد وهو اإلشارة التناظرية وعدد  nمن البتات يف اخلرج وذلك على حسب نوع
احملول ،واملتاح يف السوق والشائع اإلستخدام هى احملوالت ذات  8بتات و 10بتات و12
بت .جيب أن نتذكر هنا أنه معىن أن اخلرج  4بتات مثال فإن ذلك يعىن أن اخلرج الرقمى
ميكن أن أيخذ  42أى  16شفرة خمتلفة وكل واحدة من هذه الشفرات تقابل قيمة معينة من
جهد الدخل التناظرى .أنواع احملوالت التناظرية/الرقمية كثرية ويتوقف سعر (وابلتاىل جودة)
الواحد منها على عدد بتات اخلرج وعلى سرعة حتويل احملول من جهد تناظرى إىل جهد
رقمي .إنه ابلطبع كلما زاد عدد بتات خرج احملول كلما ازداد سعره ألن دائرته تكون أكثر
تعقيدا وتكون مقدرته التحليلية  resolutionأفضل.
حتدد سرعة احملول ابلزمن الذى أيخذه لتحويل اإلشارة التناظرية إىل الصورة الرقمية وعلى هذه
السرعة يتوقف سعر احملول بدرجة كبرية وعلى حسب هذه السرعة توجد أنواع كثرية وطرق
عديدة للتحويل من الصورة التناظرية إىل الرقمية وسنشرح بعض هذه الطرق فيما يلي.
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 1-5-2احملول التناظرى الرقمي ابستخدام املقارانت Comparator ADC

هذه الطريقة تسمى الطريقة الفورية  flash methodألهنا تعترب أسرع طرق التحويل من
تناظرى إىل رقمي .شكل  15-2يبني دائرة حمول تناظرى/رقمي ذي  4بتات هبذه الطريقة.
إن هذا النوع من احملوالت يعتمد على ختصيص مقارن لكل مستوى من مستوايت اخلرج،
وكما هو مبني ىف هذا الشكل فإن هذا احملول سيكون له  42أى  16مستوى منها مستوى
الصفر .ابلنظر هلذا الشكل جند أن هناك مصدرين للجهد أحدمها هو اجلهد  Viوهو اجلهد
التناظرى املطلوب حتويله إىل الصورة الرقمية واجلهد اآلخر هو جهد املرجع  .Vrجهد املرجع
هذا قد مت تقسيمه إىل  16مستوى ابستخدام  16مقاومة كلها هلا القيمة  Rما عدا مقاومىت
الطرفني فإن كال منهما قيمتها  . R/2لذلك فإن هذا التوزيع للمقاومات سيجعل جهد
املرجع للمقارن  C0يساوى  Vr/30وللمقارن  C1يساوى  3Vr/30وللمقارن  C3يساوى
 5Vr/30وهكذا .الحظ أن أى واحد من هذه املقارانت يكون خرجه واحد (ثنائيا) إذا كان
دخله املوجب املتصل جبهد الدخل  Viأكرب من دخله السالب املتصل جبهد املرجع ويكون
خرج هذا املقارن صفرا إذا كان دخله السالب أكرب من دخله املوجب .ولذلك فإننا نستطيع
استنتاج خرج يع املقارانت  C0إىل  C14كما يلي:
إذا كان Vr/30 < Vi < 3Vr/30
C0=1
إذا كان 3Vr/30 < Vi < 5Vr/30
C0=1, C1=1
إذا كان 5Vr/30 < Vi < 7Vr/30
C0=1, C1=1, C2=1
إذا كان 7Vr/30 < Vi < 9Vr/30
C0=1, C1=1, C2=1, C3=1
 ............................................................وهكذا
الحظ أن خرج املقارانت ال ميثل اخلرج الثنائى املطلوب ،لذلك فقد مت وضع حمول شفرات
يقوم بتحويل خرج املقارانت الذى يعترب شفرة ذات  15بت إىل الشفرة الثنائية املعروفة ذات
 4بتات .جدول  1-2يوضح جدول احلقيقة  truth tableهلذا املشفر .إن املقدرة التحليلية
 resolutionهلذا احملول تساوى  Vr/15وهى أصغر جزء من جهد الدخل ميكن ييزه،
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الحظ أن املقدرة التحليلية تتحسن بزايدة عدد بتات احملول ،فمثال للمحول ذى  8بتات
ستكون املقدرة التحليلية  ،Vr/255الحظ أيضا أن عدد املقارانت يزداد جدا بزايدة عدد
بتات احملول ،فللمحول ذى  8بتات مثال ،سنحتاج إىل  255مقارن وهذا يعترب عددا كبريا
وذلك يعترب أحد عيوب هذه الطريقة ،هذا خبالف العدد الكبري من املقاومات ابإلضافة إىل
املشفر .إن أهم ميزة هلذه الطريقة هى السرعة فإن هذه الطريقة تعترب أسرع الطرق على
اإلطالق فإنه مبجرد وضع الدخل االنسيايب  Viفإنه حيول فورا إىل الصورة الرقمية يف زمن
يكاد يكون صفرا وهو زمن مرور اإلشارة ىف املقاومات واملقارانت املشفر ،لذلك فإن
احملوالت الىت تستخدم هذه الطريقة تكون أغلى األنواع سعرا.
Vr

Vi

R/2
C14

R

b3
b2
b1
b0

C13

حمول
شفرات

R
C1

C0

3Vr/30
R

Vr/30

R/2

شكل  15-2احملول التناظرى/الرقمى بطريقة املقارانت.
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 2-5-2احملول التناظرى الرقمي ابستخدام العداد الثنائى

شكل  16-2يبني رمسا صندوقيا لدائرة هذا احملول .اإلشارة املطلوب حتويلها إىل الصورة
الرقمية هى اجلهد  Viوكما نرى فإهنا موصلة على الدخل املوجب للمقارن  .Cاملقارن C
مقارن رقمى يعمل بنفس طريقة املقارانت الىت شرحت ىف الطريقة السابقة .عند إعطاء نبضة
على الطرف ( Startابدأ) فإن خرج العداد يصبح صفرا وابلتاىل يكون خرج احملول الرقمى
التناظرى  D/Aصفرا أيضا ويكون  Vi > Vrوعلى ذلك يكون خرج املقارن واحدا .هذا
الواحد من املقارن جيعل البوابة  ANDتسمح مبرور نبضة ساعة  Clockوابلتاىل يبدأ العداد
ىف العد بنفس سرعة التزامن  .Clockيف هذه األثناء يقوم احملول الرقمى التناظرى D/A
بتحويل خرج العداد من الصورة الرقمية إىل الصورة التناظرية ابستمرار ومع كل نبضة من
نبضات التزامن .Clock
الدخل االنسيابى Vi
C

Vr

Reset
محول
رقمى/تناظرى
D/A

نبضة البداية

عداد ثنائى
Clock

مسجل إزاحة

شكل  16-2حمول انسياىب/رقمى ابستخدام العداد الثنائى.
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جدول  1-2جدول احلقيقة حملول الشفرات املوجود ىف شكل 15-2
اخلرج
b3 b2 b1 b0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

الدخل
c3 c2 c1 c0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

c4
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

c14 c13 c12 c11 c10 c9 c8 c7 c6 c5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

عندما يصل خرج احملول الرقمى التناظرى  D/Aذين يكون أكرب بقليل أو يساوى جهد
الدخل  ، Viعندها يتغري خرج املقارن من واحد إىل صفر مما يتسبب ىف أن بوابة AND
لن تسمح مبرور نبضات التزامن إىل العداد وابلتاىل تتوقف عملية العد ويكون ىف هذه احلالة
خرج العداد هو القيمة الرقمية املساوية للدخكل التناظرى  .Viالحظ أنه عندما يكون خرج
املقارن يساوى صفرا فإن مسجل اإلزاحة أيخذ واحدا وابلتاىل يقوم بتخزين خرج العداد ألنه
هو اخلرج املطلوب .لتحويل قيمة جديدة للدخل فإن نبضة بداية أخرى  startتعطى وتكرر
نفس العملية السابقة.
كما نرى فإن هذه الطريقة أبطأ بكثري من الطريقة السابقة (طريقة املقارانت) وذلك ألهنا
طريقة تتابعية تعتمد على نبضات تزامن تعطى للعداد إنتظار العداد حىت يصل إىل القيمة
املطلوبة .لذلك فإنه كلما كان جهد الدخل  Viصغريا كلما كان زمن التحويل من تناظرى
إىل رقمي أقل ألن العدات الىت سيعدها العداد يكون صغريا .إن ذلك يعىن أن زمن التحويل
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سيتوقف على قيمة اجلهد املطلوب حتويله إىل الصورة الرقمية ،وهذه أحد العيوب األخرى
هلذه الطريقة جبانب سرعتها القليلة.
إذا كانت إشارة الدخل من النوع املتغري مع الزمن فإن هذه الطريقة ميكن زايدة سرعتها قليال
إذا استخدم عداد تصاعدى/تنازىل بدال من العداد التصاعدى فقط املستخدم .يف هذه احلالة
فإن هذا العداد ميكن التحكم ىف اجتاه العد له عن طريق خرج املقارن ذين إذا كان خرج
املقارن يساوى واحد فإن العداد يعد تصاعداي أما إذا كان خرج املقارن يساوى صفر فإن
العداد يعد تنازليا وبذلك يصبح العداد متتبعا إلشارة الدخل سواء ابلزايدة أو النقص بدال
من عمل إعادة  resetله عند كل تغيري كما رأينا.

 3-5-2طريقة التقريب املتتايل
Successive Approximation A/D Conversion

تعتمد هذه الطريقة على عمل عدة تقريبات متتالية إىل أن يساوي اجلهد الرقمي اجلهد
التماثلي  .Viشكل  17-2يبني رمسا صندوقيا هلذه الطريقه مفرتضا  4بتات .يف بداية
التشغيل يكون يع ال  4بتات غري معلومة القيمة لذلك سنفرتضها  .X3X2X1X0نبدأ
عملية التقريب ابفرتاض أن البت ذات القيمة العظمى  X3تساوي واحدا وابقي البتات
تساوي صفرا كما يلي:
1000 = X3X2X1X0
التناظرية Vr

هذه القيمة الرقمية تدخل إىل احملول الرقمى التماثلى  D/Aليحوهلا إىل الصورة
حين يقوم املقارن  Cمبقارنة اجلهد  Vrمع الدخل  Viفإذا كان  Vr>Viفإن ذلك يعين أن
الرقم  1000كبريا وعلى ذلك فإن البت  X3ال ميكن أن تكون واحدا والبد أن تكون صفرا،
أما إذا كان  Vr<Viفإن ذلك يعين أن الرقم  1000مازال صغريا وعلى ذلك فإن البت X3
البد وأن تكون واحدا  .أى أنه بعد املقارنة األوىل فإن قيمة البت  X3تتحدد اما إذا كانت
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واحد أو صفر ،ولنفرتض أهنا حتددت ابلقيمه  b3حين  b3إما واحد أو صفر ،وعلى ذلك
فإن الصوره الرقمية تصبح  b3X2X1X0حين  X2,X1,X0مازالت غري معروفة .يف احملاولة
الثانية توضع البت  X2=1وتبقى البتات  X1X0=00والبت  b3تبقى كما هى ىف احملاولة
السابقة وتتم مقارنة خرج احملول الرقمى التماثلى  D/Aوهو  Vrمع الدخل  Viفإذا كان
 Vr>Viفإن هذا يعىن أن الواحد ىف البت  X2كان كبريا ولذلك فإنه يستبدل بصفر ،أما
إذا كان  Vr<Viفإن ذلك يعىن أن الواحد ىف هذه البت  X2مناسب ولذلك يبقى كما هو.
وهكذا تستمر عملية التقريب املقارنة مع البتات الباقية وهى  X1و X0أي أنه بعد أربع
تقريبات (تساوى عدد البتات ىف احملول الرقمى التماثلى  )D/Aتكون القيمة الرقمية
الصحيحة  b3b2b1b0قد مت التوصل إليها ومت التحويل املطلوب.
الدائرة املنطقية املوجودة ىف شكل  17-2عليها إخراج اإلشارة الرقمية الداخلة إىل احملول
الرقمى التماثلى  D/Aمع كل نبضة تزامن ،كما تقوم هذه الدائرة أيضا على ضوء ما إذا كان
خرج املقارن يساوى واحد فإن البت املفروضة تبقى كما هى واحد وإذا كان خرج املقارن
يساوى صفر فإن البت املفروضة تتغري من واحد إىل صفر قبل أن تبدأ عملية التقريب
اجلديدة .الحظ أن عملية التحويل ىف هذه الطريقة تتم بعد عدد من نبضات التزامن يساوى
عدد البتات املستخدمة وهذا ما جيعل هذه الطريقة مناسبة جدا للكثري من التطبيقات حين
أهنا ليست ابلبطيئة جدا كما أهنا ليست مرتفعة الثمن مثل طريقة املقارانت وال يعتمد زمن
التحويل فيها على قيمة الدخل التناظرى كما رأينا ىف طريقة العداد الثنائي.
من املالحظ أن عملية التحويل من تناظرى إىل رقمي حتتاج دائما إىل  Clockأو إشارة تزامن
فيما عدا فقط طريقة املقارانت فإهنا ال حتتاج هلذه اإلشارة ،وذلك ابلطبع على العكس من
عملية التحويل من رقمى إىل تناظرى واليت ال حتتاج إلشارة تزامن ىف أغلب األحوال .أيضا
فإن أى حمول تناظرى رقمي البد وأن تدخل إليه إشارة بدء التحويل start conversion,
 SCوالىت على ضوئها يبدأ احملول ىف عملية التحويل حين يعطي هو أيضا ىف هناية هذه
العملية إشارة هناية حتويل  End of Conversion , EOCتدل على أنه قد إنتهى من
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عملية التحويل والىت يستفاد منها ىف إعطاء القيمة اجلديدة للدخل .الكثري من احملوالت ال
تتيح اخلرج الرقمى مباشرة على األطراف إال من خالل فاصل  bufferلتسهيل عملية
مواجهتها مع املعاجل حين ميكن توصيلها على مسار البياانت للمعاجل ألن خرجها يكون
دائما مفصوال عن مسار البياانت فال يسبب أى مشاكل مع اإلشارات األخرى ولكن ىف
اللحظة الىت يريد فيها املعاجل قراءة خرج احملول فإنه يقوم إبعطاء نبضة تنشيط لبواابت الفصل
 bufferالىت ىف خرج احملول من خالل طرف يسمى عادة خبط تنشيط اخلرج Output
 Enable, OEفتضع خرج احملول على مسار البياانت ىف اللحظة املناسبة الىت حددها املعاجل.
الدخل االنسيايب
C

Vi

Vr
نبضة البدأ

Vr

حمول رقمى/انسياىب
Vr

دائرة منطقية

D/A

Clock

مسجل إزاحة

شكل  17-2حمول انسياىب/رقمى ابستخدام التقريب املتتاىل.
كمثال على ذلك نفرتض مثال أننا نريد حتويل إشارة صوتية كالمية إىل الصورة الرقمية هبدف
ختزينها ىف الذاكرة .من املعروف أن الصوت اآلدمى يبلغ أعلى تردد فيه حواىل  3,5كيلوهرتز
ابعتبار أن هذا هو الرتدد الذى عنده يتم ييز الشخص من صوته والذى تكتفى به نظم
التليفوانت تقريبا .لذلك فإنه عند أخذ عينات  samplingهذه اإلشارة فإنه البد وأن تقطع
برتدد مقداره  7كيلوهرتز على األقل على حسب النظرية السابقة .من ذلك تكون سرعة
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احملول التناظرى الرقمي املطلوب استخدامه ىف هذه احلالة تساوى واحدا مقسوما على 7
كيلوهرتز وذلك يعطى حواىل  140ميكرواثنية على األكثر ،وهى ثل زمن أخذ العينات.
وهذا يعىن أن الطرف  SCللمحول جيب إدارتة من موجات تزامن مقدارها  7كيلوهرتز.

 6-2احملول الرقمي/التناظرى  D/Aأو

DAC

تتكون دوائر احملول الرقمي/االنسيايب  D/Aدائما من شبكة مقاومات ونمع للتيار .شبكة
املقاومات تكون مهمتها هى حتقيق التيار الذى يتناسب مع القيمة العددية للدخل الثنائى،
وأما اجملمع فيقوم بتجميع التيارات اخلارجة من يع فروع شبكة املقاومات وعادة ما يكون
هذا اجملمع عبارة عن مكرب تشغيلى  Operatonal Amplifierكما سنرى.

 1-6-2احملول الرقمى/التناظرى ابستخدام شبكة املقاومات املتضاعفة ثنائيا
Binary Weighted Resistances DAC

يوضح شكل  18-2دائرة هذا احملول الرقمي/التناظرى حين املفاتيح  b0إىل  b3هى عبارة
عن مفاتيح اليكرتونية وميكنك اعتبارها ترانزستورات .عندما يكون أى من هذه املفاتيح
يساوى واحدا فإنه يكون متصال ابجلهد  Vrأما عندما يكون هذا املفتاح يساوى صفرا فإنه
يكون متصال ابألرضي .الحظ أن هذه املفاتيح  b0إىل  b3ثل ىف احلقيقة الدخل الرقمى
للمحول .التيار  Iالداخل للمكرب التشغيلى ميكن حسابه من املعادلة التالية:
)(4-2

I=(Vr/R1)b3 + (Vr/2R1)b2 + (Vr/4R1)b1 + (Vr/8R1)b0

وأما جهد اخلرج  Voفإنه يساوى حاصل ضرب التيار السابق يف ) (-R2كما نعلم من خواص
املكرب التشغيلى .مع بعض االختصارات للمعادلة ( )4 -2ميكن كتابة الصورة النهائية ملعادلة
جهد اخلرج  Voكما يلي:
 48الفصل الثاىن

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

)(5-2

املعاجلة الرقمية لإلشارات

]Vo=(-VR2/8R1) [8b3 + 4b2 + 2b1 + b0
b0-b3

Vr

R1
2R1
R2

4R1
8R1

Vo

شكل  18-2احملول الرقمى/االنسياىب ابستخدام
شبكة املقاومات املتضاعفة ثنائيا.
الحظ من املعادلة ( )5 -2أنه ابلتحكم ىف قيم كل من  R1, R2, Vrميكن التحكم يف
مستوى أو قيمة جهد اخلرج  .Voفمثال إذا كانت  b3b2b1b0=0000فإن اخلرج Vo
سيساوى صفر فولت وأما إذا كانت الشفرة  b3b2b1b0=1111فإن اخلرج  Voىف هذه احلالة
سيكون ) 15(-VR2/8R1فولت ،وهكذا ميكن حساب جهد اخلرج ألى شفرة دخل.
شكل  19-2يبني تركيب واحد من املفاتيح اإلليكرتونية  bkاملوجودة ىف شكل .18-2
عندما يكون  bk=1فإن الرتانزستور  T1يكون موصال أى  ONوبذلك يتم توصيل اجلهد V
على الطرف األيسر للمقاومة  ،Rkالحظ أنه ىف هذه احلالة ونتيجة وجود العاكس فإن
الرتانزستور  T2يكون غري موصل أي  OFFوبذلك نضمن أن املقاومة  Rkستكون معزولة
من األرضى ىف حالة كون  .bk=1أما إذا كانت  bk=0فإن الرتانزستور  T1يكون OFF
بينما أنه نتيجة العاكس فإن الرتانزستور  T2يكون  ONوبذلك توصل املقاومة  Rkعلى
األرضى وتعزل عن مصدر اجلهد .V
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V

واحد أو صفر
V

T1
bk

إىل الدخل السالب للمكرب
التشغيلى

Rk
T2

عاكس ثنائي

شكل  19-2الرتكيب اإللكرتوين ألحد املفاتيح يف شكل .18-2

 2-6-2احملول الرقمي/التناظرى ابستخدام شبكة املقاومات السلمية
Ladder Network

(سلمية نسبة إىل سلم أو سالمل )Ladder
من عيوب دائرة احملول الرقمي/التناظرى السابقة أن النسبة بني أصغر مقاومة وأكرب مقاومة
كبرية جدا وهذه النسبة تزداد بزايدة عدد البتات ىف دخل احملول ،فمثال يف حالة احملول ذى
الثمانية بتات فإنه لو كانت أصغر مقاومة هى  Rفإن أكرب مقاومة ستكون  .128Rهذه
النسبة الكبرية سوف تضطر املصنع إىل تصنيع قيم كبرية للمقاومات وكما نعلم فإن التفاوت
ىف قيمة املقاومة يزداد بزايدة قيمتها مما سيودى إىل عدم دقة ىف خرج احملول الرقمي/التناظرى.
كذلك فإنه مبا أن يع دوائر احملوالت الرقمية/التناظرية تقريبا تصنع على دوائر تكاملية فإن
وجود مثل هذه املقاومات الكبرية حيتاج إىل مساحات كبرية على الدائرة التكاملية مما يتسبب
ىف تقليل كثافة املكوانت على الشرحية وصعوبة ىف تصنيعها.
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أ

ب

شكل  20-2احملول الرقمي االنسيايب السلمي.
يبني شكككل 20-2أ دائرة احملول الرقمي/التناظرى اجلديدة ،شككبكة املقاومات السككلمية ،واليت
تسك ك ككتخدم قيمتني فقط للمقاومات مها  R1و  .2R1شك ك كككل 20-2ب يبني هذه الشك ك ككبكة
على حدة وقد وزعت عليها التيارات ىف األفرع املختلفة ،وكذلك وضحت على هذا الشكل
قيمة املقاومة عند النقط املختلفة على الش ك ك ك ككبكة .أهم مالحظة على هذه الش ك ك ك ككبكة هى أهنا
اس ك ك ك ك ك ككتخدمت قيمتني فقط من املقاومات ومها  R1و 2R1وبذلك مت التغلب على التفاوت
الكبري يف قيم املقاومات املوجود ىف الطريقة السك ككابقة .ابلنظر إىل شك كككل 20-2ب نالحظ
أن التيار ىف كل فرع من أفرع الش ك ك ك ككبكة موزع ابلطريقة الثنائية املطلوبة ،فمثال ىف الفرع األول
التيار يس ك ك ك ك ك ككاوى  I1/2وىف الفرع الثاىن  I1/4وىف الفرع الثالن  I1/8وهكذا ذين أن نموع
التيارات الداخلة ملكرب العمليات ستكون:
))6-2

I=(I1/2)b3 + (I1/4)b2 + (I1/8)b1 + (I1/16)b0
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من هذه املعادلة وبعد بعض اإلختصارات البسيطة ميكن حساب قيمة جهد اخلرج  Voىف
هذه احلالة والذى سيعطى ابملعادلة اآلتية:
()7-2

]Vo=(-R2 I1/16) [8b3 + 4b2 + 2b1 + b0

وهى نفس املعادلة الىت حصلنا عليها ىف احلالة السابقة .الحظ أن قيمة جهد اخلرج  Voىف
هذه احلالة ميكن التحكم فيه ابملتغريات  R2, I1حين التيار  I1ميكن أن يعطى ابلعالقة:
)I1= (Vref/R1
()8-2
حين  R1هى مقاومة دخل الشبكة عند طرىف اجلهد .Vref

 7-2متارين
-1

-2
-3
-4

إشارة تناظرية ) xa(tتتكون خطيا من اإلشارات اجليبية ذات الرتددات التالية:
و 400Hzو 1.3KHzو 3.6KHzو .4.3KHzهذه اإلشارة مت أخذ عينا ا مبعدل
مقداره  ،2KHzومت إدخال اإلشارة املعيننة على مرشح منفذ للرتددات املنخفضة حىت
 .)cutoff frequency( 900Hzخرج املرشح هو ) .ya(tما هي املكوانت الرتددية
لإلشارة ) .ya(tارسم شكال ختطيطيا يبني هذه اإلشارة.
أعد السوال األول ىف عدم وجود املرشح.
أعكد نفس السك ك ك ك ك ك كوال مع اعتبكار أن تردد أخكذ العينكات مرة يسك ك ك ك ك ك ككاوى  2KHzوأخرى
.4KHz
إشككارة انسككيابية ) xa(tتتكون خطيا من اإلشككارات اجليبية ذات الرتددات التالية f1 :وf2
و f3و f4وهذه اإلش ك ك ك ك ك ككارة مت أخذ عينات منها مبعدل مقداره  3KHzومت إدخال هذه
اإلشارة املعيننة ىف مرشح منفذ للرتددات املنخفضة حىت  1.4KHzليعطى إشارة اخلرج
) .ya(tاإلشك ك ك ك ك ك ك ككارة ) ya(tوج ككد أهن ككا تتكون من الرتددات الت ككالي ككة  350Hzو425Hz
300Hz
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و 918Hzعلى التوايل .م ككا هي القيم املمكن ككة للرتددات  f1و f2و f3وf4؟ وه ككل ه ككذه
القيم قيم ككا وحي ككدة ؟ إذا مل تكن وحي ككدة ف ككاكت ككب بعض القيم األخرى املمكن ككة هل ككذه
الرتددات؟
 -5اإلشارة االنسيابية التالية:
)xa(t)=2cos(600πt)+4sin(1400πt)+3cos(4400πt)+7sin(5400πt

مت أخذ عينا ا ابملعدل  3KHzلتعطى التتابع ] .x[nأكتب معادلة هذا التتابع.
 -6اإلش ك ك ككارة االنس ك ك ككيابية ) xa(t)=2cos(10πt)+4sin(20πt)+3cos(40πtمت أخذ عينا ا
لتعطى التتابع ] .x[nارسم هذا التتابع مستخدما معدالت أخذ العينات التالية 43Hz
و 40Hzو.25Hz
 -7ما هو الفرق بني احملول الرقمى/التناظرى واملنتخب أو فاكك الشفرة  decoder؟
 -8حمول رقمى/تناظرى ذو  8بتات ش ك ك ك ك ك ككفرة دخله هى  ،00101100ما هي قيمة خرجه
التناظرى ابلفولت إذا كانت أعظم قيمة للخرج هى  5فولت ؟
 -9ارس ك ك ككم جدوال وبني فيه قيمة اخلرج التناظرى املقابلة لعش ك ك ككر ش ك ك ككفرات ثنائية متتالية على
الدخل ابتداء من الشفرة  00000000لنفس احملول السابق ىف املسألة .8
-10اش ك ككرح مع الرس ك ككم طريقة التحويل من رقمى إىل تناظرى ابس ك ككتخدام ش ك ككبكة املقاومات
املتضاعفة ثنائيا.
-11ارسك ككم دائرة حمول رقمى/تناظرى ذي  8بتات ابسك ككتخدام شك ككبكة املقاومات املتضك ككاعفة
ثنائيا ،واكتب قيم يع املقاومات إذا كانت أصغر مقاومة تساوى  50كيلوأوم.
 -12اش ككرح مع الرس ككم طريقة التحويل من رقمى إىل تناظرى ابس ككتخدام ش ككبكة املقاومات
السلمية.
 -13عرف املقدرة التحليلية وأوجد النسك ك ك ك ككبة املئوية هلا وذلك حملول ذي  6بتات وآخر ذو
 12بتا.
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 -14لديك حمول رقمى/تناظرى موصك ككال على بوابة اإلخراج رقم  ،00ارسك ككم شك كككل اخلرج
مع الزمن هلذا احملول نتيجة تنفيذ الربانمج التايل:

 -15أعد التمرين السابق إذا كان الربانمج املنفذ كالتاىل:

MOV A,00
xx: OUT 00
INC A
JMP xx
MOV A,00
xx: OUT 00
INC A
JNZ xx
MOV A,FF
yy: OUT 00
DCR A
CP 00
JNZ yy
JMP xx

 -16اشرح مع الرسم طريقة املقارانت للتحويل من تناظرى إىل رقمي.
 -17كم عدد املقارانت الالزمة لبناء حمول تناظرى/رقمي ذي  8بتات.
 -18هل حتتاج طريقة املقارانت إىل نبضات تزامن  clockلتشغيلها ؟
 -19اشرح مع الرسم طريقة العداد الثنائى للتحويل من تناظرى إىل رقمي.
 -20ارس ككم الدائرة الكاملة للمحول التناظرى/الرقمي ابس ككتخدام عداد تص ككاعدي/تنازيل مع
الشرح.
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 -21إذا كانت القيمة العظمى جلهد الدخل هى  2,5فولت احسك ك ك ككب زمن التحويل لقيم
اجلهد اآلتية 2 , 1.5 , 1 , 0.5 :وذلك ابسككتخدام طريقة العداد التصككاعدى فقط
ابستخدام طريقة العداد التصاعدى/التنازىل وذلك حملول اثلى/رقمى ذي  4بتات.
 -22اشرح مع الرسم طريقة التقريب املتتاىل للتحويل من تناظرى إىل رقمي.
 -23حمول تناظرى/رقمي بطريقة التقريب املتتاىل يعمل بنبض ك ك ك ك ك ككات تزامن  clockمقدارها
 500كيلوهرتز ،ما هو زمن التحويل الذي ميكن احلصول عليه من هذا احملول.
 -24اس ك ك ككتخدم املعاجل أو احلاس ك ك ككب بدال من الدائرة املنطقية املوجودة ىف الش ك ك كككل 17-2
ليعطي التقريبككات املتتككاليككة يقرأ قيمككة املقككارن وعلى ض ك ك ك ك ك ككوء هككذه القراءة يعطى القيم
التقريبة التالية وهكذا ،ارسم خريطة تدفق  flow chartواكتب براننا بلغة األمسبلى أو
لغة  Cيقوم هبذه املهمة مع رسم الدائرة الالزمة ابلكامل.
 -25لديك حمول تناظرى/رقمي خرجه من خالل بواابت ثالثية املنطق يتم تنشك ك ك ككيطها خبط
تنشيط  output enable, OEوآخر خرجه مباشر ،أيهما أفضل للتعامل مع املعاجل،
اشرح مع الرسم.
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الفصل الثالث
اإلشارات واألنظمة الرقمية
Digital Signals and Systems

 1-3مقدمة

سنندم يف ه اننلف ف تعننف ابألشتن ملختننة و فشائعتننإل اف تن رابإل تن يف ف أل ننإل ا ت ننإل ننف
ف مده ه ف دط ق ف زمين ،مث ابألشت ملخنظ إل ف أل إل افخلوفص فشأل بطإل هب مع بابض فخم عإل
 MATLABععننأ هن ن من هتننهأل
ةننف مده ن اف ن افو فشأل بطننإل بةننف ن ه بننألجم م ن
بألجم فحل سب فشسئا مإل ه جم و ماب جلإل فإلت يف سوفء ف أل إل ها ف ئد ظألشإل.

 1-1-3اإلشارة التناظرية أو االنسيابية Continuous time signal

ننإل رن ل امابأل ننإل عدن ننف ننإل رن ل عننزم .
فإلتن ي ف ئد ظألشننإل انند لف ننإل ه ف ننزم ف
تةف  1-3شبني هم عإل هلله فإلت يف  .فإلت يف فشألباب ه تةف  1-3ف إت ي د ظألشإل
مل ألغم م هن هل مسئوشني مط ،إال هن هل إل ر ل عد ف إل عزم .
 2-1-3النظام التناظرى Continuous time system

ف دظ يف ف ئد ظألى او نظ يف حي ل إل د ظألشإل عاألج ) y(tةف إل فنس ب إل ع خف ).x(t
تةف  2-3شبني يمس صد ا هللف ف دظ يف ح ث ] T[.اد ف اب إل بني فخلألج اف خف.
اله ف اب إل ةون بني خألج الخف مألتح ،ها مةرب ،ها حتوشف مابني م ف حتوشف ويشأل

ه.ل .ر

فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

ها نظ يف ضغط ف عوي ها حتس ده ها ف ئابألف ععأ مئةعم ،ف اله هم عإل ععأ فخنظ إل
ف يت ةون د ظألشإل ها ي إل.

تةف  1-3منو جني م هتة و فإلت يف ف ئد ظألشإل.

)y(t

)x(t
]T[......

تةف  2-3م و دظ يف د ظألى.
 3-1-3اإلشارة املتفاصلة زمنيا Discrete time signal

فإلتن ي فشئت صننعإل زمد ن عبن ي عن ئن بع  sequenceمن ف من م ف ن ل ف غن مة ننإل
 quantizedعدن ن هزمد ننإل رن ن ل  ،ا ننله ف من ن م سدسن ن ه ع دن ن  .samplesهي هن فإلتن ن ي
ةون مابأل إل منط عدن نمن د رن ل من ف نزم …  ،n=1, 2, 3,ا ةن ئهن غن مة نإل
هي ههن أتخل إل فإلت ي ف ئد ظألشإل فخصع إل عد اله ف عحظإل م ف زم  .تةف  3-3شبني
ف ئئ بع ) x(nها فإلت ي فشئت صعإل زمد ) .x(nه م ف اله فإلت يف (ف ئئ باب ) م فخلطأ
not
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هن نمننوو هن ) x(nهل ن ف م ننإل صننتأل عد ن فخزمدننإل  tف غ ن صننح حإل  2.5م ن  .ف ف ننإل
ةننون غ ن ر ن ل عد ن اننله فخزمدننإل ف ن بننني ف اب د ن  .ف ئئ ن بع ) x(nمن فش ة ن هن شةننون
مم فيه إل مأل بإل ها حم م إل ها خت ع إل سدألى باب .
)x(n

تةف  3-3فإلت ي فشئت صعإل زمد .
 4-1-3اإلشارة الرقمية Digital Signal

باب ز فإلتن ي عدن هزمدنإل رن ل ن ه تنةف  3-3احتوشعهن إ ع دن  samplesشنئم
إلخ هل ععأ لفرأل ة م  quantizerحت ل إل ف ع دنإل بة نإل رن ل ععنأ حسنب عن ل
مسئواي ف ئة م فشسئا مإل ،االف او م شمويف ب ف نوو ف ئدن ظألى ف أل د  A/Dن يهشدن
ه ف تعننف ف س ن بل امل طبننع شدتننأ عد ن بابننض ف ضولن ء فشض ن إل ععننأ فإلت ن ي نئ ننإل مألشننب
اننله ف اب د ن خ ننأل مسننئوى م ن مسننئواي ف ئة ن م .تننةف  3-3شبننني اننله فإلت ن يف
ف أل إل .الحظ هن فإلت ي هصبحت فآلن مابأل إل عد هزمدإل ماب دإل امم فيا ال أيخنل إال ن
ماب دإل شابرب عده أب وفل ها تتألف ثد ر نإل ن ه ف تنةف .ها ميةن هن ندظنأل إ هن ععنأ ههنن
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ئ بع  sequenceم فخي يف ها ف تتألف اسدابرب ع انله ف ئئ بابن
 ...ااةلف .

مل ألمنوز ] x[nا

]y[n

تةف  4-3فإلت ي ف أل إل.
 5-1-3النظام الرقمي Digital system

اننلف ف دظن يف اننو ع ننإل بننني ئن بع خننألج ] y[nا ئن بع لخننف ] x[nامن فخم عننإل ف تننه ععننأ
فشألتح ف أل د سدألى ه ف تعوو ف م لمإل.

 2-3بعض اإلشارات الرقمية الكثرية االستخدام

اد ن ا ف ة ن م ن فإلت ن يف ف ننيت سدسننئا مه بة ننأل نوفو اننلف فشمننألي ا ننل
ابألشف اتةف مابظم اله فإلت يف .
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 1-2-3إشارة (دالة) العينة الواحدة Unit sample

اأ مولحإل ه تةف  5-3عب ي ع ع دإل  sampleافح موجول ها
اله فإلت ي
مابأل إل عد ف زم صتأل اغ موجول عد هي إل هخألى عزم  ،مم في اله ف اب دإل او
ف وح  .اله فإلت ي شطعل عع ه هح ج (امل لف ه فخنظ إل ف ئد ظألشإل) إت ي فالن ع ها
ف ع مإل  impulseخهن ف ص مإل عدظ يف ف لي خف عع  .اله فإلت ي ابطأ مل اب إل
ف ئ إل:
n0
n0

()1-3
اله فإلت ي
ف ئد ظألشإل.

سدألى

1
δ[ n ]  
0

باب عابب نتس ف اي ف لي عابب إت ي ف ع مإل مع فخنظ إل

]  [n

1

n
n=0

تةف  5-3إت ي ف اب دإل ف وفح .
 2-2-3إشارة (دالة) الدرجة الواحدة Unit step

اله فإلت ي هل تةف ف يجإل ه تةف  6-3ح ث ههن ةف م  nف س بإل ةون
إل اله ف ف إل صتألف ،مث عد م  n=0ا ةف م  nفشوجبإل عبح إل اله ف ف إل بوفح
ا ل مية ئ بإل اله ف ف إل ه ف اب إل ف ئ إل:
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n0
n0

()2-3

1
U [n]  
0

]u[n

1
n
n=0

تةف  6-3إت ي ف يجإل ف وفح .

مية ئ بإل لف إل ف يجإل ف وفح ها لف إل فخلطو
ف اب دإل ف وفح ] δ[nشعد:

]U[n

شطعل عع ه غ ب ب ال إل لف إل

()3-3

n

] [m

u[n] 

m  

مية

ئ بإل لف إل ف اب دإل ف وفح ] δ[nب ال إل لف إل فخلطو

]U[n

()4-3

شعد:

] [n]  u[n]  u[n  1

 3-2-3إشارة (دالة) املطلع Ramp

اد إت ي ها لف إل خط مسئم م مب ف مابني شب ه م نمطإل فخصف
فإلت ي ابطأ ملشاب ل إل ف ئ إل:
()5-3
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]r[n]=n*u[n
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]r[n

n
n=0

تةف  7-3لف إل فشطعع.
 4-2-3التتابع األسى احلقيقي Real exponential sequence

مية

ئ بإل ماب ل إل الف ف ئئ بع

شعد:

()6-3

x[n]  A n

حم م إل .ه فشاب ل إل ( )6 -3عد م ةون
ح ث ف م  Aا αمية هن ةون
 αه رب م ف وفح إن مم في ف ئئ بع شزش مع زايل  ،nب د إ ف نت  αه ف م ف وفح
إن مم في ف ئئ بع شمف مع زايل  nاتةف  8-3شولح ا ني فحل ئني.

X[n]=0.2(1.2)n

X[n]=20(0.9)n

تةف  8-3ف ئئ بع فخسأ فحلم مد.

هشض ن ننف م ن  Aا  αمية ن هن ةننون
فشاب ل إل ( )6 -3شعد:
()7-3

ن

مأل بننإل امي اننله فحل ننإل مية ن إع ن ل ئ بننإل
) x[n]  A en e j ( wn
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n
ح ننث  A eننف ممن في ف ئئن بع ب د ن ( )wn + φننف زفاشننإل ننويه افشاب ل ننإل ()7 -3
ننف ف عننوي ف مطب ننإل ها صننوي فشمن في اف زفاشننإل عئن بع فشأل ننب .فشاب ل ننإل ( )7 -3ميةن إعن ل
ئ بئه ه ف عوي فجل ب إل ها ه صوي ئني هح مه حم مد افآلخأل خت عد شعد:

()8-3

) x[n]  A en cos(wn   )  j A en sin(wn  
الجزء الحقيقى

الجزء التخيلى

>0

>0

<0

<0

=0

=0

تةف  9-3فجلزء ف ئا عد افحلم مد عد

م خمئعتإل ع بت  σه فشاب ل إل (.)8 -3

ح ث  ، j   1افشمن في ف نلي حيئنوى ف ف نإل )( cosانو فشمن في فحلم مند ،افشمن في ف نلي
حيئوى ف ف إل )( sinاو فشم في ف ئا عد اف بنت  σه فشاب ل نإل ( )8 -3إ ف ن ن موجبن نإن
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مننع
ممن في ف ئئن بع شئزفشن مننع زايل  ،nب د ن إ ف نننت  σسن بإل ننإن ممن في ف ئئن بع شئدن
زايل  .nهم ن إ ف ن ننت  σس ن اى ص ننتأل ننإن مم ن في ف ئئ ن بع شة ننون موجننإل ج ب ننإل مس ننئ أل
 .sustained oscillationتةف  9-3شبني ف اله فخحوفو ع اب ل إل (.)8 -3
ف اب نإل بننني ف ئئن بع فخسننأ فشأل ننب الف نإل فجل ننب مه نإل جن ف اسن ئم فسنئا فمه بة ننأل ننل
شعد:
الب م إع ل ئ بإل ف اب إل ب ده  .ف ئئ بع فخسأ ] x1[nمية ئ بئ
A e jwn

=]x1[n

()9-3
ن ن حننظ ننإن ف ئئ ن بع فخسننأ شئةننون م ن مننأل بئني هح ن مه مأل بننإل حم م ننإل ب ال ننإل ف ف ننإل
)( cosافخخألى مأل بإل خت ع إل ب ال إل ف ف إل )( .sinمية ئ بإل ئ بع آخأل ] x2[nشعد:
)= A cos(wn) + jA sin(wn

 jwn

()10-3
جب ع فشاب ل ئني ( )9 -3ا ( )10 -3مية

)= A cos(wn) - jA sin(wn

ئ بإل فشأل بإل فحلم م إل

()11-3

)

ابطألح فشاب ل ئني ( )9 -3ا ( )10 -3مية
()12-3

x2[n]= A e

 jwn

)(cos

+ e

ئ بإل فشأل بإل ف ئا ع إل
)

 jwn

jwn

)(sin

- e

jwn

شعد:
cos(wn)= 0.5( e

شعد:
jsin(wn)= 0.5( e

فشاب ل ئ ن ن ن ( )11 -3ا ( )12 -3ولن ننح ن م ن ن ى ف اب ن ننإل بن ننني هي ئ ن ن بع هسن ننأ مأل ن ننب
اف ن ن ف ئني )( cosا )( sinاهن ا ن ن ني ف ن ن ف ئني مية ن ن ف ئابب ن ن ع ن ن هي مده ن ن ب ال ننإل م ننأل بئني
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هسن ن ئني خت ع ئ ننني ن ن ه فشابن ن ل ئني ( )11 -3ا ( .)12 -3ف ف ننإل فجل ب ننإل ميةن ن ئ بئهن ن
ب ال ننإل ف ن ن لل  fعع ننأ ف ع ننوي ) cos(wn)=cos(2πfnا ن ن بول ننع  .w=2πfميةن ن يس ننم
نإل
ف  spectrumف ف إل ) cos(2πfه تنةف 10-3ه ح نث ننألى هنن عبن ي عن
افحن عدن ف ن لل  fح ننث هنن ال شوجن سنوى ننأللل افحن مننط اانو ف ن لل  .fنتنس ف ف ننإل
فجل ب ننإل )( cosمية ن ئ بئه ن ه صننوي مننأل بئني هس ن ئني ن ه فشاب ل ننإل ( .)11 -3ا ننل
مية ن هن ندظ ننأل إ ه ن ه ا ننله فحل ننإل أبهن ن ئة ننون م ن مننأل بئني هس ن ئني هح ن فمه ف ننأللل
موجننب  fافشأل بننإل فخخننألى ف ننأللل س ن ب  –fامية ن يسننم ننف ف ف ننإل )( cosه ا ننله
فحل إل ه تنةف  ، 10-3اانله اند ف عنوي ف اب منإل ألسنم ف ط نف خي لف نإل ها إتن ي
ح ننث ةننون ادن ا صننوي ممعوبننإل عط ننف جح ننإل ف ن للف ف سن بإل ااننلف من سنندئباب ه يسننم
ف ط ننف خي إتن ي ن بابن ااننلف اننو من يهشدن ه عدن تننألح نظألشننإل هخننل ف اب دن ه ف دطن ق
ف للي ه ف تعف ف س بل.
المقدار Amplitude

أ
f
f1
المقدار Amplitude

ب

f
-f1

f1

تةف  10-3ف ئابب ع

ف هي لف إل
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

 3-3تصنيف اإلشارات الرقمية
Classification of digital signals

اد ا ف ة م فخلوفص ف يت مية عد ف فإلت يف ععأ هس سنه اسندابألف ه انلف فجلنزء
ف ألشمإل ععأ ح ه.
 1-3-3الدورية Periodicity

اف ف ئئ بع ها فإلت ي ف يت نئاب مف مابه لايشنإل هيف ال انف انلف ف ئئن بع شةنألي نتسن بابن عن ل
مابني م ف اب د هيف ال ل مية هن نموو اد هن هي ئن بع شةنون لايى إ ف ن ن شةنألي
ملشاب ل إل ف ئ إل:
نتس ف ع ل  Nم ف اب د امية ف ئابب ع
()13-3

]x[n]=x[n+kN

ح ننث  Nه ا ننله فحل ن ننإل ا نند ف ن ن اي  periodف ننيت شئة ننألي باب ن ن ا ف ئئ ن ن بع ،ا  kهي ي ن ننم
صح ح .تةف ( )11 -3شبني ئ بع لايي وو لاي .N=7

تةف  11-3ئ بع لايي لاي وهل شس اى .7

و هن شد إت ي د ظألشإل ج ب إل ععأ ف عوي )( cos(Ωtسدعئزيف ه الف ف ةئن م نف ف ة ن
م ن فشألفجننع مل ألمننز عسننألعإل ف زفاشننإل مل ألمننز  wه ح ننإل فإلت ن يف ف أل ننإل اف ألمننز  Ωه ح ننإل
نب
فإلت يف فالنس ب إل) ،االه فإلت ي مت هخنل ع د ان مبابن و مابنني ،هنف ف ئئن بع ف دن
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فبألفا م ف اب اى

هن شةننون مل ضننألاي لايي اننو فآلخننأل م ننف فإلت ن ي ف ئد ظألشننإل فجل ب ننإل فإلج بننإل انند ال !! ..
ن فش ة ن هن نمطننع إت ن ي ج ب ننإل د ظألشننإل لايشننإل اشةننون ف ئئ ن بع ف د ن عده ن غ ن لايي.
االف ب شهد ج ف إ ةد شةون ف ئئ بع ف د لاياي إن مابن و هخنل ف اب دن (ها نف ف نزم
بننني ع دئننني ها ف ننزم ف ن ايي عئمط ننع) ننب هن شننأل بط مننع ف ننزم ف ن ايي ع وجننإل فجل ب ننإل
ف ئد ظألشننإل باب ننإل ها نسننبإل بس ن طإل  .ئول ن ح ن نت ن ب ف ئئ ن بع فجل نيب ه صننوي فخس ن إل
ف ئ إل:
()14-3

jwn

x[n]= Ae

بتألب هن ف ئئ بع ف س بل لايي إن مية طب ل تألد فشاب ل نإل ( )13 -3عع ن ا ئ بئن
شعد:
) jw( n  N

()15-3

e jwN

jwn

ن

x[n]= A e
= Ae

jwN

ه فشاب ل ننإل ( )15 -3ة نند شة ننون ف ئئ ن بع ] x[nلاياي اب ن ننإن ف ة ننإل  eننب هن
س اى افح  ،االف شابىن هن ميةدد هن نضع ف تألد ف ئ ةأ شةون هى ئ بع ج يب ]x[n
لاياي:
wN=m2π

()16-3

w/2π=m/N

ح ننث  mانند اثبننت صننح ح موجننب ،ااننلف شابننىن هن  w/2πننب هن ةننون ع ن ل سننألى
 rational numberبس ط (ها مبابىن آخأل نب هن ةنون  2π/wسن اى ي ن صنح ح ).
ن ن ف ئئ ن ن بع ) x[n]=Acos(0.1πnن ن  w=0.1πاا ننلف شاب ننىن هن w/2π=0.1/2=1/20
 67ف تعف ف ث

ه.ل .ر

فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

اف ننيت ابئننرب سنألف بس ن ط  ،إ ن اننلف ف ئئن بع لايي .ب د ن ف ئئ ن بع
𝑤
𝜋 2اف لي ال شابئنرب ي ن سنألاي بسن ط اععنأ
إن = √3/2
𝜋 𝑤 = √3اععأ
هلف ف ئئ بع س ئ باب لاياي.
)𝑛𝜋𝑥[𝑛] = 𝐴𝑐𝑜𝑠(√3

 2-3-3تصنيف التتابعات على حسب الطول

ن
هي ئن بع ميةن عنند ت ععننأ هنن رن ال ف طننوو  finite lengthإ ف ن ن عن ل ف اب دن
ر الف .ب د إ ف ن ع ل ف اب د ممئ ف إ م ال هن شنإل ه هي من فالان اني سنوفء ف سن ب
ها فشوج ننب ننإن ا ننلف ف ئئ ن بع شع نندف عع ننأ هن ن غ ن ر ن ال ف ط ننوو ها الهن ن رد infinite
.length

 3-3-3تصنيف التتابعات على حسب التشابه حول نقطة األصل
مية عد ف ف ئئ باب
التتاابع الزوجااي

ععأ حسب تةف ف مده عد نمطإل فخصف إ نوعني:

sequence

 :evenااننو ف ئئن بع ف ننلي شةنون نعننت فشوجنول ععننأ مينني نمطننإل

فخصف مت ب م ( symmetricalصوي ) دعت فشوجول ععأ شس ي نمطإل فخصنف .تنةف
 12-3شبني م ال ئئ بع زاجد ح ث مية هن نابرب ع ف ئت ب ف زاجد ملشاب ل إل ف ئ إل:
]x[n]=x[-n
()17-3

تةف  12-3م و ئئ بع زاجد.
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التتااابع الفاارد

فبألفا م ف اب اى
sequence

فشاب جلإل ف أل إل ت يف

 :oddااننو ف ئئن بع ف ننلي شةننون نعننت فشوجننول ععننأ ميننني نمطننإل

فخصف صنوي مابةوسنإل دعنت فشوجنول ععنأ شسن ي نمطنإل فخصنف .تنةف  13-3شبنني م ن ال
ئئ بع أللى ح ث مية هن نابرب ع ف ئت ب ف تأللي ملشاب ل إل ف ئ إل:
()18-3
ف سهم فشوجول ه تةعد  12-3ا  13-3مي ف نمطإل فخصف ف يت شوج ف ئت ب حوهل .

]x[n]=-x[-n

تةف  13-3م و ئئ بع أللى.

 4-3-3تصنيف التتابعات على حسب مقدار التتابع

مم ن في هي ئ ن بع م ن فش ة ن هن شةننون ر ن لف  boundedإ ف ن ن مم ن في هي ع دننإل ه اننلف
ننإل رن ل ختئعننف عن فش الهن شننإل ،ااننلف ميةن ف ئاببن عدن ملشاب ل ننإل ف ئ ننإل
ف ئئن بع شننإاو إ
ح ث  Bهي إل موجبإل ختئعف ع فش الهن شإل:
x n  B  

()19-3

 5-3-3تصنيف التتابعات على حسب القابلية للجمع

هي ئن بع نمننوو عدن هنن بننف ع ننع  summableإ ف ن ن فو ننوع ف ةعند اب د ن ه ننف من
فش الهن شإل ،االف مية ف ئابب عد ملشاب ل إل ف ئ إل:

 69ف تعف ف ث

ه.ل .ر

فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى



 x n  

()20-3

n  

 6-3-3طاقة التتابع

إل ف ئئ بع  energy of a sequenceابألف ععأ ههن جم وع مألباب
فشوجول ه ف ئئ بع ،االف مية ف ئابب عد ه فشاب ل إل ف ئ إل:

مم في مج ع ف اب د
2

()21-3

x n





E

n

 4-3العمليات األساسية على التتابعات

ميةن إجنألفء ننف ف اب ع ن فحلسن ب إل فشابئ ن ل م ننف فجل ننع اف ضننأل اغ ان ععننأ ف ئئ باب ن ،
ن هن اد ن ا باب ننض ف اب ع ن فخخ ننألى م ننف ع ع ننإل فال ئت ن ف ف ننيت مل نابئ ن عع ه ن س ن بم
اسد يسه اد .

عملية الضرب  : multiplicationعد لأل ئ بابني شئم لنأل ممن في نف ع دنإل ه ف ئئن بع
فخاو ه نظ ا ه ف ئئ بع ف ين اشئم ف ئابب ع

حس ب

()22-3

شعد:
]z[n]= x[n].y[n

ابنولج سن بم خن ف د نإل
الحظ هن يمز ع ع إل ف ضأل اد او ف دمطإل ا س ف د إل *
سئسنئا يف ألمنز اب ع نإل فال ئتن ف  convolutionن سندألى .ع ع نإل ف ضنأل شطعنل عع هن
مهد سنوف فال ع ن ال أبهن ن ع ع ننإل ف ئاب ن شف  .modulationميةن يةشننإل ن بتننألب ف ئئ ن بع
] y[nف لي شس اى ح صف لأل ئ بابني ف مده ج يب شعد:
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فبألفا م ف اب اى

)y[n]= 2cos(w1n).cos(w2n

ح ص ننف ف ض ننأل ف س ن بل مية ن ملس ننئا فيف باب ننض نوفنني حس ن
ف عوي ف ئ إل:

فش ع ن

هن شول ننع عع ننأ

)y[n]= cos((w1+w2)n) + cos((w1-w2)n

ح ننث هن ف ئئ ن بع ف د ن شئةننون م ن م ننأل بئني فخا ألللا ن اننو جم ننوع ف ن للش ف ن فخعني
افخخألى ألللا او مطألاح ف للش ف فخعني.
ع ع ننإل ف ضننأل سدسننئا مه بة ننأل عد ن طننع ئ ن بع ر ن ل ف طننوو من ئ ن بع الهن ن رد ،ااننله
س أ ف د ل  windowingح ث هند أنخل ج ل م ف ئئ بع ف هنن رد .هنظنأل ألمنز ع ع نإل
ه تةف 14-3
ف ضأل ف لي سدسئا م ه الف ف ةئ
عملية اجلمع  :additionعدن مجنع ئن بابني شنئم مجنع ممن في نف ع دنإل ه ف ئئن بع فخاو منع
نظ ا ه ف ئئ بع ف ين اشئم ف ئابب ع

حس ب

شعد:

()23-3

]z[n]= x[n] + y[n

هنظأل ألمز ع ع إل فجل ع ف لي سدسئا م ه الف ف ةئ
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى
]Y[n]=X1[n].X2[n

]X1[n

X
الضرب
]X2[n
]x[n]=x1[n]+x2[n

]x1[n

+
الجمع

]x2[n

]y[n]=A.x1[n

]x1[n

A
الضرب فى ثابت A
]y[n]=x1[n-1

]x1[n

A
وحدة تأجيل زمنى
]y[n]=x1[n+1

]x1[n

A
وحدة تقديم زمنى

تةف  14-3ف اب ع

فخس س إل ععأ ف ئئ باب .

عملية الضرب يف اثبت (التحجيم)  :scalingح ث شئم لنأل نف ع دنإل من ع دن
ئ بع ه اثبت .هنظأل ألمنز ع ع نإل ف ضنأل ه اثبنت ف نلي سدسنئا م ه انلف ف ةئن
ه تةف .14-3
عملية التأخري الزمين  :time delayشئم أتخ ع دن

هي
ن

ف ئئن بع أبي عن ل من احن ف زمن

ف ئننأخ ح ننث احن زمن ف ئننأخ ادن انند زمن ف اب دننإل  .sampling timeميةن ف ئاببن
شعد:
حس ب
ع
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فبألفا م ف اب اى

()24-3

]y[n]= x[n-N

إ ف ننت  Nي ن سن ب نإن ف ئنأخ ف ننزمين شعنبح من مي زمد ن افشاب ل نإل ( )24 -3عننبح
] . y[n]=x[n+Nهنظأل إ تةف  14-3ى ف ألمز فشسئا يف هلله ف اب ع .
مثال  :1-3ف ب ف ئئ باب

ف ئ إل:
]x1[n]= [3.2 41 36 -9.5 0
]x2[n]= [1.7 -0.5 0 0.8 1

مده مية فسئدئ ج ف ئئ باب

ف ئ إل:
]0
]1
]0

y1[n]= x1[n].x2[n]=[5.44 -20.5 0 -7.6
y2[n]= x1[n]+x2[n]=[ 4.9 40.5 36 -8.7
y3[n]= 0.5.x1[n]= [1.6 -20.5 18 -4.75

 ،ةون ف اب دإل ي م صتأل
ه هي ئ بع م ف ئئ باب ف س بمإل  ،اهي ئ بع نةئب باب
انند ف اب دننإل فخا جح ننإل ف سن ي .ن ف اب دننإل  x1[0]=3.2ا  x2[2]=0ااةننلف .إ ف فخئعننف
إن س ئم ابع م ف اب دإل ي م صتأل باب مإل ماب دإل اادن سدضنع حتئهن خنط ن
ف ولع ع
ه ف ئئ بع ف ئ يل:
]6.4

0

5.7

-3

4

x3[n]= [2.1

ه الف ف ئئ بع  x3[0]=-3ا  x3[-1]=4ا  x3[-2]=2.1ا .x3[3]=6.4
ه هي افحن من ف اب ع ن ف سن بمإل ن س مل ضنألاي هن شةنون ف ئئن بابني مئسن ااي ف طننوو .ه
اله فحل إل شئم إل إل هصت ي إ ف ئئ بع فخ عأل حب ث شنئم ف ئطن بل بنني ف ئئن بابني من جح نيت
ف ننني اف سن ن ي .ن ن ننو هيلج مج ننع ف ئئن ن بابني ] x1[nا ] x3[nننإن ف ئئن ن بع ] x1[nسن ن ئم
إل إل هصت ي م جح إل ف س ي ط بل ف ئئ بع ] x3[nم جح إل ف س ي ع ح ئ يل:
]0

-9.5
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

اس ن ئم إل ن إل صننتأل عئ ن بع ] x3[nط ن بل ف ئئ ن بع ] x1[nم ن جح ننإل ف ننني خن ] x3[nاننو
فخ عأل م جح إل ف ني ،اس عبح ف ئئ بع ] x3[nئ يل:
]0

6.4

بل هصبح ف ئئ بابني ] x1'[nا ] x3'[nمئط بمني امية
]0.2 46.7 36 -3.1 0
()25-3
مثال  :2-3ف ئئ بع ] y[nه تةف  15-3مية

0

-3

5.7

4

ئ بإل ح صف مجابه
4

ئ بئ

x3'[n]= [2.1

ئ يل:

y4[n]=x1'[n]+x3'[n]= [2.1

ئ يل:

]y[n]= a1x[n] + a2x[n-1] + a3x[n-2] + a4x[n-3

]x[n-3

]x[n-2

D

a4

D

a3

]x[n-1

]x[n

D

a1

a2

+
]y[n

تةف  15-3م و .2-3
]y[n

+

b0

D
]y[n-1

D
b1

a1

]x[n-1
D

D
]y[n-2

]x[n

b2

a2

تةف  16-3م و .3-3
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

مثال  :3-3ف ئئ بع ] y[nه تةف  16-3مية

ئ بئ

ئ يل:

]y[n]= b0x[n]+b1x[n-1]+b2x[n-2]+a1y[n-1] + a2y[n-2

 5-3التعبري عن التتابعات بداللة تتابع العينة الواحدة

ننوع ع ن ل م ن ف عننوي فشننإخأل زمد ن م ن
هي ئ ن بع مية ن ف ئابب ن عد ن ه ف دط ن ق ف ننزمين
إت ن ي ف اب د ننإل ف وفح ن  .unit sampleن ف ئئ ن بع ] y4[nه فشاب ل ننإل ( )25 -3مية ن
شعد:
إع ل ئ بئ ف إل ه إت ي ف اب دإل ف وفح
()26-3

]y4[n]= 2.1δ[n+2] + 4δ[n+1] + 0.2δ[n] + 46.7δ[n-1] + 36δ[n-2] -3.1δ[n-3

اله ف طألشمإل ه ف ئابب ع ف ئئ باب
ب ال إل لخع االف سدألفه باب ع ف.

 6-3األنظمة الرقمية

سدسئا مه بة أل عدن فحلعنوو ععنأ خنألج هي نظن يف

Digital systems

ف دظ ن يف ف أل نند اننو لف ننإل اب ن ع ئ ن بع لخننف ئابطننأ ئ ن بع خننألج ن ه تننةف  .17-3شننئم
حس ن ئ ن بع فخلننألج ب ن ءف م ن ع دننإل  nماب دننإل اشئئ ن بع خننألاج ف اب د ن م ن ف دظ ن يف مننع م ن يف
ف ننزم  .تننةعد  15-3ا 16-3ابئننرب هم عننإل ععننأ فخنظ ننإل ف أل ننإل .انسننوق ادن م ن و آخننأل
ععأ هح فخنظ إل ف أل إل.
تتابع الخرج
]y[n

نظام رقمى
Digital system

تةف  17-3ف دظ يف ف أل أ.
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تتابع الدخل
]x[n

ه.ل .ر

فبألفا م ف اب اى

مثال  :4-3م فشألتح

فشاب جلإل ف أل إل ت يف

ف تنه  ،اف ة ن فالسنئا فيف ،مألتنح ج نل فشئوسنط فشئحأل نإل

 M point moving average filterف نيت ئةنون من عن ل  Mمن ف دمن د ،اأتثن ه ععنأ
ف ضول ن ء .اننلف فشألتننح أيخننل ع ن ل  Mم ن نم ن د ئ ن بع ف ن خف احيسننب مئوسننطه ااننلف
فشئوسننط مي ننف ع دننإل فخلننألج عدن اننله ف دمطننإل ،بابن ن نزفح ف د ننل مبمن في ع دننإل هخننألى من
ع د ف خف اشئم حس فشئوسنط فجل شن  ،ااةنلف حن نعنف إ آخنأل ع دنإل من ع دن
ه فشاب ل إل ف ئ إل:
ف خف .مية ف ئابب ع
M 1

]  x[n  k

()27-3

k 0

1
M

y[n] 

اننلف فشألتننح مية ن فسننئا فم ئداب ن م ف ضول ن ء فشض ن إل ععننأ هي إت ن ي  ،امية ن هن نولننح
ن ن بت ننألب هي إتن ن ي  s[n]=2.n.(0.9)nمن ن  ،ا ننله فإلتن ن ي سدضن ن ف عع هن ن لولن ن ء
عت نوفر إل  random noiseدحعننف ععننأ ف ئئ ن بع ] x[n]=s[n]+d[nح ننث ] x[nسننئةون
ئ بع ف خف ع ألتح s[n] ،اد فإلت ي بف إل إل ف ضولن ء  ،ا] d[nاند ف ضولن ء ف نيت
سدضن ته ملسننئا فيف ف ف ننإل )( randه  .MATLABف ننربجم ف ئن يل حيسننب فإلت ن ي ]s[n
اشض ن ف عع ه ن ف ضول ن ء احيس ننب فخل ننألج باب ن ع اب ل ننإل ( )27 -3اشألس ننم ا ننلف فخل ننألج ه
اجننول ف ضول ن ء امي ع ن يف اجولا ن ن ى ف ت ن يق ف ننلي شم م ن م ننف اننلف فشألتننح ف بس ن ط.
تننةف  18-3شولننح ننف اننله فإلت ن يف  .ن خنننوب مي تننألح هافمننأل  MATLABخند ن
نت ب هن ف م يىء ععأ ليفشإل هب  .ح او دت ل الف ف نربجم مسنئا م ن خمئعتنإل عد نل
 Mى أتث ف د ل ععأ ع ع إل داب م ف ضول ء فشض إل.
%moving average filter
;R=50
ف ضول ء ;d=rand(1,R)-0.5
;m=0:1:R-1
فإلت ي ;)s=2*m.*(0.9.^m
;x=s+d
ئ بع ف خف
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subplot(2,1,1);
plot(m,d,'r',m,s,'b',m,x,'g')
xlabel('Time index n');
ylabel('Amplitude');
M=3;
b=ones(M,1)/M; فشألتح
y=filter(b,1,x);
subplot(2,1,2);
plot(m,y,'b')
xlabel('Time index n');
ylabel('Amplitude');

.4-3  م و، مألتح ج ل فشئوسط اأتث ه ععأ ف ضول ء18-3 تةف
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 7-3تصنيف األنظمة الرقمية
Classification of digital systems

اد ا ف ة م ف ئعد ت ف نيت ميةن ألان عن فخنظ نإل ف أل نإل امابظنم انله ف ئعند ت
ةون ععأ حسب ع إل خألج ف دظ يف ب خع .
 1-7-3اخلطية

Linearity

مألشب ن ننف فخنظ ننإل ف أل ننإل ف ننيت سنندئاب مف مابه ن ه اننلف ف ةئ ن عب ن ي ع ن هنظ ننإل خط ننإل.
بت ننألب هن ] y1[nا ] y2[nننف خ ننألج ها فس ننئ بإل نظن ن يف عن ن خعني ] x1[nا ] .x2[nا ننلف
ف دظ ن ن ن ن ن يف إ ف هلخعد ن ن ن ن ن عع ن ن ن ن ن ف ئئ ن ن ن ن ن بع ] x[n]=ax1[n]+bx2[nن ن ن ن ن خف ،اهعط ن ن ن ننأ فخلن ن ن ن ننألج
] ،y[n]=ay1[n]+by2[nننإن اننلف ف دظ ن يف شابئننرب نظ م ن خط ن  .ف دظ ن يف فخلطننأ شةننون لفر ن
مئ ن نس  ،homogeneousاخ ص ن إل ف ئ ن نس ابننىن هن هي غ ن ه مم ن في إت ن ي ف ن خف
عدظن يف شم بعهن غن بنندتس فشمن في ه خننألج ف دظن يف .هي هنن إ ف ن ن فخلننألج اننو ] y[nعدن م
شةننون ف ن خف ] ،x[nننإن ف دظن يف شةننون مئ ن نس إ ف ن ن خألجن اننو ] y1[n]=ay[nعدن م
شةننون ف ن خف اننو ] .x1[n]=ax[nمن خ نوفص فخنظ ننإل فخلط ننإل هشض ن ههن ن ب ل ننإل ننإ ف ن ن
شد نظ م شئةون م ه أل م نظ يف ألعأ إن أل ب اله فخنظ إل ف تألع إل م ف خف إ
فخلألج ال شإثأل ععأ فخلألج ف ده رد او مولح ه تةف .19-3
 2-7-3خاصية الثبات مع اإلزاحة
شوصننف ف دظ ن يف أبن ن اثبننت زمد ن إ ف نننت هي إزفحننإل زمد ننإل ه ئ ن بع ف ن خف شم بعه ن إزفحننإل
زمد ننإل ه فخلننألج بنندتس فشم ن في .خ ص ن إل ف ب ن فإلزفحننأ سننت تننأل عاط ننإل ن ة هن
شةون اد ا نظ يف اثبت إزفح ا ةد غ خطأ .ميةن ف ئاببن عن ن أبنن إ ف ن ن خنألج
ف دظ يف او ] y[nعد م شةون ف خف ] ، x[nإن ف دظ يف شةون اثبت إزفح إ ف ن ن خألجن
Shift invariant
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او ] y[n]=y1[n-n0عد م شةون ف خف او ] x[n]=x1[n-n0ح ث  n0ف إزفحإل م مي
ها أتخ ن ه ف ئئ ن بع .فخنظ ننإل إ ن حت ننف خ ص ن إل فخلط ننإل مننع ف ب ن فإلزفحننأ م ن فخنظ ننإل
فشه إل ج ف ف يت سدئاب مف مابه ه الف ف ةئن ح نث هن مابظنم فخنظ نإل ف اب ع نإل ةنون من
اننلف ف دننوع  ،ااننأ ةننون سننهعإل ف ئحع ننف يايل ن امل ئ ن يل سننهعإل ف ئع ن م .اننلف ف دننوع م ن
فخنظ إل شألمز مل ألمز .Linear Time Invariant, LTI

تةف  19-3خ ص إل ف ئب ل إل ه فخنظ إل فخلط إل.

مثال  : 5-3ف دظ يف ] y[n]=x[n/Lح ث …  ، n=0, ±L, ±2L,س نظ م اثبئ إزفح
امية ن ول ن ح ن باب ننف إزفح ننإل ه ئ ن بع ف ن خف ع ننبح ] x1[n]=x[(n/L)-n0اف ننلي
ميةن ن ئ بئن ن ن ن شع نند .x1[n]=x[(n-Ln0)/L] :إبجن نألفء إزفح ننإل مم بع ننإل عع ننأ ئن ن بع فخل ننألج
حنع ن ن ننف عع ن ن ننأ ف ئئ ن ن ن ن بع ف ئ ن ن ن ن يل ،y1[n]=y[n-n0]=x[(n-n0)/L) :ام ن ن ن ن ن ن ن ن نن ن ن ننألى هن
] y1[n]≠x1[nاالف شابىن هن ف دظ يف غ اثبت إزفح  ،هى مئغ إزفح .
 3-7-3خاصية السببية أو املعقولية

Causality

إ ف ن ننت ف اب د ننإل ي ننم  n0من ن فخل ننألج ] y[n0من ن  ،ابئ ن ن م ننط عع ننأ ع د ننإل ف ن ن خف
اف اب دن ف سن بمإل هلن  ،هي ننف ف اب دن ] x[nح ننث  ،n<n0ننإن اننلف ف دظن يف شسن أ نظن يف
]x[n0
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سننبب  ،ها نظ من ميةن حتم من  ،ها نظ من مابمننوال ،ا ننف اننله عننعح ألمجن ةع ننإل
ايمب ةنون ه ضنف من ع نإل ف سنبب إل .ملخئعن ي انله فخل صن إل ابنىن هن هي غن ف ه فخلنألج
ب هال سبل زمد ف ئغن ف ه ف ن خف ،اانلف مابمنوو جن ف !! اانلف انو مدطنل ف طب ابنإل إ
هن ةننف سننبب ها مننإثأل ةننون اد ن ا فسننئ بإل ها خننألج ااننلف فخلننألج شابئ ن ععننأ ن م فشننإثأل
فحل ننإل اف س ن بمإل اال مية ن هن شابئ ن عع ننأ ن ن م فش ننإثأل ف ئ ننإل ها ف م لم ننإل .ا ننلف فشدط ننل من ن
فش ة هن شةون غ رمل امل لف مع فسئا فيف فحل سب ح نث ميةن هن ةنون ع دن
ف ن خف مسن عإل ه ف ننلف أل امي اننله فحل ننإل ميةن حسن فخلننألج فعئ ن لف ععننأ هي ع دننإل من
ف خف سوفء س بمإل ها ات إل اب دإل فخلألج .الف مل طبع ال مية حتم م عد ف ئاب مف ه فخزمدإل
فحلم م إل .real time
causal

مثااال  :6-3ف دظن يف

}]y[n]=x[n]+0.5{x[n-1]+x[n+1

ن س نظ م ن سننبب خن ع د ن

فخلألج عدن حلظنإل ماب دنإل ابئ ن من لن من ابئ ن ععنأ ع دن لخنف لمنإل ،ن عدن م
 n=5ننإن ] y[5ابئ ن ععننأ ] x[5ا] x[4ا] x[6ااد ن ة ن فشتننةعإل ح ننث ال شابمننف هن
ابئ ع دإل فخلألج فخل مسإل ععأ ع دإل ف خف ف س لسإل ف يت مل أت باب .
 4-7-3األنظمة املستقرة
ف دظن ن يف فشس ننئمأل ا ننو ف دظن ن يف ف ننلي شابط ننأ خألجن ن رةومن ن  boundedعدن ن م شة ننون لخعن ن
رةوم ن  .ف ئئ ن بع ] x[nشةننون رةوم ن إ ف ن ن  |x[n]|<Bxةننف ن م  nح ننث  Bxانند
ننإل ها اثبننت رن ل ،ااننلف شابننىن ملخئعن ي هن ممن في هي ع دننإل ه ف ئئن بع شةننون رن لف اال
ش ننإاو إ فش الهن ش ننإل .اعع ننأ ن ن ميةدد ن ن ف م ننوو هن عدظ ن ن يف فشس ننئمأل إ ف ن ن ن ف ن ن خف ا ننو
 |x[n]|<Bxننإن خألجن ننب هن شةننون  |y[n]|<Byح ننث  Byننإل اثبئننإل ال سن اى
م الهن ش ننإل .م ننف ا ننله فخنظ ننإل نطع ننل عع هن ن أبهنن ن هنظ ننإل رةوم ننإل ف ن ن خف رةوم ننإل فخل ننألج
Stable systems
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) .Bounded Input, Bounded Output (BIBOسن ةون ادن ا حن ش ه نأل تعن
ع فالسئمألفي اتألا عد فحل شث ع حتوشف .Z
مثااال  :7-3مألتننح ج ننل فشئوسننط فشئحأل ننإل ه م ن و  4-3اننو نظ ن يف مسننئمأل خن ن بولننع
ئ بع ف خف ] x[nشس اى
ئ يل:

إل اثبئإل إن فخلألج شةون هشض

M 1

1

 x[n  k ]  M (M )Bx  Bx
k 0

 5-7-3خاصية االنعكاس

1
M

إل اثبئإل امية ولن ح ن

M 1

 x[n  k ] 
k 0

1
M

y[n] 

Invertibility

إ ف همة ن حت ش ن لخ ننف هي نظ ن يف حت ش ن ف اح ن ف  uniqueمب ننألل مابأل ننإل خألج ن  ،ننإن ا ننلف
ف دظ ن يف شم ن و عد ن هن ن بننف عابةننس ،هي مية ن حت ش ن لخع ن مبابأل ننإل خألج ن  .ن ف دظ ن يف
 y[n]={x[n]}2غ ن بننف عابةننس خن ن مبابأل ننإل فخلننألج شةننون اد ن ا ئ ن ن ع ن خف حيمم ن ن
ماب ل إل الف ف دظ يف.
 6-7-3خاصية اخلمول

Passivity

إ ف نت إل خألج هي نظ يف ه ف م ها سن اى
ئ يل:
خ مف  ،امية ف ئابب ع

نإل لخعن نإن انلف ف دظن يف شوصنف أبنن


2



] x[n

n  
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 8-3عالقة اخلرج ابلدخل لألنظمة اخلطية الثابتة إزاحيا

LTI

عد حتع ف ها بد ء هي نظ يف الب م مابأل إل ها حت ش ع إل خنألج انلف ف دظن يف ب خعن  .ادن ا
نألشمئني ت ن رابئني عئابب ن ع ن ع ننإل خننألج ف دظ ن يف ب خع ن امه ن  :فسننئ بإل ف دظ ن يف ع ابننإل ها
ف اب دإل ف وفح  ،unit sample responseافسئ بإل ف دظ يف عاطو .step response

تةف  20-3فسئ بإل ف اب دإل ف وفح (ف ع مإل ها ف ابإل).

 1-8-3استجابة العينة الواحدة

Unit sample response

فسئ بإل ف اب دإل ف وفح خي نظ يف اد خألج الف ف دظ يف عدن م شةنون لخعن انو ئن بع ف اب دنإل
ف وفح ن ] .δ[nع ن ل شألمننز هلننله فالسننئ بإل مل ألمننز ] ،h[nافخئع ن يف شطعننل عع ه ن فسننئ بإل
ف ع ن مإل ها ف ابننإل  impulse responseااننأ فخ ننأل فس ننئا فم م ن فسننئ بإل فخلط ننو .
بتألب هن شد ف دظ يف }] y[n]=x[n]+0.5{x[n-1]+x[n+1إن فسئ بإل ف ابنإل ن ميةن
إن فسئ بإل ف ابنإل ها ف عن مإل هلنلف ف دظن يف
فحلعوو عع ه بولع ] x[n]= δ[nاععأ
سئةون }].h[n]= δ[n]+0.5{δ[n-1]+ δ[n+1
 2-8-3استجابة اخلطوة
فسئ بإل فخلطو خي نظ يف اد خألج الف ف دظ يف عد م شةون لخع او ئ بع فخلطو
ع ل شألمز هلله فالسئ بإل مل ألمز ].s[n
Step response

 3-8-3عالقة اخلرج ابلدخل لألنظمة اخلطية الثابتة إزاحيا

].u[n

LTI

عدن حتع ننف هي نظن يف ها حن بدن ةه ننإن ع ننإل خننألج اننلف ف دظن يف ب خعن ةننون مه ننإل جن ف.
ننوع م ن ئ بابن ن
م ن هت ننألج ه فجل ننزء  5-3ننف هن ن ميةن ن ف ئابب ن عن ن هي ئ ن بع
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ف ع مإل ها اح ف اب دإل فشزفحإل زمد ن  .تنةف  21-3شبنني هحن ف ئئ بابن
وع م ئ باب ف ع مإل شعد:
عده
()28-3

ف نيت ميةن ف ئاببن

]x[n]=1.5δ[n]+2.5δ[n-1]+3δ[n-2]+1.5δ[n-3]+0.5δ[n-4

اف لي مية إع ل ئ بئ مي فحل إل ف اب مإل

شعد:


]  x[k ] [n  k

()29-3

x[n] 

k  

تةف  21-3ئ بع ف فلد.

بتننألب هن اننلف ف دظ ن يف خط ننأ ااثبننت إزفح ن  LTIننإن خ ننألج اننلف ف دظ ن يف س ن ةون جم ننوع
فسئ مل وح ف اب دإل ] 1.5δ[nاف يت س اى ] ،1.5h[nااحن ف اب دنإل ] 2.5δ[n-1اف نيت
س ن اى ] 2.5h[n-1ااةننلف ب ن د مأل ب ن فشاب ل ننإل ( .)28 -3اععننأ ن مية ن ئ بننإل
خألج الف ف دظ يف فخلطأ ف لى لخع او ف ئئ بع ] x[nشعد:
()30-3

]y[n]=1.5h[n]+2.5h[n-1]+3h[n-2]+1.5h[n-3]+0.5h[n-4
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شعد:

ئ بإل فخلألج ب ال إل فالسئ بإل ف ع م إل ها ف اب إل خى نظ يف


]  x[k ]h[n  k

()31-3

y[n] 

k  

ابئغ بس ط ه فشئغ ف مية إع ل ئ بئه

شعد:


]  x[n  k ]h[k

()32-3

y[n] 

k  

فو ن ن ن ن ننوع فشوجن ن ن ن ننول ه فشاب ن ن ن ن ن ل ئني ( )31 -3ا ( )32 -3شس ن ن ن ن ن أ فو ن ن ن ن ننوع فال ئت ن ن ن ن ن ه
 .convolutional sumإن ن ن شاب ننىن هن خ ننألج ف دظن ن يف فخلط ننأ ف ب ننت إزفح ن ن شسن ن اى
فو وع فال ئت ه خف الف ف دظ يف افالسئ بإل ف ع م إل  .فو وع فال ئت ه شألمنز ن مل ألمنز
ف ئ يل:
()33-3

]y[n]=x[n]*h[n

بابننض فشألفجننع ضننع لفرننأل حننوو ف د ننإل فشوجننول ه فشاب ل ننإل ( )33 -3ا ةددن سنندةئتد ه
الف ف ةئ مل د إل مط بس ط ألموي .
 4-8-3عملية اجلمع االلتفايف

Convolution

اننله ف اب ع ننإل ن يهشد ن سننئا يف ه إ ن ل ف اب ننإل بننني خننألج هي نظ ن يف خطننأ اثبننت إزفح ن
 LTIالخع  ،افالسئ بإل ف عن م إل ن  .اانله ف اب ع نإل من ف اب ع ن ف ة ن فشسنئا مإل ه
فشاب جلإل ف أل إل ت يف  .اسدألى ه الف فجلزء ت إل إجألفء ها دت ل انله ف اب ع نإل افخلنوفص
م خ و فش و ف ئ يل.
ف ته هل  ،اسدألى
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فو ن ننوع فال ئتن ن ن مي  convolutionعع ن ننأ ف ئئن ن ن بابني ] x[nا

]h[n

فشولحني مي تةف (.)22 -3
 -1بولع  n = 0ه فشاب ل إل ( )31 -3حنعف ععأ ماب ل إل فخلألج ف ئ إل:


]  x[k ]h[k

()34-3

y[0] 

k  

م اله فشاب ل نإل ننألى هن ع دنإل فخلنألج ] y[0سن اى ح صنف لنأل ] x[kه مابةنو ف ئئن بع
] h[kااو ف ئئ بع ] h[-kةف ن م  .kتنةف  23-3شبنني انله فخلطنو اع دنإل فخلنألج ف د انإل
].y[0

تةف  22-3ئ بابني مطعو إجألفء فو وع فال ئت ه عع ه .

 85ف تعف ف ث

ه.ل .ر

فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

تةف  23-3فخلطو فخا ااأ حس

].y[0

 -2بولع  n = 1ه فشاب ل إل ( )31 -3حنعف ععأ ع دإل فخلألج ] y[1ف ئ إل:


]  x[k ]h[1  k

()35-3

y[1] 

k  

الحظ هن ] h[1-kاد ] h[-kباب إزفحئه جح إل ف ني ع دنإل افحن  .تنةف  24-3شبنني
خطو حس ].y[1
 -3نضننع

= 2

 nمث

= 3

 nااةننلف امي ننف مننأل ننزشح ] h[-kجح ننإل ف ننني مبمن في ع دننإل

افح احنسب ه ف مأل ح صف لأل ] x[kه ] h[n-kجل ع م .k
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

 -4نسنئ أل ه ع ع نإل فإلزفحننإل ن ه فخلطننو  3حن شنئم إزفحننإل ] h[-kخن يج نطن ق
م ح ث عد ا شةون ح صف لأل الش ف ئئ بابني بعتأل ابل دئهد ع ع إل حسن
فو وع فال ئت ه .تةف  25-3شبني ف دئ إل ف ده ر إل ع و ف سن بل حن او ئبابهن احسن هب
ع دإل باب ع دإل.

]x[k

تةف  24-3فخلطو  2ااأ حس

].y[1

 5-8-3خواص عملية اجلمع االلتفايف
 -1ننوو ننف م ن ف ئئ ن بابني ف ننلش اننألى عع ه ن ع ع ننإل فجل ننع فال ئت ن ه ننب هن شةننوج
ر لي ف طوو ،اإال إ ف ن هح مه ال هن رد ع مية حس نئ إل اله ف اب ع إل.
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

 -2بتننألب هن هح ن ف ئئ ن بابني ن ن و ن اننو  Mاف ئئ ن بع ف ن ين و ن اننو  Nننإن ف ئئ ن بع
ف د ع ع ع إل فجل ع فال ئتن ه سن ةون و ن انو  .M+N-1ن ه فش ن و 8-3
 ،إ ف نن ننت  M=3ا ،N=3ن ننإن ن ننوو ف ئئ ن ن بع ف د ن ن س س ن ن اى  5ن ن ه تن ننةف
.25-3
 -3ع ع إل فجل ع فال ئت ه ع ع إل ب ل نإل  ،commutativeهي هن أل نب إجنألفء ف اب ع نإل ال
شهم:
]x1[n]*x2[n]=x2[n]*x1[n

تةف  25-3ف دئ إل ف ده ر إل ع و .8-4

 -4ع ع إل فجل ع فال ئت ه ع ع إل فنضن م إل  ،associativeهي ميةن إجألفةان ععنأ ئن بابني
مدض ني ه ع ع إل مجع ف ئت ه هخألى:
)](x1[n]*x2[n])*x3[n]=x1[n]*(x2[n]*x3[n

 -5ع ع إل فجل ع فال ئت ه ع ع نإل بعنإل عئوزشنع  ،distributiveهي هن إجنألفء ع ع نإل فجل نع
فال ئت ه ععأ جم وع ئ بابني ا ئن بع آخنأل سن اى جم نوع ع ع نيت فجل نع فال ئتن ه ععنأ
شعد:
الف ف ئئ بع ا ف م ف ئ بابني فآلخألش ععأ ح ه امية ول ح
]x1[n]*(x2[n]+x3[n])=x1[n]*x2[n]+x1[n]*x3[n
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

 -6وص ف نظ مني خط ني اثبئني إزفح ن  LTIععنأ ف ئنوفيل شةن ميء ع ع نإل فجل نع فال ئتن ه
ععأ فسئ بإل ف ع مإل ةف مده  .تةف  26-3شبني .

تةف  26-3وص ف نظ مني خط ني ععأ ف ئوفيل.

 -7وص ف نظ مني خط ني اثبئني إزفح  LTIععأ ف ئوفزي شة ميء جم وعه  .تةف -3
 27شبني الف ف دوع م ف ئوص ف.

تةف  27-3وص ف نظ مني خط ني ععأ ف ئوفزي.

مث ااال  :9-3فحس ننب فو ننوع فال ئتن ن ه عئئن ن بابني ] h[n]=anu[nا ] x[n]=u[nح ننث


 .0<a<1بئطب ن ننل ن ن ن نون فو ن ننوع فال ئتن ن ن ه ميةن ن ن ئ ب ن ننإل h[k ]x[n  k ] :

k  

امل ئابوشض ع

ف م ف ئئ بابني مية

ئ بإل ف ئئ بع ف د

]y[n
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شعد:

y[n] 

ه.ل .ر

فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى



]  a u[k ]u[n  k

y[n] 

k

k  

ف ئئن بع ] u[kشسن اى صننتأل ةننف ن م  kف سن بإل ،ا ن من ب ابننإل ئن بع فخلطننو  ،اشس ن اى
افح ن ةننف ن م  kفشوجبننإل .بنندتس ف طألشمننإل مية ن ف مننوو أبن ف ئئ ن بع ] u[n-kشس ن اى صننتأل
ةننف ن م ( )n-kف س ن بإل اشس ن اى افح ن ةننف ن م ( )n-kفشوجبننإل ،هي ةننف ن م  kف ننيت
حتمننل  . 0≤k≤nاععننأ ن ميةن ئ بننإل ئ ن بع فخلننألج ] y[nه فشاب ل ننإل ف س ن بمإل باب ن غ ن
ح ال يمز ع ع إل فجل ع شعد:
1  a n 1
1 a

امب ن هن اننلف ف ئئ ن بع موجننول مننط ةننف ن م  nفشوجبننإل إن ن ميةن
شعد:

n

y[n]   a 
k

k 0

ئ بننإل ف ئئ ن بع ف س ن بل ن

1  a n 1
]u[n
1 a

 6-8-3بعض خواص األنظمة اخلطية الثابتة إزاحيا

y[n] 

LTI

سبل فخلوفص ف يت نسئا مه ئعد ف فخنظ إل ع مإل ااد سدطبل بابض اله
م يهشد
فخلوفص ععأ فخنظ إل فخلط إل ف بئإل إزفح مل لف :
 -1خاصية االستقرار لألنظمة اخلطية الثابتة إزاحيا .م يهشد ن سنبل هن ف دظن يف شةنون
مسئمألف إ ف ن شابطأ خألج رةوم ةف لخف رةويف ،ابئطب نل ن ععنأ انلف ف دنوع من
فخنظ إل ميةدد ئ بإل م شعد:
()36-3



 h[k ] x[n  k

k  



 h[k ]x[n  k ] 
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k  

y[n] 

ه.ل .ر

فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

بتألب هن ئن بع ف ن خف ] x[nن ن رةومن  ،ا نل
اثبت ،إن فشاب ل إل ( )36 -3مية إع ل ئ بئه

نإن  |x[k]|≤Bxح نث  Bxاند هي
شعد:


] y[n]  Bx  h[k

()37-3

k  

م اله فشاب ل إل جن هن ةد شةون فخلنألج ] y[nرةومن نإن ئن بع فسنئ بإل ف عن مإل
ننب هن شة ننون رةوم ن  ،هي هن  |h[n]|≤Sxح ننث  Sxا نند هي اثب ننت .ه ا ننله فحل ننإل
مية ئ بإل فشاب ل إل ( )27 -3ئ يل:
|y[n]|≤BxSx
()38-3
]h[n

ملخئع ن ي مية ن ف مننوو هن هي نظ ن يف خطننأ اثبننت إزفح ن ةنند شةننون مسننئمألف ننإن فسننئ بإل
ف ع مإل هللف ف دظ يف ب هن ةون رةومإل هشض .
 -2خاصاية الساببية لألنظماة اخلطياة الثابتاة إزاحياا .من عأل دن فخنظ نإل ف سننبب إل causal

سن ن بم عع ننأ ههنن ن فخنظ ننإل ف ننيت ال شابئ ن ن خألجهن ن فحلن ن يل عع ننأ ع دن ن مس ننئمبع إل عن ن خف.
سدسننئدئ ادن اننلف ف تننألد مل دسننبإل ألنظ ننإل فخلط ننإل ف بئننإل إزفح ن مل ننلف  .ف ن ب ف ئئن بابني
ف ئ ني:
()39-3

x1[n]=x2[n],

n≤n0

بتننألب هن اننلش ف ئئن بابني فسننئا م ن خف دظن يف خطننأ اثبننت إزفح ن  ،ننإن ف اب دننإل ]y[n0

خلألج الف ف دظ يف بد ء ععأ ف خعني ] x1[nا ] x2[nمية
1

( h[k ]x [n0  k ] )40-3
1

ئ يل:

ئ بئه





k 0


k  


 h[k ]x1[n0  k ]   h[k ]x1[n0  k ] 

k  
1

( h[k ]x [n0  k ]   h[k ]x [n0  k ]   h[k ]x [n0  k ] )41-3
2

k 

2

k 0
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2

k 

y1[n0] 
y1[n0] 

ه.ل .ر

فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

ةند شةنون فخلننألج ] y2[n0مسن ااي عانألج ] y1[n0ننإن ف ن خف ] x2[n0-kنب هن شسن اى
إن ف تنل فخاو
] x1[n0-kاالف رمل م فشاب ل إل ( )39 -3ةف م  ،k>0اععأ
م ن فشاب ل ننإل ( )40 -3س س ن اى ف ت ننل فخاو م ن فشاب ل ننإل ( .)41 -3فشت ننةعإل ا نند م ننع
ف تننل ف ن ين ه ننف من فشابن ل ئني ف سن بمئني ح ننث ةننون  kسن بإل ه اننله فحل ننإل .ه اننله
فحل إل سئاألج ف ة ئ ن ] x1[n0-kا ] x2[n0-kعن حن ال فشاب ل نإل ( )39 -3خن n0-k
ه اننله فحل ننإل سن ةون ه ننرب من  n0خن  kسن بإل .اععننأ ن حل ننإل ف وح ن ف ننيت ميةن
عد ا هن ئس اى فشاب ل ئني ( )40 -3ا( )41 -3اند هن شةنون  h[k]=0ه انلف ف تنل
م ن فشاب ن ل ئني .اععننأ ن ميةدد ن ئ بننإل تننألد ف سننبب إل ألنظ ننإل فخلط ننإل ف بئننإل إزفح ن LTI
ااو هن شةون ] ،h[nفسئ بإل ف ع مإل عدظ يف ،س اى صتأل ةف م  nف س بإل.
 -3تصنيف األنظمة اخلطية الثابتاة إزاحياا علاى حساب طاول اساتجابة الصادمة ].h[n
شس أ ف دظن يف ا فسنئ بإل صن م إل رن ال ف طنوو
إ ف نت فسئ بإل ف ع مإل هللف ف دظن يف رن ال ف طنوو .همن إ ف ن ن نوو فسنئ بإل ف عن مإل
غ ن ر ن ال ت نند ا ننله فحل ننإل نطع ننل عع ننأ ف دظن ن يف هن ن ا فس ننئ بإل صن ن م إل غ ن رن ن ال
 .Infinite Impulse Response, IIRفخم ع ننإل عع ننأ ننف م ن ا ننلش ف د ننوعني ن
اسد ي مألتح ع ش ععأ ف مده ه ف تعوو ف م لمإل.
Finite Impulse Response, FIR

 -4تصنيف األنظمة اخلطية الثابتة إزاحيا على حسب طريقة حساب اخلرج .إ ف ننت
هي ع دنإل من فخلننألج ميةن حسن هب من ع دنإل ف ن خف فحل ننإل اف اب دن ف سن بمإل عن خف مننط،
إن الف ف دظ يف شس أ نظ م غ ةألفيي  .nonrecursiveب د إ ف ننت ع دنإل فخلنألج شنئم
حس ن هب مبابأل ننإل ع دننإل ف ن خف فحل ننإل اف اب د ن ف س ن بمإل م ن ف ن خف افخلننألج ننإن اننلف ف دظ ن يف
شس أ نظ م ةألفياي  .recursiveم هم عإل فخنظ إل ف غ ةألفيشإل ف دظ يف ف ئ يل:
 92ف تعف ف ث
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

N2

]  h[k ]x[n  k

()42-3

y[n] 

k  N1

ب د م هم عإل فخنظ إل ف ئةألفيشإل ف دظ يف ف ئ يل:
()43-3

N

M
dk
p
] y[n  k ]   k x[n  k
k 1 d 0
k 0 d 0

y[n]  

 9-3تطبيقات على برانمج ماتالب

MATLAB

 MATLABه حس فو وع فال ئت ه
 -1فسئا فيف م
ف ف إل ) C= CONV(A, Bحتسب فووع فال ئت ه بنني فشئ هنني  Aا .Bفشئ ن ف دن C
شةون و مسن ااي و نوع نويل فشئ هنني  Aا Bج ن افحن ( نوو  +Aنوو .)1– B
فشئ ه  Aا Bهح لشإل فخباب ل امية هن ةون هل ه أل م باب .
convolution

مثاال  :10-3اننلف فش ن و شولننح بنألجم حيسننب فو نوع فال ئتن ه شئ هنني (إتن ي ني) ننف
مده عب ي ع مئ فخلطو مةون م  10ع د  .فشئ
ه تةف  28-3ف لي شولح فشئ هني  aا  bافشئ ف د

فد

 cحيئوى  19ع دنإل ن

.c

%convolution of two sequences
;]a=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
;]b=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
;)c=conv(a,b
;)subplot(3,1,1
;)stem(a
;)subplot(3,1,2
;)stem(b
;)subplot(3,1,3
)stem(c
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

 -2فسنئا فيف  MATLABه حسن فسنئ بإل ف ابنإل ها ف عن مإل
افسننئ بإل فخلطننو  step responseعنندظم فخلط ننإل ف بئننإل إزفح ن  .فشاب ل ننإل ( )43 -3م ن يف
صوي ع مإل هللف ف دنوع من فخنظ نإل .فسنئ بإل ف عن مإل اند خنألج ف دظن يف عدن م شةنون لخعن
انو ف عن مإل ها ئن بع ف اب دنإل ف وفحن  .نل إنن بولنع ] x[n]=δ[nه فشاب ل ننإل ()43 -3
ن ننإن فخل ن ننألج ] y[nه ا ن ننله فحل ن ننإل سن ن ن ف فس ن ننئ بإل ف عن ن ن مإل ] h[nهل ن ننلف ف دظن ن ن يف .ف ف ن ننإل
) y=filter(p,d,xه  MATLABحتسب خألج هى نظ يف (مألتنح  )filterشةنون لخعن انو
ع دن فخلنألج y[n-
ف ئئ بع  xا pاد ماب م ع د ف خف ] x[n-kا dاد مابن م
] kه فشاب ل إل ( .)43 -3ف ربجم ف ئ يل حيسب فسئ بإل ف ع مإل ش ف الف ف دظ يف:
impulse response

تةف  28-3فو وع فال ئت مي ئئ بابني.
]y[n]=-0.7y[n-1]+0.45y[n-2]+0.6y[n-3]+0.8x[n]-0.44x[n-1]+0.36x[n-2]+0.02x[n-3

()44-3

ف ربجم ف لي س حسب فسئ بإل ف ع مإل ملسئا فيف ف ف إل  filterس ةون ئ يل:
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فبألفا م ف اب اى

%Calculation of impulse response using the filter function
L=41; % length of of output sequence
num=[0.8 -0.44 0.36 0.02];
den=[1 0.7 -0.45 -0.6];
x=[1 zeros(1,L-1)];
y=filter(num, den, x);
n=0:1:L-1;
stem(n,y);
xlabel('time index n');
ylabel('Amplitude');

.)44 -3( فسئ بإل ف ع مإل دظ يف فشاب ل إل

 حس29-3 تةف

.)44 -3( فسئ بإل فخلطو دظ يف فشاب ل إل

 حس30-3 تةف
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

الحظ ه ف ربجم ف س بل ف مت ف ئابب ع لف إل ف اب دإل ف وفح ملسئا فيف فخمأل:
;])x=[1 zeros(1,L-1

مية حس
ف ئ يل:

فسئ بإل فخلطو عدظ يف بئغ الف فخمأل

ف لف إل فخلطو

ه ف ربجم

%Calculation of step response using the fiter function
L=41; % length of of output sequence
;]num=[0.8 -0.44 0.36 0.02
;]den=[1 0.7 -0.45 -0.6
;])x=[ones(1,L
;)y=filter(num, den, x
;n=0:1:L-1
;)stem(n,y
;)'xlabel('time index n
;)'ylabel('Amplitude

ادن ا هشضن ف ف نإل  impzف نيت حتسنب فسنئ بإل ف عن مإل دظن يف مابطنأ ب ال نإل لف نإل ف اببننوي ها
 transferف ن ن ننيت ابط ن ن ننأ ع ن ن ننإل فخل ن ن ننألج مل ن ن ن ن خف ه ف دطن ن ن ن ق z
فالنئمن ن ن ن و function
( .)y(z)/x(z)=A/Bح ننث ننف م ن  Aا Bعب ن ي ع ن ن ف ح ن ال ه فشئغ ن  .zماب ل ننإل
ف دظ يف ( )44 -3مية إع ل ئ بئه ه صوي لف إل عبوي شعد:
()45-3

Y ( z ) 0.8  0.44Z 1  0.36Z 2  0.02Z 3

)X ( z
1  0.7 Z 1  0.45zZ 2  0.6Z 3

ف نربجم ف ئن يل حيسنب فسنئ بإل ف عن مإل عدظن يف ف سن بل ملسنئا فيف ف ف نإل )( impzبن ال من
ف ف إل )( filterسبل.
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فبألفا م ف اب اى

تةف  31-3حس

فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فسئ بإل ف ع مإل ملسئا فيف ف ف إل )(.impz
%Impulse response of a rational function
L=41; % length of of output sequence
;]num=[0.8 -0.44 0.36 0.02
;]den=[1 0.7 -0.45 -0.6
;)[y t]=impz(num,den,L
;)subplot(2,1,1
;)stem(y
;)'xlabel('time index
;)'ylabel('Amplitude

 10-3متارين

 -1فيسم ف م ف افو ف ئ إل:
]c) x[n]=3sin(2.2πn)u[n
]f) x[n]=u[n-2

]b) x[n]=3sin(0.2πn)u[n
]e) x[n]=(0.5) nu[n
]h) x[n]=u[-n-2

]a) x[n]=2δ[n-3]-3δ[n+2
]d) x[n]=3sin(1.8πn)u[n
]g) x[n]=u[-n+2

 -2فيسنم ف ئئن بع ] ،[0 0 0 1 2 3 0 0الحنظ هن ف اب دنإل ف نيت حتئهن خنط نف ] .x[0من
الف ف ئئ بع فيسم ف ئئ باب ف ئ إل x[n-2] :ا] x[n+2ا] x[-n-1ا] x[-nا].x[2n
 -3إ ف ن ن ف ئئ ن بع ] g[nئ باب ن زاج ن اف ئئ ن بع ] h[nئ باب ن ننأللاي ،ننأي ف ئئ باب ن ف ئ ننإل
زاجد اهشه أللي x1[n]=g[n].g[n] :ا ] x2[n]=g[n].h[nا ].x3[n]=h[n]h[n
 -4ه ئب ع إل فخلألج ] y[nمل خف ] x[nه ف م فخنظ إل فشولحإل ه تةف ( -3
.)4
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

تةف ( .)4-3

 -5فحسننب ف ننزم ف ن ايي
لايي:

period

ف ئ ننإل ابننني هشهن لايي اهشهن ن س

ةننف من ف ئئ بابن

)a) x[n]=3sin(0.05πn
)c) x[n]=3sin(0.05πn)+3sin(0.12πn

)b) x[n]=-3sin(0.055πn
)d) x[n]=5cos(0.6πn

 -6ف ئئ ن بع ] y[nاننو خننألج ف دظ ن يف ف ننلي لخع ن اننو ف ئئ ن بع ] x[nه ننف مم ن شعنند ،ح ن ل إ ف
ن ف م فخنظ إل ف ئ إل  -1خطأ  -2سبيب  -3مسئمأل:
b) y[n]=Ax[n]+B
c) y[n]=Ae-πn
]e) y[n]=Ax[n]x[n-1
)]g) y[n]=minimum (x[n], x[n-3

]a) y[n]=Ax2[n
]d) y[n]=Ax[n+1]+Bx[n-1
)]f) y[n]=median (x[n], x[n-1], x[n-2

 -7إ ف ن هح فخنظ إل مم ملشاب ل إل ف تأل إل ف ئ إل:
y[n]=3y2[n-1]-nx[n]+4x[n-1]-2x[n+1] , n≥0

 ا ن ننف ف دظن ن ن يف اثب ن ننت إزفح ن ن ن فت ن ننألحه -اف الف ف دظ يف خطأ الح
ل -اف ف دظ يف ةألفيى  recursiveهيف ال
ج -اف ف دظ يف سبىب فتألح
 -8ه ننف مم ن أييت ] x1[nا ] x2[nئ باب ن ن فو ننوع فال ئت ن ه هل ن اننو ] ،y[nفحسننب ]y[n
ه ف ح إل :
]a) x1[n]=u[n]-u[n-N], x2[n]=nu[n] b) x1[n]=u[n-1]-u[n-3], x2[n]=u[n+3]-u[n+1
]c) x1[n]=(0.5)nu[n], x2[n]=x1[n] d) x1[n]=2nu[-n-1], x2[n]=4nu[-n-1
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ه.ل .ر

فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

 -9فحس ننب ] y[n]=x1[n]*x2[nح ننث
ا] .x2[n]= δ[n+1]-2δ[n]+ δ[n-1فحس ن ننب ] y[nم ن ننأل شن ن ن ااي ام ن ننأل ملس ن ننئا فيف
.MATLAB
M+N -10الح هن فو وع فال ئت ه ئئ بع و  Mاآخأل و  Nشابطنأ ئن بع و ن
.1
 -11ف ب ف ئئ بع ] x[nف لي و  Nم ف اب د افشابطأ مل اب إل ف ئ إل:
]x1[n]= δ[n]+ 2δ[n-1]+ 3δ[n-2]+ 4δ[n-3

0≤ n ≤ N-1
otherwise

x[n]= 1
=0

0 ≤ n ≤ 0.5 N-1
0.5 N ≤ n ≤ N-1
otherwise

x[n]= 1
= -1
=0

فحس ننب ] y[n]=x[n]*x[nاب ننني هن ا ننلف ف ئئ ن بع س ن ةون م ع ن يهس ن عد ن ف اب د ننإل .N
ح ل ف اب د ف يت ئه  N/4ا N/2ا.N
 -12ف ب ف ئئ بع ] x[nئ يل:
إل موجبنإل ،اي نم اممن في ف اب دنإل ف ه نرب

ح ل ي م امم في ف اب دإل ف ه رب
س بإل ه ف ئئ بع ].y[n]=x[n]*x[n
 -13ف ن ب فشاب ل ننإل ف تأل ننإل ف ئ ننإل ف ننيت ننف هح ن فخنظ ننإلy[n]+2y[n-1]+y[n-2]=x[n] :
ح ث  y[n]=0ةف م  nف س بإل:
ه -فحسب ] y[nإ ف نت ].x[n]= δ[n
 فحسب ] y[nإ ف نت ].x[n]= u[nج -فحسب ] y[nإ ف نت ].x[n]= u[n]-u[n-2
ل -م اد فسئ بإل ف ع مإل ] h[nهللف ف دظ يف.
ان -م اد فسئ بإل فخلطو ] S[nهللف ف دظ يف.
ا -اف ابئم هن الف ف دظ يف مسئمأل
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

 -14فس ننئ بإل ف عن ن مإل خحن ن فخنظ ننإل ا نند ، h[n]=2-nu[n] :فحس ننب افيس ننم خ ننألج ا ننلف
ف دظ ن يف ] y[nإ ف ن ن ف ن خف ] .x[n]= 2δ[n]+ 4δ[n-1]+ 4δ[n-2اننف اننلف ف دظ ن يف
مسئمأل اف الف ف دظ يف سبب
 -15فسن ننئ بإل ف ع ن ن مإل خح ن ن فخنظ ن ننإل ان نند ،h[n]=3(0.25)-nu[n-1] :ان ننف ان ننلف ف دظ ن ن يف
مسننئمأل اننف اننلف ف دظ ن يف سننبيب اننف ف دظ ن يف م ن ف دننوع ف ن ال ف طننوو هيف ف ن ر ن ال،
 FIRهيف IIR
 -16ه ئب ماب ل إل فالسئ بإل ف ع م إل ف ةع إل ألنظ إل فشأل بإل فشولنحإل ه تنةف ( -3
.)16

تةف ( .)16-3

 -17فحسب فالسئ بإل ف ع م إل ف ةع إل عدظن يف فشولنح ه تنةف (  )17-3إ ف ننت
ف ئ إل:
فالسئ بإل ف ع م إل ألنظ إل ف تألع إل ابطأ مل اب
]h1[n]= δ[n-1]+ 3δ[n
]h2[n]= δ[n-2]+ 2δ[n
]h3[n]= 6δ[n-6]+ 7δ[n-4]- 3δ[n-1]+ δ[n

تةف ( .)17-3
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فشاب جلإل ف أل إل ت يف

فبألفا م ف اب اى

 -18ف ئب بألجم  MATLABشألسم ف افو δ[n] :ا ] u[nا ] .nu[nفيسم  100ع دإل م
ف ئ بع.
 -19ف عب فشس ع  helpا ابألف ععأ ف افو  sawtoothا squareافيسم  100ع دنإل من
ف لف إل.
ف مده باب ف ئابألف ععأ ماب م
 -20فس ننئا يف ف ن ن  MATLABألس ننم  50ع د ننإل من ن فجل ننزء فحلم م نند افجل ننزء ف ئا ع نند ع ف ننإل
.1.5e(-0.3+jπ/3)n
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الفصل الرابع
تحويل Z
Z Transform

 1-4مقدمة

ي أن
إن عملية حتويل أي إشا ا ا ا ا ا ا نط ق خر م إا خر م ت ا ق جدملي ث ن مة
عملية الختق ل ابإلش نط إا جنر م جل ي يتيح جلمستخ م جتداف على جكثري ق و ص
إلشا ا ا ا ا ا ا ا نط جيت ال ميك جتداف علي ا يف جنر ا م  ،لم م ا أخاار ميك إ ام جكثري ق
جدملي ث على إلشا ا ا ا ا ا ا نط ى يف جنر م جل ي ق ن ال ميك إ اؤ إلشا ا ا ا ا ا ا نط يف
جنر م  ،ل .بد ذجك ميك إن ع إلش ا ا ا ا ا ا نط إا خر ق  ،ل .ق قثل حتويل ن م إا
و يف ص ا ا ا ااون ر جثل ية ميك أن ختد قل قدر ابجص ا ا ا ااونط جثل ية خس ا ا ا اات ي ق
ثلجم ي
جكثري ق و ص ا اار و يف ذه جص ا ااونطم بد ذجك ميك إن عر إا ص ا ااون ر جس ا ا ا لة قاط
أ اى.
يف جتد قل قع إلش ا نث جاقمية .ذ جتحويل ميك
حتويل  Zق جتحويالث جش ا ريط
جنظا إجير على أخر جة ع قة جتحويل فونيا جذي س اان نس اار يف ج ص اال جق دم .بتحويل أي
إش نط إا جنر م  Zميك دن سة قسلك قع جرتدد م و حل ل يف حتويل فونيا .بتحويل
س ا ا اات بة أي خظ م إا جنر م  Zميك حت ي أص ا ا ا ا ن أقر ب جنظ م ق مث ميك حت ي
ل جنظ م قسا ااتقا أم ال .ق دنسا ااتن اذ جنظ م سا ااناى أخر يك م ق حتويل البالس يف
،خظمة جتن ظايةم م ن حتويل البالس يستخ م يف ل ند دالث جت ضلية فإن حتويل
 Zيسا ا ا ااتخ م يف ل ند دالث ج اقية  .difference equationsاب تص ا ا ا ا ن إن حتويل  Zأد ط
يف حتليل صميم ،خظمة جاقمية.
ق مة

أ.د .حمم با يم جد ى

2-4

ند جلة جاقمية جإلش نث

حتويل Z transform ،Z

حتويل ، Zي ت بع ] x[nياقز جر ابجاقز

)X(Z

يدرى ابجدالقة جت جية:

()1-4

n

 x[n]Z

n  

ي  Zقتغري قا ب  complexميك جتدبري عنر أب
()2-4
()3-4
()4-4



=)]X(Z)= Z(x[n

جصون جت جية:
)Z= Real(z) + Imaginary(z
Z= rejw

)Real(z)= rcos(w), Imaginary(z)=rsin(w

صااونط نتغري  Zيف ند دجة ( )2 -4ساامى جصااونط جك ن يزية cartesianم صااون ر يف ند دجة
( )3 -4س اامى جص ااونط جقربية polarم ي  rي قق ن نتغري  wي جس اااعة جز ية
جر.
يف ند دجة ( )1 -4ميك حلص ااول على حتويل فونيا ق حتويل  zابجتدويض ع  zبص ااون
جقربية م يلي:
()5-4

e  jwn

n



 x[n]r

x(re jw ) 

n  

بوضع  r=1يف ند دجة جس بقة حنصل على حتويل فونيا م يلي:
()6-4

 jwn



 x[n]e

n  
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x(e jw ) 

ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

ذه ي صا ااونط حتويل فونيا م سا ااناى يف ج صا اال جق دم .أي أن حتويل فونيا و خ سا اار
حتويل  Zحمسواب على د اط جو طم .r =1
حتويل ، Zي ت بع ) x(zيكون جر قنرقة ق نب  .region of convergenceقنرقة جتق نب
ذ جتحويل أ يؤ ل إا قيمة حم دط.
ي جمموعة قيم  zيف نسا ااتوى  zجيت يتق نب عن
ااذ يدأ أن قق ا ن موع نو ود يف ند ا دجااة ( )1 -4جيااب أن يؤ ل إا ميااة حما دطم
ميك جتدبري ع ذجك ابند دجة جت جية:
()7-4



n



 x[n]Z

n  

ذ و ش ا اااة قنرقة جتق نب .قنرقة جتق نب كون ع دط يف ص ا ااونط لق ث د اية ول
خقرة ،صل يف نستوى  zنا بم ميك جتدبري ع ذجك م يلي:
Rx-<|z|<Rx+

ذ يدأ أن قنرقة جتق نب كون لقة خصا ا ا ا ا ا قرا | |zيرت ح بني جقيمة  Rx-جيت ق
نمك أن كون صا ا ا ا ا ا ام جقيمة  Rx+جيت ق نمك أن ق نب ن الهن ية ال سا ا ا ا ا ا ي .
حتويل  zمية حتليلية  analyticalقستماط قدافة عن مجيع جنق ة د ل قنرقة جتق نب.
مثال  :1-4س ا ا ا ا ا ا ب حتويل  Zجتت بع خلروط ] .u[nحتويل  Zاذ جتت بع ميك

ت بتر م

يلي:
()8-4

∞≤|, 1≤|Z

1
1  Z 1



  Z n 
n 0

n



 u[n]Z

Z (u[n])  u ( z ) 

n  

يف ند دجة ( )8 -4عن ق  z=1فإن ) 1/(1-zس ا ا ا ى ق الهن ية ذه جقيمة جلمتغري  zخقول
علي أهن قرب poleم أي أن جقرب يف نس ا ا ااتوى  zو قيمة  zجيت ص ا ا اابح عن ج جة
س ا ا ا ا ى ق الهن ية .بن جرايقة خداف جص ا ا ا ا ا  zeroيف نسا ا ا ااتوى  zعلى أخر قيمة  zجيت
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

ص اابح عن ج جة س ا ى ص ا ا م س اايكون جن الق ثري ع أقر ب أص ا ن أي د جة
ذ ج صل.
فيم بد
يف ند دجة ( )8 -4جو ب أان بقيمة ( z=0خقرة ،صاال يف نسااتوى  )zم يف شااكل 1-4
فااإخاار قع قدط قيمااة  zفااإن قق ا ن ) u(zيف ند ا دجااة ( )8 -4يزد د ذجااك ،خن ا قع قدط z
خقرتب ق قرب ند دجة .جذجك فإن ننرقة جيت كون في قيمة  z<1ال صاالح ،ن كون
نج د اط جو ط ( )z>1فإخر قع قدط  zفإن قق ن )u(z
قنرقة ق نب أب  .جو ا ن
يقل ابستمانم جذجك فإن ننرقة نج د اط جو ط يف نستوى  zدترب قنرقة ق نب اذه
ج جة م يف شكل .1-4

شكل  1-4قنرقة ق نب نث ل .1-4

مثال  :2-4سا ا ا ا ا ا ا ب حتويل  Zجلتت بع ] .x[n]=anu[nحتويل  Zاذ جتت بع ميك

ت بتر

م يلي:
()9-4

1
Z
∞≤|, |a|≤|Z

1
Z a
1  aZ





n 0

n  

 a nu[n]Z n   a n Z n 
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Z ( x[n])  X ( z ) 

ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

ابنقا نخااة ابنثا ل  1-4فااإن ااذ جتتا بع س ا ا ا ا ا اايكون جاار قرااب عنا
ستكون نج ج اط جيت خص قرا يس ى .a

z=a

قنرقااة جتقا نب جاار

مثال  :3-4س ب حتويل  Zجلتت بع ] .x[n]=-bnu[-n-1ذ جتت بع ت بع يس ني م أي
أخر قو ود أ قداف جقيم  nجس ا ا ا ا ا جبة فق ختي ة ود ت بع خلروط ] u[-n-1فير .حتويل
اذ جتت بع ميك ت بتر م يلي:




m 0

m 1

  ( z / b) m 1   ( z / b) m

()10-4

1

n

) (b / z

n  

1

ذ جتت بع جر قرب عن
م يف شكل .2-4



X ( z )    b n u[n  1]Z n    b n Z n 
n  

||Z|<|b

z=b

Z

n  

1
Z

=1 
1 z /b Z  b

قنرقة جتق نب جر ي ننرقة د ل د اط خص ا ا ا ا ا قرا

شكل  2-4قنرقة ق نب جتت بع جيس نى

b

نث ل .3-4

مثال  :4-4س ا ا ا ا ب حتويل  Zجلتت بع ] .x[n]=anu[n]-bnu[-n-1ذ جتت بع و جمموع
جتت بدني جس ا ا ا ا بقني .بن خلرو ث جس ا ا ا ا بقة ميك جتدويض يف قد دجة حتويل
جن ية سنحصل على ند دجة جت جية:
Z
Z

Z a Z b

()11-4
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Z

ي يف

X (Z ) 

ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

م نأين فإن قنرقة جتق نب يف نث جني جس ا ا ا ا بقني ي نج د اط خص ا ا ا ا قرا  aجلت بع
جيميينم د ل د اط خص ا ا ا ا قرا  bجلتت بع جيس ا ا ا ا ني .جذجك فإن قنرقة جتق نب جن جتة
س ا ا ا ا ا ااتكون ق ع قنرقيت جتق نب جلتت بدني جسا ا ا ا ا ا ا بقني .جذجك إذ خ  a>bفل تق ع
قنرقت جتق نب ج يكون ن ك قنرقة ق نب جلتت بدني م يف شكل 3-4م أق إذ خ
 a<bفسا ا ا ااوف تق ع قنرقت جتق نب سا ا ا ااتكون قنرقة جتق نب جكلية ي جكدكة جن جتة
ق ق ع ننرقتني م يف شكل .4-4

شكل  3-4قنرقت جتق نب غري نتق دتني

نث ل .4-4

شكل  4-4قنرقت جتق نب نتق دتني جلمث ل .4-4
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

بصونط ع قة فإن شاة جتق نب سندي ت بتر ن قاط اثخية م يلي:
()12-4



n



 x[n]Z

n  

يف ند دجة جسا ا ا بقة قع قدط  nفإن  z-nتن قص قيمت م ب اض أن  x[n]=anفإخر قع قدط
 nفإن ] x[nس ا ااتزد د قيمت  .جذجك فإخر جكي خض ا اام ق نب موع يف ند دجة ()12 -4
فإن قد ل خقص ن  z-nجيب أن يكون أساع ق قد ل قدط  anيتم ذجك إذ ن | |Zأ رب
ق | |aذ و شاااة جتق نب جلتت بد ث جيمينية .إذ ن جتت بع يس ا نقم أي أن  nس ا جبةم
فإن  z-nسا ااتزد د ،ن  nس ا ا جبةم ب اض أن x[n]=bnم فإخر قع قدط  nجس ا ا جبة سا ااتتن قص
] .x[nجذجك فإخر جكي خض ا ا ا ا ا اام ق نب موع يف ند دجة ( )12 -4فإن قد ل قدط z-n
جيب أن يكون أقل ق قد ل خقص ا ا ا ا ا ن  bnيتم ذجك إذ ن | |Zأص ا ا ا ااغا ق | |bذ و
شاة جتق نب جلتت بد ث جيس نية م نأين يف ،قثلة جس بقة.
ق ذجك خنلص أن حتويل  Zعلى ر جدموم جيب أال حيتوى أي قرب يف قنرقة جتق نب
جيب أن يكون د جة قتصا ا االة ا مجيع جت ضا ا ااالث يف ذه ننرقة و م نأين سا ا اايكون
نج د اط خص قرا يس ى أ رب قرب إذ ن جتت بع مييني م ستكون قنرقة جتق نب
د ل د اط خص ا ا قرا يس ا ا ى أصا ااغا قرب إذ ن جتت بع يس ا ا نقم أق إذ ن جتت بع
مييني يس ا نق فإن قنرقة جتق نب سااتكون دكة حم دط أب رب قرب جلتت بع جيميين أصااغا
قرب جلت بع جيس ا ا ا ا ني على أن يكون أ رب قرب جلتت بع جيميين أصا ا ا ااغا ق أصا ا ا ااغا قرب
جلتت بع جيسا ا ا ا ا ا ا ني إال فإخر ج كون ن ك قنرقة ق نب .ش ا ا ا ا ا ااكل ( )5 -4يبني جثالث
الث جس بقة يف جة ود أ ثا ق قرب.
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أ.د .حمم با يم جد ى

 3-4خواص حتويل

ند جلة جاقمية جإلش نث

Z

س ا ا ا ا اانق م يف ذ جلزم بدض و ص حتويل  Zد ن إثب ث ا ذجك جسا ا ا ا ا ا وجت خشا ا ا ا ا ا ع
جق نىم على أن حي ل يف ذه إلثب اتث بن سر ذجك ق ند دجة ،صلية جلتحويل.
خاصية اخلطية

Linearity
)Z{ax[n] + by[n]}= aX(z) + bY(z

شكل  5-4أشك ل خمتل ة جتق نب حتويل .z

حتوياال  Zموع ت ا بدني يسا ا ا ا ا ا ا ا ى جمموع جتحوياال جكاال ق جتت ا بدني على ا ه .خر ا م
جتق نب يف ذه حل جة يس ى ق ع قنرقيت جتق نب خل صة بتحويل ل ت بع.
خاصية اإلزاحة

Shifting
𝑛0

)𝑍(𝑋 𝑍 = ) 𝑍(𝑋[𝑛 + 𝑛0

حتويل  Zجتت بع قزح مبق ن  n0يسا ا ا ا ى حتويل  Zجلتت بع ،ص ا ا االي قض ا ا ااا اب يف 𝑛 𝑍 .خر م
جتق نب ال يتغري ع خر م جتق نب ،صلي.
0

خاصية الضرب يف تتابع أسى
n

)Z(a x[n])=X(Z/a
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

ذ يدأ وسيع أ ضييق ل نستوى  Zمبق ن  .aل أص ن أقر ب جنظ م ضاب يف
جكمية  aيتم وسيع د خر م جتق نب بن جكمية.
خاصية الضرب يف

n

) dX ( Z
dZ

بن

Z (nx[n])   Z

خر م جتق نب جلتت بع ].x[n

خاصية االلتفاف يف النطاق الزمين

Convolution
)Z{x[n]*y[n]}=X(z)Y(z

ااذه ق خلو ص ن مااة  ،ثا س ا ا ا ا ا ااتخ ا ق ا  .حتوياال  Zجلم موع الجت ا يف جتت ا بدني يف
جنر م جزقين يسا ى صاال ضاااب حتويل  Zجكل ق جتت بدني .أ ي ان يكون ق جصاادب
سا ا ا ا ب موع الجت يف جتت بدنيم يف ذه حل جة يتم سا ا ا ا ب حتويل  Zجكل ق جتت بدني
على ه ضاهبم م مث يتم س ب حتويل  Zجدكسي جن ج جضاب جذي سيس ى موع
الجت يف جلتت بدني .قنرقة جتق نب جن جتة سا ا ا ا ااتكون ق ع قنرقيت جتق نب جتحويل ل ق
جتت بدني.
خاصية االلتفاف يف النطاق
نظرية القيمة االبتدائية
ب اض أن

)X(Z

Z

1
X (v)Y ( z / v)v 1dv

Cz
2j

ي حتويل  Zجلتت بع

]x[n

جسبيب فإخر ميك

Z {x[n]. y[n]} 

ت بة جنظاية جت جية:

) x[0]  Lim X ( Z
z 

نظرية القيمة النهائية
ب اض أن ) X(Zي حتويل  Zجلتت بع ] x[nجسبىب نستقا فإخر ميك
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ت بة جنظاية جت جية:

ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

 z  1 

Lim x[n]  Lim
 X ( Z )
n
z 
 z 


 4-4حتويل  Zلبعض التتابعات املعروفة

ل  1-4يبني حتويل  Zجبدض جتت بد ث جبسا ا ا اايرة جيت ميك سا ا ا ااتخ ق قع و ص
حتويل  Zجيت س اابق ذ ا يف س ااتنت ج حتويالث  Zجتت بد ث أ ثا دقي  .بدض جتحويالث
ق قبل جبدض آل ا ميك جت نيب على ستنت ر.
نذ ونط يف جل ل مت ستنت
ل  1-4حتويل  zجبدض جتت بد ث جبسيرة
منطقة التقارب

حتويل

Z

1

]δ[n

جدينة جو ط

|Z|>1
|Z|<1
||Z|>|a
||Z|<|b
||Z|>|a

)Z/(Z-1
)Z/(Z-1
)Z/(Z-a
)Z/(Z-b
aZ/(Z-a)2

]u[n
]-u[-n-1
]anu[n
]-bnu[-n-1
]nanu[n

خلروط

||Z|>|a

aZ(Z+a)/(Z-a)3

]n2anu[n

aZ(Z2+4az+a2)/(Z-a)4

]n3anu[n

z sin w
z  2 z cos w  1

]sin(wn) u[n

ل نستوى

|Z|>1

التتابع

Z

2

|Z|>1

z 2  2 cos w
z  2 z cos w  1

جتت بع ،سى

جتت بع جليىب

]cos(wn) u[n

2

|Z|>1

z
( z  1) 2

]n u[n

|Z|>1

)z ( z  1
( z  1) 3

]n2u[n

|Z|>1

)z ( z 2  4 z  1
( z  1) 4

]n3u[n
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ت بع نرلع

أ.د .حمم با يم جد ى

 5-4حتويل  Zالعكسي

ند جلة جاقمية جإلش نث
Inverse Z transform

إذ ن ج ين حتويل  Zجتت بع قدني قنرقة جتق نب جرم فم و جتت بع ،ص ا ا ا ا ا االي؟ ذ ق
س ا ا ااناه يف ذ جلزم .ن ك أ ثا ق ايقة جلحص ا ا ااول جتت بع ،ص ا ا االي مبدافة حتويل  Zاذ
جتت بع.

 1-5-4ابستخدام تكامل كوشي Cauchy integral

خظاية وشااي حت د قيمة جتك قل على أي قس ا ن قغلق حيتوى خقرة ،صاال يف عك
عق نب جس عة ابند دجة جت جية:
1 fork  0

()13-4

 0 fork  0

جت ه

1
Z k 1 dz 

2j

ند دجة ،صلية حلس ب حتويل  Zسندي ت بت قاط اثخية م يلي:
n

n 

 x[n]Z

X (Z ) 

n  

بضا ا ا ا اااب ايف ند دجة جس ا ا ا ا ا بقة يف ) (Zk-1/2πjجتك قل على قس ا ا ا ا ا ن قغلق حيتوى خقرة
،صل د ل قنرقة ق نب جتحويل حنصل على ند دجة جت جية:

1
1
1 
k 1
 n  k 1
X
(
Z
)
Z
dz

x
[
n
]
Z
dz


 x[n] Z nk 1dz
2j 
2j  n
2j n

()14 -4
يف ند دجة ( )14 -4جتك قل نو ود يف أقصا ا ا ااى ميني ند دجة يس ا ا ا ا ى ص ا ا ا ا ا بد جنظاية
وشي عن ق يكون ،س  –n+k-1=-1جذي يؤ ل إا n=kم أي أن جراف ،مي سيكون
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

جر قيمة فق عن ق  n=kس ا ا ا ا اايكون ص ا ا ا ا ا ا ا جلميع قيم  ، nاى .على ذجك ميك
ند دجة ( )14 -4جت يل:

ت بة

1
]X ( Z ) Z n 1 dz  x[n

2j

()15-4

اذه ندا دجاة ثال حتويال  Zجدكس ا ا ا ا ا ااي يا أهنا درى جتتا بع ] x[nمبدافاة حتويال  Zجارم
) .X(Zذه جرايقة يف جد دط كون صا ا ا اادبة السا ا ا ااتخ م ختي ة ود جتك قل جذي يكون
غ جب ك قال قدق .
 2-5-4طريقة الكسور اجلزئية Partial fraction expansion

يف جد دط يكون حتويل  Zيف صا ااونط د جة ق بس ا ا قق م ميك حتليل قق ق أ ضا اادر يف
صااونط قق ديا ق ج ن ة  ،ا أ جث خية .بد ذجك ابسااتخ م جكسااون جلز ية ميك فصاال
ذه نق ديا جتكون يف ص ااونط جمموع قق ديا ب ال ق ص ااونط قض ااا ب قق ديا .ذه نق ديا
جبساايرة ميك حت ي حتويل  Zجدكسااي ا بس ا وجة م سااناى .عموق م حتويل ، Zي د جة
ميك ضدر على جصونط جت جية:
) P(Z
) D( Z

()16-4

X (Z ) 

ي ا اال ق ) D(Z) P(Zثريط ا د  polynomialيف نتغري  .Z-1إذ ا خ ا دن ااة
جبس ا ا ا  Mيف ند دجة ( )16 -4أ رب ق دن ة نق م  Nأ س ا ا ا ي م فإخر يف ذه حل جة
يتم قسمة جبس على نق م إع دط ضع ند دجة ( )16 -4على جصونط جت جية:
()17-4

) P1( Z
) D( Z



r

M N

 Z
r

يا دن ااة ثريط حلا د ) P1(Zأقاال ق دن ااة ثريط حلا د ).D(Z
جكسا ) P1(Z)/D(Zيسمى سا سليم  .properيف جد دط يكون حتويل Z
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X (Z ) 

r 0

ااذه حلا جااة فااإن
سا سليم ال

ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

حيت ج جدملية جقسمة ميك أن يكون نق م ) D(Zيف صونط أقر ب  polesبسيرة .سنداف
بد قليل قدأ جقرب جصا ا ا ا ا ا ا ا جك قب ي جقرب و قيمة  Zجيت كون عن ج جة
) X(Zس ى ق الهن يةم جص ا و قيمة  Zجيت كون عن ) X(Zس ى ص ا .يف ذه
حل جة ميك ت بة قد جة ) X(Zم يلي:
()18-4

) P( Z
) (1  a1 Z )(1  a2 Z 2 ).....(1  a N Z N
1

X (Z ) 

ابستخ م خظاية جكسون جلز ية ميك ضع ند دجة ( )18 -4على جصونط جت جية:
N

pr
1
) r 1 (1  a r Z

X (Z )  

()19-4
ي

جكمية  prاثبتةم سمى جب قي

residue

درى ابند دجة جت جية:

()20-4

z  ar

) pr  (1  ar Z 1 ) X (Z

اال ققا ن ق جمموعااة نقا ديا نو ودط يف ندا دجااة ( )19 -4عبا نط ع حتوياال  Zجتتا بع
أس ا ا ا ا ا ااى مييين قنرقة جتق نب جر ي | |Z|>|anم نأين سا ا ا ا ا ا ا بق م على ذجك فإن حتويل Z
جدكسي جلمد دجة ( )19 -4ميك ت بتر م يلي:
N

]x[n]   p r (a r ) n u[n

()21-4

r 1

مثال  :5-4ب اض أن حتويل ، Z

جتت بد ث يدرى ابجدالقة جت جية:

)z ( z  2
1  2 z 1

) ( z  0.2)( z  0.6) (1  0.2 z 1 )(1  0.6 z 1
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X (Z ) 

ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

ابس ا ا ااتخ م جكس ا ا ااون جلز ية بتربيق ند دجة ( )19 -4ميك
جصونط جت جية:

p1
p2

1
(1  0.2 z ) 1  0.6 z 1

()22-4
ي

لق

ت بة ند دجة جس ا ا ا ا بقة على

p1

X (Z ) 

 p2يتم س بر بتربيق ند دجة ( )20 -4م يلي:
1  2 z 1
 2.75
(1  0.6 z 1 ) z  0.2



z  0.2

) p1  (1  0.2 z 1 ) X ( Z

1  2 z 1
) p2  (1  0.6 z ) X ( Z

 1.75
z  0.6
(1  0.2 z 1 ) z  0.6
1

على ذجك ف ند دجة ( )22 -4ميك
()23-4

ت بت

م يلي:
2.75
1.75

1
) (1  0.2 z ) (1  0.6 z 1

X (Z ) 

ل ق نق ني يف جراف ،مي ق ند دجة ( )23 -4عب نط ع حتويل  Zجتت بع أس ا ا ا ا ااى
قدا ف م نأين سا ا ا ا ا ا ا بق م يف ل 1-4م على ذجك ميك ت بة جتت بع ] x[nم
يلي:
]x[n]=2.75(0.2)nu[n] – 1.75(0.6)nu[n

ق نمك أن يكون أي قرااب يف ند ا دجااة جد ا قااة ( )19 -4جاار دن ااة أعلى ق جا ن ااة
ذه حل جة خدي ت بة جصونط جد قة جلمد دجة ( )19 -4م يلي:
،ا
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ند جلة جاقمية جإلش نث
X (Z ) 

 حمم با يم جد ى.د.أ

N L

L
qs
pr



1
1 s
r 1 1  a r z
s 1 (1  bz )

)24-4(
:درى ابجدالقة جت جية



1
d Ls
qs 
(1  bz1 ) L X (Z )
Ls
1 L  s
( L  s)!(b) d ( z )



:جدكسي جل جة جت جية
X (Z ) 

ي

)25-4(

z b

Z

qs

 أ سب حتويل:6-4 مثال

z2  z
( z  0.5) 3 ( z  0.25)

:ابستخ م خظاية جكسون جلز ية ميك ضع ند دجة جس بقة على جصونط
X ( z)
z 1
p11
p12
p13
p2





3
2
3
Z
( z  0.5) ( z  0.25) ( z  0.5) ( z  0.5) ( z  0.5) ( z  0.25)

:) م يلي25 -4( س هب بد جلمد دجة
p11 

1 d 2  z 1 
 80


2! dz 2  z  0.25  z  0.5

p13 

z 1
6
z  0.25 z  0.5

جثو ب يف ند دجة جس بقة ميك
p12 

d  z 1 
 20


dz  z  0.25  z  0.5

p2 

:م يلي

z 1
( z  0.5)3

X(Z)

ت بة

 80
z  0.25

على ذجك ميك

80z
20z
6z
80z



2
3
( z  0.5) ( z  0.5)
( z  0.25)
( z  0.5)
80
20
6
80


 2

1
1 2
1 3
(1  0.5 z ) z (1  0.5 z )
z (1  0.5 z )
(1  0.25z 1 )

X (Z ) 
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ي

أ.د .حمم با يم جد ى

على ذجك ميك

ت بة

ند جلة جاقمية جإلش نث

م يلي:

]x[n

]x[n]=80(0.5)n u[n] – 20n(0.5)n-1u[n] + 6n(n-1)(0.5)(0.5)n-2 u[n] – 80(0.25)n u[n

حيتوى  MATABعلى بدض  ،قا ( )M filesجيت ميك هب سا ا ا ا ا ا ا ب جكس ا ا ا ا ا ااون جلز ية
س ب حتويل  Zجدكسي سنتكلم ع ذه  ،قا يف هن ية ج صل.

 3-5-4طريقة القسمة املطولة

Long division method

أب ذ حتويل ، Zي ت بع حنص ا ا ا اال على قتت بدة يف  Z-1ي  Z-nق بل حتويل  Zجلما بة
د يف نتغري Z-n
ق جتت بع .جدك ق ذجك ص ا ااحيح أيضا ا ا م فإخر إذ ن ج ين ثريط
فإهن ثل حتويل  Zجتت بع قدني ] .x[nجسا ا ا ا ااؤ ل و إذ ن حتويل  Zقدرى يف صا ا ا ا ااونط د جة
سا ااية فكي خض اادر على ص ااونط ثريط د يف  .Z-1يتم ذجك ع ايق جقس اامة نروجة
م يف نث ل جت يل:
n

مثال  :7-4أفرتض أن

)X(Z

ي حتويل  Zجلتت بع ] x[nسنستخ م ايقة جقسمة نروجة

حلس ب ] x[nمبدلوقية ).X(Z
1  2 z 1
1  0.4 z 1  0.12z  2

()26-4

X (Z ) 

تم قسمة جبس على نق م م يلي:
…… 1 + 1.6Z-1 – 0.52Z-2 + 0.4Z-3 – 0.2224Z-4 +
1+2Z-1
1+ 0.4Z-1-0.12Z-2
1.6Z-1 +0.12Z-2
1.6Z-1 +0.64Z-2 -0.192Z-3
-0.52Z-2 +0.192Z-3
-0.52Z-2 -0.208Z-3 + 0.0624Z-4
0.400Z-3 - 0.0624Z-4
0.400Z-3 + 0.1600Z-4 -0.0480Z-5
- 0.2224Z-4 +0.0480Z-5
………………………
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-2

-1

1+0.4Z -0.12Z

ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

ق ختي ة عملية جقسمة نروجة خاى أن:
…… X(Z)=1 + 1.6Z-1 – 0.52Z-2 + 0.4Z-3 – 0.2224Z-4 +

بذجك ميك

ت بة

]x[n

م يلي:

…… x[n]=δ[n] + 1.6δ[n-1] – 0.52δ[n-2] + 0.4δ[n-3] – 0.2224δ[n-4] +

أ جتت بع ]:x[n
] … … x[n]=[1 1.6 -0.52 0.4 -0.224

 6-4أقطاب وأصفار النظام يف

املستوى Z

جق ا ذ اان ق قباال أن جقرااب ، poleي د جااة و قيمااة  Zجيت كون عنا ا قيمااة ج ا جااة
س ى ق الهن يةم أق جص ا  zeroف و قيمة  Zجيت كون عن قيمة ج جة س ى ص ا.
أي د جة سا ا ااو م خ ذه ج جة عب نط ع إش ا ا ا نط د ل جنظ م أ إش ا ا ا نط اج ق خظ م أ
ىت ست بة أي خظ مم ميك ت بت على جصونط جد قة جت جية:
ذه ج جة ميك جتدبري عن ابند دجة جت جية:
()27-4

)X(Z)=P(Z)/D(Z

k ( z  z1)( z  z 2)( z  z 3)........
( z  p1)( z  p 2)( z  p3)........

X (Z ) 

يف ند دجة جسا ا بقة جثو ب  ... z3 z2 z1س اامى أصا ا ن ج جة )X(Zم جثو ب
 .... p3 p2س اامى أقر ب ذه ج جةم أق جث ب  kفيس اامى قد قل جتكبري
 factorاذه ج جة.
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p1
gain

ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

نسااتوى  Zو قسااتوى ثل فير ل قيمة جلمتغري  Zبنقرة على ذ نسااتوى .رون ،فقي
و جقيمة حلقيقية  realجلمتغري Zم رون جاأس ا ا ا ا ا ااي و جقيمة جتخيلية  imaginaryجلمتغري
 .Zعلى ذ نسااتوى ياقز جلقرب ابحلاف  Xجلصا ا ابحلاف  .Oشااكل  6-4يبني ثيل
نتغري ) X(Zيف ند دجة ( )28 -4يف صونط أقر ب أص ن على نستوى .Z
()28-4

)z 2 ( z  1.2)( z  1
X (Z ) 
)( z  0.5  j 0.7)( z  0.5  j 0.7)( z  0.8

شكل  6-4أقر ب أص ن ند دجة ( )28 -4يف نستوى .Z

ج اط نوضاحة يف شاكل  6-4ي د اط جو طم أي أن خصا قرا و جو طم د اط
جو ط س ا اايكون ا ش ا ا ا ن بري عن ق ختكلم ع س ا ااتقان ،خظمة بد قليل .ند دجة (-4
 )28م جش ا ا ااكل ا صا ا ا ا ان قنربق ن على خقرة ،ص ا ا اال ختي ة ود  z2يف بسا ا ا ا
ند دجة .ن ك أيض ا ا ص ا ا ا عن  z=-1ت ا عن  z=1.2ل ق ذي جص ا ا اي قيقي
جذجك ف م يقد ن على رون ،فقي م يف ش ا ا ا ا ا ااكل  .6-4ند دجة ( )28 -4ا ثالثة
قرب قيقي عن  z=0.8جقرب ن آل ان قا ب ن قرت فق ن م  ،ل عن
أقر ب أ
 z=0.5-j0.7آل ا عن  .z=0.5+j0.7قو ض ا ا ا ااع ،قر ب ،ص ا ا ا ا ن يف ش ا ا ا ااكل 6-4
قايبية جيس دقيقةم ى جلتوضيح فق .
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى
 1-6-4استقرار النظام الرقمي يف املستوى Z

عن ق يكون ج ين د جة ختق ل أ جدبون ، transfer functionي خظ م ب الجة نتغري  Zفإخر
ميكنن قن س ا ا ا ا ا ااتنت ج بدض حلق ق ن مة ع ذ جنظ م أ ل ذه حلق ق ي ل ذ
جنظ م قستقا أم ال ؟ فرتض أن د جة جدبون جنظ م ق درى ابجدالقة جت جية :
) Y (Z
1

)X ( Z ) ( z  a

()29-4

H (Z ) 

ي ) H(Zسا ا ا اامى د جة جدبون أ د جة جنظ م system functionم ) Y(Zي قد دجة خلاجم
) X(Zي قد دجة ج ل ل ذه ج ل قدرب عن يف نسا ااتوى  Zي ذ جنظ م جر
قرب عن  .z=aبضاب جرافني يف جوسرني يف ند دجة جس بقة حنصل على:
أب ذ حتويل

Z

)zY(Z)-aY(Z)=X(Z

جدكسي جلمد دجة جس بقة حنصل على:
ت بت

]y[n+1]-ay[n]=x[n

م يلي:

ذه ند دجة ميك
]y[n]=ay[n-1]+x[n-1
()30-4
حلس ا ا ب سا اات بة جدينة جو ط ( سا اات بة ج فدة أ جص ا ا قة  )impulse responseجلنظ م
جس ا ا بق خضا ااع ]x[n]=δ[nم ب اض أن  y[n]=0جكل قيم  nجس ا ا جبة فإخر ميك س ا ا ب قيم
] y[nجلميع قيم  nب أ ق  n=0ي سنحصل على:
]y[n]=[0, 1, a, a2, a3, a4, ….

ال ظ أن خلاج جسا ا ا ا ا ا ا بق ] y[nو اج جنظ م عن ق ن د لر و عينة جو طم جذجك
فإن ذ خلاج سيكون و ست بة جص قة اذ جنظ م ابجت يل فإن:
()31-4

]h[n]=[0, 1, a, a2, a3, a4, ….
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

يف ند دجة جسا ا ا ا ا بقة س ا ا ا ااتكون |] |h[nق بلة جل مع  summableإذ ن  |a|<1ي يف ذه
حل جة فإن |] |h[nؤ ل إا جص ا عن ق  nؤ ل إا ق الهن ية .ق ذجك خاى أخر جكي يكون
ذ جنظ م قس ا ا ا ااتقا جيب أن يكون جقرب  aأقل ق جو م أي أن جقرب  aيقع د ل
د اط جو ط .ق ذجك ميكنن أن خض ااع ش ااا الس ااتقان جنظ م و أن كون مجيع أقر بر
قدة د ل د اط جو ط .جذجك فإخر ع دط ق يدرب ع أقر ب جنظ م يف جص ا ا ا ا ا ااونط جقربية
(قق ن ية) ب ال ق جصاونط جك ن يزية ،خر يف ذه حل جة يكون قق ن جقرب و بد ه
ع خقرة ،صا اال يف نسا ااتوى  Zيكون ق جس ا ا ل سا ااتنت ج ل جقرب يقع د ل د اط
جو ط (إذ ن قق نه أقل ق جو ) أم ن ابجت يل ل جنظ م قس ا ا ا ا ا ااتقا أم ال.
س ا ا ا ا ااناى بد قليل أن  MATLABميك س ا ا ا ا ااتخ قر حلس ا ا ا ا ا ا ب أقر ب أي د جة نمس يف
نستوى  Zابجت يل ستنت ج ل جنظ م قستقا أم ال.
أص ن د جة جدبون ال ؤثا على ستقان جنظ مم إهن سبب إ ة فق جتت بع جص قة .ميك
إثب ث ذجك بوض ا ااع ) H(Z)=z/(z-aيف ند دجة ( )29 -4س ا ااتنت ج ت بع جصا ا ا قة ] h[nيف
ذه حل جة ي ست أخر ].h[n]=[1, a, a2, a3, a4, ….

 2-6-4حتويل  Zوحتويل فورير
س ا ااناى يف ج ص ا اال جق دم ي ية حتويل أي د جة إا جنر م جرتددي  frequency domainع
ايق حتويل فونيا اذه ج جة .جق نأين س ا ا ا ا ا ا بق أن حتويل فونيا ميك حلص ا ا ا ا ااول علير ق
حتويل  Zبوضااع  Zيف صااون جقربية جتدويض ع قق ن  rابجو جصااحيح م نأين يف
ند دجة ( )6 -4جيت سندي ت بت ن قاط اثخية جت يل:
()32-4

 jwn



 x[n]e

n  
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x(e jw ) 

ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

نتغري  z=rejwميثل خقرة يف نسا ا ااتوى  Zعن خص ا ا ا جقرا  rجز ية  wق رون ،فقي.
ابجتا يل عنا قا  r=1فااإن ااذه جنقرااة قع على د اط جو ا طم بزقدط  wق جصا ا ا ا ا ا ا ا فااإن
ن على د اط جو ط بت م ق جز ية ص ا ىت صل إا جنقرة  π/2مث جنقرة π
جنقرة
مث  3π/2مث جدودط إا خقرااة جب ا يااة ي ا كون جنقرااة ق ا د نث د نط ا قلااة على د اط
جو ط قع غري  wق جص ا ىت  2πم يف شكل .7-4

المستوى z

دائرة الوحدة

شكل  7-4جتدبري ع حتويل فونيا يف نستوى .Z

م سناى أيض عن دنسة حتويل فونيا فإن الست بة جرتددية ج جة قديننة قني
يف جنر م جرتددي كون عب نط ع من ذج قتكانط الست بة جنظ م عن ق تغري  wق ص ا
ىت  .2πااذ يف حلقيقااة و قا نأينا ه نا م إذ أخاار قع اال د نط  2πجلمتغري  wعلى د اط
جو ط يف نستوى  Zفإن ست بة جنظ م جرتددية كان خ س م يف شكل .7-4
ميك سااتخ م ذه خل صااية ( )z=ejwيف نساام ق ياي الساات بة جنظ م جرتدديةم أ نساام
غري قق ن أي د جة قع غري جرتدد  .wس ا ا ا ا ا اانت بع ذجك ق الل نس ا ا ا ا ا اام قاييب جش ا ا ا ا ا ااكل
الست بة جرتددية جلنظ م جت يل:
sampled

z  0.8
z  0.8

()33-4
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

بوضع  z=ejwيف ند دجة ( )33 -4حنصل على ند دجة جت جية:
e jw  0.8
H ( w)  jw
e  0.8

()34-4

بوضع  w=0يف ند دجة ( )34 -4خق عن جنقرة  w=0 r=1يف نستوى  Zم يف شكل
8-4أ خقرة نقم  .1قق ن نت ر ق جص ا  z=0.8إا ذه جنقرة ميك س بر جن أخر
يس ى  1-0.8=0.2قق ن نت ر ق جقرب  z = -0.8إا ذه جنقرة يس ى .1-(-0.8)=1.8
ابجتدويض يف ند دجة ( )34 -4حنصل على قق ن الست بة جرتددية عن ذ جرتدد ()w=0
ى |H(w)|w=0=0.2/1.8=0.111م ذه ثل أ ل خقرة يف قنحأ الست بة جرتددية م يف
شكل 8-4ب خقرة نقم  1أيض  .آلن قع ج نن على د اط جو ط عك عق نب جس عة
م يف شكل 8-4أ فإخن خبتد ع جص ا  z=0.8ابجت يل فإن قق ن نت ر إا خقرة
ج نن على ج اط يزد دم خ جوق قع ج نن فإخن خقرتب ق جقرب جو قع عن
 z = -0.8ابجت يل فإن قت ر إا خقرة ج نن على ج اط يتن قصم ابجت يل فإن قق ن
الست بة |) |H(wيزد د م يف شكل 8-4ب .يستما ذجك إا أن صل خقرة ج نن إا
 w=π/2عن سيتس ى ل ق قت ر جص ا قت ر جقرب يكون قق ن الست بة
 |H(w)|=1ى جنقرة  2يف شكل 8-4ب .قع ستمان ج نن على د اط جو ط يف شكل
8-4أ يستما قت ر جص ا يف جزقدط قت ر جقرب يف جتن قص إا أن خصل إا جنقرة 3
على د اط جو طم عن  w=πيكون قت ر جص ا يف ذه حل جة يس ى 1.8م بينم قت ر
جقرب يس ى 0.2م ابجت يل فإن قق ن الست بة سيكون |H(w)|w=π=1.8/0.2=9م ى
جنقرة  3يف شكل 8-4ب .خستما يف ج نن على د اط جو ط يف شكل 8-4أ إا أن
خصل إا جنقرة  1قاط أ اى قا ن ابجنقرة  4يف شكلي 8-4أ 8-4بم بذجك كتمل
أ ل د نط قلةم بد تكان ذه جدمليةم يكان قنحأ الست بة خ سر يف شكل -4
8ب قاط أ اى .أتيي اذ جكالم سناى بد دنستن جتحويل فونيا أن الست بة جرتددية
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أ.د .حمم با يم جد ى

،ي خظ م نقمي رى اثب
 w=0ىت .w=2π

ند جلة جاقمية جإلش نث

إ ي سيكون عب نط ع كان جن

منوذج الست بة ق

أ

ب

شكل  8-4ستنت ج شكل الست بة جرتددية ق قو قع أقر ب أص ن ند دجة (.)34 -4

أ

ب

شكل  9-4ستنت ج شكل الست بة جرتددية ق قو قع أقر ب أص ن ند دجة (.)35 -4
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

ل غيري قو ضع ل ق جص ا جقرب م على خ رون ،فقي نسم أ سب
قنحأ الست بة يف ل جة .ق ذ جو ن جص ا عن جنقرة  w=0ق ؟ أ ن جقرب
عن جنقرة w=π؟ نسم ننحأ نتوقع يف ل جة .سناى بد قليل ي ية نسم قنحأ
الست بة قب شاط ابستخ م .MATAB
بن جرايقة ميك ق يا قنحأ الست بة ،ي د جةم ل تبع قنحأ الست بة يف
شكل 9-4ب قع ند دجة ( )35 -4جيت تكون ق أص ن فق .
()35-4

)H(Z)=(z5-1)(z2+1

 3-6-4األنظمة الرقمية من الدرجات األوىل والثانية

ع دط خاقز ج ن ة جنظ م جاقمي أبعلى أس أ أعلى دن ة يف د جة جدبون جلمتغري  .Zسناى
يف ج صول جق دقة أن ،خظمة ذ ث ج ن ث جدلي ميك بن ؤ ابستخ م أ ثا ق خظ م
ق ام صميم
ق ،خظمة ذ ث ج ن ث  ،ا أ جث خيةم ذه دترب ايقة ش ريط
،خظمة جاقمية .جذجك سنداض يف ذ جلزم بدض خلو ص ن مة ،خظمة ج ن ة  ،ا
جث خية .جصونط جد قة ج جة عبون أ د جة خظ م ق ذ جنوع ميك ت بت م يلي:
()36-4

z
za

H1 ( Z ) 

()37-4

z2
z2

) z 2  2rz cos  r 2 ( z  re j )( z  re j

H 2 (Z ) 

عن  z=aص ا عن
ي ) H1(Zثل د جة جدبون جنظ م ق ج ن ة  ،ا ا قرب
خقرة ،صل  z=0بينم ) H2(Zفتمثل د جة نا ن أ جدبون جنظ م ق ج ن ة جث خية ا قرب ن
قرت فق ن ل قن م عن خص جقرا rم  ،ل عن جز ية  θجقرب جث ين عن جز ية –θم
ذه ج جة ا ص ا قزد ج عن خقرة ،صل .ون ند دجتني ( )37 -4( )36 -4ل
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

قن ا ص ا أ ص ان عن خقرة ،صل فإن حتويل  Zجدكسي جكل قن م يدرى ت بع
الست بة الخ ف عى أ جص قى ] h[nيب أ ق جدينة .n=0
ابجنسبة ج جة ج ن ة  ،ام شكل 10-4أ يبني ثيل يف نستوى  Zشكل 10-4ب
يبني الست بة جرتددية ا  .خال ظ ق شكل 10-4ب أن قثل ذه ،خظمة سلك
قسلك ناشح ث نن ذط جلرتدد ث ننخ ضة  Low Pass Filters, LPFي أن قق ن
الست بة يكون أ رب ق ميك عن  w=0يتن قص قع قدط  wم يف جشكل ىت يصل
،دىن قستوى عن  .w=πقق ن الست بة جدظمى عن  w=0يزد د لم قرتب جقرب ق
د اط جو طم أي قع قرت ب  aق جو  .لم قرتب جقرب ق د اط جو طم يصبح
ننحأ أ ثا ية أي أن عاض ل  Band Width, BWيقلم لم قرتب جقرب ق
خقرة ،صل يزد د عاض ل قل ية ننحأ .شكل 10-4ب مت نمسر ب اض أن
 . a=0.9عاض ل سنداف جتداي ج قيق جر فيم بد  .ال ظ أن جقرب يف شكل -4
10أ ن يف جل ة جيمأ ق نستوى  Zفحصلن على خظ م يسلك قسلك ناشح ث نن ذط
جلرتدد ث ننخ ضة.

أ

ب

شكل  10-4نستوى  Zالست بة جرتددية جنظم ج ن ة  ،ا م قرب مييين.
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

آلن جو خقلن جقرب إا جل ة جيساى ق نستوى  Zق ل د ل د اط جو ط ق ذ
سيح ث؟ شكلى 11-4أ 11-4ب يبين ن ذجك .ن صلن على قاشح قن ذ جلرتدد ث
جد جية  High Pass Filter, HPFي أن قق ن الست بة كون قيمتر جدظمى عن .w=π
شكل 11-4ب مت نمسر ب اض أن .a=-0.9
ابجنسبة ،خظمة ج ن ة جث خية فإن ثيل يف نستوى  Zسيكون م و قوضح يف شكل
 .12-4جصونط جد قة ند دجة ذ جنوع ق ،خظمة بين ند دجة ( .)37 -4ذه ند دجة
م ذ اان ا قرب ن قرت فق ن عن خص جقرا  rأ مه يو عن جز ية  θآل ا يو
عن جز ية  –θم يف شكل  .12-4عن ق  θ=0ينربق جقرب ن على رون ،فقي حنصل
على قنحأ ست بة قن ذ جلرتدد ث ننخ ضة قثل جة أخظمة ج ن ة  ،ا .قع قدط θ
يبتد جقرب ن ع رون ،فقي م يف جشكل.
قع ج نن على د اط جو ط بت م ق  w=0ىت  w=πفإن قق ن الست بة جرتددية يزد د
قع القرت ب ق جقرب ىت يصل إا قيمتر جدظمى عن ق تح ذى قع خقرة جقرب ق
بد يب أ قق ن الست بة يف جنقص ن .جذجك فإن جرتدد ث جيت ستما ق قثل ذ
جنوع ق ،خظمة ال ي جرتدد ث ننخ ضة ال ي جرتدد ث جد جية جك ذه ،خظمة
كون قنتقية جلرتدد ث جيت ن ذ م جذجك يرلق علي ناشح ث أ ،خظمة نن ذط ل
ق جرتدد ث  .Band Pass Filters, BPFشاة ذه ،خظمة م ذ اان أال ينربق جقرب ن
على رون ،فقي ال يف جن ية نو بة ال جن ية جس جبة .ابجربع قع قدط  rيقرتب جقرب ن
ق حمي د اط جو ط يكون قنحأ الست بة أ ثا ية .شكل  13-4يبني قنحأ
الست بة جقيم خمتل ة ق جز ية  θخص جقرا .r
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

أ

ب

شكل  11-4نستوى  Zالست بة جرتددية جنظم ج ن ة  ،ا م قرب يس ني.

شكل  12-4ثيل أخظمة ج ن ة جث خية يف نستوى .Z
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

شكل  13-4الست بة جرتددية جنظ م ق ج ن ة جث خية عن قو ضع خمتل ة جألقر ب.

 7-4تطبيقات برانمج ماتالب

MATLAB

باانقج  MATLABحيتوى على جد ي ق ج ل جيت تد قل قع حتويل  Zجيت س ا ا ا اانق ق
ن بشيم ق جت صيل خنصح جق نىم ابجذ ب فون جربانقج  MATLABعاض نس ع ط
ط ق ذه ج ل مث ن يذ جرب قج نو ودط يف ،قثلة جت جية جكل د جة.
 helpجكل
 -1الدالة )( :zplaneذه ج جة اسم أقر ب أص ن أي قد دجة يف نتغري  Zيف نستوى

 .Zقد قالث ذه ج جة ممك أن أت ذ أ ثا ق شا ا ا ااكل على سا ا ا ااب ايقة عاض
ند دجة .جص ا ااونط  ،ا أن ند دجة كون قدا ض ا ااة يف ص ا ااونط بسا ا ا قق م ل قن م
عب نط ع ثريط د يف نتغري  Zم يلي:

()38-4

b z n  bn1 z n1  .....  1
) B( z
 nm
A( z ) am z  am1 z m1  .......  1

مثال  :8-4نسم أقر ب أص ن ند دجة جت جية:
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

2 z 4  16z 3  44z 2  56z  32
3z 4  3 z 3  15z 2  18z  12

()39-4

H (Z ) 

شا ا ااكل  14-4يبني أقر ب أص ا ا ا ن ذه ند دجة يف نسا ا ااتوى  Zق نمس د اط جو ط
ما ع يف جش ا ا ا ا ا ااكل جتبني أي قرب يقع نج حمي ج اط أي يقع د ل حمي ذه
ج اط .جربانقج  m-fileاذ جشكل ن جت يل:
%poles and zeros of a rational z transform
;]num=[2 16 44 56 32
;]den=[3 3 -15 18 -12
;)subplot(2,2,1
;)zplane(num,den

شكل  14-4أقر ب أص ن ند دجة (.)39 -4

 -2الدالة

)(tf2zp

س ااتخ م ذه ج جة جوض ااع أي قد دجة يف ص ااونط أقر ب أص ا ن

قد قل كبري ب ال ق

ثريط حل د م يف ند دجة (.)39 -4

مثال  :9-4س ا ا ا ا ا ااب قيمة ل قرب ل صا ا ا ا ا ا ا ا جلنظ م نمثل ابند دجة (.)39 -4

إ سب أيض قد قل جتكبري اذه ند دجة خص قرا ل قرب.

%poles and zeros of a rational z transform
;]num=[2 16 44 56 32
;]den=[3 3 -15 18 -12
;)[z,p,k]=tf2zp(num,den
;)m=abs(p
;)disp('zeros are'); disp(z
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

;)disp('poles are'); disp(p
;)disp('gain'); disp(k
;)disp('radius of poles'); disp(m
;)[sos,G]=tf2sos(num,den
;)'disp('second order sections
;))disp(real(sos

يف جربانقج جس ا ا ا ا ا ا ا بق  numثاال قدا قالث ثريط حلا د يف بسا ا ا ا ا ا ا
قد قالث قق م ذه ند دجة .نتغري  zيف جل خب ،يس ا ا ا ااا ثل قت ر
ي قت ر ،قر ب  kس ا ا ا ا ا ااتكون قد قل جتكبري جن ج .بتن يذ ذ
أقر ب أص ا ا ا ن ند دجة ( )39 -4قد قل جتكبري ا ذجك خص ا ا ا
أقر هب م يلي:

1.0000 2.0000 -4.0000
1.0000 -1.0000 1.0000

ندا دجااةم
،صا ا ا ا ا ن جن جم p
جربانقج مت عاض قيم
قرا ل قرب ق
den

ثاال

zeros are
-4.0000
-2.0000
-1.0000 + 1.0000i
-1.0000 - 1.0000i
poles are
-3.2361
1.2361
0.5000 + 0.8660i
0.5000 - 0.8660i
gain
0.6667
radius of poles
3.2361
1.2361
1.0000
1.0000
second order sections
1.0000 6.0000 8.0000
1.0000 2.0000 2.0000

ل قق نخة قيم ذه ،قر ب ،ص ن مبوضد على نستوى  Zيف شكل  .14-4ق
ذه ،قر ب ،ص ن ميك ت بة قد دجة جنظ م على جصونط جت جية:
()40-4

) 0.6667( z  4)( z  2)( z  1  j )( z  1  j
)( z  3.2361)( z  1.236)( z  0.5  j 0.866)( z  0.5  j 0.866
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 -3الدالة

)(tf2sos

ند جلة جاقمية جإلش نث

ذه ج جة حتول أي قد دجة يف جنر م  Zق ص ا ا ا ا ا ااونط ثري ث حل د

قثل ند دجة ( )39 -4إا صا ا ااونط ع د ق  ،زم أ ،خظمة جبسا ا اايرة ل قن ق
جا ن ااة جثا خيااة .إن  tf2sosدأ  .Transfer Function to Second Order Sectionsيتم
عاض قد قالث ل زم يف صا ا ا ا ا ا ق س ا ا ا ا ااتة أعم ط م جثالث  ،ا ي قد قالث
جبسا ا ا ا ا ا ا جثالث جث خية ى قد قالث نق م اذ جلزمم أي أخر يكون ن ك ع د ق
جص ا ا وف يس ا ا ى ع د أ زم ج ن ة جث خية .ان ج جربانقج يف قث ل  9-4عاض ذه
جنتي ااة بد ا جدنو ن  second order sectionsبااذجااك ميك ت ا بااة قد ا دجااة جدبون (-4
 )39يف صونط قق ع ق ج ن ة جث خية جت يل:
()41-4

)( z 2  6 z  8)( z 2  2 z  2
)( z 2  2 z  4)( z 2  z  1

H (Z )  0.667

ال ظ أن ند دجة ( )40 -4قوض ا ا ا ا ا ااوعة يف ص ا ا ا ا ا ااونط أ زم ق ج ن ة  ،ا بينم ند دجة
( )41 -4يف صونط أ زم ق ج ن ة جث خية.
 -4الدالة )( :zp2tfذه ج جة قوم ابجدملية جدكس ا ا ا ا ا ااية جل جة
أصا ا ا ا ا ا ا ن أقر ب أي خظ م درى قد قالث ثريط
د نق م جلا وع قاط اثخية جصونط ثري ث حل د.

)(tf2zp

د جبسا ا ا ا ا ا ا

ي أهن أت ذ
قد قالث ثريط

مثال :10-4

%determination of the rational z plane
;]zr=[-4 -2 -1+i -1-i
;]pr=[-3.2361 1.2361 0.5+0.866i 0.5-0.866i
;'z=zr
;'p=pr
;k=1
;)[num,den]=zp2tf(z, p, k
;)disp('coeff. of num. polunomial'); disp(num
;)disp('coeff. of den. polunomial'); disp(den
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

بتن يذ ذ جربانقج حنص اال على قد قالث ثريط
( )39 -4ى م يلي:

د جبسا ا

6.0001 -4.0000

ال ظ أن قد قالث جبس ا ققسااوقة على
قد قل جتكبري و  2/3=0.6667جذي و خ
.9-4

2

ثريط

د نق م جلمد دجة

coeff. of num. polunomial
1 8 22 28 16
coeff. of den. polunomial
1.0000 1.0000 -5.0002

قد قالث نق م ققسااوقة على  3ابجت يل فإن
قد قل جتكبري جذي ص ا ا االن علير يف نث ل

 -5الدالة )( :residuezسا ا ا ااتخ م ذه ج جة يف جكسا ا ا ااون جلز ية جتحويل أي قد دجة ق
صاون ثري ث حل د يف جبسا
حتويل  Zجدكسي.

نق م إا صاونط جكساون جلز ية ي جلحصاول على

مثال  :11-4ضع ند دجة جت جية يف صونط جكسون جلز ية:
()42-4
جربانقج جت يل يقوم هبذه ن مة:

ختي ة ن يذ جربانقج ي:

18z 3
18z 3  3 z 2  4 z  1

H (Z ) 

% partial fraction expansion for rational z function
;]num=[18
;]den=[18 3 -4 -1
;)[r,p,k]=residuez(num,den
;)'disp('Residues are'); disp(r
;)'disp('Poles are'); disp(p
;)disp('Constants are');disp(k

Residues are
0.3600 0.2400 0.4000
Poles are
0.5000 -0.3333 -0.3333
Constants are
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أ.د .حمم با يم جد ى

ال ظ أخر ال و مي ث اثبتة ي أن دن ة جبس ا ا ا ا ا ا نق م قتس ا ا ا ا ا ا ية .ال ظ ود
قرب ن ل قن م عن  z=0.333ذ يدأ ود قرب قا ب ق ج ن ة جث خية عن ذه
جنقرةم جذجك فإن صونط جكسون جلز ية جلمد دجة ( )42 -4ميك ت بت جت يل:
()43-4
مثال  :12-4خ

0.36
0.24
0.4


1
1
1  0.5z
1  0.333z
(1  0.333z 1 ) 2

H (Z ) 

ج جة جس ا ا ا ا ا ا ا بقة )( residuezميك أن خ ل ا نتبقي ث

residues

،قر ب جثو ب إن ث جلحصا ااول على قد دجة جنظ م يف جنر م  Zيف جصا ااونط ثريط
حل د م يف جربانقج جت يل:

ختي ة جتن يذ ستكون جت يل:

%Rational z transform from partial fraction expansion
;]r=[0.24 0.4 0.36
;]p=[-0.333 -0.333 0.5
;]k=[0
;)[num, den]=residuez(r, p, k
;)disp('numerator coefficients'); disp(num
;)disp('denominator coefficients'); disp(den

ى خ قد قالث ثرييت حل د يف جبسا ا ا ا ا ا ا
ضاب ل قد قل يف جث ب .18
 -6الدالة )( :impzذه ج جة حتس ا ا ا ااب حتويل
د يف جبسا
يف نتغري  Zميك

numerator coefficients
1.0000 -0.0003 -0.0000
0
denominator coefficients
1.0000 0.1660 -0.2221 -0.0554

نق م يف ند دجة ()42 -4م فق عليك

Z

جدكس ا ا ا ااي ،ي د جة يف ص ا ا ا ااونط ثري ث

نق م .إخن عن ق خقساام جبسا على نق م حنصاال على ثريط د
س ب حتويل  Zجدكسي ا م نأين يف ايقة جقسمة نروجة يف
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أ.د .حمم با يم جد ى

س ا ا ا ا ب حتويل  Zجدكسا ا ا ااي .جصا ا ا ااونط جد قة اذه ج جة ي
ي  numي قد قالث ثريط د جبس ا ا يف ند دجة ) den H(Zي قد قالث
د نق م  hي قد قالث جتت بع ] h[nجن جم أ حتويل  zجدكس ا ا ا ااي .أق t
ثريط
فتمثل خق ة جديننة يف  ،قنة جاقميةم  .nميك ضااع قتغري  Lيف جصااونط جد قة جل جة
جوضع جرول جتت بع جن جم ) . [h,t]=impz(num,den,Lنث ل جت يل يوضح ذجك.
)[h,t]=impz(num,den

مثال  :13-4باانقج حيسب حتويل

Z

جدكسي جل جة:
1  2 z 1
1  0.4 z 1  0.12z  2

()44-4

ان ج ن يذ ذ جربانقج جتت بع
0.0490 -

H (Z ) 

%Impulse response of a rational function
L=11; % length of output sequence
;]num=[1 2
;]den=[1 0.4 -0.12
;)[h t]=impz(num,den,L
;)'disp('Coefficients of the impulse response
)'disp(y
;)subplot(2,1,1
;)stem(y
;)'xlabel('time index
;)'ylabel('Amplitude

]h[n

0.1370 -0.0815

م يلي:

Coefficients of the impulse response
Columns 1 through 9
1.0000 1.6000 -0.5200 0.4000 -0.2224
0.0294
Columns 10 through 11
0.0176 -0.0106

ال ظ أخن ت ين بد د  11عنص ااا فق ق عن ص ااا ذه الس اات بة ش ااكل  15-4يبني
نمس اذه الست بة.
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أ.د .حمم با يم جد ى

شكل  15-4الست بة الخ ف عية أ جص قية جلمد دجة (.)44 -4

 -7الدالة )( :filterميك ستخ م ذه ج جة يف س ب حتويل

Z

جدكسي .جصونط

جد ا ق ااة جل ا ج ااة ي ) filter(num,den,xي ا  numي قد ا قالث ثريط ا د
جبسا ا ا ا ا  denقد قالث ثريط د نق مم  xي ت بع ج ل .جو ض ا ا ا اادن
ج ل  xيس ى عينة جو ط فإن اج ج جة يكون ست بة ج فدة اذ جنظ م.
ذ ق سن دلر يف جربانقج جت يل جن ند دجة (.)44 -4

 8-4الطرق املختلفة للتعبري عن األنظمة الرقمية

،خظمة جاقمية خلرية جث بتة إ ي  LTIميك جتدبري عن أب ثا ق ايقة قن ند دالث
ج اقية difference equationsم ست بة ج فدة أ جص قة أ ست بة جدينة جو ط unit
sample or impulse responseم د جااة الختقا ل أ جدبون  transfer functionأ د جااة جنظا م
system functionم أ ري الس ا اات بة جرتددية  .frequency responseخقصا ا ا بكلمة جتدبري
أخن خضااع عالقة بني اج د ل جنظ م .سااناى يف ذ جلزم ي ية جتدبري بكل ذه جرام
ي ية الختق ل ق ايقة  ،اى م يف شكل .16-4
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ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

ضع ) H(zكدالة فى  z-1ثم اضرب الطرفين فى
الوسطين واحسب تحويل  zالعكسى

)H(ejw
Z=ejw
]h[n

Inverse Z transform

تحويل  zالعكسى

=)H(z
)Y(z)/X(z

Difference
equation

Z transform
تحويل z

المعادلة الفرقية

 Z transformتحويل z
شكل  16-4جرام نختل ة جلتدبري ع ،خظمة جاقمية LTI

سنب أ ابجتدبري ع جنظ م مبد دجة فاقية يف حل جة جد قة جت يل:
M

N

r 0

k 0

]  ak y[n  k ]   br x[n  r

()45-4

ند دجة جسا ا ا ا ا ا ا بقة عب نط ع عالقة بني اج د ل جنظ م يف ص ا ا ا ا ا ااونط قد دجة فاقية .ميك
حلص ا ا ا ا ا ااول على د جااة جدبون أ قد ا دجااة جنظ ا م ام حتوياال  Zعلى ند ا دجااة ()45 -4
قستخ قني و ص حتويل  Zم سبقم ابجت يل سنحصل على ند دجة جت جية:
r 0

k 0

)  ak z k Y (Z )   br z r X (Z

()46-4
قن ميك

M

N

ت بة د جة جدبون م يلي:
M

r

b z

k

a

r

()47-4

ى عب نط ع عالقة بني اج د ل جنظ م يف جنر م .Z
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z

k

r 0
N

k 0

) Y (Z

) X (Z

H (Z ) 

ند جلة جاقمية جإلش نث

أ.د .حمم با يم جد ى

ام حتويل

ميك حلص ا ا ا ا ااول على س ا ا ا ا اات بة جص ا ا ا ا ا قة  impulse responseاذ جنظ م
جدكسي جلمد دجة ( )47 -4م يلي:
}(h[n]=Z-1{H(Z
()48-4
ق د جااة الختق ا ل أ جدبون ( )47 -4ميك جا وع قاط اثخيااة جلمد ا دجااة ج اقيااة بض ا ا ا ا ا اااب
جرافني يف جوسرني مث إ ام حتويل  Zجدكسي.
أ ري ميك حلصول على الست بة جرتددية بوضع  z=ejwيف د جة جدبون ).H(Z

 9-4متارين

 -1أ تب حتويل

Z

د خر م جتق نب جكل ق جتت بد ث جت جية:

Z

]x4[n]=(-0.2)n u[-n-1

n

]x3[n]=(0.2) u[n-5

n

]x2[n]=(-0.5) u[n

n

]x1[n]=(0.3) u[n

 -2أ تب حتويل  Zجكل ق جتت بدني جت جيني:
]x1[n]=δ[n] - δ[n-2] + δ[n-3] , x2[n]= 2δ[n-1] + δ[n-2] - δ[n-3

إ ا عملية الجت ف على جتت بدني جس ا ا ا ا ا بقني جتكوي جتت بع ]x3[n]=x1[n]*x2[nم مث
بني أن ).X3(Z)=X1(Z)X2(Z
 -3جتت بع ] x1[n]=[1, 2, 3, 1, -1, 1ميثل د ال جنظ م رى اثب إ ي LTIم س ا اات بة
جصا ا قة جر ي ] .h[n]=[1, 1, 1أ س ااب اج ذ جنظ م ] y[n]=x[n]*h[nثب أن
).Y(Z)=X(Z)H(Z
 -4سب حتويل  Zجدكسي يف صونط قغلقة  closed formجكل مم أييت:
)Y1(Z)=1/(1-4z-1
|z|<1/4
Y2(Z)=1/(1-z-1+0.5z-2) |z|>1
)Y3(Z)=(12+8z-1-3z-2)/(12-7z-1+z-2

|z|>1/3

 -5ستخ م ايقة جقسمة نروجة حلس ب حتويل
)X(Z)=(z+1)/(Z-1

Z

جدكسي جكل د جة ق ج ل جت جية:

X(Z)=z/(z+1.1),
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 -6ستخ م جكسون جلز ية حلس ب حتويل
)( z  1)(z 2  1.5z  0.9
)( z  0.7)(z 2  1.6 z  0.95

أت

X 3 (Z ) 

Z

جدكسي جكل مم أييت:

)( z  0.5
)z( z  0.8)(z  1

X 2 (Z ) 

0.5z
2
z  z  0.5

X 1 (Z ) 

ق إل بة قستخ ق باانقج .MATLAB

 -7ستخ م جقسمة نروجة حلس ب حتويل  Zجدكسي جإلش نث نو ودط يف اي .6
 -8ستخ م ج جة )( impzجاسم ست بة جص قة جكل ق إلش نث نو ودط يف اي .6
 -9س ا ااب أصا ا ا ن أقر ب ند دالث جت جيةم س ا ااتخ م باانقج  MATLABجاس ا اام ذه
،ص ا ن ،قر ب جت ق إ بتك قدافة ل جنظ م نمثل هبذه ند دجة قسااتقا
أم ال:
z2  z  1
H 2 (Z ) 
z2  1

z2  z  2
H1 ( Z )  2
z  1. 3 z  0. 4

z9  1
)z 8 ( z  1

H 4 (Z ) 

z3  z 2  z  1
z 2  0.25

H 3 (Z ) 

z 2  1.5 z  0.9
z 2  1.5 z  1.1

H 6 (Z ) 

z5  2
z10  0.8

H 5 (Z ) 

-10شكل ث 10-4يبني نستوى  Zجبدض ،خظمةم أ تب قد دجة جنظ م يف ل جة.
 -11نس ا اام قنحأ الس ا اات بة جرتددية جتقاييب جكل خظ م ق ،خظمة نوض ا ااحة يف ش ا ااكل
ث.10-4
-12أع اي  11جألخظمة نوضااحة يف شااكل ث .12-4ضااح أي خوع ق ناشااح ث
ق ذه ،خظمة.
ميك أن يكون ل

 139ج صل جابع
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ج

ند جلة جاقمية جإلش نث

أ

ب

شكل ت10-4

شكل ت12-4

 -13نسا اام نسا ااتوى  Zند دجة الختق ل جت جية قوضا ااح علي ،ص ا ا ن ،قر ب مث نسا اام
شا ااكال قايبي ننحأ السا اات بة جرتددية اذ جنظ م قوضا ااح أي خوع ق ناشا ااح ث
ميك أن يكون.
z 3  z 2  0.8 z  0.8
z 3  0.8 z 2

H (Z ) 

 -14ستخ م أقل ع د ق ،ص ن ،قر ب جتحقيق قاشح نقمي ابنو ص ث جت جية:
• قنع قل جلرتدد ث عن w=0
• قنع قل جلرتدد ث عن w=π/3
• جم ل ختق ل ض ا اايق جلرتدد ث عن  w=2π/3ختي ة قرب عن  r=0.92يف نس ا ااتوى
.Z
نس اام نس ااتوى  Zاذ ناش ااح قوض ااح أص ا نه أقر بر تب د جة جدبون جر نس اام
شكال قايبي ننحأ الست بة جرتددية جر.
 -15ند دجة جت جية ثل قد دجة فاقية جنظ م ق ج ن ة جث خية:
]y[n]=ay[n-1]-by[n-2]+x[n
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ق ي د جة جدبون ) H(Zاذ جنظ م .ق و ق ى غري  b aجيكون جنظ م قس ااتقام
يكون ناشا ا ااح جر جم ل ختق ل عن  .w=π/3سا ا ااتخ م ج جة )( filterيف MATLAB
حلس ب ست بة جص قة ] h[nاذ جنظ م نمس .
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الفصل الخامس
تحويل فورير
Fourier Transform

 1-5مقدمة

لقد كان العامل فورير عمره  30عاما عندما كان أحد أعضاء احلملة الفرنسية على مصر عام
 1798وعني حاكما على مصر العلياا وققادم دعادحب أ اام علمياة للمع اد العلما املصار
الذ أنشاهه بدلياون يف مصار عااب دعاد لا رن فرنساا حياأ كادم أف ااره حلا مشااك
االنتقال احلرار للمع د الفرنس عام  1807لقد قركات أف ااره علاى أن ارةاارحب الدورياة
مي ن متثيل اا جمموعاة وادوبحب مان ارةاارا ا يملياة املتوافقاة كماا أوأا أيضاا أن ارةاارحب
الغ ااو بوري ااة مي اان متثيل ااا م ااو الت ااامل م اان ارة ااارا ا يملي ااة الغ ااو متوافق ااة اااقني
الف ارقني اااا اس اااع ملااا عاارد فيمااا دعااد ويعاارد ا ن دتتاااد فااورير  Fourier seriesوحتويا
فااورير  Fourier transformاللااذين كااان ربمااا أكااك اسراار علااى ك ا فاارو اربند ااة و لااذا
ند ااة االقص اااال وارل رتوني ااا ومعا ااة ارة ااارا م اان اسة ااياء ال ريف ااة أن الل ااذين
ح م اوا ااذا الملخلااأ اوااا دفااورير اااا د ا ع  Laplaceوكااد وافااى علااى نشاار الملخلااأ يف
حين ا والا اران  Lagrangeالااذ اعاارتع علااى الملخلااأ وكااال أن ا بااو كاد ا للت مليااى عنااد
نقاااا االن سااار أو عاادم االقصااال يف الاادوال مثا املواااة املردعااة وعلااى لا مل ينشاار ااأ
فورير رال دعد  15عاما عند وفاحب الاران
لقااد ا ا اات دام كا ماان قتاااد فااورير وحتويا فااورير ملااا يقاار ماان 200عااام لتمثيا ال اوا ر
التناظرية يف الاتمن التنااظر  analog timeما ظ اور اسن ماة الركمياة وأ مناة الاتمن املتفاصا

املعا ة الركمية لإلةارا

أ ب ومد ادرا يم العدو

أو املتق ا ص صااورحب عينااا ظ اار احلااااة رن حتويا فااورير املتفاصا
 Transform, DFTأيضا
لقااد رأينااا يف الفصا السااادى أن أ ن ااام ى ااى إدااي ر احيااا مي اان التعملااو عن ا كثاار ماان
طريقة من ال رق التالية:
إدتة linear constant coefficients differential
 -1معابلة قفاألية ى ية ا معام
 equationو ل لألن مة التناظرية أما اسن مة الركمية فملدال مان املعاابال التفاأالية
الثادتااة linear constant
او يااة نساات دم املعااابال الفركيااة او يااة ا املعااام
Discrete Fourier

coefficients difference equation

 -2بالة العملور أو االنتقال  transfer functionأو بالة الن اام  system functionو اى ع كاة
او اراب لاادى مع اكا عن ااا يف الن اااق  Sدعااد أىااذ حتوي ا الد ا ع للمعابلااة التفاأاالية
و لا لألن مااة التناظريااة أمااا اسن مااة الركميااة فدالااة العملااور أو معابلااة الن ااام ربااا ف ا
ع كة اوراب لدى معكا عن ا يف الن اق  Zدعد أىذ حتوي  Zللمعابلة الفركية
 -3ا تمادة الدفعة أو الصادمة  impulse responseو اى ا اتمادة الن اام أو ىراا عنادما
ي ااون بىل ا عملااارحب عاان بفعااة أو صاادمة و ل ا لألن مااة التناظريااة لنس املة لألن مااة
الركميااة ف ااذه اال ااتمادة قساامى ا ااتمادة العينااة الواحاادحب  unit sample responseورن
كااان اا ا ي لااى علي ااا أيضااا ا ااتمادة الصاادمة و ااى متثا ىاراب الن ااام عناادما ي ااون
بىل يساو قتاد العينة الواحدحب
 -4اال ااتمادة الرتببيااة  frequency responseو ااى ع كااة او اراب لاادى أو بالااة العملااور
معكا عن ا يف الن اق الرتبب ويتم ل عن طريى راراء حتوي فورير علاى بالاة العملاور
و ل لألن مة التناظرية لنسملة لألن مة الركمية فإننا جنار حتويا فاورير املق ا علاى
بالة االنتقال كما نر يف ذا الفص سن "حتوي فورير" و موأو الدرا ة نا
رن عمليااة حتويا ارةااارا ماان صااورحب رن صااورحب أىاار أو ماان ن اااق رن ن اااق ىاار قعتااك
عملية ةائعة اادا ملاا رباا مان فوائاد فهناي ماث عنادما ةار عملياة حساادية علاى احلا ا
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فإن أ ركم قدىل من علاى لوحاة املفااقي ي اون يف صاورق العشارية  5أو  9ماث ول ان
ذه اسركام هبذه الصورحب بو منا املة للتعاما مع اا باىا رل رتونياا احلا ا لاذل الداد
ماان حتويل ااا رن الصااورحب الثنائيااة دعااد ل ا يااتم را اراء العمليااا احلسااادية علي ااا باى ا
قذىااذ النتيمااة يف صااور ا الثنائيااة وحتااول رن الصااورحب العش ارية م ارحب أىاار ح ا
احلا ا
يس اات ي الق ااار ء الع اااب التعاما ا مع ااا ااذا حولن ااا الملي اااب م اان الص ااورحب العشا ارية رن
حولاي مارحب أىار رن الصاورحب
الصورحب الثنائية لناتم ن مان التعاما مع اا باىا احلا ا
العشرية ح مي ن كراء ا عن طريى املست دم و ذا عمليا حتوي ارةارا من ن ااق
رن ن ا اااق ى ا اار الغ ا اارع من ا ااا ا ااو اال ا ااتفابحب م ا اان وا ا ااوب ارة ا ااارحب يف الن ا اااق ا ى ا اار
دعض اووا اليت ال مي ن ا ت ص ا يف الن اق اسول
ال ت
لقد رأينا يف الفص اسول ما و املقصوب لن اق التمين والن اق الرتبب س رةارحب وكلنا
أن ا يف الن اااق الااتمين نصااا ارةااارحب دع كااة دااني قغااو مقاادار ا م ا الااتمن ورأينااا أن ا ااا
الذ نست ي د أن نر ارةارحب يف ذا الن اق و اسو يلو و  oscilloscopeأما يف
الن اق الرتبب فيتم عرع قغو مقدار ارةارحب م الرتبب وا ا الذ يملني ل و احملل
ال يف  spectrum analyzerأما حتوي فورير ف و التخلوي الذ ننق د ارةارحب دني ذين
الن اااكني رن حتوي ا فااورير كمااا رأينااا ماان ف رق ا اس ا ااية وكمااا اانر لتفصااي يف ااذا
الفص يقوم دتمثي أ رةاارحب يف صاورحب موعاة مان ارةاارا ا يملياة اس ا اية فماا ا
الفائ اادحب م اان حتوي ا أو وأ ا رة ااارحب مركمل ااة يف ص ااورحب موع ااة م اان ارة ااارا ا يملي ااة ومل ااا ا
ارةارحب ا يملية لذا ومل ق ن ارةارحب املردعة مث
يف ال ث ااو م اان اسحي ااان يص ااع التعاما ا ما ا ارة ااارا املركمل ااة فا ا مي اان م ااث حس ااا
ا ااتمادة ى اراب ن ااام ملث ا ااذه ارةااارا ماان ارةااارا املركملااة مث ا رةااارحب الصااو أو
صااورحب أو ر اام كل ا أو ح ا رةااارحب مردعااة عنااد وأ ا مث ا ااذه ارةااارحب املركملااة يف صااورحب
موع ااة م اان ارة ااارا الملس ااي ة يسا ا حس ااا ا ااتمادة الن ااام ل ا ا واح اادحب م اان ااذه
ارةااارا الملسااي ة علااى حااده ةمي ا ااذه اال ااتما فنخلص ا علااى ا ااتمادة الن ااام
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لإلةارحب املركملة ذا ماا يسامى دن رياة التمميا  Superpositionأو جعا ىار صافة او ياة
و ذا و السمل يف التعام م اسن مة او ية فقط أما ملا ا ارةارحب ا يملية لاذا فاألن
ارةااارحب ا يمليااة ربااا مي اتحب ليسااي مواااوبحب يف أ رةااارحب أىاار و ااى أن ا ااتمادة أ ن ااام
ى ااى لإلةااارحب ا يمليااة ا أةااارحب ايمليااة أيضااا تلااا فقااط يف املقاادار والتاويااة وربااا نفااس
الاارتبب ل ا ناار كيااا أن أ رةااارحب مركملااة مي اان متثيل ااا جمموعااة ماان ارةااارا ا يمليااة
أن ر رن ة  1-5الذ يعرع رةارحب مردعة و ذه ارةارحب ا متثيل ا دعدب من ارةاارا
ا يملية درتببا ومقابير خمتلفة ددءا من رةاارحب ايملياة واحادحب حا  14رةاارحب ايملياة معاة
ان ر رن ذا الش لرت كيا أن م ايبحب عدب ارةارا ا يملية ققارت ارةاارحب ا معاة
من ارةارحب املردعة اسصلية

ة

 1-5متثي مواة مردعة لعديد من املواا ا يملية

يوااد حتويا فاورير يف ال ثاو مان الصاور الايت من اا قتااد فاورير  Fourier seriesوحتويا فاورير
 Fourier transformوك ا من ااا ل ا صااورحب ق ملااى علااى ارةااارا واسن مااة التناظريااة وصااورحب
أىر ق ملى علاى ارةاارا واسن ماة الركمياة ولقاد رأيناا يف اذا ال تاا أن نملادأ املوأاو
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من أول فنلقى ن رحب ريعة على حتويا فاورير يف اسن ماة وارةاارا التناظرياة وال نادى يف
الصورحب الركمية من مملاةرحب ح ق تم الفائدحب

 2-5تتابع فورير لإلشارات التناظرية الدورية
Fourier series representation of continuous periodic signals

س رةااارحب قناظريااة بوريااة ) x(tربااا ماان بور  Tمي اان كتادااة قتاااد فااورير ربااا علااى الصااورحب
التالية:
j0 nt

1-5



a e
n

x(t ) 

n

حيأ  Ω0=2π/Tالرتبب اس ا  fundamental frequencyيف ارةارحب
معام فورير املركملة وقع ى لع كة التالية:

) x(tو an

ا

T /2

2-5

1
an 
x(t )e  j0nt dt

T T / 2

املعابلاة  1 -5قضا ارةااارحب ) x(tيف صاورحب عاادب الهناائ ماان ارةاارا املركملااة دادءا ماان
∞ n=-حا ا ∞= nمق اادار كا ا رة ااارحب يع ااى ملعابل ااة  2 -5كم ااا ن ح ااه ف ااإن ااذه
ارةارا مواوبحب عند قرببا ودبحب  Ω0nولايس عناد كايم مساتمرحب مان الارتبب  Ωو اذا او
الس امل يف قسااميت ا لتتاااد الاارتبب  Ω0كمااا املى يساامى الاارتبب اس ا ا وأحياااب التوافااى
اسول  first harmonicوأماا كا الارتببا فتسامى التوافقاا  harmonicsمان التوافاى الثااي
 second harmonic, 2Ω0عن اادما  n=2حا ا التواف ااى ال هن ااائ عن ااد ∞= nمق اادار ااذه
التوافقا عندما ير م م املتغو  Ωحنصا علاى طياا  spectrumارةاارحب ) x(tاملقاابير an
كل ااا كميا ااا مركملا ااة  complexلا ااذل قعا اارد جقا اادار و اويا ااة و ا ااذا يع ا ااى طيا ااا املقا اادار
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 anم قغاو

 magnitude spectrumو و قغو مقدار املعام
 anم قغو Ω
عن قغو اوية املعام
ة  2-5يملني رةاارحب ان املنشاار وال ياا أو التوافقاا الناةاة عن اا والايت حنصا علي اا
لتعااويض يف املعابلااة  2 -5دقيمااة  n=0اانمد أن  a0=0و لتعااويض دعااد ل ا لقاايم
امل تلفة … n=1, 2, 3,نمد أن )an=a-n=(A/jnπ)cos(nπ

ة

Ω

وطياا التاوياة و او عملاارحب

 2-5رةارحب ن املنشار وال يا الناق عن ا

يف املعابلة  1 -5مي ن التعملو عن اسع املرك
3-5

)sin( 0 nt

لصورحب ا يملية كما يل :

𝑡𝑛 𝑒 𝑗Ω0



n

c
n 0



x(t )   bn cos( 0 nt) 
n 0

حيأ:
T /2

2
x(t ) sin(n  0t )dt ,
T T/ 2

T /2

cn 

2
x(t ) cos(n  0t )dt ,
T T/ 2
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4-5

…n=1,2,

أ بالة حقيقية ) x(tمي ن التعملو عن اا جاركملتني أو ااتأين املركملاة اسون ا املركملاة التواياة
) xeven(tواملركملة الثانية املركملة الفربية ) xodd(tيأ ق ت ارةارحب ال لية كما يل :
)x(t)= xeven(t) + xodd(t
5-5
حيااأ ا ااتء التوا ا يتمياات يت xeven(t)= xeven(-t) :أ أن ا ااتء التوا ا ي ااون متمار ا
حاول احملاور الرأ ا وأماا ا اتء الفاارب فيتميات لتاااي xodd(t)= -xodd(-t) :أ أن اذا ا ااتء
يتمياات نا متمارا حااول نق ااة اسصا كمااا نعلاام فااإن الدالااة )( cosقعتااك بالااة وايااة دينمااا
الدالااة )( sinقعتااك بالااة فربيااة لااذل فااإن قتاااد فااورير س بالااة حقيقيااة يت ااون ماان مركملااة
وايااة مقابير ااا ا املركملااا  bnيف املعابلااة  4 -5ومركملااة فربيااة مقابير ااا ا املركملااا
 cnيف نف ا ا س املعابلا ااة مي ا اان حسا ااا ك ا ا ما اان املركملا ااة التوايا ااة واملركملا ااة الفربيا ااة س بالا ااة
ت دام املعابلتني التاليتني:
xeven(t)=[x(t)+x(-t)]/2
6-5
xodd(t) =[x(t)-x(-t)]/2
7-5
وعلااى ل ا فإن ا لن اار ملواااة اان املنشااار يف ة ا  2-5جنااد أهنااا مواااة فربيااة متمارلااة
حاول نق اة اسصا ومتو ا ا أو املركملاة  dcرباا قساااو صافر لاذل فااإن قتااد فاورير ربااا يف
صورق ا يملية يخلتو فقط املركملا الفربية )( sinدينما املواة املردعة يف ة  3-5جناد
أهنااا متمارلااة حااول احملااور الرأ ا وأن املركملااة  dcربااا قساااو صاافر لااذل فااإن قتاااد فااورير ربااا
يت ون من املركملا التواية )( cosفقط يف املعابلة 4 -5
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 3-5قتاد فورير ملواة مردعة واية

 3-5حتويل فورير لإلشارات التناظرية غري الدورية
Fourier transform representation of continuous aperiodic signals

مي اان اال ااتغناء عاان ةاارا الدوريااة الااذ فرأااناه علااى ارةااارحب ) x(tيف املعااابلتني 1 -5
و 2 -5و ل دفرع أن الاتمن الادور  Tلإلةاارحب ميتاد رن املاالهناياة يف اذه احلالاة فاإن
التممي يف املعابلة  1 -5ياذول رن ق اما ومي ان كتاداة ماا يسامى دتخلويا فاورير ولايس
قتاد فورير يف ذه احلالة كما يل :
8-5

dt

 jt



 x(t )e

X ( j) 



9-5

d

jt



 X ( j)e

x(t ) 



املعابلة  8 -5ي لاى علي اا حتويا فاورير سهناا قنقا أ رةاارحب ) x(tمان الن ااق الاتمين رن
inverse
الن اااق الاارتبب ) x(jΩدينمااا املعابلااة  9 -5فتساامى حتوي ا فااورير الع س ا
 Fourier transformسهناا قنقا ارةاارحب ) x(jΩمان الن ااق الارتبب رن الن ااق الاتمين )x(t
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الحااه أن ارةااارحب ) x(jΩمعرفااة عنااد قيا كاايم  Ωاملسااتمرحب ماان ∞ -رن ∞ ولاايس عنااد كاايم
واادبحب ربااا أو عنااد قوافقااا معينااة للاارتبب اس ا ا كمااا كااان احلااال يف قتاااد فااورير و ااذا
يتضا ماان الع كااة  Ω=2π/Tفعناادما قااذول  Tرن املاالهنايااة فااإن  Ωقااذول رن الصاافر أ أهنااا
قصمل معرفة عند قي القيم املستمرحب للمتغو Ω
ادول  1-5حتوي فورير لملعض ارةارا الش وحب
اإلشارة

تحويل فورير
)2πδ(Ω
1
𝑒 𝑗Ω𝑡0
)(1/jΩ)+πδ(Ω
)1/(a+jΩ
1/(a+jΩ)2
1/(a+jΩ)n
)2πδ(Ω+Ωo
])π[δ(Ω-Ωo)+ δ(Ω+Ωo
])(π/j)[δ(Ω-Ωo)- δ(Ω+Ωo

) 2 sin(k0T1
)  ( k  0

k
k 

x(t)=1
)δ(t
)δ(t-t0
)u(t
e-atu(t), |a|>0
te-atu(t), |a|>0
tn-1/(n-1)! . e-atu(t), |a|>0
𝑒 𝑗Ω0 t
)cos(Ωot
)sin(Ωot
1, |t|<T1
=)x(t
0 T1<|t|<To/2
1, |t|<T1
=)x(t
0 T1<|t|<To/2
1, |t|<T1
=)x(t
0, |t|>T1

=)X(Ω

)(Ω1/π)sinc(Ω1t/π
=sin(Ω1t)/πt

) 2 sin(k0T1
)  ( k  0
k
k 




)2T1sinc(ΩT1/π
=2sin(ΩT1)/Ω
|Ω|<Ω1

1

|Ω|>Ω1

0

اانرمت لتخلويا فااورير لرماات  Fوحتويا فااورير الع سا لرماات  IFااادول  1-5يملااني حتويا
فااورير لاملعض ارةااارا الشا وحب نسااوك ا نااا بون قفاصااي ا ااتنتاا ا حيااأ مي اان للقااار ء
ا ااتنتاا ا لتعااويض اململاةاار يف معابلااة حتوي ا فااورير اس ا ااية م ا اال ااتعانة اوا ااذا
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التخلوي ا ا الا اايت نسا ااوك ا يف اا اادول  2-5والا ااذ يملا ااني دعا ااض او ا اوا امل ما ااة وال ث ا اوحب
اال ات دام ما اذا التخلويا ما العلام أن ااذه اواوا رأيناا مااا يناظر ااا عناد برا ااة حتويا
 Zمن أ م ذه اووا ىاصاية االلتفااد يف الن ااق الاتمين والايت ققادا حاصا أار يف
الن اق الرتبب ىراب أ مرة يتم حساد عن طريى الضر االلتفايف رةارحب الادى ما
ا ااتمادة الصاادمة ربااذا التخلوي ا يف ال ثااو ماان اسحيااان ي ااون ماان الصااع حسااا ااذا
املض اارو يف ااذه احلال ااة حنس ا ا حتوي ا ا فا ااورير ل ا ا م اان ارة ااارقني نض اار ا ااذين
التخلويلني ص دعض ما حنس حتوي فورير الع س حلاص الضر فيع ينا رةارحب اوراب
يف الن اااق الااتمين قااذكر أننااا فعلنااا نفااس الش ا ء م ا حتوي ا  Zار احااة يف الااتمن جقاادار a
يقادل ااا أاار يف ال ميااة اس ااية  e-jΩaيف الن اااق الاارتبب أيضااا ار احااة يف الاارتبب جقاادار
 Ωoيقادل ااا أاار يف ال ميااة اس ااية  ejΩotيف الن اااق الااتمين حاااول برا ااة ك ا او اوا
دتهي وحاول أيضا ررملا ك من ا
لقااد رأينااا فيمااا املى كيااا ا متثيا ارةااارحب الدوريااة االنساايادية يف الن اااق الاارتبب يف صااورحب
اات دام املعااابلتني  1 -5و  2 -5دت مليااى حتويا
قتاااد فااورير  Fourier seriesو لا
فورير على ارةارحب ) x(tاملواوبحب يف املعابلة  1 -5حنص على التاي:
حيااأ ا ا اات دام ىاصااية التعاادي ان اار ااادول  2-5الاايت قاانى علااى أن ار احااة يف
الن اااق ال اارتبب يقادل ااا أ اار يف ال مي ااة اس ااية ejΩontن ح ااه أن املعابل ااة 10 -5
قع ااى حتويا فااورير للدالااة ) x(tالدوريااة يف صااورحب موعااة ماان بوال الصاادمة مقاادار ا ااو an
ومواوبحب عند قتادعا ودبحب من الرتبب اس ا  Ω0و و نفس ما حصلنا علي من معابلة
قتادعا فورير السادقة
10-5


 

) F{x(t )}  F   an e j0nt   2  an (  n 0
n  
n
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أ ب ومد ادرا يم العدو
ادول  2-5ىوا

املعا ة الركمية لإلةارا

حتوي فورير
الخاصية

تأثير هذه الخاصية

او ية أو التممي

)F[ax1(t)+bx2(t)]=aX1(jΩ)+bX2(jΩ

superposition

ر ا كاني ) x(tواية



X(j)  2 x(t ) cos(t )dt
0

ر ا كاني ) x(tفربية



X(jΩ(  2j x(t ) sin(t )dt
0

)F[ax(t)]=aX(jΩ

أر املقدار يف إدي

)F[x(at)]=(1/|a|)X(jΩ/a

أر التمن يف إدي
الضر االلتفايف يف التمن

)F[x1(t)*x2(t)]=X1(jΩ)X2(jΩ
)F[x1(t)x2(t)]=X1(jΩ)*X2(jΩ

الضر االلتفايف يف الن اق الرتبب

])F[x(t)ejΩot]=X[j(Ω-Ωo
}])F[x(t)cos(Ω0t)]=0.5{X[j(Ω-Ωo)]+X[j(Ω+Ωo
}])F[x(t)sin(Ω0t)]=0.5j{X[j(Ω-Ωo)]-X[j(Ω+Ωo
F[x(t-a)]=X(jΩ)e-jΩa

التعدي

ار احة يف التمن

)F[dnx(t)/dtn]=(jΩ)nX(jΩ

1
)X ( j)  X (0) (
j

ة

t

F[  x(t )dt] 


 4-5يملني الناق من املعابلة 10 -5

ة

 4-5حتوي فورير لدالة بورية انسيادية
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modulation

التفاأ
الت ام

املعا ة الركمية لإلةارا

أ ب ومد ادرا يم العدو

 4-5حتويل فورير لإلشارات املتفاصلة زمنيا (العينات)
The Discrete Time Fourier Transform, DTFT

دعد أن رأينا يف اساتاء السادقة من ذا الفص كيفية حتوي أ رةارحب انسايادية مان الن ااق
الااتمين  time domainرن الن اااق الاارتبب  frequency domainحااان الوكااي لناار كيفيااة
راراء ل علاى ارةاارا الركمياة أو املق عاة أو املتفاصالة منياا  time sampledارةاارا
من اذا الناو ياتم التعملاو عن اا يف صاورحب قتادعاا ] x[nحياأ املتغاو  xميثا ارةاارحب نفسا ا
واملتغ ااو  nميثا ا الف اارع ال ااتمين  time indexال ااذ مجى ااذ قيا ا الق اايم الص ااخليخلة املوامل ااة
والسااالملة لقااد رأينااا أيضااا يف الفص ا الثالااأ الع كااة دااني متغااو الاارتبب االنساايا  Ωومتغااو
الرتبب الركم  wحيأ ا وأ ذه الع كة كما يل :
11-5
حيااأ  fs=1/Tsا معاادل أىااذ العينااا لإلةااارحب التناظريااة

w = ΩTs
sampling rate or sampling

frequency

ا ن نفرتع أن لدينا التتاد ] x[nونرياد وأاع يف الن ااق الارتبب الركما أو جعا ىار
نريااد حسااا ] x[nدداللااة الاارتبب  wرن لا يااتم اات دام حتويا فااورير للتتادعااا والااذ
يع ى لع كة التالية:
12-5

 jwn



 x[n]e

X (e jw ) 

n  

حيااأ ) X(ejwعملااارحب عاان كميااة مركملااة  complexمتث ا ارةااارحب  xيف الن اااق الاارتبب ااذه
ال ميااة مي اان وأااع ا يف صااورحب مااركملتني أحااد ا مركملااة حقيقيااة  realواسىاار مركملااة يليااة
 imaginaryكما يل :
13-5
) X (e jw )  X re (e jw )  jX im (e jw
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أ ب ومد ادرا يم العدو

حيأ )  X (eاملركملة احلقيقياة و )  X (eا املركملاة الت يلياة لإلةاارحب
وأ املعابلة  12 -5يف صورحب مقدار و اوية كما يل :
jw

jw

im

re

14-5
حيااأ

) X (e jw

) X (e jw

مي ان

)X (e jw )  X (e jw ) e j ( w

ا املقاادار

 magnitudeو)θ(w

ا بالااة ال ااور أو التاويااة  angleلإلة ااارحب

)  X (eوكلي مااا كمااا ناار بالااة يف املتغااو  wأحياااب قساامى ارةااارحب )  X (eهنااا طيااا
 signal spectrumارة ا ااارحب أو التت ا اااد ] x[nوقس ا اامى ال مي ا ااة )  X (eمق ا اادار ال ي ا ااا
jw

jw

jw

 magnitude spectrumوال مية ) θ(wقسمى اوية ال يا
لن اار للمعابل ااة  12 -5مي اان ا ااتنتااب ىاص اايتني م مت ااني لتخلويا ا ف ااوردر لإلة ااارا
املتفاصلة واا:
 -1لااربم ماان أننااا حنس ا حتوي ا فااورير لتتاااد أو رةااارحب مق عااة رال أن ال يااا ) X (e jw
عملارحب عن بالة متصلة أو انسيادية أ ربا كيماة عناد قيا كايم  wاملم ناة و اذا واأا
من املعابلة 12 -5
 -2يف املعابلا ااة  12 -5ر ا وأا ااعنا  jw+2πkدا اادال ما اان  jwحيا ااأ  kأ ركا اام صا ااخلي
ااال أو موا ا فإننااا حنص ا علااى نفااس ال ميااة )  X (e jwو ااذا يع ا ل مل ا أن
ال مية )  X (e jwق ون بالة بورية  periodicalيف املتغو w
phase angle

مث ا ااا  :1-5اف ا اارتع التت ا اااد

]x[n]  (0.5) n u[n

وامل ل ا ااو حس ا ااا حتويا ا ا ف ا ااورير

املتفاصا  DTFTربااذا التتاااد دت مليااى املعابلااة  12 -5علااى ااذا التتاااد مي اان كتادااة مااا
يل :
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أ ب ومد ادرا يم العدو

u[n]e  jwn

15-5

n 

n

) (0.5

X (e jw ) 

n  



1
  (0.5e  jw ) n 
1  0.5e  jw
n 0



 (0.5) n e jwn
n 0

ةا  5-5يملااني مقاادار و اويااة ال ااور لل يااا الناااق يف املعابلااة  15 -5حيااأ ن حااه
حتقى اواصيتني السادقتني واا ىاصية االقصال والدورية للتخلوي DTFT
من ذا الش

ة

 5-5حتوي فورير املتفاص للمعابلة 15 -5

الكبم املقرتح لر م املقدار والتاوية للمعابلة  5-15كما يف الش

 5-5و كالتاي:

)%Drawing magnitude and phase for equation (5-15
;w=-3*pi:0.1*pi:3*pi
;))x=1./(1-0.5*exp(-i*w
;)subplot (2,1,1
;)'plot(w/pi,abs(x),'k
;grid
;)'xlabel('Normalized frequency
;)'ylabel('Magnetude
;)subplot (2,1,2
;plot(w/pi,angle(x),'k');grid
;)'xlabel('Normalized frequency
;)'ylabel('Phase in radians

 155الفص اوامس

املعا ة الركمية لإلةارا
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ر ا كاني املعابلة  12 -5قع اى حتويا فاورير للتتادعاا أو ارةاارا املتفاصالة
فإن حتوي فورير الع س للتتادعا مي ن حساد كما يف املعابلة التالية:
16-5



)e jwn dw

jw

 X (e



DTFT

1
x[n] 
2

حيأ ] x[nو التتاد الن اق التمين الذ حنصا عليا جعلومياة حتويا فاورير رباذا التتااد
أ أن املعابل ااة  16 -5قع ااى التخلوي ا الع س ا  IDTFTوعل ااى ل ا فاملعابل ااة -5
 15واملعابلة  16 -5متث ن التخلوي وع س أو كما ي لى علي ما هنما ميث ن حتوي
متبواب transform pair
املعابلة  12 -5متث مو من ∞ -ح ∞ وعلى ل ف ناك احتمال أال قتقار ذه
املعابلااة أ أهنااا لاان قااذول رن صااورحب مغلقااة  closed formعنااد الملخلااأ عاان حا ربااا مي اان
ررملا ققار املعابلة  12 -5عندما ي اون التتااد ] x[nكادا للمما  summableومي ان
التعملو عن ل كما يل :


 x[n]  

17-5

n  

أ أن
17 -5
ناااك العديااد ماان او اوا لتخلوي ا فااورير للتتادعااا  DTFTنسااوك ا يف ااادول  3-5بون
ررمل ااا رب ااا حي ااأ مي اان للق ااار ء أن يثملت ااا كل ااا دملس اااطة و اانرتك دع ااض ااذه اررمل ااا
كتمارين يف هناية الفص
|) 𝑤𝑗 𝑒(|X

تذول رن كيمة ودبحب أك من املاالهناية قتقار
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ر ا حتقى ةرا املعابلة

أ ب ومد ادرا يم العدو
ادول  3-5ىوا

املعا ة الركمية لإلةارا

حتوي فورير لإلةارا

تحويل فورير

املق عة DTFT
الخاصية،

DTFT

التتابع في النطاق الزمني
) aG(e jw )  bH (e jw

) 𝑤𝑗 𝑒(𝐺 𝑒 𝑗𝑤𝑛0
) ) 𝐺(𝑒 𝑗(𝑤−𝑤0
) dG(e jw
dw

j

) G (e jw ) H (e jw

) H (e j ( w ) )d

j



 G(e



1
2

او ية

]x[n

ag[n]+bh[n] linearity

ار احة التمنية

g[n-n0] Time shift

ار احة الرتببية ]𝑒 jw0 n g[n
التفاأ يف الن اق الرتبب

]ng[n

االلتفاد

g[n]*h[n] Convolution

التعدي

g[n]h[n] modulation

التفاد يف الن اق الرتبب
) X (e jw

) X * (e  jw









1
) X (e jw )  X * (e  jw
2
Xcs=Conjugate symmetric part
1
) Xca (e jw )  X (e jw )  X * (e  jw
2
Xca=Conjugate antisymmetric part
Xcs (e jw ) 

]x[n
]x*[-n
]Complex conjugate of x[n
}]Re{x[n

}]jIm{x[n

) Xre(e jw

]xcs[n

) jXim(e jw

]xca[n

ماان أ اام او اوا املواااوبحب يف ااادول  3-5اواصااية اوامسااة والاايت قاانى علااى أن حتوي ا
فااورير للمممااو االلتفااايف  convolution sumرةااارقني ] g[nو] h[nيساااو حاصا أاار
حتويا فااورير لإلةااارقني ااذه اواصااية قفيااد يف احلاااال الاايت يصااع في ااا حسااا ا مااو
االلتفاايف لتتااادعني و لااذا عناادما ق ااون ااذه التتادعاا الهنائيااة ال ااول يف ااذه احلالااة يااتم
حسااا حتوي ا فااورير ل ا ماان التتااادعني علااى حااده دعااد ل ا يااتم أاار التخلااويلني
حنس حتوي فورير الع س ربذا املضرو في ون و حاص ا م االلتفايف امل لو
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املعا ة الركمية لإلةارا

أ ب ومد ادرا يم العدو

 5-5حتويل فورير املتفاصل تردداي (ىف صورة عينات ىف اجملا الرتددى)
Discrete Fourier Transform, DFT

لقاد رأينااا يف ا ااتء السااادى كياا أن التخلويا  DTFTااو نفسااة عملاارحب عاان بالااة مسااتمرحب يف
متغو الرتبب  wمما يع أن ذا ال يا ق ون ل كيمة ودبحب عند قي القيم املم نة للمتغو
 wا ن نريااد احلصااول علااى طيااا ركم ا  digitalأو متفاص ا  discreteي ااون معرفااا فقااط
عنااد كاايم واادبحب للمتغااو  wسن ااذا ال يااا الركما ااو الااذ نساات ي التعاما معا باىا
احلا أو على أ ةرحية للمعا ة الركمياة ل ا ياتم لا انقوم ىاذ عيناا التخلويا
 DTFTص صورحب عدب  Nمن العينا  samplesاملتسااوية اسدعااب علاى احملاور  wواحملصاورحب يف
بورحب واحدحب من بورا التخلويا  DTFTأو جعا ىار علاى وايط بائارحب الوحادحب يف املساتو
 zسن الدورحب الواحدحب حول ويط بائرحب الوحدحب يف املستو  zق اصء قغاو  wمان صافر حا
 2πعلى احملور  wراا الع كة دني حتوي فورير وحتوي  zمي ن التعملو عان كيماة كا عيناة
على احملور  wملعابلة التالية:
18-5

N 1

  x[n]e  j 2kn / N
n 0

w 2k / N

) X [k ]  X (e jw

مما يع أنناا أىاذب بورحب كاملاة  2πمان التخلويا  DTFTوكمناا ىاذ عيناا في اا
رن  Nعينة ددءا من العينة صفر  w0ح العينة  wN-1قذكر ايادا أن  Nمتثا طاول التتااد
] x[nر ا كاان اذا التتااد وادب ال اول وبااو بور ومتثا عادب العيناا يف الادورحب الواحاادحب
ر ا كا ااان ا ااذا التتا اااد بوراي حتوي ا ا فا ااورير املعيا اانن  DFTومع و ا ا مي ا اان التعملا ااو عن ما ااا
ملعابلتني التاليتني:
sampling

19-5
20-5

N 1

X [k ]   x[n]e  j 2kn / N

k  0,1,.... N  1

n  0,1,.... N  1

n 0
N 1

1
X [k ]e j 2kn / N

N k 0
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قااذكر أن ا دصاارد الن اار عاان كااون ارةااارحب ] x[nبوريااة أو واادبحب ال ااول فااإن الااركم  Nميث ا
عاادب العينااا يف قتاااد يفاارتع أن ا بور ال ثااو ماان املراا ا يض ا  WN  e  j 2 / Nيف
املعابال السادقة وعلى ل مي ن كتادة املعابلتني  19 -5و 20 -5كما يل :
21-5
22-5

k  0,1,.... N  1

N 1

X [k ]   x[n]WNkn
n 0

n  0,1,.... N  1

1 N 1
X [k ]WNkn

N k 0

x[n] 

ااادول  4-5يملااني ال ثااو ماان ىاوا حتويا فااورير املتفاصا أو املتق ا  DFTمع اام ااذه
او اوا مشاااهبة و اوا حتوي ا  zوالتخلوي ا  DTFTم ا دعااض او فااا الملسااي ة مااث يف
اواصية اوامسة و ى ىاصية ار احة يف الن ااق الاتمين فإنا ياتم عما ر احاة بورانياة ولايس
ر احة ى ية علاى عيناا ارةاارحب ] x[nو اذا ل ملا يت اادى ما حقيقاة أن التخلويا DFT
يتعام م ارةارحب ] x[nكما لاو كاناي بورحب واحادحب مان رةاارحب بورياة كماا أن عملياة ا ما
linear
االلتفاايف  convolutionق اون قا التفاايف بور  circularولايس قا التفاايف ى ا
 convolutionكما يف حالة التخلوي DTFT
اجلمع االلتفايف الدوراين

circular convolution

رننا نتعام نا م قتاد ] x[nد  Nمان العيناا قارتاوح مان ] x[0حا ] x[N-1وأماا ىااراب
ااذا الن اااق  n<0أو  n>Nف ااإن عينااا ااذا التت اااد ق ااون صاافر ل ا نت ي ا ار اح ااة
الدورانية على ذا التتاد يا أن اذه العيناا موااوبحب علاى ا ا ا وانة ومو عاة علاى
ااذا الس ا علااى مسااافا متساااوية ار احااة الدورانيااة ا بوران ااذه اال ا وانة م ا أو
ع ااس عقااار الساااعة أ أن العينااة الاايت اراب ماان أكصااى اليمااني يف حالااة الاادوران بحيااة
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اليمااني قاادور وقاادى ماان بحيااة اليسااار ة ا  6-5يوأ ا ار احااة الدورانيااة علااى قتاااد
م ون من مخس عينا ومي ن التعملو عن ل كما يف املعابلة التالية:
23-5

] 𝑥[𝑛 − 𝑛0
𝑓𝑜𝑟 𝑛0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1
]𝑛 𝑥[𝑁 − 𝑛0 +
𝑓𝑜𝑟 0 ≤ 𝑛 < 𝑛0

ة

{ = ]𝑛[ 𝑐𝑥

 6-5ار احة الدورانية على التتادعا

كماا نعلام فاإن ا ما االلتفاايف او اى  linear convolutionعلاى التتاادعني ] x[nو ] h[nماا
ااو رال ق ارار ماان عمليااا ار احااة علااى أحااد التتااادعني أاار التتااادعني ك ا عينااة فيمااا
يناظر ااا ا ما االلتفااايف الاادور  circular convolutionيشامل متامااا ا ما االلتفااايف او ااى
و أن ار احة نا ق ون ر احاة بورانياة دادال مان ار احاة او ياة وعلاى لا فإنا مي ان
كتادة ا م االلتفايف الدوراىن كما يف املعابلة  24 -5التالية:
24-5

N 1

yc [n]   x[m] h [n  m] N
m0

الحااه أن كا ماان التتااادعني ] x[nو] h[nجيا أن ي ااون ربمااا نفااس ال ااول  Nوعلااى لا
فااإن التتاااد الناااق ماان ا ما االلتفااايف الاادوراي ي ااون ااو أيضااا لا نفااس ال ااول  Nو لا
على الع س من ا م االلتفايف او الذ يع قتاد طول  2N-1كما رأينا ادقا
 160الفص اوامس

أ ب ومد ادرا يم العدو
ادول  4-5ىوا
التحويل

املعا ة الركمية لإلةارا

حتوي فورير املتفاص أو املتق

الخاصية والتتابع في النطاق الزمني

DFT

او ية

]AX[k]+BH[k
]𝑘[𝑋 𝑁𝑒 −𝑗2𝜋𝑘𝑛0/
]X[(k-k0)N
]X[k]H[k
N 1

]

N

DFT

) X [m]H [( k  m

m 0

1
N

]Ax[n]+Bh[n

ر احة بورانية يف ن اق التمن
ر احة بورانية يف ن اق
ق التفايف بوراي
التعدي

]x[(n-n0)N

الرتبب]𝑛[𝑥 𝑁𝑒 𝑗2𝜋𝑘0𝑛/
N 1

]

N

) x[m]h[( n  m

m 0

]x[n]h[n

modulation

] X * [( k ) N

]x * [n

] X * [k

] x * [( n) N

مثا  :2-5احس ا مو االلتفايف الدوراىن  circular convolutionللتتادعني التاليني:
]x[n]=[1 2 0 1], h[n]=[2 2 1 1

الناق

]yc[n

25-5

ي ون قتاد طول  4ويع ى ملعابلة التالية:
3

yc [n]   x[m]h(n  m)4 ,
m0

n=0,1,2,3

دوأ  n=0يف املعابلة  23 -5حنص على العينة اسون من اوراب:
26-5

]yc[0]=x[0]h[0]+x[1]h[3]+x[2]h[2]+ x[3]h[1
=1x2+2x1+0x1+1x2=6

داانفس ال ريقااة مي اان حسااا العينااا اسىاار ] yc[1و ] yc[2و ] yc[3ال ااتعانة لتتاااد
] x[nو] h[nوار احاا الدورانياة للتتااد ] h[nوالتتااد النااق ] yc[n]=[6 7 6 5اي ون كماا
يف ة 7-5
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االلتفاف الدورانى

ة

 7-5ا م االلتفايف الدوراي

مثا  :3-5احس حتوي فاورير املق ا  DFTر ا كاان ] x[nعملاارحب عان قتااد طولا  Nمان
العينااا الاايت كل ااا أصاافار مااا عاادا عينااة واحاادحب كيمت ااا قساااو واحااد عنااد
الوحدحب unit sample
لتعويض عن ] x[nيف املعابلة  19 -5حنصا علاى  X[k]=1ل ا كايم  kالايت قارتاوح مان
 k=0حا ا  k=Nو ااذا ين اااظر حتويا ا ف ااورير رة ااارحب الدفع ااة  impulse signalالتناظري ااة أو
االنسيادية حيأ أن حتوي فورير ربا ي ون إدي ويساو واحد عند قي الرتببا
n=0

حساابت حتويل فورير املتقطع

قتاااد عينااة

DFT

املعابلة  19 -5اليت حتس التخلوي  DFTمي ن رعابحب كتادت ا يف صورحب مصافوفا كماا
يل :
27-5

N 1

N 1

n 0

n 0

X [k ]   x[n]e  j 2kn / N   x[n]WNkn

 162الفص اوامس

املعا ة الركمية لإلةارا

أ ب ومد ادرا يم العدو

]x[0

1

]x[1

WNN 1

.

)WN2( N 1

28-5

....
………
………

1

]X[0

W

1

]X[1

W N2

1

.

1

W N2
W N4

.

1
1
N

=

.

.

.

.
]x[N-1

.
)
………WNN 1 WN2( N 1
)WN( N 1)( N 1

D

x

]X[N-1

1

=

X

حيااأ  Xااو متما عناصااره ا كاايم حتويا فااورير املق ا  DFTوعاادب ا  Nعنصاار دينمااا
ا متم ا عناصااره ا عينااا ارةااارحب  xامل لااو حسااا التخلوي ا  DFTربااا وعاادب ا N
من العناصر أيضا  Dعملارحب عن مصفوفة مردعة عدب عناصر ا و  NxNمن العناصر
ا اانفرتع أن ارة ا ااارحب ] x[nيف املعابل ا ااة  27 -5ا ا رة ا ااارحب مركمل ا ااة
لتعم ا اايم احلس ا ااا
 complexأ ربا مركملة حقيقية )] Re(x[nومركملة يلية )] Im(x[nكذل فإن ال مية WNkn
ا أيضاا كمياة مركملاة قت اون مان مركملاة حقيقياة )  Re( WNknومركملاة يلياة ) 𝑛𝑘𝑁𝑊 ( Imوعلاى
ل ا فإن ا مي اان كتادااة املعابلااة  27 -5م ارحب أىاار يف صااور ا العامااة ودداللااة املركملااا
احلقيقية والت يلية كما يل :
x

29-5

X [k ]   Re( x[n])  j Im( x[n])Re(WNkn )  j Im(WNkn )
N 1
n 0

دف اسكواع ربذه املعابلة مي ن كتادت ا كما يل :

30-5

N 1
N 1

X [k ]   Re( x[n]). Re(WNkn )   Im( x[n]). Im(WNkn )
n 0
 n 0

N 1
N 1


 j  Re( x[n]). Im(WNkn )   Im( x[n]). Re(WNkn )
n 0
 n 0
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لن اار يف املعابلااة  30 -5جنااد أن ا حلسااا ك ا عنصاار ماان عناصاار املتم ا ] X[kفإننااا
حنتااب رن  4Nمن عمليا الضر وجاا أن املتما ] X[kحياو عادب  Nمان العناصار حياأ
 kقتغو من صفر رن  N-1فإننا نخلتااب لعدب  4NxN = 4N2من عمليا الضر احلقيق
 real multiplicationكذل فإن حسا عنصر واحد مان عناصار ] X[kايخلتااب رن عادب
ماان عمليااا ا م ا يساااو  4(N-1)+2=4N-2وجااا أننااا حنتااااب لعاادب  Nماان ااذه العناصاار
فإننااا اانخلتااب رن ) N(4N-2ماان عمليااا ا ما ماان لا ناار أنا للخلصااول علااى حتويا
فورير املتق  DFTس رةارحب فإننا حنتااب لعدب م ول من عمليا الضر وا م يتنا
ققريملا م مرد عدب عينا ارةارحب اليت جنر علي ا التخلويا  DFTكمثاال علاى لا فإنا
لااو أن عاادب عناصاار ارةااارحب ] x[nكااان  N=256فااإن عاادب عمليااا الضاار ال مااة ي ااون
ل ملا
 65536عملية أر ومثل ا ققريملا لعمليا ا م اذا ال ام امل اول مان احلساا
يهىذ الوكي ال ثو على احلا عند قنفيذه لاذل كاناي نااك احلاااة الدائماة لتقليا
ذا ال م من احلساا والوكاي الا م رباا وظلاي اس اام وماا الاي يف كيفياة ققليا اذه
املشا لة اسىار يف احلساا
احلسا والملخلاأ عان ىاواريتم اري يقاوم هباذه احلساا
اململاةاار للمعابلااة  30 -5ا املقاادار اس ااى والااذ ااو يف اسص ا بالااة ايمليااة و ااذا يف
حد اق حيتااب لوكي كملاو علاى احلا ا ملقارناة ل ثاو مان العملياا احلساادية اسىار
حلس اان احل ااه فإنا ا أم اان التوصا ا رن ىا اواريتم أو طريق ااة أم اان اات دام ا ققليا ا ع اادب
عملي ا اا احلسا ااا ال ما ااة رن  Nlog2Nو ا ااذا يعتا ااك فيض ا اا كملا ااوا يف كميا ااة احلسا ااا
و لتاي الوكي ال م راراء ذا التخلوي ذه ال ريقة أو ذا اواواريتم او ماا أطلاى عليا
ىاواريتم حتويا فااورير الساري  Fast Fourier Transform Algorithmأو مااا عاارد اىتصااارا
واريتم  FFTوالذ ي ون موأو ا تء التاي
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 6-5خواريزم حتويل فورير السريع
Fast Fourier Transform Algorithm, FFT

رن ملن حسن احله أن ال ثو ادا من عناصر املعابلة  27 -5م ررا ومي ان حسااد ملارحب
واحدحب فقط ولو ا أىذ ل يف االعتملار سم ن اال تغناء عن ال ثو ادا من احلساا
اململاة ارحب ملعابل ااة ااذا التخلوي ا رن ل ا يرا ا ل مليع ااة ال مي ااة اس ااية  e  j 2kn / Nف ااذه
ال مية بورية وق رر نفس ا كلما كاني ال مية  kn>Nولذل فإهنا لان ي اون رباا او N
من القيم امل تلفة م قغو ك من  nو kمن صفر ح  N-1ل نشعر دذل ونر كيا
أنا م ا قغااو كا ماان  nو kماان صاافر رن  N-1فإن ا ااي ون ناااك ال ثااو ماان القاايم امل ااررحب
فإننا نخلس ال مية اس ية  e  j 2kn / Nكمثال دفارع  N=8وعلاى لا فاإن  nو  kكا
من ما تتغو من صفر ح  7ادول  5-5يملني قي القيم املم ناة رباذه ال مياة اس اية
يف ذه احلالة  N=8ن حه من اذا ا ادول أن القيماة  1ماث ق ارر  15مارحب والقيماة
السالملة  -1ق رر  8مرا والقيمة  jق رر  8مرا والقيمة  –jق رر  7مرا و ذا
أ م ما ن ح يف ذا ا دول و وااوب  8كمياا فقاط رباا كايم خمتلفاة و اى القيماة  -1و
 1والقيمة  jو  –jوالقيمة  (1-j)/ 2و  -(1-j)/ 2وكذل القيمة  (1+j)/ 2و -(1+j)/ 2
ناك العديد من طرق فيض كمية احلسا امل لودة حلسا التخلويا  DFTومناذ حاواي
 50نة واس ام م ثفة يف ذا املوأو ولقد ا ا ت دام التخلوي  FFTأول ما ا ت دم
يف عااام  1976ولقااد كااان ل ااور ااذه الصااور الس اريعة حلسااا الا ا  DFTاسراار ال ملااو يف
ةاايو ا اات دام الا ا  FFTيف ال ثااو ماان الت مليقااا ومن ااا ال ارابار وك ا ققنيااا االقصاااال
وارل رتوني ااا ال ملي ااة وال ث ااو م اان الت مليق ااا اسى اار و اانعرع ن ااا دع ااض ااذه ال اارق
الشائعة اال ت دام
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ادول  5-5قي القيم املم نة لل مية 𝑛𝐾𝑁𝑊 عندما K=N=8

n

7

6

5

4

3

2

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

(1+j)/ √2

J

-(1-j)/√2

-1

-(1+j)/ √2

-j

(1-j)/√2

1

1

j

-1

-j

1

j

-1

-j

1

2

-(1-j)/√2

-j

(1+j)/ √2

-1

(1-j)/√2

J

-(1+j)/ √2

1

3

-1

1

-1

1

-1

1

-1

1

4

-(1+j)/ √2

J

(1-j)/√2

-1

(1+j)/ √2

-j

-(1-j)/√2

1

5

-j

-1

j

1

-j

-1

j

1

6

(1-j)/√2

-j

-(1+j)/√2

-1

-(1-j)/√2

j

(1+j)/ √2

1

7

طريقة التقسيم يف الزمن  Decimation in timeحلساب التحويل

k

DFT

كما نر فإن التخلوي  FFTو طريقة أىر حلسا التخلوي  DFTويع ى نفس النتائ
الن ائية متاما ودسرعة كملوحب ادا عند مقارنت حلسا اململاةر من ى ل املعابلة 30 -5
ولوال ا ت دام التخلوي  FFTملا كان من املم ن ا ت دام ققنيا املعا ة الركمية يف ال ثاو
من الت مليقا املنتشرحب يف ة أحناء احلياحب ا ن
يف طريقااة التقساايم الااتمين يااتم ققساايم عينااا ارةااارحب و ااى يف الن اااق الااتمين علااى مراح ا
متتادعااة و اانفرتع يف الملدايااة أن عاادب عينااا ارةااارحب ] x[nيف الن اااق الااتمين ااو  Nكمااا
كرب وأن  Nا أحاد كاو الاركم  2أ أن  N=2vحياأ  vأ ركام صاخلي يملادأ ىاواريتم
التقساايم الااتمين دتقساايم عينااا ارةااارحب ] x[nرن ا اتأين ا ااتء اسول حيتااو العينااا ا
اسركااام التوايااة ] x[0], x[2], x[4],x[N-2وا ااتء الثاااي حيتااو العينااا ا اسركااام الفربيااة
] x[1], x[3], x[5],…,x[N-1دعد ل يتم ققسايم كا ااتء مان اسااتاء الساادقة رن ااتأين
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مارحب أىاار اااتء حيتااو العينااا التوايااة يف ا ااتء اسول  x[0], x[4],..وا ااتء الثاااي حيتااو
العيناا الفربياة يف ا اتء اسول … x[2], x[6],دانفس ال ريقاة نقاوم دتقسايم عيناا ا اتء
الثاااي رن العينااا التوايااة يف ااذا ا ااتء … x[1], x[5],والعينااا الفربيااة في ا و ااى x[3],
 x[7],..قستمر عملية التقسايم اذه رن أن نصا أن كا ااتء ايخلتو علاى نق تاان فقاط
و ل مل ا ف ااإن ع اادب مراح ا التقس اايم ااذه اات ون ) v=log2(Nسن  Nكم ااا ك اارب ا 2
مرفوعااة للقاوحب  vةا  8-5يملااني ر ااا قوأاايخليا لعمليااة التقساايم السااادقة حيااأ ا ققساايم
رةارحب من  16عينة على  3مراح ققسيم رن أن وصلنا رن  8رةارا ك من ا قت ون من
عينتني فقط يف املرحلة اسىوحب

ة

 8-5التقسيم املتتاي لعينا ارةارحب يف الن اق التمين

الس اذال امل اام نااا ااو مااا ا نسااتفيد ماان ااذا التقساايم اانعرع نااا كيااا أن كا عمليااة
ققسيم اتوفر كثاوا يف احلساا ال ماة للخلصاول علاى التخلويا انملدأ مان املعابلاة -5
 21الاايت حتاادب حتويا فااورير الركم ا  DFTللتتاااد ] x[nامل ااون ماان عاادب  Nماان العينااا
و نعيد كتادت ا كما يل :
31-5

k  0,1,.... N  1

N 1

X [k ]   x[n]WNkn
n 0
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ما ا أول ى ا اوحب ققس اايم يف الن اااق ال ااتمين ي ااتم ققس اايم التتملا ا ] x[nرن اا اتأين اسول حيت ااو
العينا التواياة والثااي حيتاو العيناا الفربياة وعلاى لا مي ان رعاابحب كتاداة املعابلاة -5
 31كما يل :
N 1

 x[n]W

32-5

kn
N

n 1,odd

N 1

 x[n]WNkn 

X [k ] 

n  0,even

دوأا ا  n=2rيف ا ااتء اسول م اان املعابل ااة  32 -5و n=2r+1يف ا ااتء الث اااي م اان نف ااس
املعابلة مي ن رعابحب كتادة املعابلة  32 -5كما يل :
33-5

N / 21

N / 2 1

r 0

r 0

 x[2r  1]W

( 2 r 1) k
N

 x[2r ]WN2rk 

X [k ] 

مي اان رعااابحب كتادااة املعابلااة  33 -5لي ااون كا اااتء في ااا دداللااة  N/2ماان النقاااا و لا
ال تعانة ملعابلة التالية:
34-5

 WNrk/ 2

2
rk
N /2

j

e

 j ( 2 / N ) 2 rk

e

 

2 rk
N

W

2 rk
N

W

لتعويض من املعابلة  34 -5يف املعابلة  33 -5مي ن كتادة املعابلة التالية:
35-5

N / 2 1

 x[2r  1]W

rk
N /2

r 0

N / 2 1

 x[2r ]WNrk/ 2 WNk

X [k ] 

r 0

واليت مي ن كتادت ا اىتصارا كما يل :
36-5

k=0, 1, 2, 3….. (N/2)-1

X [k ]  G[k ]  WNk H [k ] ,
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هبااذه او اوحب اسون ماان التقساايم ن ااون كااد كساامنا حتوي ا فااورير الركم ا ] X[kللعاادب  Nماان
النقاااا رن حتااويلني أو ااتأين ا ااتء اسول من مااا ااو ] G[kالااذ ميثا حتويا فااورير الركما
للمااتء التوا ا وا ااتء الثاااي ] H[kالااذ ميث ا حتوي ا فااوير للمااتء الفاارب ماان التتاااد ]x[n
وا تأين يتم ةميع ما كما يف املعابلة  36 -5واملوأخلة يف ة 9-5

]X[0
]X[1
]X[2

]X[N/2-1

W N0
W N1
W N2

WNN / 21

]X[N/2

WNN / 2
WNN / 21
WNN / 22

]X[N-1

WNN 1

]X[N/2+1
]X[N/2+2

ة

]G[0

]x[0

]G[1

]x[2

]G[2

N/2
point
DFT

]x[4

]G[N/2-1
]H[0

]x[1

]H[1

]x[3

]H[2

N/2
point
DFT

]H[N/2-1

]x[5

]x [ N-1

حسابات لعدد  Nمن النقاط
N point combining
algebra

 9-5أول ى وحب يف التقسيم يف الن اق التمين للخلصول على FFT

كم ااا علمن ااا م اان كمل ا ف ااإن ع اادب عملي ااا الض اار املرك ا ال م ااة حلس ااا التخلوي ا
يس اااو ققريمل ااا  N2وعل ااى لا ا فإنا ا مي نن ااا كتاد ااة ع اادب عملي ااا الض اار املركا ا ال م ااة
حلسا ] X[kيف املعابلة  36 -5كما يل :
DFT

37-5

m= (N/2)2 + (N/2)2 + N =N + N2/2
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حيأ أول كمياة  (N/2)2متثا عادب عملياا الضار املركا ال ماة حلساا التخلويا
للنقاا التواية وال مياة الثانياة  (N/2)2متثا عادب عملياا الضار املركا ال ماة حلساا
التخلويا ا  DFTللنق اااا الفربي ااة وال مي ااة  Nمتثا ا ع اادب عملي ااا الض اار ال م ااة حلس ااا
ال مي ااة ]𝑘[𝐻 𝑘𝑁𝑊 يف املعابل ااة  36 -5قتغ ااو  kم اان  0حا ا  N-1دينم ااا كا ا م اان ]G[k
و] H[kحتتو  N/2فقط من النقاا ول ن ك من ما عملارحب عان قتااد بور أ يت ارر كا
 N/2من النقاا لذل جي مراعاحب أن عند حسا ك من ] G[kو] H[kلقيم  kأكاك مان
 N/2وأك من  N-1فإن ] G[N/2]=G[0و] G[N/2+1]=G[1و ذا ونفس الش ء ي ملى على
التتاد ]H[k
داانفس ال ريقااة مي اان ققساايم ك ا اااتء ماان اسا اتاء السااادقة رن ا اتأين ى ارين ا ااتء اسول
حيتو النقاا التواية والثاي حيتو النقاا الفربية يف ك ااتء وياتم حساا التخلويا DFT
ل اتء مان اسااتاء اسردعاة الناةاة كماا يف ةا  10-5مي ان كتاداة التخلويا ] X[kيف
ذه احلالة كما يف املعابلة  38 -5التالية :
38-5
] X [k ]  Ge[k ]  WNk / 2Go[k ]  He[k ]  WNk / 2 Ho[k
يف املعابلااة  Ge[k] 38 -5متث ا التخلوي ا  DFTللنقاااا التوايااة يف ا ااتء التوا ا ]G[k
و] Go[kمتث التخلوي  DFTللمتء الفرب من ] G[kونفس ال م م ملى على التخلاوي
] He[kو]Ho[k
داانفس ال ريقااة مي اان حسااا عاادب عمليااا الضاار املرك ا يف ااذه احلالااة والااذ مي اان
كتادت كما يف املعابلة  39 -5التالية:
2
2
P=4(N/4) +2(N/2)+N=N /4+2N
39-5
وقسااتمر عمليااة التقساايم يااأ يف املرحلااة التاليااة يااتم ققساايم ك ا موعااة ماان ال  N/4ماان
النقاا رن موعتني من النقاا التواياة والفربياة أيضاا والايت حتتاو كا من اا علاى  N/8مان
النق اااا وقس ااتمر عملي ااا التقس اايم رن أن ننت ا يف املرحل ااة اسى اوحب حي ااأ ق ااذول عملي ااة
التقساايم رن نق تااني فقااط يف ك ا موعااة ل مل ا عناادما ي ااون عاادب النقاااا ال لااى أو يف
DFT
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أول مرحلااة أحااد كااو الااركم  N=2r 2فااإن عاادب مراحا التقساايم ااي ون  log2N=rفااإ ا
او  N=23=8فااإن عاادب مراح ا التقساايم يف ااذه احلالااة ااي ون 3
كااان عاادب النقاااا مااث
مراح ا أم ااا ع اادب عملي ااا الض اار املرك ا الن اااق ف اايم ن ا ااتنتاا م اان قت اااد عملي ااا
التقسيم يف اسة ال  9-5ح  11-5يف أول عملية ققسيم كان عدب عملياا الضار
املس اات دمة يف رد ااط اتئ ا التخلويا ا ااو  Nكم ااا يف ةا ا  9-5يف املرحل ااة الثاني ااة وال اايت
حتتو على  4أاتاء كان عدب عمليا الضر املست دمة يف الردط و  2Nكما يف ةا
 10-5د اانفس ال ريق ااة مي اان ا ااتنتااب ع اادب عملي ااا الض اار ال ل ااى يف املرحل ااة اسى اوحب
والذ مي ن كتادت كما يل :
)P= N.log2(N
40-5
]X[0

W N0
W N1
W N2

]X[N/2-1

WNN / 21

]X[1
]X[2

]X[N/2
]X[N/2+1

]X[N-1

ة

N/2 point combine
algebra

N/4
point
DFT
N/4
point
DFT

WNN / 2
WNN / 21
WNN / 22

N/4
point
DFT

]x[0
]x[4
]x[N-4
]x[2
]x[6
]x[N-3
]x[1
]x[5
]x[N-2

N/4
point
DFT

WNN 1

 10-5او وحب الثانية من التقسيم يف الن اق التمين للخلصول على FFT
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كمثاال علاى لا انفرتع  N=23=8وعلااى لا اي ون نااك  3مراحا ققساايم رن أن
نص رن املرحلة اسىوحب اليت اتخلتو علاى  4موعاا كا موعاة حتتاو نق تاان فقاط
ايتم حسااا ال  DFTربماا كمااا يف ةا  12-5يف اذه احلالااة اي ون عاادب عمليااا
الضاار املرك ا يساااو  8log28=24و ااذا يعتااك فيض اا كملااوا يف عمليااا الضاار ر ا مااا
ك ااورن لع اادب امل ل ااو يف حال ااة احلس ااا اململاة اار لا ا  DFTال ااذ يس اااو يف ااذه احلال ااة
 N2=64عملية أر مرك من ة  12-5مي ن أن ن حه أكثر من م ح ة:

]X[0
]X[1

N/2 point
combining
algebra

]X[2

]X[N/2 -1
]X[N/2
]X[N/2+1

حسابات عدد
 N/2من النقاط

N point
combining
algebra

ة

حسابات عدد
 N/4من النقاط
N/4 point
combining
algebra

حسابات عدد
 N/4من النقاط
N/4 point
combining
algebra

حسابات عدد
 Nمن النقاط

N/2 point
combining
algebra

]X[N-1

N=2 r

N/4 point
combining
algebra

Stage2 log (N)=r,

حسابات عدد
 N/2من النقاط

2 point
DFT
2 point
DFT
2 point
DFT

حسابات عدد
 N/4من النقاط
N/4 point
combining
algebra

حسابات عدد

 N/4من النقاط Stage 1

2 point
DFT

 11-5املرحلة اسىوحب من مراح التقسيم يف الن اق التمين للخلصول على FFT

 -1مركملا ال  DFTالناةة يف ذه احلالاة ] X[0], X[1], X[Nق اون مرقملاة قرقيملاا قصااعداي
كما يف الش وال حتتاااب رعاابحب قرقيا مثا نقااا الادى ] x[nالايت ياتم رعاابحب قرقيمل اا رن
نقاا واية ونقاا فربية كما يف ة 12-5
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 -2نقاا الدى ] x[nيتم رعابحب قرقيمل ا باى ك

موعة م ك عملياة ققسايم رن نقااا

وايا ااة وأىا اار فربيا ااة ا ااذه العمليا ااة ليسا ااي ا ا لة و لا ااذا يف التتادعا ااا ا النقا اااا
العدياادحب ول اان ناااك م ح ااة قيلااة ااادا اعلااي عمليااة رعااابحب قرقي ا قتاااد الاادى ]x[n
للخلصول على موعا النقاا الن ائية عملية لة ادا ياتم لا عان طرياى التعملاو عان
ركم ك نق ة يف الن ام الثنائى يف الرتقي ال مليع التصاعد للنقااا كماا يف العماوب الثااي
ماان اليسااار يف ااادول  6-5يااتم ع ااس دتااا ك ا ركاام ع ااس ماار حب فنخلص ا علااى
العمااوب الثالااأ ماان اليسااار يف نفااس ا اادول اسركااام الناةااة يف العمااوب الثالااأ يااتم أىااذ ا
ارنني رنني من القمة لنخلص علاى موعاا املرحلاة اسىاوحب مان التقسايم فماث يف اذا
ا اادول وص حالااة  N=8وكمااا يف العمااوب اسمياان ماان ااادول  4-5اايتم أىااذ النق ااة ركاام
) 0(000م النق ة ركم ) , 4(100والنق ة ) 2(010م النق اة التالياة رباا يف اذا العماوب و اى
النق ة ) 6(110و ذا رن أن أنىذ النق ة ) 3(011م النق ة )7(111
 -3ن حه يف ة

الفراةة دعاب خمتلفاة ويف كا

 12-5أن عملارحب عن ق رار من ة

فراةة ناك عملي أر عملية يف أحد الق رين واسىار يف الضال اسفقا اس اف مان
الفراةاة عملياايت الضاار يف كا فراةااة في ماا ىاصاية م مااة ااادا و اى أن بقا كا من مااا
متساااو م ا اىاات د يف ارةااارحب فقااط فمااث ال ميتااني  W 20و  W21مي اان كتادت مااا كمااا
يل :
W20  1

W21  e  j 2 1/ 2  e  j  1

حياأ ن حاه أهنماا متسااويتان او أن ارةاارحب يف أحاداا ع اس ا ىار دانفس ال ريقااة
مي ن أن ن ت معام الضر التالية يف أحد الفراةا اسىر يف ة :12-5
 W83  W841  W84 .W81  1.W81  W8 1و W87  W881  W88 .W81  1.W81  W8 1
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ن حااه أيضااا أن ال ميتااني متساااويتني بااو أن ارةااارحب خمتلفااة دين مااا داانفس ال ريقااة مي اان
كتادااة ك ا معااام الض اار يف ك ا الفراة ااا املواااوبحب يف ة ا  12-5وعلااى ل ا
مي اان رعااابحب ر اام ة ا  12-5كمااا يف ة ا  13-5حيااأ ن حااه أن عاادب عمليااا
الضر املرك يف ذه احلالاة كاد ا فيضا ا رن النصاا ياأ مي ان كتاداة عادب عملياا
الضر الناةة كما يل :
]X[0
]X[1
]X[2
]X[3
]X[4
]X[5
]X[6
]X[7

W80

W 40

W81

W41

]x[0

W 20
W21

W82

W 42

W83

W 43

]x[4
]x[2

W 20
W21

]x[6
]x[1

W84

W 40

W85

W41

W 20
W21

W86

W 42

W87

W 43

ة

]x[3

W 20
W21

 12-5حتوي فورير  FFTلتتاد من  8نقاا

ادول  4-5طريقة مملس ة للخلصول على ققسيما التتاد ]x[n
المجموعات

عكس الترقيم

الترقيم

الثنائي

]x[n

]X[0
]X[4
]X[2
]X[6
]X[1
]X[5
]X[3
]X[7

000
100
010
110
001
101
011
111

000
001
010
011
100
101
110
111

]x[0
]x[1
]x[2
]x[3
]x[4
]x[5
]x[6
]x[7

الناتجة

الثنائي
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41-5
دت مليى ذه املعابلة حينما ق ون  N=8فإن عدب عمليا الضر
من  24كما ملى

)P=(N/2).log2(N

يصمل  12عملياة دادال
]x[0

]X[0
]X[1

-1

]X[2

-1

]X[3

-1

]X[4
]X[5
]X[6
]X[7

ة

W 20

-1

W80

-1

W81

-1

W82

-1

W83

]x[4
]x[2

W 40
W41

W 20

-1

]x[6
]x[1

W 20

-1
-1
-1

]x[5
]x[3

W 40
W41

W 20

-1

]x[7

 13-5حتوي فورير  FFTلتتاد من  8نقاا دعد فيض عمليا الضر

ادول  7-5التوفو ص ا ت دام اوواريتم  FFTم ايبحب عدب نقاا التتاد ]x[n
Ratio of N2 to
)(N/2)log2(N

)(N/2)log2(N

N2

عدد النقاط
N

عدد مراحل التقسيم
r

4

4

16

4

2

5.333

12

64

8

3

8

32

256

16

4

12.8

80

1024

32

5

21.33

192

4096

64

6

36.57

448

16384

128

7

64

1024

65536

256

8

113.77

2304

262144

512

9

204.8

5120

1048576

1024

10
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-4ادول  7-5يملني الت فيض يف عدب عمليا الضر املرك ال ماة حلساا التخلويا
 FFTعنااد القاايم امل تلفااة للمتغااو  Nوالاايت يتضا من ااا القيمااة احلقيقيااة للت فاايض و لااذا
عند كيم  Nالعالية واليت ق ون القيم ال مليعية يف قي الت مليقا ققريملا

 7-5حساابت حتويل فورير السريع ابستخدام ماتالب
يساات دم دااربم  MATLABطريقااة التقساايم يف الااتمن حلسااا
من ى ل الدوال ا قية املتاحة مملاةرحب:

MATLAB

ااذه التخلااوي

يااتم لا
)fft(x
)ifft(X
)fft(x,N
)ifft(X,N

حي ااأ الدال ااة اسون حتس ا التخلوي ا  fftللمتما ا أو التت اااد  xم اان العين ااا دينم ااا الدال ااة
الثانيا ااة حتس ا ا التخلوي ا ا الع س ا ا للمتم ا ا  Xالدالا ااة الثالثا ااة ) fft(x,Nقع ا ااى أو حتس ا ا
التخلويا  fftللعاادب  Nماان عينااا املتم ا  xيااأ ر ا كانااي  x<Nفااإن املتم ا  xيااتم رأااافة
أصفار يف هنايت رن أن يصامل طولا او  Nدينماا ر ا كاناي  N<xفإنا ياتم ا اتق ا العادب
 Nفقط من عينا املتم  xويتم حساا التخلويا  fftرباا الدالاة اسىاوحب ) ifft(x,Nحتسا
التخلوي الع س دنفس ال ريقة كما يف الدالة )fft(x,N
مث ااا  :4-5اانقدم ن ااا مث اااال رة ااارحب م ون ااة م اان ال اارتبب  50رق اات وال اارتبب  120رق اات
موعااان ااواي ومع مااا رةااارحب أوأاااء عش اوائية متو ا ا صاافر نخلس ا  fftربااذه
ارةااارحب لناار احملتااواي الرتببيااة أو طيااا ااذه ارةااارحب معاادل أىااذ العينااا رباذه ارةااارحب
ااو  1000رقاات مشا لة ال ا  fftأنا مركا أ يت ااون ماان مركملااة حقيقيااة وأىاار يليااة
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واليت قع ى لع كة التالية:
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fft

نر اام متو ااط كاادرحب ال يااا

Average power spectrum

42-5
متو ط كدرحب ال يا و  conjقع املرافاى املركا  complex conjugateلل ا fft
حيأ P
عدب النقاا اليت نخلس ربا ال fft
وN
دربم  MATLABالتاي يخلدب ذه ارةارحب ونر م  50ميللى إنية من ا كما يل :
P=FFT*(conj(FFT))/N

%Calculation of the average power spectrum
t = 0:0.001:0.6;%sampling rate 0.001 sec
;)x = sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*120*t
;))y = x + 2*randn(size(t
))plot(1000*t(1:50),y(1:50
)'title('Signal Corrupted with Zero-Mean Random Noise
)')xlabel('time (milliseconds

الدالة  randnقع ى كيما عشوائية  randomمتو ا ا صافر وقملاعاد ا يسااو واحاد والدالاة
)) randn(size(tتع ى متم ا مان اذه القايم العشاوائية وحمام اذا املتما عادب عناصاره
و نفس حمم املتم  tةا  14-5يملاني ر اا رباذه ارةاارحب يف الن ااق الاتمين حياأ ال
نست ي أن حندب احملتواي الرتببية ربذه ارةارحب
ا ن نخلس الا  fftربذه ارةارحب ونر م متو ط كدرحب ال يا ربا سوامر التالية :
;)Y = fft(y,512
;Pyy = Y.* conj(Y) / 512
;f = 1000*(0:256)/512
))plot(f,Pyy(1:257
)'title('Frequency content of y
)')xlabel('frequency (Hz
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املعا ة الركمية لإلةارا

أ ب ومد ادرا يم العدو

ة ا  15-5يمل ااني متو ااط ك اادرحب ال ي ااا و لت اااي احملت ااواي الرتببي ااة لإلة ااارحب الس ااادقة
حيأ ن حه واوب كمتني عند الرتبب  50رقت والارتبب  120رقات وأماا كا ارةاارحب ف او
أوأاء كما نر يف ذا الش

ة

 14-5رةارحب خمتفية باى أوأاء

 8 -5متارين

 -1افرتع أن ) X(ejwمتث التخلوي  DTFTللتاد احلقيق ]:x[n
أ -ارمل ااي أن ] x[nمي اان ا ااتنتاا ا م اان ) X(ejwلع ك ااة التالي ااة ر ا كان ااي ] x[nمتث ا
قتاد وا :


) cos(wn)dw

jw

1

X (e


x[n] 

0

 ارملااي أن ] x[nمي اان ا ااتنتاا ا ماانقتاد فرب :

)X(ejw

لع كااة التاليااة ر ا كانااي ] x[nمتث ا
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املعا ة الركمية لإلةارا

أ ب ومد ادرا يم العدو



) sin(wn )dw

jw

1

X (e


x[n] 

0

ة

 15-5احملتواي الرتببية رةارحب املثال 4-5

 -2احس التخلوي  DTFTللتاد السملىب التاي:

]x[n]  A n cos(w0 n   )u[n

 -3احس التخلوي  DTFTل

من التتادعا التالية :
x1[n]   nu[n],    1

x2[n]   nu[n],   1
n

  n  M
x3[n]  

0Otherwise

x4 [n]   nu[n  3]   1
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املعا ة الركمية لإلةارا

أ ب ومد ادرا يم العدو

x5[n]  n nu[n]   1

1  N  n  N
x6 [n]  
0Otherwise
 n
1  ,  N  n  N
x7 [n]   N
0,Otherwise


 -4افرتع التتاد التاي:
}x[n]={2 1 -1 0 3 2 0 -3 4

ااو

حي ااأ العين ااة  n=0ا متيت ااا و ااط أ اافل ا فا ارتاع التخلويا ا  DTFTرب ااذا التت اااد
) X(ejwاحس الدوال التالية بون حسا التخلوي :DTFT

) X (e j 0
) X ( e j


)dw

jw

 X (e



2

) dX (e jw
dw
dw







 -5اعد مترين  4ول ن على التتاد التاي:
}x[n]={1 5 -2 1 3 4 2 0 5

 -6افاارتع أن ) G1(ejwااو التخلويا  DTFTللتاااد ] g1[nاملوأا يف ةا
دداللة )G1(ejw
عن التخلوي  DTFTللتادعا املوأخلة يف نفس الش
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 6-5عااك

املعا ة الركمية لإلةارا

أ ب ومد ادرا يم العدو
G2[n] 1
3/4
1/2
1/4

1
3/4
1/2
1/4

n

n

0 1 2 3 4 5 6 7
]G4[n
3/4
1/2

1/4
n

]1 G1[n
3/4
1/2
1/4
0 1 2 3

1

1
3/4
1/2
1/4

0 1 2 3 4 5 6 7

ة

]G3[n
3/4
1/2
1/4

n

1
3/4

1/2

1 2 3 4 5 6 7

0

6-5

 -7افرتع أن ] X[kالتخلوي  DFTللتتاد ] x[nحيأ
معابلة ر يفال  Parseval's relationالتالية:
2

N

ا طاول اذا التتااد ارملاي
2

1 N 1
] x[n]   X [k

N k 0
n 0
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N 1

الفصل السادس
المرشحات االنسيابية (التناظرية)
Analog Filters

1-6مقدمة

أح د الط ددامل اة د د يف تص د امل اةات ددرقم الا اد د  digital filtersه د حتوي ددمل اةات ددرقم
االنساقبا أو الت قثلا إىل ماترقم ر ا ابستخ ام معدقالالم حتويدمل معا.د ن ه.دقا موا د
الب د اا ددق مد د اس ددتخ ام اةات ددرقم الت.قظاي د  ،م د ه دداق اةوا د اةات ددي اة ددقال للت ياد د
 antialiasing filterالددا حي د ال الددق ال ددالال لإلتددقرا ال اةل د لل رددو الت.ددقظا /الا
 A/Dع .تاالال معني أ مل م نص تداالال العا.د ن ه.دقا ذدالم ماتدي ب.دقش اةتدقرا الت.قظايد
 reconstruction filterالددا ن ددع يف آةددا أ نظددقم ر د وبع د الددو الا /الت.ددقظا
 D/Aالددا حيددو اةتددقرا الا ا د إىل الصددورا الت.قظاي د ن لددالم ذددقا ل امددق أا اص د هدداا
الفصد ددمل ةلل د ددقش ال د ددوش عل د ددل أت د د ا الط د ددامل اةت ع د د لتص د د امل اةات د ددرقم الت.قظاي د د مت ا د د ا
الس ددتخ ام ق يف تصد د امل اةات ددرقم الا اد د ن س دد.ل م يف ه دداا الفص ددمل ث ددرية ددامل تد د ا
لتص امل اةاترقم الت.قظاي وهل:
S.
 -1ماتدي بددورة  ،Butterworth filterوهداق التسد ا نسد للعدق اة .د اةجنلاد
 Butterworthالا وص معقالل هاا اةاتي عقم 1930ن
 -2ماتددي تا ا ددا  ،Chebyshev filterوه دداق التس د ا نس د للع ددق الاايض د الاوس د
 Pafnuti Chebyshevالا وضع معقالل هاا اةاتين

أنالن حم

اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

 -3ماتي اللطع ال.ق  ،Elliptic filterأو اةاتي ال ا قو ذ ق يطلق علا أحادق ،،ذدمل
واح د م د هدداق اةاتددرقم يت ا د عواصددفقم معا .د يعل د ماتددرق ل د ع التط الددقم
اةعا .ع األنواع األةا وهاا مق س.ااق يف هاا الفصملن
الغددان م د أ ماتددي م د أ نددوع هددو الس د قم ل ددالالام معا .د م د اةتددقرا ابةدداور ع د
اةاتددي ،وأمددق الددالالام األةددا اددري يسد ي وددق ابةدداور أو يددتمل و ف ددق أو م.ع ددق أو إح ق ددقن
جمق الدالالام الا يس ي ل ابةاور يس ل جمق اةاور  ،passbandأمق جمق الدالالام الدي
يتمل و ف ق أو إح ق ق ااس ل جمدق الو د stopbandن لدالم اد ا دامل تصد امل أ ماتدي
ت د أ يف العددقالا بوضددع مواصددفقم ودداا اةاتددي توضددي الددقالم السددقبل ن تد مل  1-6ي ددني
اسددتبقب حلالا د ألح د اةاتددرقم ،حاددي يلص د ابالسددتبقب أةددق نسد د را إتددقرا ةددا
اةاتدي إىل د را اةتددقرا ال اةلد لد  ،وهدداق ال.سد ع د التع د ع .دق ابل يسد ملن م ددمل هدداق
االس ددتبقب نطل ددق علا ددق االس ددتبقب الدالاليد د لل ات ددي حا ددي أة ددق توض ددي ذاد د يس ددتبا
اةاتي ةتقرا الاةل ل ع .الدالالام اةختلف م صفا هات  DCإىل مقالةقي ن
اة.رىن اةوجوال يف ت مل  1-6يس ي عاور الدالالام م صفا هاتد حدا الددالال  Ωcالدا
يطلددق علاد تداالال اللطددع cutoff frequencyن إا االسددتبقب الدالاليد تلددمل تد رتاق ابتد اش مد
اللا واح (صفا اليس مل) حا تصدمل إىل ال.صد ( )-3dbع.د تداالال اللطدع ،وع.د ق تصد ي
را إتقرا اخلا نس إىل إتقرا الةمل اةاتي تسقو ال.ص متقمدقن هداا الدق (مد صدفا
هات حا  )Ωcيس ل جمق اةاور  passbandن بع أنواع اةاترقم تس ي بت دو م.ردىن
االسددتبقب يف هدداا اةد ذ ددق يف تد مل  1-6والد ع ال يسد ي ادداا الت ددو ت عددق لطايلد
التص املن اة الدالال م  Ωcحا ( Ωsب اي تاالال جمق الو  )stopbandيسد ل جمدق
االنتلددق  transition bandحاددي أن د ماحل د متوسددط أو ماحل د انتلددق م د جمددق اةدداور إىل
جمق الو ن ابلط ع اد ا هداا الدق يف دمل أا ي دوا عاضد ( )Ωs-Ωcأصدغا مدق ع د و
احلقلد اة قلاد يعتد عددان هدداا الددق صددفاا ،وهدداق احلقلد ابلط ددع ال ع د الوصددو إلا ددق أو
حتلال قن الق ال قلدي هدو الدق اة تد مد الددالال ( Ωsب ايد جمدق الو د ) حدا مقالةقيد ،
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أنالن حم

اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

واا يتمل إمخدقال إتدقرا الد ةمل ب رجد ذ د ا ع د مع دق اعت دقر أا اةتدقرا وصدل للصدفا يف
احلقل اة قلا ن بع أنواع اةاترقم يس ي بت و م.ردىن االسدتبقب يف هداا الدق ذ دق يف
ت مل  1-6وال ع ال يس ي ت عق لطايل التص امل ذ ق س.ا ن
جمق اةاور

|H(jΩ)|2

passband

1

جمق االنتلقل
جمق الو

Transition band

-3db

stopband

As
Ω
Ωs

Ωc

ت مل  1-6م.رىن االستبقب ةاتي م.فا للدالالام اة.خف

LPFن

م.رىن االستبقب اةوضي يف ت مل  1-6يطلق علل نوع م اةاترقم يسد ل اةاتدرقم
اة.فداا للددالالام اة.خف د Low Pass Filter, LPFن وت عدق لدالم ع د تلسدامل اةاتددرقم
علل حس جمق الس قم أو ال.فقذ إىل األنواع التقلا :
 -1اةاتدرقم اة.فداا للددالالام اة.خف د  ،Low Pass Filters, LPFوهدل اةاتدرقم الدي
تس ي للددالالام مد صدفا  DCحدا تداالال معدني (تداالال اللطدع  )Ωcابل.فدقذ مد ةريودق
وتو مجاع الدالالام األةا ن
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أنالن حم

اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

 -2اةاتددرقم اة.فدداا للددالالام اةاتفعد  High Pass Filters, HPFوهددل اةاتددرقم الددي
تس ي للدالالام م تاالال معني (تاالال اللطع  )Ωcحدا مقالةقيد ابل.فدقذ أو اةداور ،أمدق
الدالالام م صفا حا تاالال اللطع ااتمل و ف ق أو إح ق قن
 -3اةاترقم اة.فاا لق تاالال  ،Band Pass Filters, BPFوهل اةاتدرقم الدي تسد ي
للدالالام يف جمدق معدني مد  Ωc1حدا  Ωc2ابةداور مد ةريودق وتو د اب د الددالالام
م صفا حا  Ωc1وم  Ωc2حا مقالةقي ن
 -4اةاتددرقم ال ط د لددق ت داالال  ،Band Stop Filters, BSFهدداق اةاتددرقم تو د
الددالالام يف جمددق معددني مد  Ωc1حددا  Ωc2أو حت ط ددق  ،وتسد ي ل ددق الددالالام مد
صفا حا  Ωc1وم  Ωc2حا مقالةقي ابةاور م ةريوقن

ت مل  2-6ال مل الوا عل وال مل اة قىل ألنواع االستبقب الدالالي لل اترقمن

ذمل هاق اةاترقم وق تط القهتق يف احلاقا الع لا والبد مد الراسدت ق وأا ن دوا علدل الرايد
اقن س.ا يف هاا الفصمل أا ذمل أنواع اةاترقم السقبل ع است.تقج ق مد ال.دوع األو
ع د ايددق حتويددمل معددنين ا د ري ع ..ددق أا نص د مل ماتددي ت داالالام م.خف د  ،ع د ايددق
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أنالن حم

اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

حتوي ددمل مع ددني ع د د حتويلد د إىل مات ددي م.ف ددا للد ددالالام العقلاد د أو أ ن ددوع آة ددا مد د أند دواع
اةاترقمن ت مل  2-6ي دني م.ردىن االسدتبقب اة دقل والدوا ع ل دمل أندواع اةاتدرقم الدي
ذذا،هق سقبلقن

 2-6مرشح برتورث

Butterworth Filter

معقالل االستبقب لل اتي بدورة م ال رج  nتعطل ابلعري التقلا :
)(1-6

1
1  ( / c) 2 n

Ha( j) 
2

ت مل  3-6ي ني م.رىن االستبقب الدالالي واا اةاتي ألذ ا م ا د لل رجد nن هداا
ال د د مل ط تط ا ددع ال ددور األال ددل بلسد د ت عل ددل تد داالال اللط ددع Ωcن مد د ه دداا ال د د مل ع د د
است.تق أذ ا م ةقصا واا اةاتي:

ت مل  3-6االستبقب الدالالي ةاتي بدورة Butterworthن
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أنالن حم

اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

 -1مابددع مل د ار االسددتبقب
 Ha( j) 2 0  1ل مل امل nن
 -2مابددع ملد ار االسددتبقب  Ha( j) 2يسددقو نصد ع .د تداالال اللطددع  Ω=Ωcجل اددع
2

)Ha( j

يسددقو واح د ع .د ال ددالال  Ω=0جل اددع ددامل ،n

د د د د د د ددامل  nأي د د د د د د ددقن وهد د د د د د دداا يعد د د د د د ددىن اآليت:

1
2

2
 Ha( j) c وابلتد د د د د د ددقل ا د د د د د د د ا

 Ha( j) c  0.707والد د د ددي ع د د د د التع د د د د ع .د د د ددق ابل يس د د د د مل ذ د د د ددق يل د د د د :
 20 log Ha( j) c  3.0103dBن
 -3اة.ر ددىن
الدالال Ωن

2

)Ha( j

يل ددمل باأبد د أو انتظ ددقم

decreasing

 monotonicallyم ددع ايالا

Ga(jΩ) dB
10Ωc

Ω

Ωc

n=1, slope=-20db/decade

0
-3

n=2, slope=-40db/decade
-20
n=3, slope=-60db/decade
-40

-60

ت مل  4-6استبقب اةاتي بدورة ابل يس مل للامل خمتلف ل رج اةاتي nن
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اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

 -4مددع ايالا الرجد اةاتددي  nاد ا تد مل اة.رددىن  Ha( j) 2يلدددم مد ال د مل اة ددقل
وع د مريحظ د ذلددم مد تد مل  3-6حاددي ع.د مق  n=10ا د ا اة.رددىن ي ددوا أذ ددا
ح ين
 -5هد دداا اة.رد ددىن يطلد ددق علا د د أن د د يف أ صد ددل الرجد ددقم التسد ددطاي أو االسد ددتواش أو الاأب د د
 maximally flat responseع .د نلط د األصددمل  Ω=0حاددي أا مجاددع تفقضددريم هدداا
اة.رىن ع .هاق ال.لط موجوالا وذل ق أصفقرن
يف ذمل تط القم اةاترقم ي وا يف الغقل م اةايي ج ا أا نعد عد م.ردىن االسدتبقب
ابل يسد د ملن تد د مل  4-6ي ددني م.ر ددىن االس ددتبقب لل ات ددي ب دددورة معد د ا ع.د د ابل يسد د مل،
وع است.تق ذلم ذ ق يل :
2

)(2-6

)Ga( j)  20 log Ha( j)  10 log Ha( j

1
 10 log1  ( / c) 2 n
2n
)1  ( / c

 10 log

يف اةعقالل د ( )2 -6ع .د مق ت ددوا  Ωأ ددمل ب د م د  ،)Ω<<Ωc( Ωcع د اعت ددقر اللا د
 ،Ω/Ωc=0و هد دداق احلقل د د ا د د ا Ga(jΩ)=0ن أمد ددق ع .د د مق ت د ددوا  Ωأذ د د ب د د م د د Ωc
( ،)Ω>>Ωcاد ا | Ga(jΩ)=-20n log|Ω/Ωcوهداق معقاللد ةدس مسدتلامل مالد ذ دق يف تد مل
 4-6هو -20db/decadeن معىن  decadeهو العل (أو ع ا س.وام) وهل يف هاا اةوضع
تعىن ع اا أضعقف ،ععىن مع ت قع الدالال  Ωع اا مداام اد ا االسدتبقب ) Ga(jΩتلدمل
عل ار  20nاليس ملن يف ت مل  4-6ع .مق  Ω=Ωcا ا  ،Ga(jΩ)=-3dBحقو التعوي يف
اةعقالل ( )2 -6وحسقم هاق اللا ن
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أنالن حم

اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

معقالل ال.ظقم  system functionأو معقاللد الع دور أو االنتلدق  transfer functionهد م.ردىن
االسددتبقب الدالالي د مع د ا ع .ددق يف اةسددتو sن ذ ددق نعلددمل ا د ا  s=jΩوابلتعددوي بددالم يف
معقالل بدورة ،معقالل ( ،)1 -6ع ذتقب معقالل الع ور مع اعت قر  Ωc=1ذ ق يل :
)(3-6

ع

1
1  (s / j ) 2n

Ha( s)  H ( s).H (s) 
2

حسقم أ طقم اةعقالل ( )3 -6بوضع اةلقم اا ق يسقو صفا ذ ق يل :
1  (s / j) 2n  0
( s / j ) 2 n  1

)(4-6

s 2 n  1( j ) 2 n  1( j 2 ) n  (1) n 1

اةعقالل د ( )4 -6وددق ع د ال  2nم د األ طددقم مو ع د حددو الاقدداا نص د طاهددق  1حباددي إذا
ذقن  nر مل اداال  ،اد ا  ، s 2 n  1وهداا يعدىن عد ال مد األ طدقم ملد ارق  2nمو عد علدل
الاقاا الوح ا ع .ال وااي:
2kπ/2n=kπ/n, k=0, 1, 2, …, 2n-1

أ أن سا وا ه.قا ط ع s=0 .ذ ق يف ت مل 5-6أن
2n
أمددق إذا ذقند  nر ددمل وجد  ،اد ا  ، s  1وهدداا يعددىن عد ال مد األ طددقم ملد ارق 2n
مو ع علل الاقاا الوح ا ع .ال وااي:
π/2n + kπ/n, k=0, 1, 2, …, 2n-1

وهاا يعىن أن ل ي دوا ه.دقا طد ع.د  s=0ول د أو طد ي دوا موجدوالا ع.د ال اويد
 π/2nوبع ذلم توع األ طقم علل وااي متسقوي  kπ/nذ ق يف ت مل 5-6من
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أنالن حم

اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

π/n

π/n
π/n

π/2n
π/2n

π/n

π/n

أ

ب

ت مل  5-6تو يع األ طقم لل اتي بدورة لل رجقم الفاالي وال وجا
أ -ال رجقم الفاالي  ،م -ال رجقم ال وجا ن

مثال  :1-6احس

معقالل االنتلق أو الع ور ةاتي بدورة م ال رج األوىل ،وآةا

م ال رج ال قنا ن أوال ،ع .مق  n=1ا ا معقالل االستبقب الدالالي ( )3 -6ع
ذقلتقل:
1
1 1

2
1 s 1 s
)1  (s / j

ذتقبت ق

H ( s).H (s) 

والددي مت ددمل ط د ع .د ال اوي د صددفا ،وآةددا ع .د ال اوي د  πوذددمل م .ددق مل د ارق واح د ن اثناددق،
بوضع  n=2يف اةعقالل ( )3 -6ع ذتقب االستبقب الدالالي ذ ق يل :
1
1

4
)(1  s1)(1  s 4)(1  s 2)(1  s3
)1  (s / j

H ( s).H (s) 

وال ددي مت ددمل  4أ ط ددقم ت ددوع عل ددل الاق دداا الوحد د ا حبا ددي ي ددوا أو طد د ع.د د ال اويد د
وستوع اب األ طقم علل وااي  π/2بني ذمل م .ق ذ دق يف تد مل 6-6ن ابعت دقر األ طدقم
اةوجوالا يف ال.ص األيسا م اةستو  Sا ا اةعقالل السقبل ع ذتقبت ق ذ ق يل :
π/4

 190الفصمل السقال

أنالن حم

اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

s1

π/2

π/4
s4

s2
π/2

π/2
s3

ت مل  6-6تو يع األ طقم لل اتي بدورة م ال رج ال قنا ن
1
)( s  s 2)(s  s3
1
}) {s  (0.707  0.707 j )}{s  (0.707  0.707 j
1

s 2  2s  1

H ( s) 




بدد.فا الطايل د ع د ذتقب د معددقالالم الع ددور للد رجقم اةختلف د ودداا ال.ددوع مد اةاتددرقمن
اةعقالل د ( )5 -6التقلا د ت ددني الصددورا العقم د ودداق اةعقالل د  ،وج د و  1-6ي ددني معددقمريم
معقالل اةلقم ) B(sواق اةعقالل ن
)(5-6

1
1

n
n 1
B(s) bn s  bn1 s  ....  b1 s  b0

H ( s) 

حتتو ال م اةااجع علل ج او ممتد ا لد رجقم أعلدل مد ال رجد ال قم.د اةوضدر يف
ج و  1-6وإا ذقن م مل هاق اجل او ال مت مل أمها يف هاق األايم و عصا احلقس قم
حاددي أن د ع د إالةددق الرج د اةاتددي ل د ،م  MATLABوهددو يداال علاددم اددورا ب ددمل هدداق
اةعقمريم ،بمل وياسمل لم اةستو  sلل اتي موضرق علا م قا األصفقر واأل طقم وداق
اةعقاللد د وه دداا م ددق س دد.ااق بعد د لا ددملن ه .ددقا أي ددق جد د او ت ددع معقاللد د اةات ددي يف الص ددورا
الترلالا الي ت ني أ طقم اةعقالل ذ ق يل :
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ابااهامل الع و

ج و  1- 6معقمريم معقالل اةلقم لل اتي بدورةن
B(s)  bn s n  bn1 s n1  ...  b1 s  b0
n

b0

b1

1

1

1

b2

b3

b4

2

1

√2

1

3

1

2

2

1

4

1

2.613

3.414

2.613

1

b6

b5

b7

5

1

3.236

5.236

5.236

3.236

1

6

1

3.864

7.464

9.141

7.464

3.864

1

7

1

4.494

10.103

14.606

14.606

10.103

4.494

1

8

1

5.126

13.138

21.848

25.691

21.848

13.138

5.126

)(6-6

b8

1

) B( s)  ( s  s1 )(s  s 2 )....( s  s n

يف ذددمل اةعددقالالم السددقبل ط ااددان تداالال اللطددع  cut off frequency, Ωcذ ددق يف اةعقاللد
علل أةق تسقو  ،1أ  ،Ωc=1rad/secوهاا ابلط ع ذدقا لت سداس اةعدقالالم حادي وصدل.ق
للصورا اللاقسدا ةعقاللد الع دور ) H(sوداا ال.دوع مد اةاتدرقم ذ دق يف اةعدقاللتني ( 6 -6و
)5 -6ن هدداا اةاتددي يس د ل اةاتددي األوىل  prototypeأو اةاتددي ال .ددوذ ن ع د احلصددو
علددل معقالل د الع ددور ) H(sلل اتددي ع .د أ ت داالال طددع خمتل د ع د الوح د ا بوضددع s=s/Ω0
حاددي  Ω0مت ددمل ت داالال اللطددع اجل ي د اةختل د ع د الواح د ن علددل ذلددم ع د ذتقب د معقالل د
الع ور اجل ي ا ذ ق يل :
) Hx(s)  H (s) ss /   H (s / 0
0

وم .ق ع

ذتقب االستبقب الدالالي اجل ي ا واا اةاتي ذ ق يل :

)(7-6

) Hx( j)  H ( j /  0
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اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

الحظ أن بوضع  Ω=Ω0حنصمل علل ) H(j1وهل معقالل االستبقب الدالالي لل اتي األوىل،
عΩ=1 .ن الحظ أا هاق الع لاد (نلدمل تداالال اللطدع مد  )1rad/secإىل  Ω0مت دمل تعد يري يف
امل الور  Ωحاي يتمل سر أو ضغط علل حس ا الدالال Ω0ن
ب.فا الطايل ع ابستخ ام حتويريم بساط حتويدمل معقاللد الع دور ةاتدي م.فدا للددالالام
اة.خف  LPFإىل أ صورا أةا م اةاترقم ذ ق يل :
 -1بوض د ددع  s=Ω0/sيف معقالل د د مات د ددي ال د ددالالام اة.خف د د حنص د ددمل عل د ددل مات د ددي م.ف د ددا
للدالالام اةاتفع ن ذ ق علل ذلم اادن ماتي ال رج األوىل ) H(s)=1/(1+sحاي
بوضع  ،s=Ω0/sوضع  s=jΩحنصمل علل االستبقب الدالالي واا اةاتي ذقلتقل:
1
1  ( 0 / ) 2

)(8-6

H ( j) 
2

وهدداق ذ ددق نددا مت ددمل اسددتبقب ماتددي م.فددا لل ددالالام اةاتفع د ن  Ω0يف اةعقالل د السددقبل
مت مل تاالال اللطع cutoff frequencyن
 -2التعوي التقل حيو م ماتي م.فا للدالالام اة.خف إىل ماتي م.فدا لدق تداالال
:BPF
s 2  LH
s
) s( H   l

)(9-6

حقو استخ ام هداا الترويدمل ةاتدي  LPFلدد إذا ذدقا ذلدم سداعطل ماتدي  BPFأم
الن  ΩLمت دمل تداالال اللطدع األسدفمل  ،Lower cutoff frequencyو  ΩHمت دمل تداالال اللطدع
األعلل  Higher cutoff frequencyذ ق يف ت مل 7-6ن
 -3التع ددوي الت ددقل حي ددو م د مات ددي م.ف ددا لل ددالالام اة.خف د إىل مات ددي مو د ل ددق
تاالال :BSF
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اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

) s ( H   L
s2  LH

)(10-6

s

حقو اسدتخ ام هداا الترويدمل ةاتدي  LPFلدد إذا ذدقا ذلدم سداعطل ماتدي  BSFأم
الن  ΩLمت دمل تداالال اللطدع األسدفمل  ،Lower cutoff frequencyو  ΩHمت دمل تداالال اللطدع
األعلل  Higher cutoff frequencyذ ق يف ت مل 7-6ن
 1-2-6تصميم مرشح برتورث منفذ للرتددات املنخفضة

LPF

يف العقالا يتمل إعطقش متطل قم اةاتي يف صورا جم وع م الدالالام احلاجد مد وج د نظدا
اةس ددتخ م م ددمل االس ددتبقب  K1و K2ع.د د الد ددالالام  Ω1و  Ω2ذ ددق يف تد د مل 7-6ن ه دداق
االستبقابم والدالالام ع وضع ق يف صورا معقالالم ذ ق يل :
)(11-6

Ω ≤ Ω1

0≥20log|H(jΩ)|≥K1

)(12-6

Ω ≥ Ω2

20log|H(jΩ)|≤K2

|)20log|H(jΩ

|)20log|H(jΩ
K1
K2

Ω

Ω2

Ω1

BSF

|)20log|H(jΩ

Ω

K1

K1

K2

K2

Ω

ΩL ΩH

BPF

Ω1 Ω 2
LPF

ت مل  7-6االستبقب الدالالي لألنواع اةختلف م اةاترقمن

ابلتعوي م اةعقاللتني ( 11 -6و )12 -6
 )1حنصمل علل مق يلل:

معقالل اةاتي بدورة وهل اةعقالل (-6
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1
10 log
 K1
2n 
1  (1 / c) 


1
10 log
 K2
2n 
1  ( 2 / c) 

)(13-6
)(14-6

ع حمل اةعدقاللتني ( 13 -6و  )14 -6ةتدقال ا د  nالدي حتلدق مواصدفقم اةاتدرقم
اةعطقا يف اةعقاللتني ( 11 -6و  )12 -6ذ ق يل :
)(15-6





)log10 (10 k1 / 10  1) /(10 k2 / 10  1
) 2 log10 ( 2 /  2

n

حاي إذا جقشم  nر ق صرارق ا مت مل الرجد اةاتدي ذ دق هد  ،أمدق إذا جدقشم  nر دق
صرارق وذسا ا ةق تلام أل ام ر مل أعلل م هاق اللا الصرار ن
مثااال  :2-6مطلددوم تصد امل ماتددي م.فددا للددالالام اة.خف د يعطددل اسددتبقب ملد ارهق
 2dBأو أا مل ع .الدالال  ،20rad/secواستبقبت ه  -10dBع .الدالال 30rad/secن
يف ه دداق اة ددق  Ω1=20rad/secو Ω2=30rad/sec ، K1=-2وK2=-10ن ابلتع ددوي يف اةعقاللد د
( )15 -6حنصددمل علددل الرجد اةاتددي  n=3.3709وعلددل ذلددم سدد .ةا n=4ن ع د حسددقم
ا د د تد داالال اللط ددع  Ωcابلتع ددوي يف اةعقاللد د ( )13 -6حنص ددمل عل ددل Ωc=21.3868ن مد د
ج و  1 -6ع ذتقب معقالل الع ور األولا (حاي  )Ωc=1واا اةاتي ذ ق يل :
-

1
s  2.613s  3.414s 2  2.613s  1
3
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4

H (s) 

أنالن حم

اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

وم .ددق ع د د ذتقب د د معقاللد د الع ددور احللالا د د لل ات ددي ابس ددتخ ام التع ددوي
 Ωc=21.3868حنصمل علل مق يل :

 s=s/Ωcحا ددي

0.209210x106
s 4  55.88370s 3  1561.5472s 2  25560.94s  0.20921x106

 3-6مرشحات شيبيشيف

H ( s) 

Chebyshev Filters

ه.قا نوعقا مد هداق اةاتدرقم ،ال.دوع األو ويطلدق علاد  Type 1يسد ي بوجدوال متوجدقم
يف جمدق مداور اةتدقرا الدس ،با .دق ال.دوع ال دقي  Type 2ااسد ي بوجدوال الت وجدقم يف جمدق
و اةتقرا السن معقالل ال.وع األو م هاق اةاترقم تعطل ابلعري التقلا :
1
)1   Tn (

)(16-6

2

حادي ال اد ) Tn(Ωذ د ا حد وال تا ا دا
اةعقالل ال وارا  recursiveالتقلا :

polynomial

Ha( j) 
2

 Chebyshevوع د حسدقاق مد

n>2

)Tn(x)=2xTn-1(x) - Tn-2(x

حاي  T0(x)=1و T1(x)=xن ت مل  8-6ي ني رمسق توضاراق لريستبقب الدالاليد وداا ال.دوع
م اةاترقمن م هاا ال مل ع أا ن وا اةريحظقم التقلا :
 -1االستبقب الدالالي يف جمق ماور اةتقرا تت و بني اللا  1واللا د

1
1  2

وذلدم

مع تغ الدالال  Ωم صفا حا تاالال اللطع  cutoff frequencyأو ةقي جمق اةاورن
 -2مل د ار هدداق الت وجددقم اثب د يف ذددمل جمددق مدداور اةتددقرا ول د ال د م ال د ور ودداق
الت وجقم غ اثب أو متغ ن
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ابااهامل الع و

 -3ملد ار االسددتبقب يلددمل تد رتاق  monotonicallyحددا يصددمل إىل الصددفا ع.د مق تصددمل
إىل مقالةقي ن
 -4مل د ار االس ددتبقب يس ددقو واح د (ص ددفا )dbع .د مق  Ω=0إذا ذقن د الرج د اةات ددي n
اااليد د د د د د ذ د د د د ددق يف تد د د د د د مل  8-6أ ،با .د د د د ددق ي د د د د ددوا ملد د د د د د ار االس د د د د ددتبقب يس د د د د ددقو
Ω

إذا ذقن الرج اةاتي

-5

 1 
20 log
2 
1



مل د ار االسددتبقب الدالالي د

()1/A2ن

n

وجا ذ ق يف ت مل 8-6من

ع .د ب اي د جم دق تو د اةتددقرا ( )Ω=Ωsيسددقو ال ا د

أ

ب

1/A2

1/A2
Ωs

Ωs

ت مل  8-6االستبقب الدالالي ةاتي تا ا ا م ال.وع األو ن
أ-الرج اةاتي ااالي م -الرج اةاتي وجا

م اةعقالل ( )16 -6نريحظ أن يلد م حت يد اثبتدني أسقسداني ل د يدتمل تصد امل ماتدي مد
هاا ال.وعن هاي ال قبتني مهق  εالي ع حسدقاق ععااد ملد ار الت وجدقم اةسد وم ادق يف
جمق ماور اةتقرا والي تسقو
ع

1
1  2

ذ ق ذذا،ن ال قب ال قي هو  nالرج اةاتدي الدي

حت ي هق م اةعقالالم التقلا :


 1


 

log10 g  g 2  1

)(17-6
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2



log10

n

أنالن حم

اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

)( A 2  1

2

حاي  Ωsه تاالال ب اي جمق و

|)A=1/|Ha(jΩs

اةتقران

 4-6مرشحات القطع الناقص

g

Elliptic Filters

تت ا ماترقم تا ا دا عد ماتدرقم بددورة لند لد.فا الرجد اةاتدي اد ا ماتدرقم
تا ا ا ي دوا نطدقمل االنتلدق  transition bandاا دق أ دمل أو أسداع أو أذ دا ح يد م.د يف
ماتددرقم بدددورةن وللد رأي.ددق أا ماتددرقم تا ا ددا يسد ي ابلت وجددقم يف جمددق اةدداور
الد ددس  ،با .د ددق ال.د ددوع ال د ددقي يس د د ي ابلت وجد ددقم يف جمد ددق الو د د الد ددسن ا د ددمل إذا مسر.د ددق
ابلت وجددقم يف الددقلني (اةدداور والو د ) سددا وا نطددقمل االنتلددق أسدداع أو أذ ددا ح ي د م د
elliptic
ال.دوعني السدقبلنيا اةجقبد هد نعدمل ،وهدو مدق حد ة يف ماتدرقم اللطدع ال.دق
filtersن
االستبقب الدالالي واق اةاترقم تعطل ابةعقالل التقلا :
)(18-6

1
)1   Rn2 (
2

Ha( j) 
2

حاددي  Rnمت ددمل معقالل د تا ا ددا وهددل الال د يف Ωن ت د مل  9-6ي ددني م.رددىن االسددتبقب
الدالالي واا ال.وع م اةاترقم حاي م هاا ال مل ع أا نريحظ مق يل :
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أ

ب

ت مل  9-6االستبقب الدالالي ةاتي اللطع ال.ق
أ -الرج ااالي م -الرج وجا

ن

 -1وجوال الت وجقم يف جمقل اةاور والو ن
 -2مل ار الت وجقم يف جمق اةاور هو

1
1  2

ن

 -3ا د د االس ددتبقب هد د ( 1ص ددفا  )dbع.د د مق  Ω=0إذا ذقند د الرجد د اةات ددي  nاااليد د ،
وت وا ا د االسدتبقب

1
1  2

أو (

1
1  2

 )20logاليسد مل ع.د مق  Ω=0إذا ذقند

الرج اةاتي  nوجا ن
 -4ا د هدداق االسددتبقب ه د ( )1/A2أو مددق يعقالوددق ابل يس د مل ع .د ب اي د جمددق الو د ،
()Ω=Ωsن
 -5يلددمل اة.رددىن ت د رتاق  monotonicallyةددري جمددق االنتلددق م د جمددق اةدداور إىل جمددق
الو ن
بوضع  s=jΩيف اةعقالل ( )18 -6ع ذتقب معقالل الع ور ذ ال يف اةتغ  Sذ ق يل :
)(19-6

 nااالي

K ( n1) / 2 s 2  A0i
Ha( s) 

( s  s0 ) i 1 s 2  B1i s  B0i
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أنالن حم
)(20-6

اةعقجل الا ا لإلتقرام

ابااهامل الع و

n

وجا

s 2  A0i
Ha( s)  K  2
i 1 s  B1i s  B0i
n/2

العواممل اة يف حت ي الرج اةاتي ه  R1الي مت مل مل ار الت وجقم يف جمق الع دور ،و
 R2ال ددي مت ددمل ملد د ار الت وج ددقم يف جم ددق الو د د  ،وذ ددالم ال ا د  1/A2ال ددي مت ددمل ملد د ار
االستبقب ع .ب اي جمق الو ()Ω=Ωsن
بع احلصو علل معقالل الع ور أل واح م اةاترقم السقبل ا ن ع د بسد ول تامجد
ه د دداق اةع د ددقمريم إىل د ددامل ملقوم د ددقم وم ف د ددقم ع د د اس د ددتخ ام ق يف ع لا د د ب .د ددقش ه د دداق
اةاتددرقم ذ د واقا ال دونا د ن م د العوامددمل اة د يف حت ي د ة دواا اةاتددي ال ا د Ω2/Ω1
والددي مت ددمل ال.س د بددني ت داالال الو د وت داالال اللطددع cutoff frequencyن هدداق ال.س د تع ددا
عان جمق االنتلق  ،ا ل ق ذ م هاق ال.س ع الواح ذل دق ذدقا جمدق االنتلدق أعدان
والع ان
ن تف ااا الل ر ع اةاترقم االنساقبا ل .ةمل بعد ذلدم يف اسدتخ ام بدا،م مدقتريم
 MATLABيف تصد د امل ه دداق اةات ددرقم ،حاد دي وجد دوال اة ددقتريم ت ددوا ع لاد د تصد د امل
اةاتي م أ نوع وأ الرج مس ل س ل ج ا مع عان ذمل استبقابم اةاتين

 5-6استخدام ماتالب  MATLABىف تصميم املرشحات االنسيابية

حيتددو بددا،م اةددقتريم علددل صدد .ومل أالوام  toolboxةددقا ععقجلد اةتددقرام االنسدداقبا
والا ا وهاا الص .ومل حيتو الع ي م ال وا الا ع استخ ام ق تص امل ذمل أنواع
اةاترقم السقبل ن م هاق ال وا مقيلل لل اترقم ال دورة:
الدالة )’[b,a]=butter(n,wn,’s

هدداق ال الد تصد مل ماتددي ت.ددقظا مد ال.ددوع بدددورة مد ال رجد  nبددالال طددع ملد ارق
 rad/secن و ’ ‘sتعىن أن.ق نع مل ال.طقمل  Sأو  s domainأو ععىن آةدا نتعقمدمل مدع ماتدي
wn
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ت.ددقظا أو متددقثلل ن ال ال د تعطددل معددقمريم اةاتددي صددورا متب د ص د  bع ددمل ال سددس
ومتب ص  aع مل اةلدقم ل الد الع دور  transfer functionو دو ذدمل مد اةتب دني هدو n+1
م د الع.قصددا  ،وذددمل م د اةتب ددني  bو  aتعطددل بدتا د ت.ددق ىل للددو اةتغ د  sذ ددق الال د
الع ور لل اتي الا ع ذتقبت ق ذ ق يلل:
()21-6

)𝑏(1)𝑠𝑛 +𝑏(2)𝑠𝑛−1 +⋯+𝑏(𝑛+1
)𝑠𝑛 +𝑎(2)𝑠𝑛−1 +⋯+𝑎(𝑛+1

)𝑠(𝐵

= )𝑠(𝐴 = )𝑠(𝐻

تداالال اللطددع  cutoff frequencyتد أا ي ددوا أذد مد الصددفان إذا ذقند  wnمتبد مد
ع.صداي  w1و  w2وذقند  w1<w2اد ا ال الد )’ butter(n,wn,’sتعطدل معدقمريم ماتدي مد
ال رج د  2*nم.ف ددا ل ددق مد د الد ددالالام  bandpass filterحا ددي جم ددق الع ددور لد د س ددا وا
 w1<w<w2ن
الدالة )’[b,a]=butter(n,wn,’ftype’,’s

حا ددي ’ ‘ftypeه .ددق ع ددقرا ع د د ذل د د أو ن د د ي ددني ن ددوع اةات ددي اةطل ددوم تص د د ا م ددمل
 highpassأو  lowpassأو  bandpassأو  bandstopن
الدوال )’ [z, p, k]=butter(n,wn,’sو

)’[z, p, k]=butter(n,wn,’ftype’,’s

ه ددل نف ددا ال د وا الس ددقبل س ددو أة ددق تعط ددل مع ددقمريم اةات ددي اةطل ددوم ت.فا دداق
أصفقر  zوأ طقم  pومعقممل ت  kل ال الع ور ن
الدالة

ص ددورا

)’[n,wn]=buttord(wp,ws,Rp,Rs,’s

هدداق ال ال د تعطددل أ ددمل الرج د  nلل اتددي م د ال.ددوع بدددورة  ،ذ ددق تعطددل ت داالال اللطددع ودداا
اةاتي  ، wnمعقمريم هاق ال ال هل تاالال حقا جمدق الع دور  wpوتداالال حقاد جمدق الو د
 wsواالض رري ع .ع .حقا جمق الع ور  Rpواالض رري ع .حقا جمق الو Rsن
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نفا ال وا السقبل ع
ذتقب ال وا التقلا :

ت اارهق ل ق ل أنواع اةاترقم ،لل اتدرقم تا ا دا  1ع د

الدالة
الدالة

)’[b,a]=cheby1(n,wn,’s
)’[b,a]=cheby1(n,wn,’ftype’,’s

الدوال )’ [z, p, k]=cheby1(n,wn,’sو
الدالة

)’[z, p, k]=cheby1(n,wn,’ftype’,’s

)’[n,wn]=cheby1ord(wp,ws,Rp,Rs,’s

لل اترقم تا ا ا  2ع

ذتقب ال وا التقلا :

الدالة

)’[b,a]=cheby2(n,wn,’s

الدالة

)’[b,a]=cheby2(n,wn,’ftype’,’s

الدوال )’ [z, p, k]=cheby2(n,wn,’sو
الدالة

)’[n,wn]=cheby2ord(wp,ws,Rp,Rs,’s

ةاترقم اللطع ال.ق

ع

ذتقب ال وا التقلا :

الدالة

)’[b,a]=ellip(n,wn,’s

الدالة

)’[b,a]=ellip(n,wn,’ftype’,’s

الدوال )’ [z, p, k]=ellip(n,wn,’sو
الدالة

)’[z, p, k]=cheby2(n,wn,’ftype’,’s

)’[z, p, k]=ellip(n,wn,’ftype’,’s

)’[n,wn]=ellipord(wp,ws,Rp,Rs,’s
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مثااال :3-6

اةعقجل الا ا لإلتقرام

م ددق  2-6ذددقا اةطلددوم هددو تص د امل ماتددي م.فددا لل ددالالام اة.خف د

يعطل استبقب مل ارهق  -2dBأو أحس ع .الدالال  ، 20rad/secوأي استبقب مل ارهق
ال ال :
 10dBع .الدالال  30rad/secابستخ ام با،م مقتريم وابلتعوي

-

)’[n,wn]=buttord(wp,ws,Rp,Rs,’s

)'[n,Wn] = buttord(20,30,-2,-10,'s
=n
4
= Wn
22.7951

ال تقبد ال ر دقش هددل اسدتبقب مدقتريمن علددل ذلدم اد ا الرجد اةاتدي سددت وا  4وهدل نفددا
ال رج د الددا حصددل.ق علا ددق اة ددق  2 -6وأمددق ت داالال اللطددع ا ددو  22.7951 rad/secوإا
اةتل لاري ع مق اة ق 2-6ن اآلا ع استخ ام ال ال :
الدالة )’[b,a]=butter(n,wn,’s

ل تقب الال الع ور  transfer functionواا اةاتي ذ ق يلل :

حاي ع

ذتقب الال الع ور ذ ق يلل :

2.7000

)'[b,a]=butter(4,22.7951,'s
=b
* 1.0e+005
0
0
0
0 2.7000
=a
* 1.0e+005
0.0000 0.0006 0.0177 0.3095

2.7
+ 0.0177𝑠 2 + 0.3095𝑠 + 2.7

ع

أي ق استخ ام ال ال

)’[z, p, k]=butter(n,wn,’s
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+

𝑠4

= )𝑠(𝐻
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للرصو علل الال الع ور

اةعقجل الا ا لإلتقرام

صورا أصفقر وأ طقم ذ ق يلل :
)'[z, p, k]=butter(4,22.7951,'s

بالم ع

=z
Empty matrix: 0-by-1
=p
-21.0599 + 8.7233i
-21.0599 - 8.7233i
-8.7233 +21.0599i
-8.7233 -21.0599i
=k
2.7000e+005

ذتقب الال الع ور ذ ق يلل:
2.7𝑥105

)𝐻(𝑠) = (𝑠+21.06−𝑗8.72)(𝑠+21.06+𝑗8.72)(𝑠+8.72−𝑗21.06)(𝑠+8.72+𝑗21.06

وب.فا الطايل ع

استخ ام اب ل ال وا

اةقتريم لتص امل أ نوع م اةاترقمن

 6-6متارين

1ن وضي أا الال الع ور التقلا مت مل مل ار استبقب ةاتي م.فا للدالالام اة.خف
𝑎>0

𝑎
𝑎𝑠+

𝑎>0

𝑠
𝑎𝑠+

:LPF

= )𝑠(𝐻1

ال س ع .ق عل ار  3اليس مل ع أذ ذس

ح ال تاالال اللطع  Ωcالا ع .ق ي.خف
ع Ω=0 .ن
2ن وضي أا الال الع ور التقلا مت مل مل ار استبقب ةاتي م.فا للدالالام العقلا
ح ال تاالال اللطع  Ωcالا ع .ق ي.خف
ع Ω=∞ .ن

: HPF

= )𝑠(𝐻2

ال س ع .ق عل ار  3اليس مل ع أذ ذس
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3ن وضي أا الال الع ور التقلا مت مل مل ار استبقب ةاتي م.فا للدالالام اةتوسط :BPF
𝑏>0

𝑠𝑏
𝑠 2 + 𝑏𝑠 + Ω𝑜2

𝑏>0

𝑠 2 + Ω𝑜2
𝑠 2 + 𝑏𝑠 + Ω𝑜2

= )𝑠(𝐻1

حد ال تداالال اللطدع  Ωc1, Ωc2الداي ع.د مهق يد.خف ال سد علد ار  3اليسد مل عد أذد
ذس ع Ωo .ن وضي أي ق أا  Ωc1 Ωc2=Ωo2وأا  b= Ωc2- Ωc1حادي  bعدان الدق
لل اتي  bandwidthن
4ن وضي أا الال الع ور التقلا مت مل مل ار استبقب ةاتي حم س للدالالام اةتوسط :BSF
= )𝑠(𝐻1

حد ال تداالال اللطدع  Ωc1, Ωc2الداي ع.د مهق يد.خف ال سد علد ار  3اليسد مل عد أذد
ذسد ع.د ∞= Ω=0, Ωن وضددي أي ددق أا  Ωc1 Ωc2=Ωo2وأا  b= Ωc2- Ωc1حاددي b
عان الق لل اتي  bandwidthن
5ن وضددي أا أو  2N-1م د التفقضددريم ةعقالل د مل د ار االسددتبقب  |H(jΩ)|2لل اتددي م د
ال.وع بدورة م ال رج  Nتسقو صفا ع .الدالال  Ω=0ن
6ن حد ال أ ددمل الرج د ةاتددي بدددورة ل د تداالال طددع ع .د  2.1kHzوال س د ع .د هدداا ال ددالال
يسددقو  0.5dBوأ ددمل اض د رري ل د مل د ارق  30dBع .د ال ددالال  8kHzن أوج د الال د
الع ددور لل ات ددي م دداا ص ددورا ذ د د ا حد د وال ال س ددس واةلد دقم وم دداا ص ددورا أص ددفقر
وأ طقم ن استخ م مقتريم ن
7ن أع الت اي السقبق ةاتي م ال.وع ت ا ا ا ن
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الفصل السابع

تصميم المرشحات الرقمية ذات
االستجابة االندفاعية الالنهائية
Design of Infinite Impulse Response IIR Digital Filters

 1-7مقدمة

لقد عرضنا يف الفصل السابق شرحا سريعا للمرشحات التناظرية  analog filtersوذكران أن
ذلك كان خطوة ضرورية لسببني ،السبب األول :أن هناك بعض املواقف أو التطبيقات
البد فيها من استخدام املرشحات االنسيابية مثل مرشحات حتديد الرتدد اليت توضع يف
بداية أي نظام رقمي وقبل التحويل التماثلي الرقمي  A/Dويسمى هذا املرشح ابملرشح
املضاد للتزوير الرتددي  .antialiasing filterالتطبيق الثاين الذي البد فيه من استخدام
املرشحات التناظرية هو يف هناية أي نظام رقمي لتنعيم اإلشارة التناظرية قبل االستفادة منها
كإشارة تناظرية .السبب الثاين :هو أن بعض طرق تصميم املرشحات الرقمية تعتمد على
تصميم املرشح التناظرى أوال مث حتويل هذا املرشح التناظرى إىل مرشح رقمي ،وهذا ما سنراه
يف هذا الفصل.
املقصود من تصميم املرشح الرقمي أاي كان نوعه هو احلصول على دالة العبور transfer
 functionهلذا املرشح ) H(Zاليت تعطى أقرب استجابة ترددية ) H(wللمواصفات املطلوبة
من هذا املرشح .إذا كان املرشح الذي سيتم تصميمه من النوع غري حمدد االستجابة
الصدمية  ،IIRفمن الضروري التأكد من أن هذا املرشح مستقر  stableفتكون مجيع أقطابه
(أقطاب الدالة ) )H(Zتقع داخل دائرة الوحدة .بعد احلصول على دالة العبور )H(Z

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

(تصميمه) تكون اخلطوة التالية هي بناء هذا املرشح  implementationأبحد أشكال البناء
املعروفة اليت سندرسها يف فصل قادم.
عودة إىل حتويل فورير لإلشارات املتقطعة  DTFTحيث أمكن كتابة املعادلتني التاليتني:
()1-7

−jwn
∞∑ = ) X(ejw
n=−∞ x[n]e

π

()2-7

1

∫ X(ejw )ejwn dw
2π −π

= ]x[n

حيث املعادلة ( )2 -7قد عربت عن اإلشارة ] x[nكمجموع تكاملي من اإلشارات اجليبية
 ejwnمقدار كل منها ) .X(ejwوعلى ذلك فإنه ميكن تصميم نظام (رقمي) تكون له خاصية
االختيار الرتددي  frequency selectionحبيث يسمح مبرور بعض هذه الرتددات وحيبط أو
مينع الرتددات األخرى ،وهذا ابلضبط هو ما نسميه ابملرشح  filterوهذه هي وظيفته .أي
أن املرشح عبارة عن نظام (رقمي أو متاثلي) مهمته هي السماح مبرور بعض الرتددات
املرغوب فيها وإحباط الرتددات األخرى الغري مرغوب فيها مثل الضوضاء  noiseكما يف
شكل .1-7

اإلشارة
المرشحة

المرشح
Filter

اإلشارة +
ضوضاء

شكل  1-7وظيفة املرشح هي التخلص من الضوضاء.
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عودة إىل االستجابة الرتددية لألنظمة الرقمية حيث قد رأينا سابقا أن خرج أي نظام رقمي
ميكن التعبري عنه كدالة يف تتابع من اإلشارات اجليبية كما يلي:
𝑛𝑤𝑗 𝑒) 𝑤𝑗 𝑒(𝐻 = ]𝑛[𝑦
()3-7
حيث الكمية ) H(ejwتسمى االستجابة الرتددية للنظام ،وهى عبارة عن حتويل فورير
الستجابة عينة الوحدة  unit sample responseاليت ميكن التعبري عنها كما يلي:
()4-7

𝑛𝑤𝑗−
∞∑ = ) 𝑤𝑗 𝑒(𝐻
𝑒]𝑛[𝑛=−∞ ℎ

حيث ] h[nهي استجابة الصدمة أو استجابة وحدة العينة كما ذكران .الكمية
تسمى االستجابة الرتددية للنظام كما ذكران وهى تعرب عن استجابة النظام إلشارات الدخل
عند الرتددات املختلفة وهى كمية مركبة ميكن التعبري عنها أبكثر من طريقة كما يلي:
) 𝑤𝑗 𝑒(𝑖𝐻𝑗 𝐻(𝑒 𝑗𝑤 ) = 𝐻𝑟(𝑒 𝑗𝑤 ) +
()5-7
)H(ejw

التخيلية imaginary

حيث ) Hr(ejwهي املركبة احلقيقية  real componentو) Hi(ejwهي املركبة
 componentلالستجابة ) .H(ejwميكن أيضا التعبري عن هذه االستجابة كمقدار وزاوية كما
يلي:
()6-7

)𝑤(𝜃𝑗 𝑒|) 𝑤𝑗 𝑒(𝐻| = ) 𝑤𝑗 𝑒(𝐻

حيث ) θ (wهي الزاوية و ⌉) 𝑤𝑗 𝑒(𝐻⌈ هي مقدار االستجابة الرتددية.
ميكن التعبري عن االستجابة الرتددية ابلديسبل كما يلي:
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()7-7

|) 𝑤𝑗 𝑒(𝐻| 𝐺(𝑤) = 20𝑙𝑜𝑔10

تذكر أن مقدار االستجابة الرتددية تكون دائما دالة زوجية  evenىف املتغري  ،wأي أن:
()8-7

|) 𝑤𝑗|𝐻(𝑒 𝑗𝑤 )| = |𝐻(𝑒 −

بينما الزاوية تكون دائما دالة فردية ىف املتغري  ،wأي أن:
()9-7

)𝑤𝜃(𝑤) = −𝜃(−

استجابة (خرج) املرشح ألي إشارة دخل جيبية تكون إشارة جيبية أيضا هلا نفس الرتدد
وأما مقدارها فيكون مضرواب يف مقدار االستجابة الرتددية للمرشح عند هذا الرتدد.
يف العادة يتم ذكر أو حتديد االستجابة الرتددية للمرشح املثايل كما يلي:
()10-7

1
𝑐𝑤 ≤ |𝑤| 𝑟𝑜𝑓
𝜋 ≤ |𝑤| ≤ 𝑐𝑤 𝑟𝑜𝑓 0

= |) 𝑤𝑗 𝑒(𝐻|

حيث  wcهي تردد القطع اليت عندها يتوقف املرشح عن السماح مبرور اإلشارة ومن بعدها
يبدأ يف قطع أو إحباط اإلشارات اليت ترددها أعلى من  .wcعلى فرض أن إشارة الدخل
ملرشح تعطى ابلعالقة التالية:
()11-7

𝜋 < 𝑥[𝑛] = 𝐴 cos(𝑤1 𝑛) + 𝐵 cos(𝑤2 𝑛), 0 < 𝑤1 < 𝑤𝑐 < 𝑤2

فإن خرج املرشح يف هذه احلالة يعطى ابملعادلة التالية:
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)) 𝑦[𝑛] = 𝐴|𝐻(𝑒 𝑗𝑤1 )| cos(𝑤1 𝑛 + 𝜃(𝑤1 )) + 𝐵|𝐻(𝑒 𝑗𝑤2 )| cos(𝑤2 𝑛 + 𝜃(𝑤2

()12-7
وحيث 𝑐𝑤 >  𝑤2فإن استجابة املرشح هلذا الرتدد ستكون صفرا ،وعلى ذلك سيكون
خرج املرشح كالتايل:
)) 𝑦[𝑛] = 𝐴|𝐻(𝑒 𝑗𝑤1 )| cos(𝑤1 𝑛 + 𝜃(𝑤1
()13-7
املثال التايل عبارة عن مثال تقدميي لطرق تصميم املرشحات الرقمية نفهم منه فقط ما هو
املقصود ابالستجابة الرتددية .املطلوب يف هذا املثال هو تصميم مرشح رقمي منفذ
للرتددات العالية حبيث يسمح للرتدد  0.4rad/secابلنفاذ أو املرور بينما حيبط أو يوقف أو
مينع الرتدد  .0.1rad/secسنفرتض أن استجابة الصدمة هلذا املرشح تعطى ابلعالقة التالية:
()14-7

]h[n]=[ a b a

حيث كل من  aو  bجمهوالن ومطلوب حساب قيمة كل منهما ألنه بتحديد هذين
املعاملني يكون قد مت حتديد املرشح .أما ملاذا فرضنا استجابة االندفاع هلذا املرشح هبذا
الشكل فإنه سيأيت تفصيل ذلك فيما بعد عند احلديث عن املرشحات ذات االستجابة
االندفاعية حمددة الطول .Finite Impulse Response, FIRخرج هذا املرشح هو اجملموع
االلتفايف للدخل ] x[nواستجابة الصدمة ] h[nوعلى ذلك ميكن كتابة اخلرج كالتايل:
()15-7
واليت ميكن كتابتها كالتايل:
()16-7

]y[n]=h[n]*x[n

]y[n]=h[0]x[n]+h[1]x[n-1]+h[2]x[n-2
]=ax[n]+bx[n-1]+ax[n-2
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حتويل فورير الستجابة الصدمة ] h[nميكن كتابته كما يلي:
𝑤𝐻(𝑒 𝑗𝑤 ) = ℎ[0] + ℎ[1]𝑒 −𝑗𝑤 + ℎ[2]𝑒 −𝑗2

ابلتعويض ابلقيم  h[0]=h[2]=aو  h[1]=bفإن املعادلة السابقة ميكن كتابتها كالتايل:
𝑤𝑗𝐻(𝑒 𝑗𝑤 ) = 𝑎(1 + 𝑒 −𝑗2𝑤 ) + 𝑏𝑒 −
𝑤𝑗) 𝑒 −𝑗𝑤 + 𝑏𝑒 −

()17-7

𝑤𝑗𝑒 𝑗𝑤 +𝑒 −
2

( 𝑎= 2

𝑤𝑗= (2𝑎 cos(𝑤) + 𝑏)𝑒 −

ومنها ميكن كتابة مقدار وزاوية االستجابة الرتددية كما يلي:
()18-7

𝑏 |𝐻(𝑒 𝑗𝑤 )| = 2𝑎 cos(𝑤) +
𝑤𝜃(𝑤) = −

ابلتعويض  |𝐻(𝑒 𝑗𝑤 )| = 0عندما  w=0.1و |𝐻(𝑒 𝑗𝑤 )| = 1عندما  w=0.4حنصل على
معادلتني يف اجملهولني  aو  bكما يلي:
()19-7
()20-7

|𝐻(𝑒 𝑗0.1 )| = 2𝑎 cos(0.1) + 𝑏 = 0
|𝐻(𝑒 𝑗0.4 )| = 2𝑎 cos(0.4) + 𝑏 = 0

حبل املعادلتني ( 19 -7و  )20 -7حنصل على قيمة كل من اجملهولني  aو  bكما يلي:
وعلى ذلك ميكن كتابة معادلة خرج املرشح كما يلي:
()21-7

a=-6.76195
b=13.456335

]y[n]=-6.76195(x[n]+x[n-2])+13.456335x[n-1
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اآلن بوضع إشارة الدخل كإشارة مركبة من الرتددين  0.1rad/secو  0.4rad/secكما يلي يف
املعادلة ( )22 -7فماذا ستكون إشارة اخلرج ؟
()22-7
ابلتعويض عن قيم ] x[nمن املعادلة ( )22 -7يف املعادلة ( )21 -7عند قيم  nاملختلفة
ميكن رسم خرج املرشح كما يف شكل  2-7الذي يوضح أيضا شكل إشارة الدخل
للمقارنة هبا حيث نالحظ أن اخلرج يتبع متاما الرتدد األعلى .0.4rad/sec
)x[n]={cos(0.1n)+cos(0.4n)}u(n

شكل  2-7خرج املرشح يف املعادلة (.)21 -7

الرتشيح الرقمي لإلشارات يستخدم يف الكثري من التطبيقات واليت منها على سبيل املثال ال
احلصر ،املعاجلة الرقمية للكالم والصور ،واالتصاالت بكل أنواعها وطرقها ،والتطبيقات
الطبية وابلذات التصوير ابملوجات فوق الصوتية وغريها ،والرادار ،والتنقيب عن البرتول،
واإللكرتونيات بكل تطبيقاهتا ،وغري ذلك الكثري.
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نوع مهم من املرشحات هو الذي سيكون موضوعنا يف هذا الكتاب وهى املرشحات
اخلطية الثابتة إزاحيا  Linear Shift Invariant, LSIوذلك لكثرة استخدامها وشيوعها ،أما
األنواع األخرى مثل املرشحات املهايئة  adaptive filtersفليست موضوع هذا الكتاب
ولكن يف العادة يفرد هلا كتب منفصلة.

 2-7تصميم املرشحات الرقمية

تصميم املرشح الرقمي مير ابملراحل األساسية التالية:
 -1التحديد الفعلي ملواصفات املرشح مثل تردد القطع  cutoff frequencyوجمال املرور أو
السماح  ،passbandوجمال القطع أو املنع  ،stopbandوجمال االنتقال transition
 .bandمقدار استجابة املرشح يف كل من هذه اجملاالت جيب حتديده بدقة مع حتديد
نسبة خطأ  errorيف كل جمال جيب أال يتم ختطيها.
 -2كل هذه املواصفات والشروط املعطاة يف اخلطوة  1يتم على أساسها حتديد نوع
املرشح هل هو  IIRأم  FIRوسنرى يف هذا الفصل ماذا يعين كل نوع من هذين
النوعني ومميزاته وعيوبه .من هذه املواصفات أيضا يتم حتديد درجة املرشح filter
.order
 -3بناء على اخلطوة  2يتم تصميم املرشح واملقصود بتصميمه هو حساب معامالته
واالستجابة الرتددية له كما سنرى ،وجيب أن تكون االستجابة الرتددية اليت سنحصل
عليها هبذه اخلطوة أقرب ما يكون من االستجابة الرتددية املرغوبة ويكون اخلطأ أقل
ما ميكن وحسب ما هو حمدد يف اخلطوة .1
 -4بعد تصميم املرشح يتم بناؤه  ،implementationوهذه اخلطوة سيتم شرحها يف فصل
قادم.
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هناك الكثري من الربجميات اليت تساعد وتسهل عملية تصميم هذه املرشحات بدرجة كبرية
جدا ومن هذه الربجميات برانمج  MATLABالذي استخدمناه يف تصميم وتنفيذ مجيع أمثلة
هذا الكتاب.
حتديد مواصفات املرشح
لقد رأينا مسبقا أن االستجابة الرتددية للمرشح الرقمي تكون دائما دورية
ابلنسبة ملتغري الرتدد  wوتتكرر كل  2πعلى حمور الرتدد .لذلك فإنه يكفى أن ندرس هذه
االستجابة يف مدى ترددي مقداره  2πفقط وليكن من  –πحىت  .πولقد رأينا أيضا أن
مقدار هذه االستجابة الرتددية يكون دالة زوجية يف املتغري  ،wلذلك فإننا نكتفي بدراسة
هذه االستجابة يف املدى من  w=0حىت .w=π
إن أبسط مواصفات ميكن أن نبدأ هبا هي مواصفات املرشح الرقمي املثايل املنفذ للرتددات
املنخفضة  digital ideal low pass filterوالذي تتحدد مواصفاته ابلعالقة التالية واملوضحة
يف شكل .3-7
periodical

()23-7

𝑐𝑤 < |𝑤|
𝜋 < |𝑤| < 𝑐𝑤

1
0

{ = )𝑤(𝐷

حيث  wcهي تردد القطع  ،cutoff frequencyولقد رمزان لالستجابة الرتددية يف املعادلة
( )23 -7ابلرمز ) D(wوليس ) H(wألن االستجابة املوضحة يف املعادلة ( )23 -7هي
استجابة مثالية ،نرغب فيها  ،desiredولكننا ال نستطيع احلصول عليها عمليا ،ألن جمال
االنتقال  transition bandيساوى صفر ،وهذا مستحيل احلصول عليه عمليا إذ البد أن
يكون هناك جمال انتقال حناول أن جنعله أقل ما ميكن .شكل  3-7يبني هذا املرشح
املثايل ،وأنواع أخرى من املرشحات املثالية اليت مت ذكرها يف معرض احلديث عن املرشحات
التناظرية.
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شكل  4-7يبني االستجابة الرتددية الفعلية ملرشح رقمي منفذ للرتددات املنخفضة .من
هذا الشكل نالحظ املعامالت التالية واليت جيب أن نتذكرها جيدا:
•  wpهناية جمال املرور أو السماح .pass band cutoff frequency
•  wsتردد القطع جملال املنع .stop band cutoff frequency
•  wcتردد القطع  cutoff frequencyوهذه تكون يف العادة أكرب من  wpوأقل من  wsيف
حالة املرشحات املنفذة للرتددات املنخفضة ،وهى حتدد أبهنا الرتدد الذي ينزل عنده
مقدار االستجابة الرتددية مبقدار  3ديسبل من قيمتها يف جمال السماح .pass band
•  wt=ws-wpتسمى جمال االنتقال  transition bandوهو جمال االنتقال من جمال السماح
إىل جمال املنع.

شكل  3-7االستجابة املثالية ألنواع عديدة من املرشحات.
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 δPمتوجات جمال السماح  pass band ripplesوهى متثل أكرب خطأ ميكن السماح به يف
مقدار االستجابة يف جمال السماح.
 δsمتوجات جمال املنع  stop band ripplesوهى متثل أكرب خطأ ميكن السماح به يف
مقدار االستجابة يف جمال املنع .الحظ ىف شكل (7-4ب) حيث مت إعادة التعبري عن
الرتددات احلرجة والتموجات بطريقة تستخدم عادة يف تقدير درجة املرشح كما سنرى
عند احلديث عن املرشحات من النوع .IIR
|)|H(w

مجال السماح
Passband

أ

مجال االنتقال
Transition band

|)|H(w
1+δp
1
1-δp

1

ب

1
√1+𝜀 2

مجال الوقفStopsband
δs

w

1/As

w
wp ws

Wp Ws

شكل  4-7االستجابة الرتددية ملرشح منفذ للرتددات املنخفضة.
أ-الشكل العام ب -شكل خاص يستخدم يف تقدير درجة املرشح
(Ωp

عند تصميم املرشح الرقمي فإن الرتددات احلرجة له تعطى يف العادة يف اجملال التناظرى
و Ωsأو  Fsو ،) Fpأي ابهلرتز ،وتعطى معه تردد أخذ العينات .sampling frequency, Fs
قبل البدء يف تصميم املرشح الرقمي البد من حتويل هذه الرتددات إىل اجملال الرقمي  wيف
املدى من  w=0إىل  .w=πعملية التحويل هذه تتم كما يلي:
()24-7

𝑠𝑇 𝑝𝑓𝜋= 2

𝑝𝑓𝜋2
𝑠𝐹

=

𝑝𝛺
𝑠𝐹

𝑠𝑓𝜋𝛺𝑠 2
=
𝑠𝑇 𝑠𝑓𝜋= 2
𝑠𝐹
𝑠𝐹
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حيث  Ts=1/Fsهي الزمن الدورى ألخذ العينات.
كمثال على ذلك نفرتض أن الرتددات احلرجة ألحد املرشحات هي  fp=3KHzوfs=7KHz
ومعدل العينة هو  ،Fs=25KHzابلتعويض يف املعادالت السابقة حنصل على الرتددات
الرقمية  wp=0.24πو .ws=0.56π
أول خطوة من خطوات تصميم أي مرشح هي حتديد نوع هذا املرشح هل سيكون Infinite
 Impulse Response, IIRأم سيكون  Finite Impulse Response, FIR؟ كل نوع من هذه
املرشحات له مواصفاته ومميزاته وعيوبه اليت جتعل أي من النوعني مناسب لبعض التطبيقات
وال يناسب التطبيقات األخرى .لذلك كان من الضروري أن نركز على مواصفات كل واحد
من هذه األنواع يف اجلزء التايل .كذلك بعد حتديد نوع املرشح علينا حتديد درجته وهذا ما
سنراه أيضا يف اجلزء التايل.

 3-7مواصفات املرشحات

IIR

 -1من اسم هذا النوع من املرشحات  Infinite Impulse Responseوالذي يعين أن
استجابة االندفاع أو الصدمة  Impulse Responseتكون غري حمددة الطول ،Infinite
مما يعين أن عدد عينات هذه االستجابة ميتد إىل ماالهناية ،وابلنسبة للمرشحات
السببية  causalفإنه ميكن كتابة هذه العالقة هلذا النوع من املرشحات:
∞ ≤ 𝑛 ≤ 𝑓𝑜𝑟 0

ℎ[𝑛] ≠ 0

والذي يعين أنه للمرشحات السببية فإن طول االستجابة ميتد من الصفر إىل ماالهناية.
 -2االستجابة الرتددية للمرشحات أو األنظمة الرقمية من النوع  IIRتكون كسرية
 rationalأي هلا بسط ومقام وكل منهما عبارة عن كثرية حدود  ،polynomialوميكن
كتابتها على الصورة التالية:
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𝑘𝑤𝑗∑𝑀 𝑏𝑘 𝑒 −
𝑘𝑤𝑗−
𝑒 𝑘𝑎 𝑘=0

()25-7

= 𝑒 −𝑗𝑤𝑁0 ∑𝑁𝑘=0

)𝑤(𝐵
)𝑤(𝐴

= )𝑤(𝐻

حيث  N0عبارة عن اثبت صحيح .درجة املرشح من هذا النوع هي  Nاليت هي أعلى
أس يف املقام ،وىف العادة تكون درجة البسط  Mأقل من درجة املقام  .Nالدرجة  Nيف
املقام حتدد عدد عينات اخلرج السابقة اليت يتم استخدامها حلساب قيمة اخلرج احلالية،
لذلك فإن هذا العدد من عينات اخلرج السابقة يتم ختزينه أو االحتفاظ به واستخدامه
كتغذية عكسية  feed backحلساب قيمة اخلرج احلالية .املعامالت  akو  bkهي
معامالت املرشح أو جماهيله املراد حساهبا.
 -3تصميم املرشح الرقمي يكون كما ذكران سابقا إجياد قيم املعامالت  akو  bkيف املعادلة
( )25 -7حبيث جتعل ) H(wتكون أقرب ما يكون من املواصفات املطلوبة للمرشح.
درجة املرشح  Nيف هذه املعادلة تستخدم أيضا كمتغري للحصول على املواصفات
املثلى للمرشح.
 -4دالة االنتقال  transfer functionهي حتويل  Zالستجابة الصدمة ] h[nورمزان هلا ابلرمز
) H(zوتعطى ابلعالقة التالية كما رأينا سابقا:
()26-7

𝑘∑𝑀 𝑏𝑘 𝑍 −
𝑘−

𝐻(𝑍) = 𝐻(𝑒 𝑗𝑤 )|𝑒 𝑗𝑤=𝑧 = 𝑍 −𝑁0 ∑𝑁𝑘=0

𝑍 𝑘𝑎 𝑘=0

جذور املقام يف املعادلة ( )26 -7متثل أقطاب النظام أو املرشح ،والقطب كما رأينا
هو قيمة | |Zاليت عندها تؤول دالة العبور إىل ماالهناية ،ولقد رأينا سابقا أن شرط
االستقرار ألي نظام أن تكون مجيع أقطابه داخل دائرة الوحدة .لذلك فإن املرشحات
من النوع  IIRالبد من حساب مجيع أقطاهبا ألنه من املمكن بعد أن نصمم املرشح أن
جند أنه غري مستقر  ،unstableولذلك فإن املرشحات من النوع  IIRتكون حساسة
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جدا للضوضاء حيث أن هذه الضوضاء من املمكن أن تغري من قيم املعامالت
فتجعل املرشح يصبح غري مستقر ألن أحد أقطابه خيرج خارج دائرة الوحدة نتيجة هذه
الضوضاء.
 -5املرشحات السببية  causalأو القابلة للتحقيق من النوع  IIRال ميكن أن تكون زاوية
الطور ) θ (wهلا خطية مما حيد من تطبيقاهتا.
 -6مبا أن استجابة الصدمة للمرشحات  IIRمتتد إىل املاالهناية ،فإن استخدام اجلمع
االلتفايف  convolutionلتحقيق هذا النوع من املرشحات يكون غري ممكن.
 -7كما ذكران فإن املرشحات  IIRتكون حساسة للضوضاء ومنها الضوضاء الناجتة عن
حتديد  quantizationخرج التحويل التماثلي الرقمي  A/Dعند كميات أو مستوايت
حمددة وهذا يتوقف على العدد احملدد للبتات املستخدمة لتمثيل ثوابت املرشح مما ينتج
عنه تقريب يف هذه الثوابت عند متثيلها على احلاسب .كل هذه املصادر للضوضاء من
املمكن أن جتعل املرشح غري مستقر .unstable
 -8كما سنرى عند حتقيق هذا النوع من املرشحات فإنه من مميزاته أنه ميكن حتقيق
املواصفات املطلوبة للمرشح بدرجة  Nأقل إذا ما قورن ابلنوع اآلخر من املرشحات
 .FIRأي أنه لتحقيق مواصفات معينة ألي مرشح فإن هذا املرشح إذا مت بناؤه
ابستخدام النوع  IIRفإن درجة املرشح املطلوبة ستكون أقل عن ما لو مت بناؤه
ابستخدام النوع .FIR
ak

 4-7مواصفات املرشحات

FIR

 -1استجابة الدفعة للمرشحات من النوع
ابملعادلة التالية:
)𝑁1 ≤ 𝑛 ≤ (𝑁2 = 𝑁1 + 𝑁 − 1
()27-7
FIR

تكون حمددة الطول وميكن التعبري عنها
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حيث  Nهي طول استجابة الصدمة والذي ميتد من  N1إىل  N2و  N1من املمكن أن
تكون صفرا أو هكذا تكون يف العادة.
 -2االستجابة الرتددية ) H(wللمرشحات  FIRتكون كثرية حدود يف  ejwوحمددة الطول
وميكن كتابتها على الصورة التالية:
𝑛−
𝑁2
𝑁=𝑛∑ = )𝑤(𝐻
) 𝑤𝑗 𝑒(]𝑛[ℎ
()28-7
1
حيث  N1و  N2أرقاما صحيحة متثل أرقام أول وآخر عينة يف استجابة الصدمة ].h[n
معامالت استجابة الصدمة اليت عددها  Nهي املعامالت املطلوب حتديدها عند
تصميم هذا النوع من املرشحات.
 -3تصميم املرشح من النوع  FIRهو حساب االستجابة الرتددية ) H(wاليت تكون أقرب
ما ميكن من االستجابة الرتددية املطلوبة ،ويتم ذلك عن طريق إجياد أو حساب
معامالت استجابة الصدمة ] h[nاليت حتقق ذلك .درجة املرشح أيضا ،اليت هي طوله
 ،Nتعترب أحد املتغريات املستخدمة للحصول على االستجابة الرتددية املطلوبة.
 -4دالة االنتقال  transfer functionهي حتويل  Zالستجابة الصدمة وهى كثرية حدود يف
املتغري املركب  Zحمدودة الطول وليس هلا مقام وميكن كتابتها على الصورة التالية:
()29-7

𝑁

2
𝑁=𝑛∑ = 𝑧=𝑤𝑗 𝑒|) 𝑤𝑗 𝑒(𝐻 = )𝑧(𝐻
𝑛ℎ[𝑛]𝑧 −
1

ونستنتج من ذلك أن هذا النوع من املرشحات يكون دائما مستقر لعدم وجود أقطاب
يف دالة العبور.
 -5هذا النوع من املرشحات  FIRتكون زاوية الطور له ) θ(wخطية دائما على العكس
من املرشحات  IIRاليت كانت زاوية الطور هلا غري خطية .خطية زاوية الطور جتعل هذا
النوع من املرشحات مناسبا جدا للكثري من التطبيقات كما سنرى يف الفصول القادمة.
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 -6مبا أن طول استجابة الصدمة يكون حمدودا فإنه ميكن يف هذه احلالة استخدام عملية
اجلمع االلتفايف  convolutionلتحقيق هذا النوع من املرشحات.
 -7هذه املرشحات ليست حساسة للضوضاء لعدم وجود تغذية عكسية ،وعدم وجود
أقطاب يف معادلة دالة العبور كما كان يف حالة املرشحات .IIR
 -8درجات هذه املرشحات  Nقد متتد إىل قيم كبرية جدا للحصول على مواصفات معينة
للمرشح ،فقد متتد إىل 500مثال ،وهذا جيعل هذه املرشحات معقدة وحتتاج إىل وقت
كبري حلساب معامالهتا  calculation timeكما أهنا تسبب زمن أتخري كبري.

 5-7طرق تصميم املرشحات الرقمية من النوع

IIR

املقصود بتصميم املرشح الرقمي من النوع  IIRهو احلصول على املعامالت  akو  bkيف
معادلة االستجابة الرتددية ( )25 -7لكي تكون أقرب ما ميكن من مواصفات املرشح
املطلوب تصميمه .سنسوق هنا أكثر من طريقة لتصميم هذا النوع من املرشحات .قبل
تصميم املرشح من هذا النوع البد من معرفة درجته أوال وقد رأينا ذلك يف معرض احلديث
عن املرشحات االنسيابية.

 1-5-7التحويل اخلطي املزدوج

Bilinear Transformation

تعتمد هذه الطريقة على نقل مسألة تصميم املرشح الرقمي من الوسط الرقمي
 domainإىل الوسط التناظرى  analog domainحيث يف الوسط االنسيايب يتم تصميم
املرشح ابلطرق املعروفة مسبقا لتصميم املرشحات التناظرية ،مث يتم نقل املرشح الذي مت
تصميمه مرة أخرى إىل الوسط الرقمي بطرق حتويل معروفة كما سنرى وكما هو موضح يف
شكل .5-7
digital
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مواصفات
المرشح
االنسيابي

تصميم
المرشح
االنسيابي
)H(S

Bilinear
Transform
Ω

W

Bilinear
Transform
Ω

مواصفات
المرشح الرقمي

W

المرشح
الرقمي
المطلوب
)H(Z

شكل  5-7تصميم املرشحات الرقمية بطريقة التحويل اخلطى املزدوج
Bilinear Transform

افرتض أن ) H(zهي معادلة دالة االنتقال  transfer functionللمرشح الرقمي حيث
كما رأينا هي حتويل  Zالستجابة الدفعة ] .h[nكذلك تذكر أن دالة العبور للمرشح
التناظرى هي ) H(sحيث ) H(sهي حتويل البالس الستجابة الصدمة يف النطاق الزمين
) .h(tالتحويل اخلطي املزدوج  bilinear transformationعبارة عن نقل متبادل أو مزدوج
من الوسط االنسيايب أو النطاق  Sإىل النطاق الرقمي أو النطاق  Zابستخدام املعادلة
التالية:
)H(z

()30-7

)

2 1−𝑍 −1

(

𝑇 1+𝑍 −1

=𝑆

حيث  Tهي زمن عينة اإلشارة التناظرية  .sampling timeبنفس الطريقة ميكن كتابة املتغري
 Zبداللة املتغري  Sكما يلي:
1+𝑆𝑇/2

()31-7

)

(=𝑍

1−𝑆𝑇/2
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وعلى ذلك ميكن حتويل دالة العبور يف النطاق التناظرى إىل دالة عبور يف النطاق الرقمي أو
العكس ابستخدام املعادلتني ( 30 -7و  )31 -7كما يلي:
()32-7

2 1−𝑍−1
)
𝑇 1+𝑍−1

( =𝑠

وبنفس الطريقة ميكن كتابة:
()33-7

|)𝑠(𝐻 = )𝑧(𝐻

)𝐻(𝑆) = 𝐻(𝑧)|𝑍=(1+𝑆𝑇/2
1−𝑆𝑇/2

بوضع  T=2لتسهيل احلساابت فقط ،ووضع  S=σ+jΩيف املعادلة ( ،)31 -7ميكن إعادة
كتابتها كما يلي:
1 + 𝜎 + 𝑗Ω
1 − 𝜎 − 𝑗Ω

=𝑍

حيث ميكن حساب القيمة املطلقة للمتغري  Zكما يلي:
(1+𝜎)2 +Ω2

()34-7

+Ω2

= |𝑍|2
(1−𝜎)2

من املعادلة ( )34 -7ميكن أن نستنتج اخلواص املهمة التالية هلذا التحويل:
 -1بوضع  σ = 0يف املعادلة ( )34 -7فإن  |Z| = 1وهذا يعين أننا عندما نتحرك على
احملور  Ωمن ∞= Ωإىل ∞ Ω= -يف املستوى  Sفإننا يف احلقيقة نتحرك على حميط دائرة
الوحدة يف املستوى .Z
 -2بوضع  σ < 0يف املعادلة ( )34 -7فإن  ،|Z| < 1الحظ أن  σ < 0يف املستوى S
هو النصف األيسر من هذا املستوى ،وهذا يعين أن النصف األيسر من املستوى S
يؤول هبذا التحويل إىل داخل دائرة الوحدة  |Z| < 1يف املستوى .Z
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 -3بوضع  σ > 0يف املعادلة ( )34 -7فإن  ،|Z| > 1الحظ أن  σ > 0يف املستوى
هو النصف األمين من هذا املستوى ،وهذا يعين أن النصف األمين من املستوى  Sيؤول
هبذا التحويل إىل خارج دائرة الوحدة  |Z| > 1يف املستوى .Z
 -4من اخلواص السابقة نستنتج أن أي مرشح تناظرى مستقر (كل أقطابه يف النصف
األيسر من املستوى  )Sهبذا التحويل (التحويل اخلطي املزدوج) يؤول إىل مرشح رقمي
مستقر أيضا (كل أقطابه داخل دائرة الوحدة ).
 -5خاصية مهمة أيضا ميكن أن نستنتجها وهى أن كل نقطة يف املستوى  Sتؤول إىل
نقطة وحيدة يف املستوى  Zوهذا ما يطلق عليه حتويل القيم املتناظرة أو األحادية one
 to one transformationوالعكس صحيح أيضا عند التحويل من املستوى  Zإىل
املستوى  .Sشكل  6-7يبني هذه اخلواص.
بوضع  Z=ejwيف املعادلة ( ،)30 -7وهذا يعين أننا نتحرك على دائرة الوحدة فإننا حنصل
على العالقة بني الرتدد االنسيايب  Ωوالرتدد الرقمي  wكما يلي:
2
)Ω = 𝑇 𝑡𝑎𝑛(𝑤/2
()35-7
بنفس الطريقة ميكن كتابة:
S

()36-7

)𝑤 = 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(Ω𝑇/2
σ

))Re(Z
املستوى Z
)Im(Z

دائرة الوحدة

املستوى S
jΩ

شكل  6-7التحويل اخلطى املزدوج bilinear transformationبني املستوى  Sواملستوى.Z
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العالقتني ( 35 -7و  )36 -7تبينان أن العالقة بني املتغري  Ωواملتغري  wهي عالقة غري
خطية متاما تضغط كل احملور  jΩيف املستوى  Sإىل حميط دائرة الوحدة يف املستوى  ،Zوهذه
العالقة ميكن رمسها كما يف شكل .7-7
w
π

Ω

-π

شكل 7-7العالقة بني  wو  Ωىف التحويل اخلطى املزدوج

مثال  :1-7حول االستجابة الرتددية التماثلية للمرشح

𝑠+1
𝑠2 +5𝑠+6

= )𝑠(𝑎𝐻

إىل

استجابة ترددية رقمية مستخدما طريقة التحويل اخلطى املزدوج  .إفرتض . T=1
ابستخدام املعادلة ( )30 -7وبعد الكثري من االختصارات والعمليات احلسابية ميكن كتابة
االستجابة الرقمية كما يلى :
()37-7

0.15+0.1𝑧 −1 −0.05𝑧 −2
1+0.2𝑧 −1

=

3+2𝑧 −1 −𝑧 −2
20+4𝑧 −1

= )𝑧(𝐻

الدالة ) (bilinear
حلسن احلظ فإن  MATLABيوفر هذه الدالة للتحويل املباشر من النطاق التماثلى إىل
النطاق الرقمى بطريقة التحويل اخلطى املزدوج لتوفري جمهود االختصارات واحلساابت الىت قد
نكون ملسناها ىف املثال السابق .الصورة العامة هلذه الدالة هى:
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)[zd,pd,kd] = bilinear(z,p,k,fs
)[numd,dend] = bilinear(num,den,fs

حيث  zهى األصفار و  pهى األقطاب و  kمعامل التكبري و  fsتردد العينة ،وكل ذلك ىف
النطاق التناظرى أو التماثلى .أما  zdو  pdو  kdفهى نظريها ىف النطاق الرقمى .الصورة
الثانية للدالة هى نفسها الصورة األوىل سوى أنه مت التعبري بصورة كثريات حدود للبسط
 numوكثريات حدود للمقام  .denالربانمج التاىل سيحول االستجابة الرتددية السابقة إىل
النطاق الرقمى ابستخدام التحويل اخلطى:

ونتيجةهذا الربانمج كالتاىل:

%example 7-1
;b=[1,1]; a=[1,5,6]; T=1; Fs=1/T
;)[bd,ad]=bilinear(b,a,Fs
;)disp('digital numerator polynomial');disp(bd
;)disp('digital denominator polynomial');disp(ad

digital numerator polynomial
0.1500 0.1000 -0.0500
digital denominator polynomial
1.0000 0.2000 -0.0000

حيث من هذه املعامالت ميكن كتابة املعادلة (.)37 -7
اآلن وعلى ضوء ما سبق وما هو موضح ىف شكل  5-7ميكن أن نضع خطوات تصميم
املرشح الرقمى ابستخدام طريقة التحويل اخلطى املزدوج  bilinear transformationكما يلى:
 .1إبدأ من مواصفات املرشح الرقمى املعطاه كما ىف شكل  4-7ىف صورة ترددات القطع
 wcو  wsوغريها.
 .2حول هذه الرتددات الرقمية إىل ترددات تناظرية ابستخدام املعادلة (.)35 -7
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 .3صمم مرشح تناظرى حيقق هذه املطاليب ىف اخلطوة  2ابستخدام أحد الصور املعروفة
مثل البرتورث أو الشيبيشيف أو القطع الناقص الىت درسناها ىف فصل تصميم
املرشحات االنسيابية .هنا ستحصل على االستجابة الرتددية االنسيابية ).H(S
 .4استخدم التحويل اخلطى املزدوج  bilinear transformللحصول على دالة االنتقال
 transfer functionىف النطاق الرقمى ) H(Zوذلك ابستخدام املعادلة (.)37 -7
 .5بعد ذلك ميكن احلصول على االستجابة الرتددية ) H(wوذلك بوضع  Z=ejwىف دالة
العبور ىف اخلطوة السابقة.
مثال  :2-7صمم مرشح رقمى منفذ للرتددات املنخفضة
wp=0.2π

و

ws=0.3π

و

Rp=1dB

و

As=15dB

LPF

ابملواصفات التالية :

 .الربانمج التاىل يبني خطوات هذا

التصميم :

أوال مواصفات املرشح الرقمى
%Example 7-2 Butterworth LPF using bilinear transformation
;wp=0.2*pi; ws=0.3*pi; Rp=1; As=15
;T=1; Fs=1/T

اثنيا حتويل هذه املواصفات إىل النطاق التناظرى

;)omegap=(2/T)*tan(wp/2
;)omegas=(2/T)*tan(ws/2

سنستخدم مرشح من النوع برتورث وحنتاج ملعرفة درجته لذلك سنستخدم الدالة
للحصول على هذه الدرجة وكذلك تردد القطع .wn

buttord

;)'[N,wn]=buttord(omegap,omegas,Rp,As, 's

تصميم املرشح التناظرى ابستخدام الدالة  butterواملعامالت السابقة.

;)'[bs,as]=butter(N,wn,'s

استخدام التحويل اخلطى للحصول على التصميم ىف النطاق الرقمى:

;)[bz,az]=bilinear(bs,as,Fs
;)disp('Numerator coefficients'); disp(bz
;)disp('Denumerator coefficients'); disp(az
;)w=0:pi/255:pi; h=freqz(bz,az,w
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;)))db=20*log10(abs(h)/max(abs(h
;)'set(gcf, 'color', 'white
;)subplot(2,1,1
;plot(w/pi,db);grid
;)'axis([0,1,-30,0]);xlabel('Freq. in pi units
;)'ylabel('Magnitude in dB
;)'title('Frequency response
;)subplot(2,1,2
;)'zplane(bz,az,'k'); title('Z plane representation

من هذا الربانمج كانت معامالت البسط واملقام ىف دالة العبور هلذا املرشح كالتاىل:
0.0007

0.0044

0.0111

Numerator coefficients
0.0007 0.0044 0.0111 0.0148

0.0544

1.8136 -0.4800

Denumerator coefficients
1.0000 -3.1836 4.6222 -3.7795

وعلى ذلك ميكن كتابة دالة االنتقال هلذا املرشح كما يلى:

0.0007 + 0.0044𝑧 −1 + 0.0111𝑧 −2 + 0.0148𝑧 −3 + 0.0111𝑧 −4 + 0.044𝑧 −5 + 0.0007𝑧 −6
1 − 3.1836𝑧 −1 + 4.6222𝑧 −2 − 3.7795𝑧 −3 + 1.8136𝑧 −4 − 0.4800𝑧 −5 + 0.0544𝑧 −6

شكل  8-7يبني االستجابة الرتددية للمرشح ومتثيل املرشح ىف املستوى
أن مجيع أقطاب املرشح تقع داخل دائرة الوحدة مما يعىن أن املرشح مستقر.

Z

شكل  8-7تصميم مرشح املثال  2-7بطريقة التحويل اخلطى.
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 حممد ابراهيم العدوى.د.أ

 ىف2 ولكن هذه املرة سنستخدم طريقة املرشح شيبيشيف2-7  سنعيد املثال:3-7 مثال
 مع2-7  الربانمج التاىل هو نفس برانمج املثال.التصميم بدال من طريقة البرتورث
.Z  يبني االستجابة الرتددية ومتثيل املرشح ىف املستوى9-7 تعديالت بسيطة وشكل
%Example 7-3 cheby2 LPF using bilinear transformation
wp=0.2*pi; ws=0.3*pi; Rp=1; As=15;
T=1; Fs=1/T;
omegap=(2/T)*tan(wp/2);
omegas=(2/T)*tan(ws/2);
[N,wn]=cheb2ord(omegap,omegas,Rp,As, 's')
[bs,as]=cheby2(N,As,wn,'s');
[bz,az]=bilinear(bs,as,Fs);
disp('Numerator coefficients'); disp(bz);
disp('Denumerator coefficients'); disp(az);
w=0:pi/255:pi; h=freqz(bz,az,w);
db=20*log10(abs(h)/max(abs(h)));
set(gcf, 'color', 'white');
subplot(2,1,1);
plot(w/pi,db,'k');grid;
axis([0,1,-30,0]);xlabel('Freq. in pi units');
ylabel('Magnitude in dB');
title('Frequency response');
subplot(2,1,2);
zplane(bz,az,'k');
title('Z plane representation');

.3-7  تصميم مرشح املثال9-7 شكل
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 2-5-7طريقة تساوى استجابة الصدمة

Impulse Invariant Method, IIM

هذه هى الطريقة الثانية لتصميم املرشحات الرقمية  IIRبعد أن رأينا طريقة التحويل اخلطى
والىت تعترب األكثر استخداما وشيوعا .ىف هذه الطريقة يتم مساواة استجابة الصدمة )ha(t
للمرشح االنسياىب بعد تقطيعها لتصبح ) ha(nTمع استجابة الصدمة للمرشح الرقمى ].h[n
معىن ذلك أنه يتم مساواة استجابىت الصدمة للمرشح االنسياىب والرقمى كما يلى:
)h[n]=ha(nT
()38-7
أو مبعىن آخر ،أن استجابة الصدمة للمرشح الرقمى تساوى ،أو هى استجابة الصدمة
للمرشح االنسياىب بعد تقطيعها .sampling
لقد رأينا مسبقا أن العالقة بني دالة العبور الرقمية ) H(Zودالة العبور االنسيابية ميكن
كتابتها على الصورة التالية:
))H(Z)=Z(h[n])=Z(ha(nT

()39-7

1
𝑇

𝑍𝑛𝑖𝑙) (=𝑠

|)

𝑘𝜋2
𝑇

∞∑
𝑗 𝑘=−∞ 𝐻𝑎 (𝑆 +

1
𝑇

=

وأما العالقة بني االستجابة الرتددية ىف النطاق الرقمى والنطاق االنسياىب فيمكن احلصول
عليها بوضع  Z=ejwو  S=jΩفنحصل على املعادلة التالية:
𝑘𝜋2

𝑤

1

𝑇

𝑇

𝑇

()40-7
التحويل  s=(1/T)linZيستحق وقفة .هذه املعادلة ميكن كتابتها على الصورة  Z=esTوبوضع
 S=σ0+jΩ0حنصل على اآلتى:
𝑇𝑍 = 𝑟𝑒 𝑗𝑤 = 𝑒 𝜎0𝑇 𝑒 𝑗𝛺0
()41-7
ومنها ميكن كتابة:
𝑇|𝑍| = 𝑟 = 𝑒 𝜎0
()42-7
)

∞∑ = )𝑤(𝐻
𝑗 𝑘=−∞ 𝐻𝑎 (𝑗 +

 230الفصل السابع

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

من املعادلة ( )42 -7نالحظ أنه عندما  ،σ0=0أى أننا نتحرك على احملور  jΩىف املستوى
 Sفإنه ىف هذه احلالة تكون  r=1أى أننا نتحرك على حميط دائرة الوحدة ىف املستوى .Z
وعلى ذلك فإنه عندما تكون  σ0سالبة ،أى النصف األيسر من املستوى  ،Sفإن ذلك
يقابل  r<1أى داخل دائرة الوحدة ،أى أن ذلك يعىن أن املرشح االنسياىب املستقر سيتحول
إىل مرشح رقمى مستقر أيضا .وبنفس الطريقة ميكن أن نرى أن النصف األمين من املستوى
 Sسيتقابل مع خارج دائرة الوحدة ىف املستوى  .Zهناك خاصية أخرى مهمة ىف هذا
التحويل وهى أنه حيول كل النقط املعطاه ابملعادلة التالية:
()43-7

𝑘 = 0, ±1, ±2, ….

,

𝑘𝜋2
𝑇

𝑗 𝑆 = 𝜎0 + 𝑗𝛺0 +

إىل نقطة واحدة ىف املستوى  Zحيث أن:
()44-7

𝑇= 𝑒 𝜎0𝑇 𝑒 𝑗𝛺0

𝑘𝜋2
𝑇)
𝑇

𝑒 𝜎0𝑇 𝑒 𝑗(𝛺0+

وهذا يعىن أن الشريط  stripالذى عرضه  2π/Tىف املستوى  Sوالذى يقع ىف املدى الذى
حيدد مبا يلى  –π/T ≤ Ω ≤ π/T :يتحول إىل كل املستوى  Zكما ىف شكل  10-7حبيث أن
النصف األيسر من هذا الشريط يؤول إىل داخل دائرة الوحدة ىف املستوى  ،Zوالنصف
األمين منها يؤول إىل خارج دائرة الوحدة .وبنفس الطريقة كما ىف شكل  10-7سنرى أن
احملور  jΩيقسم إىل شرائح عرض كل منها  ،2π/Tوكلها تؤؤل بنفس الطريق إىل كل
املستوى  Zكما أشران سابقا .وهذا التحويل يطلق عليه  many to one transformationأى
حتويل نقاط عديده إىل نقطة واحدة.
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jΩ
ImZ

3π/T
π/T
σ

ReZ
1

-1
-π/T
-3π/T
Z plane

S plane

شكل  10-7حتويل استجابة الصدمة املوحدة .IIR
نالحظ من املعادلة  39-7أن االستجابة الرتددية الرقمية ) H(wللمرشح الرقمي املطلوب
تصميمه هبذه الطريقة هي عبارة عن جمموع االستجاابت الرتددية للمرشح االنسيايب
األصلي ) Ha(Ωمع نفس االستجاابت املزاحة هلا مبقدار  ،±2πk/Tمع ضرب هذه اجملموع
يف املعامل  1/Tكما يف املعادلة ( .)40 -7معىن ذلك أن كل شريط من هذه الشرائط،
النصف األيسر منه فقط ،يؤول إىل دائرة الوحدة ،وهذه الشرائط فوق بعضها.
نستنتج أيضا من هذه املعادلة ومن شكل  10-7ومن نظرية التقطيع اليت سبق دراستها أن
االستجابة الرتددية االنسيابية ) Ha(Ωإذا كانت حمددة النطاق حبيث أن:
()44-7

𝑇|Ω| ≥ 𝜋/

for

Ha(jΩ)=0

فإن :
1
𝑤
𝐻(𝑤) = 𝑇 𝐻𝑎 (𝑗 𝑇 ) for |w|≤π
()45-7
ولن يكون هناك تداخل أو تزوير ترددي  ،aliasingوأما إذا كان شرط املعادلة ()45 -7
غري حمقق فسوف يكون هناك تداخل ترددي كما يف شكل  .11-7شكل 11-7أ يبني
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االستجابة الرتددية للمرشح االنسيايب ،وىف شكل 11-7ب نرى االستجابة الرتددية
للمرشح الرقمي عندما كانت االستجابة الرتددية حمددة النطاق حيث نالحظ عدم وجود
تداخل ترددي بينما نالحظ هذا التداخل يف شكل 11-7ج وهذا التداخل ألن نطاق
املرشح االنسيايب أكرب من .π
مثال  :4-7افرتض املرشح االنسيايب التايل من الدرجة األوىل:
𝐴
𝛼𝑠+

استجابة الصدمة هلذا املرشح ميكن كتابتها كالتايل:
)𝑡(𝑢

𝑡𝛼−

= )𝑆( 𝑎𝐻

𝑒𝐴 = )𝑡( 𝑎ℎ

شكل  11-7العالقة بني االستجابة الرتددية للمرشح االنسيايب واملرشح الرقمي ىف
حالة استجابة الصدمة املوحدة.
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حيث ) u(tهي دالة اخلطوة .اآلن ميكن كتابة استجابة الصدمة للمرشح الرقمي ابستخدام
املعادلة ( )38 -7كما يلي:
]𝑛[𝑢 𝑡𝑛𝛼ℎ[𝑛] = ℎ𝑎 (𝑛𝑡) = 𝐴𝑒 −

وعلى ذلك ميكن كتابة دالة العبور هلذا املرشح كما يلي:
𝐴
𝑒 −𝛼𝑇 𝑧 −1

1−

∞

= 𝑛𝐻(𝑍) = 𝐴 ∑ 𝑒 −𝛼𝑛𝑡 𝑧 −
𝑛=0

الحظ لكي يكون هذا املرشح مستقرا فإن  |α|>1وابلتايل فإن  |e-αT|<1أي أن هذا القطب
سيكون داخل دائرة الوحدة.
مثال  :3 -7مطلوب تصميم مرشح رقمي منفذ للرتددات املنخفضة من النوع  .IIRتردد
حافة جمال السماح  ،wp=0.25πوعلى أال تزيد التموجات يف جمال العبور عن  .0.5dbتردد
بداية جمال الوقف هو  ،ws=0.55πومقدار االستجابة عند هذا الرتدد هو  .15dbوعلى
ذلك ميكن كتابة استجابة هذا املرشح كما يلي:
𝑏𝑑20𝑙𝑜𝑔10 |𝐻(𝑗0.25𝜋)| ≥ −0.5
𝑏𝑑20𝑙𝑜𝑔10 |𝐻(𝑗0.55𝜋| ≤ −15

على أن يكون التصميم مرة ابستخدام طريقة استجابة الصدمة املوحدة ،ومرة ابستخدام
التحويل اخلطي.
أوال :ابستخدام طريقة استجابة الصدمة املوحدة:
سنفرتض أوال عدم وجود تداخل ترددي ابختيار معدل تقطيع عاىل ،وسنفرتض التصميم
للمرشح االنسيايب من النوع برتورث .أول خطوات تصميم املرشح هي تقدير درجة هذا
املرشح  . Nمن الصور املختصرة اليت تستخدم لتقدير هذه الدرجة املعادلة التالية:
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1
)
𝑘1
1
) ( 𝑙𝑜𝑔10
𝑘

( 𝑙𝑜𝑔10

()47-7

=𝑁

حيث  kو  k1يعطيان ابملعادلتني التاليتني وابالستعانة بشكل  4-7كما يلي:
𝑝𝛺

()48-7
𝜀

()49-7

𝑠𝛺

√𝐴2𝑠 −1

=𝑘

= 𝑘1

من املعادالت السابقة وشكل  4-7ميكننا كتابة ما يلي:
𝑏𝑑= 0.5

1
√1 + 𝜀 2

20𝑙𝑜𝑔10

ومنها ميكن حساب  ،𝜀 2 = 0.1220185وبنفس الطريقة ميكن حساب
 ،31.62277ومن ذلك ميكن حساب قيمة  (1/k1)=15.841979و ،(1/k)=2.2
وابستخدام املعادلة ( )47 -7ميكن تقدير درجة املرشح  N=3.503885واليت يتم تقريبها إىل
 .N=4معادلة املرشح برتورث سبق أن درسناها وميكن أن نكتبها اآلن عند تردد السماح
 Ωpكما يلي:
= 𝑠𝐴2

()50-7

1
1+𝜀 2

=

1
𝑝𝛺
𝑁1+( )2
𝑐𝛺

= |𝐻𝑎(𝑗𝛺𝑝)|2

وابلتعويض يف هذه املعادلة بقيم كل املتغريات اليت سبق احلصول عليها ميكن حساب قيمة
تردد القطع  Ωc=0.3251892π=1.021612rad/secوهو الرتدد الذي تنـزل عنده االستجابة
الرتددية مبقدار  3dbمن قيمتها عند الرتدد صفر .مبعرفة قيمة تردد القطع  Ωcودرجة املرشح
 Nميكن استخدام أحد دوال ال  MATLABاملتاحة لتصميم املرشحات من النوع برتورث
واليت منها:
;)[z,p,k]=buttap(N
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اليت تعطى األصفار  Zواألقطاب  Pومعامل التكبري  Kللمرشح االنسيايب الذي درجته
وتردد القطع له  .Ωc=1rad/secكما أن هناك الدالة:

N

;)’[num,den]=butter(N,Wn,’S

اليت تعطى معامالت املتغري  Sيف البسط  numوىف املقام  denبقوى تنازلية للمرشح
االنسيايب من النوع برتورث الذي درجته  Nوتردد القطع له  Wnوالـ  Sداللة على العمل يف
اجملال االنسيايب .ابستخدام هذه الدالة من  matlabميكن احلصول على معادلة املرشح
االنسيايب كما يلي:
−0.943839s − 0.7380277
(s + 0.39097)2 + (0.943839)2
0.943839s + 1.7817187
+
(s + 0.9438673)2 + (0.3909035)2

ابستخدام التحويل
يلي:

Z=esT

= )Ha (S

(التحويل  )IIRحنصل على دالة العبور للمرشح الرقمي كما

−0.943839 + 0.16038789𝑧 −1
= )𝑍(𝐻
1 − 0.7936648𝑧 −1 + 0.4575167𝑧 −2
0.943839 − 0.001667𝑧 −1
+
1 − 0.719533𝑧 −1 + 0.1514144𝑧 −2

اثنيا  :ابستخدام التحويل اخلطي
يف هذه الطريقة نبدأ بتحويل مواصفات املرشح الرقمي من النطاق الرقمي إىل النطاق
االنسيايب ابستخدام التحويل اخلطي واعتبار  T=2كما يلي:
:Bilinear transformation

𝑝𝑤
𝜋0.25
( 𝑛𝑎𝑡 = )
) = 0.4142135
2
2

( 𝑛𝑎𝑡 = 𝑝𝛺
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𝑠𝑤
𝜋0.55
( 𝑛𝑎𝑡 = )
) = 1.1708496
2
2

( 𝑛𝑎𝑡 = 𝑠𝛺

اآلن لتقدير درجة املرشح االنسيايب حنتاج حلساب كل من:
= 15.841979

1
𝑘1

,

𝛺

= 𝛺 𝑠 = 2.8266814
𝑝

1
𝑘

ومن ذلك ميكن حساب  Nكما يلي:
1
)
𝑘1
=𝑁
= 2.6586
1
) ( 𝑙𝑜𝑔10
𝑘
( 𝑙𝑜𝑔10

واليت يتم تقريبها إىل  ،N=3حيث نالحظ أن درجة املرشح االنسيايب يف حالة التحويل
اخلطي تكون أقل منها يف حالة استجابة الصدمة ويرجع ذلك إىل أن طريقة استجابة
الصدمة تضغط املدى الرتددي للمرشح مما جيعله حيتاج إىل درجة أعلى .ابلتعويض بقيم N
و  Ωpيف املعادلة ( )50 -7حنصل على تردد القطع  .Ωc=0.588148اآلن ميكن استخدام
الـ  matlabيف احلصول على دالة العبور للمرشح االنسيايب الذي له تردد القطع السابق ومن
الدرجة الثالثة كما يلي:
0.203451
)(𝑠 + 0.588148)(𝑠 2 + 0.588148𝑠 + 0.345918

= )𝑠(𝑎𝐻

بوضع ) s=(1-z-1)/(1+z-1حنصل على دالة العبور للمرشح الرقمي كما يلي:
()51-7

0.0662272(1+𝑧 −1 )3
) +0.3917468𝑧 −2

𝐻(𝑧) = (1−0.2593284𝑧 −1)(1−0.676285𝑧 −1
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 6-7تصميم املرشحات الرقمية  IIRيف برانمج ماتالب

matlab

حيتوي برانمج  matlabعلى العديد من الدوال املستخدمة يف تصميم املرشحات الرقمية من
النوع  .IIRأول هذه الدوال هي اجملموعة التالية اليت تستخدم لتحديد درجة املرشح على
حسب طريقة التصميم:
)[N, Wn] = buttord(Wp, Ws, Rp, Rs
)[N, Wn] = cheby1ord(Wp, Ws, Rp, Rs
)[N, Wn] = cheby2ord(Wp, Ws, Rp, Rs
)[N, Wn] = ellipord(Wp, Ws, Rp, Rs

حيث الدالة األوىل تعطى درجة املرشح الرقمي  ،Nوتردد القطع  Wnللمرشح الرقمي من
النوع برتورث الذي تردد جمال السماح له هو  ،Wpومقدار االستجابة يف هذا اجملال هي
 ،Rpبينما تردد جمال القطع هو  ،Wsومقدار االستجابة يف هذا اجملال هو  .Rsالدوال
الثانية حىت الرابعة تعمل بنفس الطريقة ولكن مع أنواع املرشحات الشيبيشيف بنوعيه
ومرشح القطع الناقص .الرتدد  Wnهو تردد القطع ( ،)rad/sampleأو تردد الثالث ديسبل
(الذي ينزل عنده مقدار االستجابة  3ديسبل من قيمته عند الرتدد صفر) .هذا الرتدد
يرتاوح من صفر حىت واحد حيث القيمة واحد تقابل نصف تردد التقطيع sampling
.frequency
الدالة:
)[B,A] = BUTTER(N,Wn

تصمم مرشح رقمي من النوع برتورث حيث تعطى معامالت البسط  Bومعامالت املقام
يف قوى تنازلية للمتغري  .Zدرجة املرشح هي  Nاليت سبق حساهبا ابلدالة  ،buttordوWn
هي تردد القطع كما سبق.
الدالة ) [Bz,Az] = IMPINVAR(B,A,Fsتعطى مرشح رقمي مبعامالت البسط Bz
ومعامالت املقام  Azابستخدام طريقة استجابة الصدمة impulse invariant method
A
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لتحويل املرشح االنسيايب الذي معامالت البسط له هي  Bومعامالت املقام هي  Aوتردد
التقطيع  sampling frequencyهي  Fsهرتز .إذا مل يتم ذكر  Fsفإهنا توضع تلقائيا بواحد
هرتز .املعامالت  Bو Aتكون مضروبة يف الكمية  .1/Fsاملثال التايل يبني ذلك فحاول
تنفيذه (أنظر يف برانمج  matlabاألمر .(help impinvar
%EXAMPLE: Illustrate the relationship between digital and analog
% frequency responses.
;)'[b,a] = butter(4,0.3,'s
;)[bz,az] = impinvar(b,a,10
;)[Ha,Wa] = freqs(b,a,512
;)[Hz,Wz] = freqz(bz,az,512,10
;plot(Wa/(2*pi),20*log10(abs(Ha))); hold on
)))plot(Wz,20*log10(abs(Hz

الدالة ) [Zd,Pd,Kd] = BILINEAR(Z,P,K,Fsتعطى األصفار  Zdواألقطاب  Pdومعامل
التكبري  Kdملرشح الرقمي بطريقة التحويل اخلطي  bilinearللمرشح االنسيايب الذي أصفاره
 Zو أقطابه  Pومعامل التكبري له هو  Kوتردد التقطيع هو  .Fsميكن استخدام الصورة
البديلة التالية [Numd,Dend] = BILINEAR(Num,Den,Fs :اليت حتول املرشح االنسيايب
الذي معامالت البسط له هي  Numومعامالت املقام هي  Denوذلك كقوى للمتغري ،S
وتردد التقطيع له هو  Fsإىل املرشح الرقمي الذي معامالت البسط له هي Numd
ومعامالت املقام له هي  Dendوذلك كقوى للمتغري .Z
مثال  :5-7حدد دالة العبور وارسم االستجابة ملرشح رقمي  LPFمن الدرجة اخلامسة من

النوع  .ellipticتردد حافة العبور هلذا املرشح هو  wp=0.4ومتوجات جمال العبور
وأقل اضمحالل يف جمال الوقف هو  .Rs=-40dbاملرشح من النوع  .IIRاستخدم
 MATLABيف تصميم هذا املرشح.
الربانمج التايل مت تنفيذه على ال  MATLABلتصميم هذا املرشح:
Rp=0.5db

%elliptic IIR LP digital filter design
;N=5
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Rp=0.5;
Rs=40;
wn=0.4;
[b,a]=ellip(5,0.5,40,0.4);
disp('Numerator polynomial');
disp(b);
disp('Denominator polynomial');
disp(a);
w=0:0.01/pi:pi;
h=freqz(b,a,w);
gain=20*log10(abs(h));
plot(w/pi,gain);
grid;
xlabel('normalized frequency');
ylabel('gain in dB');

Numerator polynomial
0.0528 0.0797 0.1295 0.1295 0.0797 0.0528
Denominator polynomial
1.0000 -1.8107 2.4947 -1.8801 0.9537 -0.2336

.5-7  إستجابة مرشح املثال12-7 شكل

 الفصل السابع240

:خرج هذا الربانمج هو

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

وعلى ذلك ميكن كتابة معادلة دالة العبور هلذا املرشح كالتايل:
()52-7

0.0528  0.0797 z 1  0.129 z 2  0.129 z 3  0.0797 z 4  0.0528 z 5
1  1.81z 1  2.49 z  2  1.88 z 3  0.953z  4  0.233z 5

شكل  12-7يبني االستجابة الرتددية هلذا املرشح.
الربانمج التايل يبني طريقة رسم أصفار وأقطاب هذا املرشح:

)%elliptic IIR LP digital filter design (poles and zeros
;N=5
;Rp=0.5
;Rs=40
;wn=0.4
;)[b,a]=ellip(5,0.5,40,0.4
;)[z,p,k]=tf2zp(b,a
;)'disp('Zeros are:
;)disp(z
;)'disp('Poles are:
;)disp(p
;)'disp('Gain constant is
;)disp(k
;)zplane(b,a

خرج هذا الربانمج سيكون كالتايل وأقطاب وأصفار هذا املرشح موضحة شكل :13-7

Zeros are:
-1.0000
-0.3020 + 0.9533i
-0.3020 - 0.9533i
0.0474 + 0.9989i
0.0474 - 0.9989i
Poles are:
0.2787 + 0.8973i
0.2787 - 0.8973i
0.3812 + 0.6274i
0.3812 - 0.6274i
0.4909
Gain constant is
0.0528
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شكل  13-7أقطاب وأصفار مرشح املثال .5-7

مثال  :6-7حدد دالة العبور وارسم االستجابة ملرشح رقمي  BPFمن الدرجة الثامنة من
النوع  .Butterworthتردد حافة العبور هلذا املرشح هو  wp=0.4حىت  .wp=0.7املرشح من
النوع  .IIRاستخدم  MATLABيف تصميم هذا املرشح.
الربانمج التايل مت تنفيذه على الـ  MATLABلتصميم هذا املرشح:
%butterworth IIR BP digital filter
;N=8
;M=N/2
;w1=0.4
;w2=0.7
;]wn=[w1 w2
;)[b,a]=butter(M,wn
;)disp('numerator polynomial');disp(b
;)disp('denominator polynomial');disp(a
;w=0.2*pi:0.01/pi:0.85*pi
;)h=freqz(b,a,w
;))gain=20*log10(abs(h
;)plot(w/pi,gain
;grid
;)'xlabel('normalized frequency
;)'ylabel('gain in dB
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خرج هذا الربانمج هو:
0 -0.0743 0 0.0186
0.0762

0.5826 0.1386

0.7349

0.1114
1.6271

0

1.3386

numerator polynomial
0.0186
0 -0.0743
denominator polynomial
1.0000 0.9780 1.9399

وعلى ذلك حاول كتابة معادلة دالة العبور هلذا التحويل.
شكل  14-7يبني دالة العبور هلذا املرشح.
الربانمج التايل يبني كيفية احلصول على أقطاب وأصفار هذا املرشح وشكل  15-7يبني
هذه األقطاب واألصفار.

خرج هذا الربانمج هو:

)%butterworth IIR BP digital filter design (poles and zeros
;N=8
;w1=0.4
;w2=0.7
;]wn=[w1 w2
;)[b,a]=butter(N/2,wn
;)[z,p,k]=tf2zp(b,a
;)disp('Zeros are:');disp(z
;)disp('Poles are:');disp(p
;)disp('Gain constant is');disp(k
;)zplane(b,a

Zeros are:
1.0001
1.0000 + 0.0001i
1.0000 - 0.0001i
0.9999
-1.0001
-1.0000 + 0.0001i
-1.0000 - 0.0001i
-0.9999
Poles are:
-0.4963 + 0.7058i
-0.4963 - 0.7058i
0.2419 + 0.8060i
0.2419 - 0.8060i
-0.2651 + 0.5715i
-0.2651 - 0.5715i
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شكل  :14-7دالة العبور ملرشح املثال .6-7

شكل  15-7أصفار وأقطاب مرشح املثال .5-7
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0.0305 + 0.6027i
0.0305 - 0.6027i
Gain constant is
0.0186

 7-7التحويل الطيفي للمرشحات
Spectral transformation of filters

لقد رأينا فيما سبق أن كل ما مت عرضه أو شرحه كان يتعلق ابملرشحات املنفذة للرتددات
املنخفضة  ،LPFفماذا عن األنواع األخرى HPF ،و BPFوBSF؟ بل إنه أحياان نقوم
بتصميم مرشح  LPFبرتدد قطع معني ،مث بعد قليل نريد تصميم مرشح آخر  LPFمثل
السابق متاما سوى أنه خيتلف معه فقط يف تردد القطع  ،wcفهل نقوم بتصميم هذا املرشح
من البداية مرة أخرى أم أنه ميكننا االستفادة ابملرشح الذي مت تصميمه وعن طريق حتويلة
بسيطة ميكننا احلصول على املرشح اجلديد .هذا ما سنراه يف هذا اجلزء حيث سنرى كيف
أنه بدءا من مرشح منوذج أو مبدئي  Prototype LPFميكننا احلصول على كل أنواع
املرشحات األخرى مبا فيها  LPFآخر ،و HPFو BPFو .BSFسنذكر هنا هذه التحويالت
بدون برهان أو إثبات حيث الرباهني موجودة يف العديد من املراجع املتخصصة مث إهنا لن
تضيف الكثري ولذلك سنكتفي بذكرها فقط .سنفرتض هنا أننا صممنا مرشح النموذج من
النوع  LPFله تردد قطع  wcونريد احلصول منه على أحد الصور األخرى.
أوال :احلصول على مرشح  LPFبرتدد قطع خمتلف عن املرشح النموذج
كما ذكران أن لدينا مرشح  LPFتردد القطع له هو  wcونريد احلصول منه على مرشح آخر
 LPFبرتدد قطع آخر  ،wc1وابلطبع فإن مقدار االستجابة الرتددية سيكون هو نفسه لكل
من املرشحني .يف هذه احلالة يتم استخدام التحويل التايل:
𝛼𝑍 −1 −

()53-7

1−𝛼𝑍 −1

 245الفصل السابع

= 𝑍 −1

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

حيث:
𝑤𝑤 −
)𝑠𝑖𝑛( 𝑐 𝑐1

()54-7

2
𝑤𝑐 +𝑤𝑐1
) 𝑠𝑖𝑛( 2

=α

كمثال على ذلك سنفرتض املرشح الرقمي من الدرجة الثالثة والذي مت تصميمه بطريقة
التحويل اخلطي  bilinear transformationوكان تردد القطع له هو  wc=0.25πونريد تغري
تردد القطع إىل  .0.35πابستخدام املعادلة ( )54 -7ووضع  wc=0.25πوwc1=0.35π
حنصل على قيمة  .α=-0.1933636اآلن ابلتعويض بقيمة  αيف املعادلة ( )53 -7مث
التعويض هبذه القيمة للمتغري  Zيف معادلة املرشح األصلي يف املعادلة ( )51 -7حنصل
على معادلة املرشح اجلديد كما يلي:
0.2172235(1+𝑧 −1 )3

) +0.337566𝑧 −2

𝐻(𝑧) = (1−0.0694472𝑧 −1)(1−0.1848053𝑧 −1

اثنيا :احلصول على مرشح  HPFمن مرشح

LPF

يف هذه احلالة سنستخدم التحويل التايل:
𝛼𝑍 −1 +

()55-7

1+𝛼𝑍 −1

= 𝑍 −1

𝑤𝑤 +
)𝑠𝑖𝑛( 𝑐 𝑐1

()56-7

2

𝑤𝑤 −
)𝑠𝑖𝑛( 𝑐 2 𝑐1

حيث  wc1هي تردد القطع للمرشح .HPF
اثلثا  :احلصول على مرشح  BPFمن مرشح
يف هذه احلالة نستخدم التحويل التايل:

LPF
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2𝛼𝛽 −1 𝛽−1
𝑍 +
𝛽+1
𝛽+1
𝛽−1 −2 2𝛼𝛽 −1
𝑍 −
𝑍 +1
𝛽+1
𝛽+1

𝑍 −2 −

()57-7
حيث:

=−

𝑤𝑤 +
) 𝑐𝑜𝑠( 𝑐2 𝑐1
2

𝑤

()58-7

) 𝑐) 𝑡𝑎𝑛 ( 2

𝑤𝑤 −
) 𝑐𝑜𝑠( 𝑐2 2 𝑐1
𝑤𝑐2 −𝑤𝑐1

−1

𝑍

=α

( 𝑡𝑜𝑐 = 𝛽

2

حيث  wc2هي تردد القطع األعلى و  wc1هي تردد القطع األسفل للمرشح .BPF
رابعا :احلصول على مرشح  BSFمن مرشح
يف هذه احلالة نستخدم التحويلة التالية:
()59-7

LPF

𝛽2𝛼 −1 1−
𝑍 +
𝛽1+
𝛽1+
1−𝛽 −2 2𝛼 −1
𝑍 −
𝑍 +1
𝛽1+
𝛽1+

𝑍 −2 −

=−

𝑤𝑤 +
) 𝑐𝑜𝑠( 𝑐2 𝑐1

𝑤

2
𝑤𝑐2 −𝑤𝑐1
(𝑠𝑜𝑐
)
2
𝑤𝑐2 −𝑤𝑐1

−1

𝑍

=α

()60-7
حيث  wc2هي تردد القطع األعلى و wc1هي تردد القطع األسفل للمرشح .BSF
) 𝑐) 𝑡𝑎𝑛 ( 2

2

( 𝑛𝑎𝑡 = 𝛽

 8-7تمارين
 -1إفرتض ) H(zهى دالة العبور ملرشح منفذ للرتددات املنخفضة  ،LPFتردد حافة جمال
العبور هى  ،wpوتردد حافة جمال الوقف هى  ،wsالتموجات ىف جمال العبور هى ،δp
والتموجات ىف جمال الوقف هى  .δsإفرتض توصيل مرشحني متماثلني متاما وكل منهم
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له دالة العبور ) H(zومت توصيلهم على التواىل .ما هو مقدار التموجات ىف جماىل العبور
والوقف عند الرتددين  wpو  wsعلى التواىل .إجعل إجابتك أكثر عمومية بفرض
تواىل من  Mمن املرشحات السابقة.
 -2إفرتض أن ) HLP(zمتثل دالة العبور ملرشح منفذ للرتددات املنخفضة معامالته حقيقية
وله تردد حافة جمال العبور هى  ،wpوتردد حافة جمال الوقف هى  ،wsالتموجات ىف
جمال العبور هى  ،δpوالتموجات ىف جمال الوقف هى  .δsإرسم شكل مقدار استجابة
املرشح املنفذ للرتددات املرتفعة ) HLP(-zعلى املدى  -π≤w≤πوحدد ترددات احلافة
لكل من جماىل العبور والوقف  wpو .ws
 -3استنتج دالة العبور الرقمية ) H(zمن دالة العبور السببية  causalالتالية:
3𝑠3 +7𝑠2 +10𝑠+7

)𝐻𝑎(𝑠) = (𝑠2 +𝑠+1)(𝑠2 +2𝑠+3

استخدم طريقة تساوى الصدمة  impulse invariantحيث .T=0.1
 -4استنتج دالة العبور الرقمية ) H(zمن دالة العبور السببية  causalالتالية:

4𝑠2 +10𝑠+8

)𝐻𝑎(𝑠) = (𝑠2 +2𝑠+3)(𝑠+1

استخدم طريقة تساوى الصدمة  impulse invariantحيث .T=0.2
إستخدم ماتالب ىف حل التمارين التالية :

 -5صمم  LPFابملواصفات التالية :
• معدل التقطيع sampling rate=8000sample/sec
• حافة جمال املرور عند الرتدد  1500Hzمع السماح بتموجات  ripplesىف هذا
اجملال مقدارها 3dB
• حافة جمال الوقف عند الرتدد  2000Hzمع اضمحالل مقداره 40dB
• متوجات متساوية ىف جمال املرور واضمحالل اثبت ىف جمال الوقف
• استخدم طريقة تساوى الصد مة .Impulse Invariant Method IIM
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أ -استخدم  T=1واحسب دالة العبور للمرشح ،وارسم مقدار االستجابة
الرتددية  magnitude frequency responseواستجابة الصدمة ].h[n
ب -استخدم  T=1/8000وأعد اجلزء أ.
ت -قارن بني التصميمني وعلق على الناتج .
 -6أعد التمرين  5مستخدما طريقة التحويل اخلطى .bilinear transformation
 -7صمم مرشح  LPFمن النوع برتورث ابملواصفات التالية :
• حافة جمال العبور عند الرتدد  wp=0.4πو Rp=0.5dB
• حافة جمال الوقف عند الرتدد  ws=0.6πو As=50dB
صمم املرشح بطريقة تساوى استجابة الصدمة  IIMمستخدما  .T=2إحسب دالة
العبور ومقدار االستجابة الرتددية وكذلك استجابة الصدمة للمرشح ].h[n
 -8أعد التمرين السابق مستخدما طريقة التحويل اخلطى.
 -9أعد مترين  3ومترين  4مستخدما املرشحات تشيبيشيف  1و تشيبيشيف 2
 -10أعد مترين  3ومترين  4مستخدما مرشح املنحىن . elliptic
 -11صمم مرشح  LPFابملواصفات التالية :
• حافة جمال العبور عند الرتدد  wp=0.3πو Rp=0.5dB
• حافة جمال الوقف عند الرتدد  ws=0.4πو As=50dB
أ -استخدم الدالة  buttordحلساب درجة املرشح إذا صمم كمرشح برتورث .إرسم
مقدار استجابة املرشح الرتددية وأوجد مقدار أقل اضمحالل ىف جمال الوقف
ابلديسبل.
ب -استخدم الدالة  cheby1ordحلساب درجة املرشح إذا صمم كمرشح تشيبيشيف
 .1إرسم مقدار استجابة املرشح الرتددية وأوجد مقدار أقل اضمحالل ىف جمال
الوقف ابلديسبل.

 249الفصل السابع

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

ت -استخدم الدالة  cheby2ordحلساب درجة املرشح إذا صمم كمرشح تشيبيشيف
 .2إرسم مقدار استجابة املرشح الرتددية وأوجد مقدار أقل اضمحالل ىف جمال
الوقف ابلديسبل.
ث -استخدم الدالة  ellipordحلساب درجة املرشح إذا صمم كمرشح منحىن .elliptic
إرسم مقدار استجابة املرشح الرتددية وأوجد مقدار أقل اضمحالل ىف جمال
الوقف ابلديسبل.
ج -قارن درجات املرشحات السابقة  ،وقيمة أقل اضمحالل ىف املرشحات السابقة.
 -12صمم مرشح منفذ جملال من الرتددات  BPFمستخدما طريقة تشيبيشيف2
وابملواصفات التالية:
• حافة جمال الوقف األوىل  ws1=0.3πو حافة جمال الوقف الثانية ws2=0.6π
• حافة جمال املرور األوىل  wp1=0.4πو حافة جمال املرور الثانية wp2=0.5π
•  As=50dBو Rp=0.5dB
إرسم مقدار االستجابة الرتددية واستجابة الصدمة للمرشح.
 -13أعد مترين  8مستخدما طريقة تشيبيشيف .1
 -14أعد مترين  8مستخدما طريقة املنحىن .elliptic
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 1-8مقدمة

لقد رأينا ىف الفصل السابق الطرق املختلفة لتصميم املرشحات من النوع  ، IIRوسنرى ىف
هذا الفصل الطرق املختلفة لتصميم املرشحات من النوع  .FIRقبل البدء يف عرض هذه
الطرق سنعيد هنا اخلواص اهلامة هلذا النوع من املرشحات والىت سبق ذكرها ىف الفصل
السابع:
 -1استجابة الصدمة للمرشحات من النوع  FIRتكون حمددة الطول وميكن التعبري عنها
ابملعادلة التالية:
()1-8

)N  n  ( N 2  N1  N  1
1

h[n]  0

for

حيث  Nهى طول استجابة الصدمة والذى ميتد من  N1إىل  N2و N1من املمكن أن
تكون صفر ،أو هكذا تكون ىف العادة.
 -2االستجابة الرتددية ) H(wللمرشحات  FIRتكون كثرية حدود ىف  ejwوحمددة الطول
وميكن كتابتها على الصورة التالية:
()2-8

H (w)  n2N h[n]( e jw )  n
N

1

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

حيث  N1و N2أرقام صحيحة متثل أرقام أول وآخر عينة ىف استجابة الصدمة ].h[n
معامالت استجابة الدفعة الىت عددها  Nهى املعامالت املطلوب حتديدها عند تصميم
هذا النوع من املرشحات.
 -3تصميم املرشح من النوع  FIRهو حساب االستجابة الرتددية ) H(wالىت تكون أقرب
ما ميكن من االستجابة الرتددية املطلوبة ،ويتم ذلك عن طريق إجياد أو حساب
معامالت استجابة الصدمة ] h[nالىت حتقق ذلك .درجة املرشح أيضا الىت هى طوله N
تعترب أحد املتغريات املستخدمة للحصول على االستجابة الرتددية املطلوبة.
 -4دالة االنتقال  transfer functionهي حمول  Zالستجابة الصدمة وهى كثرية حدود ىف
املتغري املركب  Zحمدودة الطول وليس هلا مقام وميكن كتابتها على الصورة التالية:
()3-8

H ( z )  H (e jw ) |e jw  z  n2N h[n]z  n
N

1

ونستنتج من ذلك أن هذا النوع من املرشحات يكون دائما مستقر لعدم وجود أقطاب
ىف دالة العبور.
 -5هذا النوع من املرشحات  FIRتكون زاوية الطور له ) θ(wخطية دائما على العكس
من املرشحات  IIRالىت كانت زاوية الطور هلا غري خطية .خطية زاوية الطور جتعل هذا
النوع من املرشحات مناسبا جدا للكثري من التطبيقات كما سنرى ىف الفصول القادمة.
 -6مبا أن طول استجابة الصدمة يكون حمدود فإنه ميكن ىف هذه احلالة استخدام عملية
اجلمع االلتفاىف  convolutionلتحقيق هذا النوع من املرشحات.
 -7هذه املرشحات ليست حساسة للضوضاء لعدم وجود تغذية عكسية ،وعدم وجود
أقطاب ىف معادلة دالة العبور كما كان ىف حالة املرشحات .IIR

 252الفصل الثامن

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

 -8درجات هذه املرشحات  Nقد متتد إىل قيم كبرية جدا للحصول على مواصفات معينة
للمرشح  ،فقد متتد إىل  500مثالا ،وهذا جيعل هذه املرشحات معقدة وحتتاج إىل
وقت كبري حلساب معامالهتا  calculation timeكما أهنا تسبب زمن أتخري كبري.
خاصية زاوية الطور اخلطية الىت يتميز هبا هذا النوع من املرشحات تعترب من اخلواص املهمة
ابلذات ىف التطبيقات الىت من الضرورى احلفاظ فيها عل شكل إشارة اخلرج من املرشح
حبيث تكون مثل شكل إشارة الدخل كما ىف املرشحات الىت تستخدم ىف معاجلة الصور.
ولكى نرى كيف أن الطور اخلطى حيافظ على شكل اإلشارة سنعرض املثال التاىل:

أ

د

هـ

ب

و

ج

شكل  1-8إضافة طور اثبت ال يغري من شكل إشارة اجملموع.

مثال  :1-8شكل 1-8أ يبني اإلشارة:
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()4-8
وشكل 1-8ب يبني اإلشارة:
)Y=sin((π/10)*n
()5-8
وشكككل  1-8ج يبككني حاصككل اككع هككاتني اإلشككارتني .ازن سككنقوم لزاحككة الطككور لإلشككارة X
لتصبح:
))X1=sin((π/30)*(n-15
()6-8
كما يف شكل 1-8د .وإزاحة الطور لإلشارة  Yبنفس املقدار لتصبح:
))Y1=sin((π/10)*(n-15
()7-8
كما يف شكل 1-8هك .حاصل اع اإلشارتني  X1و  Y1مبني ىف شكل 1-8و .نالحظ
من شكلى 1-8ج و 1-8و أن إشارة اجملموع متطابقة وهلما نفس الشكل متاما سوى أن
هناك إزاحة ىف زاوية الطور بينهما.
)X=sin((π/30)*n

د

أ

هـ

ب

و

ج

شكل  2-8إضافة طور متغري غري خطى ال حيافظ على شكل اإلشارة الناجتة.
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شكلى 2-8أ و 2-8ب يبينان نفس اإلشارتني السابقتني :
((8-8
()9-8

)X=sin((π/30)*n
)Y=sin((π/10)*n

وجمموعهما كما هو ىف شكل 2-8ج .ازن سنغري طور اإلشارة األوىل ليصبح:
))X1=sin((π/30)*(n-15
()10-8
وأما طور اإلشارة األخرى فسيتغري ولكن ليس بنفس املقدار ليصبح :
))Y1=sin((π/10)*(n-2
()11-8
جمموع اإلشارتني  X1و  Y1هذه املرة موضح يف شكل 2-8و .قارن الشكلني 2-8ج و
2-8و هذه املرة ستجد أهنما خمتلفان ىف الشكل على عكس ما كان ىف شكلى 1-8ج و
1-8و .نستنتج من ذلك أن اإلزاحة الثابتة أو اخلطية ىف الطور حتافظ على شكل
اإلشارة ،بينما اإلزاحة الغري خطية فتغري من شكل اإلشارة وميزة احلفاظ على شكل
اإلشارة تكون مهمة ىف الكثري من التطبيقات ابلذات املتعلق منها ابلرؤية ،وهذا يوضح ميزة
أن املرشحات  FIRتعطى زاوية طور خطية وهى ميزة غري موجودة ىف املرشحات السابقة
.IIR
 2-8تصميم املرشحات  FIRاخلطية الطور ابستخدام استجابة االندفاع املتماثلة
Design of a linear phase FIR filters using symmetric impulse response

سنرى ىف هذا اجلزء أنه لكى يكون املرشح من النوع  FIRخطى الطور فإنه البد أن تكون
استجابة الدفعة له  impulse responseمتماثلة حول نقطة األصل .هناك أربع حاالت هلذا
التماثل على حسب إذا كان طول هذه االستجابة فردى أو زوجى وعلى حسب نوع
التماثل كما ىف شكل  3-8وكما سنرى ىف األجزاء التالية:
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 1-2-8املرشح  FIRالفردى الطول املتماثل
هذه املرشحات الفردية ميكن كتابة املعادلة العامة هلا كما يلى:
()12-8

0≤n≤N

h[n]=h[N-n],

بفرض أن عدد عينات هذا الطول هو  9عينات كمثال فقط ،حيث ستكون  ،N=8وعلى
ذلك ميكن كتابة دالة العبور كما يلى:
طول زوجي متماثل

طول فردي متماثل

طول زوجي عكسي متماثل

طول فردي عكسي متماثل

شكل  3-8احلاالت املختلفة لتمثيل طول املرشحات اخلطية الطور من

النوع FIR

H(z)=h[8]+h[7]z-1+h[6]z-2+h[5]z-3+h[4]z-4+h[3]z-5+h[2]z-6 +h[1]z-7+h[0]z-8

()13-8
ستكون استجابة الصدمة هلذا الطول متماثلة حول العينة ] ،h[4حبيث ستكون h[0]=h[8],
] ،h[1]=h[7], h[2]=h[6], h[3]=h[5وعلى ذلك ميكن كتابة املعادلة ( )13 -8كما يلى:
()14-8

H(z)=h[0](1+z-8)+h[1](z-1+z-7)+h[2](z-2+z-6)+h[3](z-3+z-5) +h[4]z-4
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املعادلة ( )14 -8ميكن وضعها أيضا على الصورة التالية أبخذ
()15-8

z -4

مشرتك:

}]H(z)=z-4{h[0](z4+z-4)+h[1](z3+z-3)+ h[2](z2+z-2)+ h[3](z1+z-1) +h[4

ابستخدام بعض الدوال املثلثية ميكن كتابة املعادلة السابقة على صورة استجابة ترددية كما
يلي:
}]H(ejw)=e-jw4{2h[0]cos(4w)+2h[1]cos(3w)+2h[2]cos(2w)+ 2h[3]cos(w)+h[4

()16-8

من هذه املعادلة نرى أن زاوية الطور ميكن كتابتها كما يلي:
()17-8

Ө(w) = -4w

واليت متثل دالة خطية ىف متغري الرتدد  .wميكن أيضا كتابة ما يسمى مبجموعة التأخري
 group delayوالذى يساوى تفاضل زاوية الطور كما يلي:
() 18-8

GD = 4

يف النهاية ميكن كتابة الصورة العامة لالستجابة الرتددية هلذا النوع من املرشحات كما يلي:
()19-8
حيث:

N / 2

H (e jw )  e  jwN / 2  a[n] cos(wn)
 n0

1≤n≤N/2

a[n]=2h[N/2 – n],

a[0]=h[N/2],
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 2-2-8املرشح  FIRالزوجى الطول املتماثل
بفرض أن عدد عينات هذا الطول هو  8عينات كمثال فقط ،حيث ستكون  ،N=7وعلى
ذلك ميكن متثيل هذه العينات كما يليh[0]=h[7], h[1]=h[6], h[2]=h[5], h[3]=h[4] :
وميكن كتابة دالة االنتقال كالتاىل:
)H(z)=h[0](1+z-7)+h[1](z-1+z-6)+h[2](z-2+z-5)+h[3](z-3+z-4
()20-8
ولجراء بعض االختصارات كما فعلنا ىف اجلزء السابق ،ميكن كتابة االستجابة الرتددية هلذا
النظام كما يلي:
})H(ejw)=e-jw7/2{2h[0]cos(7w/2)+2h[1]cos(5w/2)+ 2h[2]cos(3w/2)+ 2h[3]cos(w/2

()21-8
حيث نالحظ أن معادلة زاوية الطور خطية ىف املتغري  wوميكن كتابتها كما يلي:
()22-8

Ө(w) = -7w/2

وكذلك جمموعة التأخري ستكون:
ميكن كتابة الصورة العامة ملعادلة االستجابة الرتددية ىف هذه احلالة كما يلي:
GD=7/2

()23-8
حيث:

1≤n≤(N+1)/2

( N 1) / 2

H (e jw )  e  jwN / 2   b[n] cos(w(n  0.5))
 n1

b[n]=2h[(N+1)/2 – n],

 3-2-8املرشح  FIRالفردى الطول عكسى التماثل
ىف هذه احلالة ميكن التعبري عن استجابة الصدمة كما يلي:
0≤n≤N, h[N/2]=0
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وميكن كتابة دالة العبور واالستجابة الرتددية بفرض طول استجابة الصدمة يساوى  9كما
يلي:
})H(z)=z-4{h[0](z4-z-4)+h[1](z3-z-3)+ h[2](z2-z-2)+ h[3](z1+z-1
()24-8
})H(ejw)=e-j(4w-π/2){2h[0]sin(4w)+2h[1]sin(3w)+2h[2]sin(2w)+ 2h[3]sin(w

()25-8
ومعادلة زاوية الطور ستكون:
()26-8

GD = 4

Ө(w) = -4w-π/2,

وستكون الصورة العامة لالستجابة الرتددية كما يلي:
()27-8
حيث:

N / 2

H (e jw )  e  j ( wN / 2 / 2)  c[n] sin(wn)
 n1

1≤n≤N/2

c[n]=2h[N/2 – n],

 4-2-8املرشح  FIRالزوجى الطول عكسى التماثل
يف هذه احلالة أيضا وبفرض طول استجابة الصدمة يساوى  8فإن معادلة دالة العبور
وااالستجابة الرتددية ميكن كتابتهما كما يلي:
)H(z)=z-7/2{h[0](z7/2-z-72)+h[1](z5/2-z-5/2)+h[2](z3/2-z-3/2)+h[3](z1/2-z-1/2)}H(ejw
})=e-(jw7/2-π/2){2h[0]sin(7w/2)+2h[1]sin(5w/2)+2h[2]sin(3w/2)+2h[3]sin(w/2

()28-8

حيث زاوية الطور ستعطى ابملعادلة التالية:
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()29-8

GD = 7/2

Ө(w) = -7w/2 –π/2,

واليت متثل معادلة خطية ىف املتغري  wأيضا.
الصورة العامة لالستجابة الرتددية ستكون:
()30-8
حيث:

N / 2

H (e jw )  e j ( wN / 2 / 2)  d[n] sin(w(n  0.5))
 n1

d[n]=2h[(N+1)/2 – n],

1≤n≤(N+1)/2

 3-8حتديد األصفار للمرشحات

FIR

سنفرتض املرشحات املتماثلة أوال ،واليت ميكن كتابة دالة العبور هلا كما يلي:
()31-8

H ( z )  n0 h[n]z  n  n0 h[ N  n]z  n
N

N

وذلك ابستخدام شرط التماثل ] .h[n]=h[N-nبوضع  m=N-nيف املعادلة ( )31 -8ميكن
إعادة كتابتها كما يلي:
()32-8
H ( z )   h[m]z
)  z  h[m]z  z H ( z
1

N

m

N

N

m 0

 N m

N

m 0

وبنفس الطريقة ميكن كتابة دالة العبور للمرشح من النوع  FIRالعكسي التماثل كما يلي:
()33-8

) H ( z )  n0 h[n]z  n  n0 h[ N  n]z  n   z  N H ( z 1
N

وذلك ابستخدام شرط التماثل العكسي
ميكننا مالحظة ما يلي:

]h[n]=-h[N-n
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 -1نالحظ من املعادلتني ( )32 -8و ( )33 -8أنه إذا كان  z=z1ميثل صفر  zeroلدالة
العبور ) ، h(zفإن  z=1/z1ستكون صفرا أيضا هلذه الدالة.
 -2ابإلضافة لذلك فإننا نعلم أن أي مرشح  FIRتكون معامالت استجابة االندفاع ]h[n
له حقيقية ،فإن أصفاره تكون يف أزواج مركبة مرتافقة  ،complex conjugate pairsأي
أن أي صفر عند  z=z1مثال ،البد أن يرافقه صفر عند *.z=z1
 -3وعلى ذلك فإن أي صفر مركب ليس على دائرة الوحدة البد وأن يصاحبه أربعة
أصفار كما يلي:
1
()34-8
z  re  ,
z e 
j



r

أما ابلنسبة للصفر على دائرة الوحدة
يف صورة زوج من األصفار فقط كما يلي:
()35-8

r =1

فإن مقلوبه سيكون واحد أيضا وسيظهر
z  e  j

وأما الصفر احلقيقي فسوف يظهر يف صورة صفرين على احملور احلقيقي
 ،z=1/ρفإذا كانت  ρ=1فسوف يظهر كصفر واحد فقط.
شكل 4-8أ يبني كل هذه األحوال ألصفار املرشح الفردى املتماثل.
 -4ابلنسية للمرشح الزوجى املتماثل ميكننا كتابة املعادلة التالية:
)H(-1)=(-1)NH(-1)=-H(-1
()36-8
مما يعىن أن  ،H(-1)=0أى أن هذا النوع من املرشحات البد أن يكون له صفر عند
 ،z=-1ووجود هذا الصفر يعىن أنه ال ميكن تصميم مرشح منفذ للرتددات العالية HPF
ابستخدام هذا النوع .شكل 4-8ب يبني هذا النوع.
 -5ابلنسبة للمرشحات العكسية التماثل فإن املعادلة ( )34 -8تعىن أن ) H(1)=-H(1مما
يعىن ضرورة وجود صفر عند النقطة  z=1سواء كان املرشح زوجى أو فردي.
z=ρ,
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 -6ابلنسبة للمرشح الفردى العكسى التماثل فإن ) ،H(-1)=-(-1)NH(-1)=-H(-1مما يعين
أن هذا النوع من املرشحات سيكون له صفر عند  z=1وآخر عند  ،z=-1وابلتاىل فإن
هذا النوع ال يصلح لالستخدام ألى واحد من املرشحات  LPFأو  HPFأو .BSF
شكل 4-8ج يبني هذا النوع.
 -7ابلنسبة للمرشح الزوجى املتماثل فإنه بنفس الطريقة سنجد أن له صفر عند النقطة
 z=1وابلتاىل فإنه ال يصلح لتصميم مرشح منفذ للرتددات املنخفضة .LPF
 -8من ذلك نرى أن املرشح الفردى الطول واملتماثل (النوع األول) هو فقط الذى ليس
عليه أى قيود وميكن استخدامه ىف تصميم أى نوع من املرشحات.
j Im z

Re z

j Im z

Re z
دائرة الوحدة

دائرة الوحدة

أ -الحالة الثانية زوجى متماثل

أ -الحالة األولى فردى متماثل
j Im z

j Im z

Re z

Re z

دائرة الوحدة

دائرة الوحدة

أ -الحالة الرابعة زوجى عكسى التماثل

أ -الحالة الثالثة فردى عكسى التماثل

شكل  4-8توزيع األصفار ىف املستوى  zاملركب ملرشحات النوع
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 4-8تصميم املرشحات  FIRابستخدام النوافذ
ىف هذه الطريقة نبدأ من االستجابة الرتددية املطلوبة أو املرغوب فيها للمرشح ) Hd(wىف
النطاق الرتددى ،ومنها حنسب استجابة الصدمة هلذا املرشح ] hd[nحيث كل من
االستجابتني السابقتني تربطهما عالقة حتويل فورير كما يلى:
()37-8
Hd ( w)   hd[n]e


 jwn

n 0


()38-8
  H ( w)e dw
لذلك فإنه مبعرفة االستجابة الرتددية ميكن استنتاج استجابة االندفاع ] hd[nابستخدام
املعادلة ( .)38 -8لسوء احلظ أن هذه االستجابة ] hd[nتكون الهنائية الطول ىف االجتاه
املوجب والسالب للمتغري  .nلذلك فإنه للحصول على طول حمدد الستجابة الصدمة
سنقوم بقطع عدد  M-1من العينات من االستجابة ] ،hd[nوسيتم ذلك بضرب االستجابة
] hd[nىف انفذة ] W[nتكون مربعة الشكل طوهلا هو  M-1من العينات كما يلي:
jwn



()39-8
حيث:
•

•

1
2

hd[ n] 

]h[n]=hd[n]W[n

] hd[nهى استجابة الصدمة الىت حصلنا عليها ابملعادلة ( )38 -8من االستجابة
الرتددية املرغوب فيها.
] h[nهى استجابة الصدمة للمرشح من النوع  FIRالىت مت قطعها ابستخدام النافذة
] W[nوالىت أصبحت حمددة الطول كما يلى:

()40-8

n0,1, 2,......,M 1
otherwisw

] h[n]  {0hd [ n

] W[nهي استجابة الصدمة للنافذة املستخدمة واحملددة ابلعالقة:
()41-8

n  0,1, 2,......,M 1
otherwisw
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كما نعلم من خواص حتويل فورير فإن حاصل الضرب ىف النطاق الزمىن يكاىفء ضرب
التفاىف  convolutionىف النطاق الرتددى ،وعلى ذلك فإن حتويل فورير لالستجابة ] h[nىف
املعادلة ( )39 -8ميكن كتابتها كالتايل:
1 
()42-8
H ( w) 
  Hd (v)W ( w  v)dv


2

حيث ) W(wمتثل حمول فورير للنافذة ] W[nوتعطى ابلعالقة التالية:
()43-8

W ( w)  n0 W [n]e jwn
M 1

النافذة ] W[nكما ىف املعادلة ( )41 -8هي انفذة مربعة كل عيناهتا تساوى واحد ىف
املدى من  n=1إىل  ،n=M-1وبتطبيق ذلك ىف املعادلة ( )43 -8ميكننا أن حنصل على
) W(wكما يلي:
 jwn

 wM 
sin

 2 
 w
sin 
1

()44-8

W ( w)  n0 e
M 1

1  e  jwM

 e  jw( M 1) / 2
1  e  jw

من املعادلة ( )44 -8ميكننا أن نكتب مقدار االستجابة الرتددية للنافذة كما يلي:
 wM 
sin

 2 
| W ( w) |
 w
sin 
1

()45-8
وأما زاوية الطور ) θ(wفيمكن كتابتها كالتايل:
()46-8

 wM 
sin

 2 
 w
sin 
1

 jwM

1 e
 e  jw( M 1) / 2
1  e  jw

 wM 
sin 
 0
 2 
 wM 
for sin 
0
 2 
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شكل  5-8يبني االستجابة الرتددية لنافذة عرض استجابة الصدمة هلا  5وأخرى طوهلا
 .14الحظ ىف هذا الشكل أنه مع زايدة عرض النافذة فإن اجلرس األساسى  main lobeىف
االستجابة الرتددية يكون أكثر حدية (ضيقا) بينما عدد األجراس اجلانبية يكون أكثر وهذا
سيكون له أتثري ابلطبع على املرشح  FIRالناتج كما سنرى.
شكل  6-8يبني كيفية احلصول على املرشح حمدود الطول  FIRابستخدام انفذة مربعة.
من هذا الشكل نالحظ أن عملية الضرب االلتفاىف  convolutionعلى كل من )W(w
و) Hd(wكما ىف املعادلة ( )42 -8ينتج عنها صورة مهزوزة  smearedأو متموجة من
االستجابة الرتددية ) Hd(wوهى متثل االستجابة الرتددية للمرشح الناتج.
M=5
M=14

M=14

M=5

شكل  5-8االستجابة الرتددية والطور لنافذة طوهلا  5وأخرى طوهلا .14

هنا ميكن أن نستنتج أتثري عرض النافذة على االستجابة الرتددية الناجتة ،سنجد أنه مع
زايدة عرض النافذة فإن عدد التموجات اجلانبية يزيد وابلتاىل فإن االستجابة الناجتة تكون
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أكثر خشونة أو متوجا بينما يقل عرض جمال االنتقال  transition bandوهى أهم ميزة من
زايدة عرض النافذة .إن عرض اجلرس األساسى  main lobeالناتج من النافذة يساوى 4π/M
حيث  Mهى عرض النافذة كما ذكران .لذلك مع زايدة  Mيقل عرض اجلرس األساسى
وابلتاىل يقل عرض جمال العبور كما ذكران.
)Hd(w
]hd[n
∞

∞-

IFT

w

n

)W(w
FT
w

]W[n

n

convolution

*
]h[n

)H(w

ضرب
X

n
w

شكل  6-8احلصول على مرشح حمدود الطول  FIRابستخدام انفذة مربعة ]w[n

كما الحظنا فإن طبيعة وشكل النافذة املستخدمة يكون له أكرب األثر ىف شكل االستجابة
الرتددية الناجتة ،لذلك كان البد من جتربة أشكال أخرى هلذة النوافذ والىت ال تكون حادة
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االنقالب من جمال النفاذ إىل جمال التوقف كما رأينا ىف النافذة املربعة .وهذا كان موضوعا
للكثري من األحباث الىت متت ىف هذا اجملال والىت جاءت ابلعديد من النوافذ الىت حيمل كل
منها مميزات وعيوب كما سنرى ،حيث سنعرض ىف اجلزء التاىل لبعض من هذه النوافذ
سريعا مبا فيها النافذة املربعة.
 -1النافذة املربعة:
()47-8

n  0,1, 2,......,M 1
otherwisw

W [n]  {10

شكل  6-8يبني انفذة مربعة طوهلا  51عينة وكذلك مقدار االستجابة الرتددية واالستجابة
الرتددية ابلديسبل ،وقد مت ذلك ابستخدام برانمج  MATLABالتايل:
%demonstrate rectangle window
;N=51
;)h=ones(1,N
;)subplot(3,1,1
;)stem(h
;)'title('impulse response
;w=0:pi/255:pi
;)H=freqz(h,1,w
;)m1=abs(H
;)'set(gcf, 'color', 'white
;)subplot(3,1,2
;plot(w/pi,H,'k');grid
;)'ylabel('Magnetude
;)] AXIS([0 0.2 -10 60
;)'title('Frequency response
;)))m1=20*log10(abs(H)/abs(H(1
;)subplot(3,1,3
;plot(w/pi,m1,'k');grid
;)'title('Frequency response dB
;)] AXIS([0 0.5 -40 0
;)'ylabel('Magnetude dB
;)'xlabel('Normalized w

جدول  1-8يبني املعامالت املختلفة للنافذة املربعة وبعض النوافذ األخرى الىت سنراها.
الحظ أن عرض جمال االنتقال  transition bandيعطى ابلعالقة  (wp-ws) = c/Mحيث wp
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هى تردد هناية جمال النفاذ  ،pass bandو  wsهى تردد بداية جمال القطع أو املنع
 ،bandو  Cاثبت يعتمد على نوع النافذة كما ىف اجلدول  1-8وأما  Mفهى عرض
النافذة .يف اجلدول  1-8عرض اجلرس الرئيسى للنافذة  main lobe widthيعرف على
أنه املسافة بني نقطىت تقاطع اجلرس الرئيسى مع خط الصفر أو حمور الرتدد  wىف منحىن
االستجابة الرتددية للنافذة .املستوى النسىب للجرس اجلانىب relative side lobe level
هو الفرق بني مقدار أول جرس جانىب ومقدار اجلرس الرئيسى ابلديسبل .الحظ هذه
املعامالت من شكل  6-8للنافذة املربعة واألشكال التالية للنوافذ األخرى.
stop

شكل  7-8النافذة املربعة
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Bartlett window

 انفذة ابرتليت-2

لتجنب احلواف احلادة ىف النافذة املربعة كان التفكري ىف انفذة مثلثة مت اقرتاحها عن طريق
:ابرتليت حيث تعطى ابلعالقة التالية
 2n
M 1
0 n 
 M 1,
2
w[n]   2 n
M 1
2
,
 n  M 1
M 1
2
 0..........
..........
..otherwise


)48-8(

%demonstrate Bartlett window
N=51;
bar=bartlett(N);
subplot(3,1,1);
stem(bar);
title('impulse response');
w=0:pi/255:pi;
h=freqz(bar,1,w);
m1=abs(h);
set(gcf, 'color', 'white');
subplot(3,1,2);
plot(w/pi,h,'k');grid;
ylabel('Magnetude');
AXIS([0 0.2 -20 30 ]);
title('Frequency response');
m1=20*log10(abs(h)/abs(h(1)));
subplot(3,1,3);
plot(w/pi,m1,'k');grid;
title('Frequency response dB');
AXIS([0 0.5 -80 0 ]);
ylabel('Magnetude dB');
xlabel('Normalized w');
Hanning window

W [n] 

1
 2n 
1  cos
 ,

2
 2 M  1 

M nM

%demonstrate Hanning window
N=51;
han=hanning(N);
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subplot(3,1,1);
stem(han);
title('impulse response');
w=0:pi/255:pi;
h=freqz(han,1,w);
m1=abs(h);

. انفذة ابرتليت8-8 شكل
set(gcf, 'color', 'white');
subplot(3,1,2);
plot(w/pi,h,'k');grid;
ylabel('Magnetude');
AXIS([0 0.2 -20 30 ]);
title('Frequency response');
m1=20*log10(abs(h)/abs(h(1)));
subplot(3,1,3);
plot(w/pi,m1,'k');grid;
title('Frequency response dB');
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;)] AXIS([0 0.5 -80 0
;)'ylabel('Magnetude dB
;)'xlabel('Normalized w

بنفس الطريقة ميكن رسم االستجابة لباقى النوافذ ومالحظة الفروق بينها والتحقق من هذه
الفروق كما ىف اجلدول .1-8
 -3انفذة هامنج
()50-8

Hamming window

 -4انفذة بالكمان

M nM

 2n 
W [n]  0.54  0.46 cos
,
 2M  1 

Blackman window

 2n 
 4n 
W [n]  0.42  0.5 cos
  0.08 cos
,  M  n  M
 2M  1 
 2M  1 

()51-8

شكل  9-8انفذة هاننج
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Kaiser window

) Io ( 
, M nM
) I 0(

()52-8

W [ n] 

حيث:
2

 2n 

 2M  1 

   1 

2

 1  x k 
   
 k!  2  

Io (  )  1  k 1


و  αعبارة عن متغري مستقل.
جدول  1-8مقارنة لسلوك النوافذ الشهرية
نوع النافذة

عرض الجرس

مستوى الجرس

أقل اضمحالل فى

عرض مجال

Window
type

الرئيسى

الجانبى

مجال الوقف

العبور

Main lobe
width

Relative side lobe
level

Min. stop band
attenuation

Transition
band width

Rectangle

)4π/(2M+1

13.3dB

20.9dB

1.8π/M

Hanning

)8π/(2M+1

31.5dB

43.9dB

6.2π/M

Hamming

)8π/(2M+1

42.7dB

54.5dB

6.6π/M

Blackman

)12π/(2M+1

58.1dB

75.3dB

11π/M

مثال  :1-8صمم مرشح رقمى من النوع  FIRابملواصفات التالية:
تردد حافة جمال املرور  ،wp=0.2πوتردد حافة جمال الوقف  ، ws=0.3πوالتموجات
ىف مقدار االستجابة ىف جمال املرور  ،Rp=0.25dBوأقصى مقدار لالستجابة ىف جمال الوقف
 .As=50dBاستخدم طريقة النوافذ الىت سبق شرحها.
ripples

 272الفصل الثامن

املعاجلة الرقمية لإلشارات

 حممد ابراهيم العدوى.د.أ

كل من انفذتى اهلامنج وكيزر ميكنهما حتقيق هذا القدر من مقدار االستجابة ىف جمال
.) ولذلك سنصمم هذا املرشح ابستخدام هاتني النافذتني50dB التوقف (أكثر من
 ابستخدام انفذة هامنج يوضح الربانمج التاىل تصميم هذا املرشح ابستخدام:أوال

.MATLAB

%Design of FIR filter using Hamming window, Example 8-1a
wp=0.2*pi;
ws=0.3*pi;
tr_band=ws-wp;
M=ceil(6.6*pi/tr_band)+1; %required length of the resp. it is always infinity
wc=(ws+wp)/2; %cuttoff frequency for the ideal filter
n=[0:1:(M-1)];
m=n-(M-1)/2+eps; %eps is the smallest value to avoid division by zero
hd=sin(wc*m)./(pi*m);
subplot(2,2,1);
stem(m,hd,'k');
title('Ideal filter Imp. Response');
xlabel('n'); ylabel('hd[n]');
w_ham=(hamming(M))';
subplot(2,2,3);
stem(m,w_ham,'k');
title('Imp. response of Hamming window');
xlabel('n'); ylabel('w[n]');
h=hd.*w_ham;
subplot(2,2,2);
stem(m,h,'k');
title('FIR filter actual imp. response');
xlabel('n'); ylabel('h[n]');
w=0:pi/255:pi;
h=freqz(h,1,w);
set(gcf, 'color', 'white');
dB=20*log10(abs(h)/abs(h(1)));
subplot(2,2,4);
plot(w/pi,dB,'k');grid;
title('Frequency response of FIR filter dB');
axis([0 1 -80 0 ]);
ylabel('Magnetude dB');
xlabel('Normalized w');
Rp=min(dB(1:1:wp*255/pi)) %Ripples in the pass band
As=max(dB(round(ws*255/pi)+1:1:255)) %Max attenuation in the stop band
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ىف بداية الربانمج مت تصميم مرشح مثاىل استجابة االندفاع له هى  hdوطول هذه االستجابة
مفروض أن ميتد إىل املاالهناية ،ولكن لصعوبة ذلك مت أخذ عدد من النبضات منه هو M
فقط .هذه االستجابة مت ضرهبا ىف استجابة النافذة  w_hamلنحصل على االستجابة
للمرشح املطلوب  hوالىت منها مت حساب االستجابة الرتددية .شكل  10-8يبني استجابة
الصدمة للمرشح املثاىل وانفذة هامنج واستجابة الصدمة للمرشح املطلوب وكذلك
االستجابة الرتددية هلذا املرشح .للتأكد من صحة التصميم فإن هناية الربانمج تعطى أقل
مقدار للتموجات الناجتة من هذا التصميم ىف جمال املرور  Rp = 0.0017وهو أفضل بكثري
من املطلوب ،كما أن أعلى اضمحالل مت التوصل إليه هبذا املرشح ىف جمال الوقف هو As
 = -55.86وهو أيضا أفضل من املطلوب.
استجابة الدفعة
للمرشح
الحقيقى

االستجابة الترددية
للمرشح

استجابة الدفعة
للمرشح
المثالى

استجابة
الدفعة
لنافذة
هامنج

شكل  10-8خطوات تصميم مرشح رقمى ابستخدام انفذة هامنج.
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ميكن التعويض هبا مباشرة مبعرفة

β

 ابستخدام انفذة كيزر هناك قيم خمتصرة للثابت:اثنيا
:قيمة أقل اضمحالل ىف جمال الوقف كما يلي

 ( As8.7)
   00..1101
5842( As21)0.07886( As21)
0

for As  50
for 21  As  50
for As  21

)53-8(

 بنفس اخلطوات كما.β=4.543  سنحصل علىAs=50 ابلتعويض يف املعادلة السابقة بقيمة
.ىف اجلزء السابق ميكن كتابة الربانمج التاىل لتصميم املرشح ابستخدام انفذة كيزر
%Design of FIR filter using Kaiser window, Example 8-1b
wp=0.2*pi;As=50;
ws=0.3*pi;
tr_band=ws-wp;
M=ceil((As-7.95)/(14.36*tr_band/(2*pi))+1)+1; %required length of the resp. it is
always infinity
wc=(ws+wp)/2; %cuttoff frequency for the ideal filter
n=[0:1:(M-1)];
m=n-(M-1)/2+eps; %eps is the smallest value to avoid division by zero
hd=sin(wc*m)./(pi*m);
subplot(2,2,1);
stem(m,hd,'k');
title('Ideal filter Imp. Response');
xlabel('n'); ylabel('hd[n]');
beta=0.1102*(As-8.7);
w_kaiser=(kaiser(M,beta))';
subplot(2,2,3);
stem(m,w_kaiser,'k');
title('Imp. response of Kaiser window');
xlabel('n'); ylabel('w[n]');
h=hd.*w_kaiser;
subplot(2,2,2);
stem(m,h,'k');
title('FIR filter actual imp. response');
xlabel('n'); ylabel('h[n]');
w=0:pi/255:pi;
h=freqz(h,1,w);
set(gcf, 'color', 'white');
dB=20*log10(abs(h)/abs(h(1)));
subplot(2,2,4);
plot(w/pi,dB,'k');grid;
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;)'title('Frequency response of FIR filter dB
;)] axis([0 1 -80 0
;)'ylabel('Magnetude dB
;)'xlabel('Normalized w
Rp=min(dB(1:1:wp*255/pi)) %Ripples in the pass band
As=max(dB(round(ws*255/pi)+1:1:255)) %Max attenuation in the stop band

شكل  11-8يبني استجابة الصدمة للمرشح املثاىل وانفذة كيزر واستجابة الصدمة
للمرشح املطلوب وكذلك االستجابة الرتددية هلذا املرشح .للتأكد من صحة التصميم فإن
هناية الربانمج تعطى أقل مقدار للتموجات الناجتة من هذا التصميم ىف جمال املرور =Rp
 0.0164وهو أفضل بكثري من املطلوب ،كما أن أعلى اضمحالل ىف جمال الوقف As= -
 51.6726وهو أيضا أفضل من املطلوب.

استجابة الدفعة
للمرشح الحقيقى

االستجابة الترددية
للمرشح

استجابة الدفعة
للمرشح المثالى

استجابة
الدفعة
لنافذة
كيزر

شكل  11-8خطوات تصميم مرشح رقمى ابستخدام انفذة كيزر.
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مث ااال  :2-8س ككنرى يف ه ككذا املث ككال كيفي ككة تص ككميم مرش ككح منف ككذ لل ككرتددات املتوس ككطة

BPF

ابستخدام طريقة النوافذ الىت سبق شرحها .مواصفات هذا املرشح كالتايل:
Rp = 1dB
Rp = 1dB

As1 = -60dB
As2 =-60dB

wp1= 0.35 π
wp2= 0.65π

ws1 = 0.2π
ws2 = 0.8π

هذه الرتددات يوضحها شكل .12-8
للحصول على مرشح مثاىل منفذ للرتددات املتوسطة سنقوم بطرح االستجابة الرتددية
ملرشحني كل منهما منفذ للرتددات املنخفضة على أن يكون تردد القطع لكل منهما يسمح
أبن يكون انتج طرحهما هو مرشح منفذ للرتددات املتوسطة كما ىف شكل  .13-8بذلك
ميكننا اتباع نفس اخلطوات السابقة كما ىف املثال  1-8حيث يوضح الربانمج التاىل وشكل
 14-8نتيجة هذا التصميم .الحظ أننا استخدمنا انفذة بالكمان ىف هذا التصميم ألهنا
هى الىت حتقق أفضل اضمحالل ىف جمال التوقف كما ىف جدول .1-8

شكل  12-8مواصفات مرشح املثال .2-8

شكل  13-8مرشح منفذ للرتددات املتوسطة للمثال .2-8
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 وذلك من الربانمج كما أن التموجات ىف جمال75 طول انفذة بالكمان املستخدمة كان
As = -74.6195dB  وأعلى اضمحالل ىف جمال التوقف كانRp = 0.0048dB املرور كانت
: برانمج هذا املرشح كالتايل.14-8 وهذا حيقق املطلوب من املرشح وأكثر كما ىف شكل
%Design a BPF, FIR filter using Blackman window, Example 8-2
ws1=0.2*pi; wp1=0.35*pi; As=60;
wp2=0.65*pi; ws2=0.8*pi;
tr_band=min((wp1-ws1),(ws2-wp2));
M=ceil(11*pi/tr_band)+1 %required length of the resp. it is always infinity
wc1=(ws1+wp1)/2; %cuttoff frequency for the ideal filter
wc2=(wp2+ws2)/2; n=[0:1:(M-1)];
m=n-(M-1)/2+eps; %eps is the smallest value to avoid division by zero
hd1=sin(wc1*m)./(pi*m); hd2=sin(wc2*m)./(pi*m);
hd=hd2-hd1;
subplot(2,2,1); stem(m,hd,'k');
title('Ideal filter Imp. Response'); xlabel('n'); ylabel('hd[n]');
w_blackman=(blackman(M))';
subplot(2,2,3); stem(m,w_blackman,'k');
title('Imp. response of Blackman window');
xlabel('n'); ylabel('w[n]');
h=hd.*w_blackman;
subplot(2,2,2); stem(m,h,'k');
title('FIR filter actual imp. response'); xlabel('n'); ylabel('h[n]');
w=0:pi/255:pi;
h=freqz(h,1,w);
set(gcf, 'color', 'white');
dB=20*log10(abs(h)/abs(h(125)));
subplot(2,2,4); plot(w/pi,dB,'k');grid;
title('Frequency response of BPF FIR filter');
axis([0 1-100 0 ]); ylabel('Magnetude dB'); xlabel('Normalized w');
Rp=min(dB(wp1*255/pi:1:wp2*255/pi)) %Ripples in the pass band
As=max(dB(round(ws2*255/pi)+1:1:255)) %Max attenuation in the stop band

ابملواصفات التالية

BSF

مانع للرتددات الوسطى

FIR

 تصميم مرشح رقمى:3-8 مثال
:كمرشح مثايل

1

Hd (e )   0

1
jw

0|w| / 3

/3 |w| 2/3
2/3 |w| 
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االستجابة
االندفاعية للمرشح
الحقيقى

االستجابة الترددية
للمرشح

املعاجلة الرقمية لإلشارات

االستجابة االندفاعية
للمرشح المثالى

االستجابة
االندفاعية
لنافذة
بالكمان

شكل  14-8مرشح املثال  2-8املنفذ للرتددات املتوسطة .BPF

استخدم انفذة كيزر أو أى انفذة أخرى على أن يكون طول النافذة  ،45وأعلى
اضمحالل ىف جمال التوقف هو  .-60dBالحظ أن عرض جمال االنتقال transition width
ىف هذا املثال غري معطى ،لذلك سنصمم املرشح ابلطول  45وبقيمة معينة للمتغري  βحبيث
إذا مل تتحقق مواصفات املرشح نغري ىف طول النافذة وقيمة  βوهذا هو السبب ىف إضافة
 0.3لقيمة  betaىف الربانمج .ترددات القطع هلذا املرشح هى  wc1=π/3و  ،wc2=2π/3لذلك
للحصول على استجابة املرشح  FIRاملطلوب سنفرتض أهنا حاصل طرح مرشح مثاىل منفذ
جلميع الرتددات ) hd(πمطروح منها مرشح منفذ للرتددات املنخفضة برتدد قطع  wc2أى
) hd(2π/3ومضافا إىل ذلك استجابة مرشح منفذ للرتددات املنخفضة برتدد قطع  wc1أى
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 يوضح15-8  الربانمج التاىل سيوضح خطوات تصميم هذا املرشح وشكل.hd(π/3)
.نتيجة هذا التصميم
%Design a BSF, FIR filter using Kaiser window, example 8-3
As=60; M=45;
wc1=pi/3; wc2=2*pi/3; % first and second cuttoff freq. for ideal filter
n=[0:1:(M-1)];
m=n-(M-1)/2+eps; %eps is the smallest value to avoid division by zero
hd3=sin(wc2*m)./(pi*m); hd1=sin(pi*m)./(pi*m); hd2=sin(wc1*m)./(pi*m);
hd=hd1+hd2-hd3;

االستجابة
االندفاعية
للمرشح
المثالى

االستجابة
االندفاعية
للمرشح
الحقيقى

االستجابة
االندفاعية
لنافذة
كيزر

االستجابة الترددية للمرشح

.BSF  املعيق للرتددات املتوسطة3-8  مرشح املثال15-8 شكل
subplot(2,2,1); stem(m,hd,'k');
xlabel('n'); ylabel('hd[n]'); title('Ideal filter Imp. Response');
w_kaiser=(kaiser(M,beta))'; beta=0.1102*(As-8.7)+0.3;
subplot(2,2,3); stem(m,w_kaiser,'k');
xlabel('n'); ylabel('w[n]'); title('Imp. response of Kaiser window');
h=hd.*w_kaiser;
subplot(2,2,2); stem(m,h,'k');
title('FIR filter actual imp. response');xlabel('n'); ylabel('h[n]');
w=0:pi/255:pi; h=freqz(h,1,w);set(gcf, 'color', 'white');
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;)))dB=20*log10(abs(h)/abs(h(1
;subplot(2,2,4); plot(w/pi,dB,'k');grid
;)'title('Frequency response of BSF FIR filter
;)'axis([0 1 -100 0 ]);ylabel('Magnetude dB'); xlabel('Normalized w

 5-8تصميم املرشحات الرقمية  FIRأبخذ عينات من االستجابة الرتددية
Frequency sampling technique

الطريقة الثانية من طرق تصميم املرشحات الرقمية من النوع  FIRهى طريقة أخذ عينات
االستجابة الرتددية .ىف هذه الطريقة يتم عيننة  samplingاالستجابة الرتددية املثالية أو
احملددة ) Hd(ejwعلى فرتات منتظمة ىف عدد حمدد من النقط مقداره  Nعلى حمور الرتدد
كالتاىل ،wk=2πk/N :حيث  .k=0,1,2,…,N-1هذه النقاط ستمثل عدد من عينات حتويل
فورير املتقطع  DFTعددهم  Nمن النقاط ] ،H[kوالىت ميكن حساب حتويل فورير املتقطع
العكسى هلا  IDFTحلساب استجابة االندفاع ] h[nللمرشح املطلوب تصميمه .كما نعلم
فإن االستجابة الرتددية ) Hd(ejwعبارة عن دالة دورية ىف املتغري  wتتكرر كل  2πترتبط
ابستجابة الصدمة ] hd[nبعالقة حتويل فورير املتقطع وعكسه كما يلي:

()54-8
Hd (e jw )  n hd[n]e  jw
()55-8

  n 

)e jwndw

jw



  Hd (e


1
2

hd ( n) 

وعلى ذلك ميكن كتابة املعادلتني التاليتني:
) H [k ]  Hd (e jw )  Hd (e  j 2 kn / N
()56-8
()57-8

H [ k ]e j 2 kn / N

N 1
k 0



دالة العبور ) H(zللمرشح الناتج ميكن احلصول عليها بداللة ) H(kكما يلي:
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H ( z )  n0 h[n]z  n
N 1

()58-8

ابلتعويض من املعادلة ( )57 -8يف املعادلة ( )58 -8حنصل على:
()59-8

N 1
1
H [ k ]e j 2 kn / N z n

k 0
N

H ( z )  n  0

N 1

واليت ميكن كتابتها ىف النهاية وبعد القليل من االختصارات كما يلي:
] H [k

()60-8

N 1

1  e j 2 kn / N z n



k 0

1 zN
N

H ( z) 

وعلى دائرة الوحدة ىف املستوى  zاملركب ميكن كتابة املعادلة السابقة كما يلي:
()61-8

 wN  2k 
sin

N 1
2

k 0 H [k ]  wN  2k e j 2 k ( N 1) / N
sin

2N



 jw( N 1) / 2

N

e

H (e jw ) 

هذه املعادلة متثل االستجابة الرتددية للمرشح املطلوب تصميمه هبذه الطريقة .ىف هذه
املعادلة لو عوضنا ابلقيم  w=2πk/Nىف املعادلة ( )61 -8سنحصل على قيم االستجابة
الرتددية عند نقاط التقطيع ابلضبط وأما قيمة االستجابة فيما بني نقاط التقطيع فإهنا
حتسب بنفس املعادلة (.)61 -8
مث ااال  :4-8تص ككميم املرش ككح الرقم ككى ىف املث ككال  1-8بطريق ككة تقطي ككع االس ككتجابة الرتددي ككة
ابملواصفات التالية:
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تردد حافة جمال املرور  ،wp=0.2πوتردد حافة جمال الوقف  ws=0.3πوالتموجات
ىف مقدار االستجابة ىف جمال املرور  Rp=0.25dBوأقصى مقدار لالستجابة ىف جمال الوقف
. As=50dB
سنفرتض تقطيع االستجابة الرتددية للمرشح املثاىل ابستخدام  20نقطة تقطيع ،ولذلك
فإن النقطة  wp=0.2πستكون عند ( k=2ألن  2πk/20=0.2عندما  )k=2وكذلك النقطة
 ws=0.3πستكون عند  .k=3الربانمج التاىل سريسم االستجابة الرتددية ويوقع عليها نقاط
التقسيم كما ىف شكل 16-8أ وهى متثل اخلطوة األوىل ىف التصميم هبذه الطريقة .اخلطوة
الثانية يتم فيها حساب استجابة االندفاع للمرشح املطلوب .استجابة االندفاع هى حتويل
فورير العكسى لالستجابة الرتددية الىت حصلنا عليها ىف اخلطوة األوىل والىت ميثلها املتغري
 hsamplesىف الربانمج بعد ضربه ىف زاوية الطور لكل نقطة والىت ميكن أخذها من املعادلة
( .)61 -8شكل 16-8ب يبني استجابة الصدمة الىت حصلنا عليها بناء على خطوات
الربانمج .بذلك ميكن حساب االستجابة الرتددية ومقدارها من استجابة االندفاع كما ىف
ابقى الربانمج وشكلى 16-8ج و 16-8د.
ripples

%Design a LPF, FIR filter using freq. Sampling tech. example 8-4
;wp=0.2*pi; ws=0.3*pi; Rp=0.25; As=50
;M=20; samples=0:M-1; wsamples=(2*pi/M)*samples
hsamples=[1,1,1,zeros(1,15),1,1]; %samples of the ideal LPF from 0 to 2pi
wdl=[0,0.25,0.25,1]; hdr=[1,1,0,0];%to draw solid line
;)set(gcf, 'color', 'white'); subplot(2,2,1
;plot(wsamples(1:11)/pi,hsamples(1:11),'ok',wdl,hdr);grid
;)'axis([0,1,-0.1,1.1]); title('Freq. Samples of ideal filter : M=20
;)'xlabel('Freq. in pi units'); ylabel('Magnitude
k1=0:floor((M-1)/2); k2=floor((M-1)/2+1):M-1;%index to calculate the phase
;])angleH=[-2*pi*((M-1)/2)/M*k1,2*pi*((M-1)/2)/M*(M-k2
H=hsamples.*exp(j*angleH);%This represent DFT of the imp. response
;))hi=real(ifft(H,M
;)]subplot(2,2,2);stem(samples,hi,'k');axis([-1,M,-0.1,0.3
;)'title('Impulse response of desired filter
;)']xlabel('n');ylabel('h[n
;)w=0:pi/255:pi; h=freqz(hi,1,w);subplot(2,2,3
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;plot(w/pi,abs(h),'k',wsamples(1:11)/pi,hsamples(1:11),'ok');grid
;)'title('Magnitude of freq. respons
;)')axis([0,1,-0.2,1.2]);xlabel('Freq. in pi units');ylabel('H(w
;)))dB=20*log10(abs(h)/abs(h(1
;)]subplot(2,2,4); plot(w/pi,dB,'k');grid;axis([0,1,-60,0
;)'title('Frequency response dB'); xlabel('frequency in pi units
;)'ylabel('dB

من شكل 16-8د نالحظ أن أعلى اضمحالل يف جمال الوقف حوايل  16dBوهذا بعيد
جدا من القيمة املطلوبة وهى  50dBولذلك فإن املطلوب من املرشح مل يتحقق هبذه
الطريقة .لكي حنقق املطلوب فإن التفكري املنطقي هو أن نزيد قيمة  Mاليت متثل عدد نقاط
العينة ،ولكن املشكلة يف ذلك هي أنه يف هذه احلالة قد تقع بعض نقاط العينة يف جمال
االنتقال  transition bandمما سيضيف جمال مرور مل يكن موجودا أصال يف املرشح املثايل
املفروض .الحظ يف مثال  4-8وبفرض  M=20كانت هناك نقطة عند هناية جمال السماح
متاما  wp=0.2πونقطة أخرى عند بداية جمال الوقف  .ws=0.3πلذلك كان االقرتاح أبال
نفرتض أن جمال االنتقال منعدم أو صفر ولكننا سنفرتض قيمة جملال االنتقال وسنفرتض فيه
عددا معينا من النقاط وقيمة االضمحالل عند هذه النقاط ستكون افرتاضية حبيث أن عدد
النقاط واالضمحالل عند كل نقطة ستكون متغريات ميكن تغريها للحصول على مرشح
أبحسن اإلمكانيات .املثال التايل سيوضح هذه الطريقة.
مثال  :5-8لكي نوضح هذه الطريقة سنعيد تصميم املرشح يف املثال السابق  4-8ولكن
ابستخدام عدد من نقاط التقطيع  M=40بدال من  .M=20أقل مسافة بني نقطتني تقطيع
متتاليتني ستكون  2π/40=0.05πمما يعىن وجود نقطة تقطيع واحدة يف جمال االنتقال < 0.2π
 w < 0.3πوهذه النقطة ستكون النقطة رقم مخسة ،ولو نظران لالستجابة الكلية ،فإن هذه
النقطة ستكون هلا نظري عند النقطة رقم  35نظرا لتماثل االستجابة يف اجملال الرتددي < 0
 w < πو  .π < w < 2πقيمة االضمحالل عند النقطة  5و  35سنغريها إىل أن حنصل على
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أحسن تصميم ،وبذلك ميكن كتابة قيمة االستجابة الرتددية عند نقاط العيننة األربعني كما
يلي:
استجابة
االندفاع
للمرشح

العينات الترددية
للمرشح المثالى

مقدار
االستجابة
الترددية
بالديسبل

مقدار االستجابة
الترددية

شكل  16-8تصميم مرشح رقمى بطريقة تقطيع االستجابة الرتددية مثال .4-8
]Hr[k]=[1, 1, 1, 1, 1, T, 0,..29 zeros,..,0, T, 1, 1, 1, 1

حيث ] Hr[kستمثل ابلطبع كما عرفنا مقدار حتويل فورير  DFTالستجابة االندفاع للمرشح
املطلوب تصميمه .زاوية الطور عند عند كل نقطة ستعطى ابملعادلة التالية كما رأينا سابقا:
 M  1 2k

 0.975k
0  k  19


2
M
AngH[k ]  
 M  1 2 ( M  k )  0.975(40  k ) 20  k  39

M
 2

ىف أول حماولككة للتصككميم سككنفرتض  T=0.5وسككنبدأ ىف تصككميم املرشككح بككنفس الطريقككة السككابقة
حيككث سنحسككب حتويككل فككورير العكسككى  IDFTلنقككاط العيننككة ومنهككا سنحسككب االسككتجابة
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الرتددية للمرشح الناتج كمكا ىف الكربانمج التكاىل والكذى هكو تعكديل بسكيط لكربانمج املثكال -8
 .4شكل  17-8يبني نتيجة هذا التصميم حيث ابملقارنة بشكل  16-8نالحظ أن أعلى
اضمحالل ىف جمال الوقف أصبح حواىل  30dBبدال من  16كما ىف شكل .16-8
%Design a LPF, FIR filter using freq. Sampling tech. adding transition band
example 8-5
;wp=0.2*pi; ws=0.3*pi; Rp=0.25; As=50
;M=40; samples=0:M-1; wsamples=(2*pi/M)*samples
hsamples=[ones(1,5),0.5,zeros(1,29),0.5,ones(1,4)]; %samples of the ideal LPF
from 0 to 2pi

استجابة االندفاع
للمرشح
المطلوب

مقدار االستجابة
الترددية بالديسبل

عينات المرشح المثالى

مقدار االستجابة
الترددية

شكل  17-8مرشح املثال .5-8
wdl=[0,0.25,0.25,1]; hdr=[1,1,0,0];%to draw solid line
;)set(gcf, 'color', 'white'); subplot(2,2,1
;plot(wsamples(1:21)/pi,hsamples(1:21),'ok',wdl,hdr);grid
;)]axis([0,1,-0.1,1.1
;)'title('Freq. Samples of ideal filter M=40, T=0.5
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;)'xlabel('Freq. in pi units'); ylabel('Magnitude
;k1=0:floor((M-1)/2); k2=floor((M-1)/2+1):M-1
%index to calculate the phase
;])angleH=[-2*pi*((M-1)/2)/M*k1,2*pi*((M-1)/2)/M*(M-k2
H=hsamples.*exp(j*angleH);%This represent DFT of the imp. response
;))hi=real(ifft(H,M
;)]subplot(2,2,2);stem(samples,hi,'k');axis([-1,M,-0.1,0.3
;)']title('Impulse response of desired filter');xlabel('n');ylabel('h[n
;)w=0:pi/255:pi; h=freqz(hi,1,w);subplot(2,2,3
;plot(w/pi,abs(h),'k',wsamples(1:21)/pi,hsamples(1:21),'ok');grid
;)'title('Magnitude of freq. respons
;)')axis([0,1,-0.2,1.2]);xlabel('Freq. in pi units');ylabel('H(w
;dB=20*log10(abs(h)/abs(h(1)));subplot(2,2,4); plot(w/pi,dB,'k');grid
;)'axis([0,1,-60,0]);title('Frequency response dB
;)'xlabel('frequency in pi units'); ylabel('dB

مثال  :6-8لكي نرى كيف أن قيمة االضمحالل عند النقطة املوجودة ىف جمال العبور
يكون له أثر كبري ىف نتيجة تصميم املرشح فإنه بعد العديد من احملاوالت بقيم خمتلفة للمتغري
 Tىف الربانمج السابق فإن أحسن قيمة مت افرتاضها كانت  T=0.39حيث يبني شكل -8
 18نتيجة هذا التصميم وكيف أن أكرب اضمحالل ىف جمال الوقف تغري من  30dBإىل
 ، 43dBولن نعيد كتابة الربانمج مرة أخرى.
مثال  :7-8لقد رأينا كيف أن إضافة نقطة واحدة ىف جمال االنتقال حسنت من أداء
املرشح ولكن كان على حساب اتساع جمال االنتقال وكما نعلم فإن هذا شىء غري مرغوب
فيه .ولذلك أصبحت املشكلة الىت تواجه الباحثني ىف هذا اجملال هى االختيار بني اتساع
جمال االنتقال وفرض أكثر من نقطة فيه وبني احلصول على أداء أفضل للمرشح.
الحظ أن التصميم أصبح ازن أكثر تعقيدا حيث أن عدد النقاط ىف جمال االنتقال ،وقيمة
االضمحالل عند كل نقطة أصبحت كلها متغريات يتم تغريها وحماولة أكثر من قيمة لكل
منها حىت حنصل على أفضل تصميم .أفضل من تصدى هلذه املشكلة كان رابينر Rabiner
والذى قام بوضع جداول تبني عدد النقاط املفروض وأحسن اضمحالل ميكن فرضه عند
كل نقطة وحنن هنا سنعيد املثال  6-8ولكن بفرض عدد نقاط  60نقطة بدال من 40
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حىت يكون هناك نقطتان ىف داخل جمال االنتقال .سنقوم بتعديل برانمج املثال  6-8على
هذا الوضع وسنعرض هنا للخطوات الىت مت تعديلها فقط ىف الربانمج ،وقيمة االضمحالل
عند النقطتني سيتم أخذمها من ملحق مرجع رابينر حيث اضمحالل النقطة األوىل سيكون
 0.5925واالضمحالل عند النقطة الثانية سيكون  0.1099كما ىف شكل .19-8

استجابة
االندفاع
للمرشح
المطلوب

مقدار االستجابة
الترددية بالديسبل

عينات المرشح المثالى

مقدار االستجابة الترددية

شكل  18-8مثال .6-8
;M=60; samples=0:M-1; wsamples=(2*pi/M)*samples
;])hsamples=[ones(1,7),0.5925,0.1099,zeros(1,43),0.1099,0.5925,ones(1,6
%samples of the ideal LPF from 0 to 2pi

بنفس الطريقة ميكن تصميم أى نوع من أنواع املرشحات  BPFأو  BSFأو .HPF
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استجابة
االندفاع
للمرشح
المطلوب

مقدار االستجابة الترددية
بالديسبل

العينات الترددية
للمرشح لمثالى

مقدار االستجابة الترددية

شكل  19-8مثال .7-8

 6-8تصميم املرشحات  FIRمباشرة ابستخدام ماتالب

MATLAB

برانمج  MATLABغين ابلدوال اليت ميكن استخدامها مباشرة ىف تصميم املرشحات من
النوع  FIRوالىت البد من اإلشارة إليها ىف هذا اجلزء بعد أن فهمنا القواعد األساسية ىف
تصميم هذا النوع من املرشحات وابلذات طريقة النوافذ.
الدالة

) (FIR1

الصورة العامة هلذه الدالة هى ) b=fir1(N, wnحيث تقوم هذه الدالة بتصميم مرشح رقمى
من النوع  FIRاملنفذ للرتددات املنخفضة  LPFوالذى درجته  Nحيث تعطى هذه الدالة
معامالت املرشح والىت متثل استجابة الصدمة له بطول  N+1ىف املتجه  .bتردد القطع هلذا
املرشح  cutoff frequencyهى  wnحيث  0<wn<πو  πمتثل نصف معدل أخذ العينات

 289الفصل الثامن

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

 .sampling rateمعامل التكبري عند
النوافذ كما درسناها.
الدالة

املعاجلة الرقمية لإلشارات
wn

يساوى  .6dBالطريقة املستخدمة هنا هى طريقة

)’b=fir1(N,wn,’high

تصمم مرشح رقمى  FIRمنفذ للرتددات العالية  ،HPFالحظ ىف حالة عدم كتابة نوع
املرشح  LPFأو  HPFفإنه يعترب أنه  ،LPFولذلك فإن الصورة )’ b=fir1(N,wn,’lowتعترب
صحيحة مثل الصورة األوىل.
ىف حالة وضع ] wn=[w1,w2فإن كتابة الدالة على الصورة )’b=fir1(N,wn,’bandpass
ستصمم مرشح رقمى من النوع  FIRاملنفذ للرتددات املتوسطة  BPFحيث سيكون جمال
السماح أو املرور حمدد بك  .w1 < w < w2أما ىف حالة كتابة الدالة على الصورة
)’ b=fir1(N,wn,’stopفإهنا ستصمم مرشح رقمى من النوع  FIRاملانع للرتددات
املتوسطة  BSFحيث سيكون جمال املنع أو الوقف حمدد بك .w1 < w < w2
ميكن تصميم مرشح أبكثر من جمال للسماح وأكثر من جمال للوقف حيث ىف هذه احلالة
يتم تعريف  wnكالتايل wn = [w1, w2, w3,….., wm] :حيث اجملال األول هو 0 < w < w1
واجملال الثاين  w1 < w < w2وهكذا حىت اجملال  .wm < w < πىف هذه احلالة إذا كتبنا املعادلة
على الصورة )’ b = fir1(N,wn,’DC-1فإنه سيصمم مرشح رقمى متعدد اجملاالت حبيث أول
جمال هو جمال مرور والتاىل وقف وهكذا .أما إذا كتبنا )’ b=fir1(N,wn,’DC-0فإنه سيصمم
مرشح رقمي متعدد اجملاالت حبيث يكون أول جمال عبارة عن جمال وقف والتايل جمال مساح
وهكذا.
ىف كل صور الدالة السابقة اليت مل يذكر فيها اسم النافذة املستخدمة تكون النافذة
االفرتاضية هى انفذة هامنج  .Hamming windowميكن كتابة الدالة السابقة مع النص على
نوع النافذة الىت جيب استخدامها كالتاىل b = fir1(N,wn,window) :حيث  windowهى
متجه عمود ميثل معامالت النافذة املطلوبة وجيب أن يكون طوهلا  .N+1هذه الدالة تسمح
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ايلتعامل مع كثري من النوافذ ومنها النوافذ  Hamming, Blackman, Kaiser, Bartlettوالكثري
من النوافذ األخرى الىت ميكن مراجعتها من مساعد .MATLAB
مثال  :8-8صمم مرشح رقمي من النوع

FIR

املنفذ للرتددات املتوسطة

BPF

وجمال

السماح هو .0.35 < w < 0.65 :استخدم الدالة  fir1مع أى  4نوافذ ختتارها .شكل -8
 20يبني نتيجة هذا التصميم ونوع النوافذ املختلفة والربانمج املستخدم كما يلي:

شكل  20-8مثال .8-8
%example 8-8 variations of the fir1( )function
;))b3 = fir1(48,[0.35 0.65],rectwin(49
;b4 = fir1(48,[0.35 0.65],kaiser(49,4.55));w=0:pi/512:pi
;)h1=freqz(b1,1,w);h2=freqz(b2,1,w);h3=freqz(b3,1,w);h4=freqz(b4,1,w
;)))dB1=20*log10(abs(h1)/abs(h1(255
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;)'set(gcf, 'color', 'white
;)]subplot(2,2,1); plot(w/pi,dB1,'k');grid;axis([0,1,-100,0
;)'title('Using Hamming window'); xlabel('frequency in pi units
;)'ylabel('dB
;)))dB2=20*log10(abs(h2)/abs(h2(255
;)]subplot(2,2,2); plot(w/pi,dB2,'k');grid;axis([0,1,-100,0
;)'title('Using Bartlett window'); xlabel('frequency in pi units
;)'ylabel('dB
;)))dB3=20*log10(abs(h3)/abs(h3(255
;)]subplot(2,2,3); plot(w/pi,dB3,'k');grid;axis([0,1,-100,0
;)'title('Using Rectangular window'); xlabel('frequency in pi units
;)'ylabel('dB
;)))dB4=20*log10(abs(h4)/abs(h4(255
;)]subplot(2,2,4); plot(w/pi,dB4,'k');grid;axis([0,1,-100,0
;)'title('Using Kaiser window'); xlabel('frequency in pi units
;)'ylabel('dB

الدالة

) (FIR2

هذه الدالة تصمم مرشح رقمي من النوع  FIRمثل الدالة ) ( fir1غكري أن الطريقكة املسكتخدمة
هنا هى طريقة أخذ عينات االستجابة الرتددية الىت سبق شرحها أيضا .هذه الدالكة أيضكا هلكا
أكثر من صورة عامة كالتايل:
)b = fir2(n,f,m
)b = fir2(n,f,m,window

•

•

•
•

حيث  bهو متجه حيتوي  n+1من املعامالت متثل استجابة االندفاع للمرشح  FIRالذى
درجته هى  nالىت جيب أن تكون زوجية.
 fهككو متجككه نقككاط الككرتدد الككيت يككتم عنككدها التقطيككع ،وقيمهككا ت كرتاوح مككن  0إىل  1بطريقككة
تصاعدية حيث الواحد ميثل نصف تردد العينة.
 mهى متجه حيتوي قيمة االستجابة الرتددية عند نقاط الرتدد احملددة ابملتجه .f
 windowهي النافذة اليت يتم هبا أخذ االستجابة الرتددية للمرشكح بعكد حسكاب ال .ifft
هكذه النافكذة ميككن ذكرهكا كمكا ذكرانهكا مكع الدالكة ) ( ،fir1وإن مل يكتم ذكرهكا فإهنكا ت خكذ
تلقائيا على أهنا انفذة هامنج.
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مثاال  :9-8يف هكذا املثكال سنصكمم مرشكح رقمكي ابسكتخدام الدالكة ) ( fir2وسكنفرتض 30
نقطككة تقسككيم وأمككا قيمككة االسككتجابة عنككد كككل نقطككة تقسككيم والككيت سككتمثل املتجككه  mسككنأخذها
م ككن املث ككال  7-8كم ككا يف ال ككربانمج الت ككايل وش كككل  21-8ال ككذي يب ككني نتيج ككة تنفي ككذ ه ككذا
الربانمج.
%example 8-9
;n=30; samples=0:n-1; f=(1/(n-1))*samples
m=[ones(1,7),0.5925,0.1099,zeros(1,21)]; %samples of the ideal LPF from 0 to pi
;set(gcf, 'color', 'white'); w=0:pi/512:pi
;)b=fir2(n,f,m); h=freqz(b,1,w
;)))dB1=20*log10(abs(h)/abs(h(1
;)]subplot(2,2,1); plot(w/pi,dB1,'k');grid; axis([0,1,-100,0
;)'title('Frequency response'); xlabel('frequency in pi units
;)'ylabel('dB

شكل  21-8مثال .9-8

الدالة

) (filter

الصورة العامة هلذه الدالة هي y = filter(b,a,X) :حيث تقوم برتشيح البياانت  Xابستخدام
املرشح الذي معامالته هي كل  bو ،aحيث  bهي معامالت كثرية حدود البسط للمرشح،
و  aهي معامالت كثرية حدود املقام a .من املمكن أن تساوي واحد وىف هذه احلالة
سيكون املرشح من النوع  FIRوإذا اختلفت عن الواحد (حبيث ال تساوي الصفر) فسيكون
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املرشح من النوع  .IIRنتيجة تطبيق املرشح على البياانت  Xستوضع ىف املتجه  ، yأى أن
 yستمثل خرج املرشح بينما  Xهى الدخل.
مثال  :10-8يف هذا املثال سنفرتض املرشح الذى سبق تصميمه ىف املثال 9-8

وسندخل له إشارة جيبية ذات تردد ىف جمال السماح  w=0.1πكما ىف شكل 22-8أ
ونالحظ أهنا خرجت من املرشح كما هى من حيث املقدار غري أن هناك إزاحة ىف زاوية
الطور بني اخلرج والدخل .ىف شكل 22-8ب أدخلنا إشارة ذات تردد خارج جمال السماح
 w=0.35πحيث نالحظ أهنا اضمحلت بدرجة كبرية ،وىف شكل 22-8ج أدخلنا جمموع
اإلشارتني السابقتني فكانت النتيجة مرور اإلشارة األوىل فقط وأما الثانية فقد اضمحلت
إىل صفر تقريبا .الربانمج التايل يوضح ذلك.
%example 8-10
;n=30; samples=0:n-1; f=(1/(n-1))*samples
m=[ones(1,7),0.5925,0.1099,zeros(1,21)]; %samples of the ideal LPF from 0 to pi
;)'set(gcf, 'color', 'white
;)w=0:pi/512:pi; b=fir2(n,f,m
;)n=0:1:100; x1=cos(0.1*pi*n); x2=cos(0.35*pi*n); y=filter(b,1,x1
;subplot(3,1,1); plot(n,x1,'-k',n,y,'.k');axis([0,100,-2,2]);grid
;)'ylabel('Amplitude'); title('Solid line=Input 0.1pi, Dotted line=Output
;)y=filter(b,1,x2); subplot(3,1,2
;)plot(n,x2,'k',n,y,'.k');axis([0,100,-2,2]);grid; y=filter(b,1,x1+x2
;)'ylabel('Amplitude
;)title('Solid line=Input 0.35pi, Dotted line=Output'); subplot(3,1,3
plot(n,x1+x2,'k',n,y,'.k');axis([0,100,-2,2]);grid; ylabel('Amplitude'); xlabel('Time
;)'index
;)'title('Solid line=Input 0.1pi+0.35pi, Dotted line=Output

ىف هناية هذا الفصل نود أن نشري هنا أننا اكتفينا فقط بشرح طريقتني من طرق تصميم
املرشحات الرقمية من النوع  FIRعلى أنه هناك طرق أخرى ال يتسع جمال هذا الكتاب
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لشرحها ومن يريد االستزادة منها فعليه الرجوع إىل مراجع هذا الكتاب .هذه الطرق
األخرى ممثلة أيضا بدوال ىف برانمج  MATLABحبيث ميكن التعامل املباشر معها.

 7-8متارين

شكل  22-8املثال .10-8

 -1مرشح غري تكرارى  nonrecursiveله دالة االنتقال التالية :
1 + 2𝑧 + 3𝑧 2 + 4𝑧 3 + 3𝑧 4 + 2𝑧 5 + 𝑧 6
𝑧6
 group delayهلذا املرشح  ،وهل هذا املرشح خطى؟

= )𝑧(𝐻

إحسب أتخري اجملموعة
نوع من التماثل تقع هذه الدالة؟
 -2أعد مترين  1لدالة االنتقال التالية:

1 − 2𝑧 + 3𝑧 2 − 4𝑧 3 + 3𝑧 4 − 2𝑧 5 + 𝑧 6
𝑧6
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 -3شكل ت 3-8يبني املستوى  zملرشحني  ،إخترب الطور لكل من املرشحني:

شكل ت 3-8املستوى  zملرشحني
 -4إفرتض أن استجابة الصدمة ملرشح من النوع  FIRهى ] ، h[n]=[1,1,1إحسب
استجابة املقدار والطور للمرشح ووضح أن املرشح سيكون خطى الطور .
 -5إفرتض أن استجابة الصدمة ملرشح خطى اثبت زمنيا  time invariantتعطى ابلعالقة
التالية :
]h[n]=anu[n

وضح أن اخلرج الناتج من دخل عبارة عن وحدة اخلطوة  unit stepسيعطى ابلعالقة التالية:
n≥0

1 − an+1
1−a

= ]y[n

 -6إفرتض أن االستجابة ] h[nهلا خاصية التماثل التالية h[n]=h[-n] :لكل
 n=0,1,…Mوضح أن ) H(wميكن كتابتها على الصورة:
M

)H(w) = h[0] + ∑ 2h[n]cos(wn
n=1
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 -7صمم مرشح منفذ للرتددات املنخفضة من النوع  FIRطوله  L=5وزاوية طور خطية
ليحاكى مرشح مثاىل برتدد قطع  .wc=1استخدم انفذة هامنج.
 -8إفرتض استجابة الصدمة ملرشحات من النوع  FIRكما يلى:
]h[n]=[-4,1,-1,-2,5,0,-5,2,1,-1,4
)a
]h[n]=[-4,1,-1,-2,5,6,5,-2,-1,1,-4
)b
استخدم املاتالب لرسم مقدار االستجابة والطور ،وكذلك مواضع األصفار لدالة العبور
للمرشحات ).H(z
 -9إرسم مقدار االستجابة ملرشح خطى منفذ للرتددات العالية من النوع  FIRوتردد القطع
 wc=0.6πعن طريق قطع االستجابة الرتددية ملرشح مثاىل منفذ للرتددات العالية
بطول  L=2M+1حيث  M=32مرة و  M=64مرة أخرى.
 -10أعد املسألة السابقة مستخدما انفذة هامنج مرة وانفذة بالكمان مرة أخرى وقارن.
 -11إستخدم انفذة كيزر لتصميم مرشح منفذ للرتددات العالية ابملواصفات التالية :
As=60dB, wp=0.6π, Rp=0.5dB

ws=0.4π,

إرسم استجابة الصدمة ومقدار االستجابة الرتددية ابلديسبل هلذا املرشح.
 -12استخدم انفذة هامنج لتصميم مرشح منفذ جملال متوسط من الرتددات BPF
ابملواصفات التالية:
ws1=0.3π, ws2=0.6π, As=50dB, wp1=0.4π, wp2=0.5π, Rp=0.5dB

إرسم استجابة الصدمة ومقدار االستجابة الرتددية ابلديسبل هلذا املرشح.
 -13استخدم انفذة هامنج لتصميم مرشح مانع جملال متوسط من الرتددات BSF
ابملواصفات التالية :
ws1=0.4π, ws2=0.6π, As=40dB, wp1=0.3π, wp2=0.7π, Rp=0.5dB

إرسم استجابة الصدمة ومقدار االستجابة الرتددية ابلديسبل هلذا املرشح.
 -14صمم مرشح من النوع  FIRابملواصفات التالية:
1 for 2.5 ≤ |w| ≤ 5 rad/s
0
for |w| < 2.5 rad/s
استخدم النافذة املستطيلة بفرض أن  ws=10rad/sو .N=11

{ = )H(w
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 -15أعد مترين  14بفرض أن  N=21مرة و  N=31مرة أخرى وقارن النتائج.
 -16أعد مترين  11مستخدما النوافذ هامنج وهاننج وبالكمان بفرض  N=21وقارن
النتائج.
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الفصل التاسع
بناء المرشحات الرقمية
Implementation of Digital Filters

 1-9مقدمة

لقد عرضنا يف الفصول األوىل من هذا الكتاب نظرايت األنظمة املتقطعة والرقمية يف كل من
النطاق الزمين والنطاق الرتددي ،مث عرضنا يف الفصل السابع طرق تصميم املرشحات الرقمية
ذات االستجابة االندفاعية الالهنائية  ،IIRوىف الفصل الثامن عرضنا الطرق املختلفة لتصميم
املرشحات ذات االستجابة االندفاعية احملددة  .FIRيف هذا الفصل سنرى أن معاجلة أي
إشارة وابلتايل ترشيحها يعتمد على طريقة بناء املرشح كما يعتمد على نوع وطريقة تصميم
هذا املرشح .لذلك مت ختصيص هذا الفصل لعرض الطرق املختلفة لبناء هذه املرشحات
عمليا .سنبدأ الفصل بوصف الوحدات األساسية اليت سيتم استخدامها يف بناء هذه
املرشحات ،وىف ابقي أجزاء الفصل سنشرح طرق بناء املرشحات  IIRو  FIRمع شرح دوال
املاتالب  MATLABاملستخدمة يف هذا الصدد .لبناء املرشحات الرقمية من أي نوع سنحتاج
فقط للوحدات الثالث التالية وهى:
 -1اجملمع Adder

هذا العنصر كما يف شكل 1-9أ له دخالن وخرج واحد وخرجه ميثل جمموع الدخلني،
يف حالة مجع أكثر من دخلني يتم استخدام تتابعات من مثل هذا اجملمع كما سنرى.

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

-2

املعاجلة الرقمية لإلشارات

الضارب Multiplier

عنصر له دخل واحد وخرج واحد حيث يكون اخلرج مساواي حلاصل ضرب الدخل ىف
معامل تكبري هذا العنصر .معامل التكبري يكون موضحا على خط سري اإلشارة كما
يف شكل 1-9ب.

-3عنصر التأخري أو التأجيل  Delayأو اإلزاحة  shiftأو الذاكرة

memory

هذا العنصر كما ىف شكل 1-9ج يؤخر اإلشارة املارة خالله مبقدار عينة واحدة أو
نبضة تزامن  ،ويتم بناؤه ابستخدام مسجل إزاحة .shift register
ابستخدام هذه العناصر سنرى اآلن كيفية بناء املرشحات الرقمية.
]y[n]=x1[n]+x2[n
]x1[n

أ -مجمع

adder
]x2[n

]y[n]=x[n-1

Z-1

ج -تأخير

]x[n

y[n]=ax[n
]

delay

a
ب-

]x[n

ضارب multiplier

شكل  1-9العناصر األساسية لبناء املرشحات الرقمية.

 2-9بناء املرشحات الرقمية ذات االستجابة االندفاعية الالهنائية

IIR

الصورة العامة ملعادلة دالة العبور للمرشحات من النوع  IIRميكن كتابتها كما يلي ،وكما سبق
أن رأيناها يف الفصول السابقة:
()1-9

b0 +b1 z-1 +⋯+bM z-M
1+a1 z-1 +⋯+aN z-N

=

bn z-n
-n

∑M

= ∑n=0
N

n=0 an z
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)B(z
)A(z

= )H(z
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حيث كل من  bnو  anمتثل معامالت املرشح كما سبق ورأينا .الحظ أن  a0مت اعتبارها بواحد
دون أي أتثري على عمومية املعادلة ،كما أن درجة هذا املرشح تكون دائما درجة املقام .N
املعادلة ( )1 -9ميكن التعبري عنها ابلصورة التالية:
M
y[n] = ∑M
()2-9
)m=0 bm x(n-m)- ∑m=1 a m y(n-m
حيث ] x[nمتثل إشارة الدخل للمرشح و ] y[nمتثل إشارة اخلرج .هناك ثالث طرق خمتلفة
لبناء املرشحات الرقمية بناء على املعادلتني ( 1 -9و  )2 -9وهى:
 -1الطريقة املباشرة

Direct form

يف هذه الطريقة يتم بناء املعادلة ( )2 -9مباشرة ،وهناك صوراتن هلذا البناء ،الطريقة
املباشرة  1والطريقة املباشرة  2كما سنرى يف تفصيل هذه الطريقة.
 -2الطريقة املتوالية أو التتابعية

Cascade form

يف هذه الطريقة يتم حتليل دالة العبور ىف املعادلة ( )1 -9إىل أجزاء من الدرجة الثانية
حبيث تكون دالة العبور هى حاصل ضرب هذه األجزاء ،يتم بناء كل جزء على حده
ابلطريقة املباشرة ،وأما املرشح كله فيتم بناؤه من هذه األجزاء على التتابع أو على التوايل.
 -3الطريقة املتوازية
هنا يتم حتليل دالة العبور ( )1 -9إىل أجزاء من الدرجة الثانية كما ىف الطريقة التتابعية،
مث ابستخدام الكسور اجلزئية توضع دالة العبور يف صورة جمموع من هذه األجزاء (وليس
حاصل ضرب كما سبق) .كل جزء يتم بناؤه ابلطريقة املباشرة وأما املرشح كله فيتم بناؤه
من هذه األجزاء على التوازي.
يف األجزاء التالية سنشرح الطرق الثالثة السابقة ابلتفصيل.
Parallel form
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 1-2-9الطريقة املباشرة

املعاجلة الرقمية لإلشارات
Direct form

كما يوحي هذا االسم فإن املعادلة الفرقية ( )2 -9يتم بناؤها مباشرة ابستخدام وحدات
أتخري وجممعات ووحدات ضرب .كمثال توضيحي سنفرتض  M=N=4يف املعادلة ()2 -9
وكتابتها كما يلي:
y[n] = b0 x[n] + b1 x[n-1] + b2 x[n-2] + b3 x[n-3] +

()3-9
وهذه املعادلة ميكن بناؤها كما يف شكل  2-9وهو ما يسمى ابلطريقة املباشرة األوىل direct
 .form1نالحظ أنه يف هذه الطريقة يتم بناء كل جزء يف املعادلة ( )2 -9مباشرة مث جتميع
اجلزئني تتابعيا كما يف الشكل .نالحظ يف هذه الطريقة أن جزء البسط عبارة عن تتابع من
عدد من وحدات التأخري عددهم  4متبوعا جبزء املقام الذي يتكون هو اآلخر من تتابع من
عدد من وحدات التأخري مقداره  4أيضا ،ولذلك فإن املرشح ككل حيتاج إىل عدد من
وحدات التأخري مقداره  8كما يف شكل .2-9
]b4 x[n-4]-a1 y[n-1]-a2 y[n-2]-a3 y[n-3]-a4 y[n-4

b0
]x1[n

]y[n

Z-1
Z-1

-a1

b1

-a2

b2

Z-1
-a3

b3

-a4

b4

Z-1

.

Z-1
Z-1
Z-1
Z-1

شكل  2-9الطريقة املباشرة األوىل Direct form 1

ميكن استنتاج أكثر من صورة هلذه الطريقة املباشرة عن طريق إعادة كتابة معادلة دالة االنتقال
( )1 -9واليت سنعيد كتابتها مرة اثنية للدرجة الرابعة فقط للتوضيح.
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Y ( z ) b0  b1 z 1  b2 z 2  b3 z 3  b4 z 4
H ( z) 

X ( z ) 1  a1 z 1  a2 z 2  a3 z 3  a4 z 4

ومنها ميكن كتابة دالة اخلرج على الصورة التالية:
()4-9

)Y(z) = (b0 + b1 z -1 + b2 z -2 + b3 z -3 + b4 z -4 )W(z

حيث:
()5-9

)X(z

1

W(z) = 1+a

-1
-2
-3
-4
1 z +a2 z +a3 z +a4 z

املعادلة ( )5 -9ميكن كتابتها يف النطاق الزمين كما يلي:
(w[n = x[n]-a1 w[n-1] + a2 w[n-2] + a3 w[n-3] + a4 w[n-4] )6-9
املعادلة ( )4 -9ميكن كتابتها يف النطاق الزمين أيضا كما يلي:
]y[n] = b0 w[n] + b1 w[n-1] + b2 w[n-2] + b3 w[n-3] + b4 w[n-4

()7-9
املعادلتان ( 6 -9و  )7 -9ميكن بناؤمها كما يف شكل  3-9حيث نالحظ أن الشكلني
 2-9و  3-9متكافئني متاما مع بعض التعديل يف أماكن الوحدات املكونة هلما.
يف شكل  3-9نالحظ أن النقطتني  1و ” 1متكافئتني متاما حيث أن اإلشارة عند كل منهما
عبارة عن أتخري من اإلشارة ] w[nوعلى ذلك فإنه ميكن ضمهما ىف نقطة واحدة ،بنفس
الطريقة ميكن ضم النقطتني  2و ” 2والنقطتني  3و ” 3والنقطتني  4و ” 4لنحصل على الصورة
اجلديدة للمرشح واملوضحة ىف شكل .4-9
نالحظ يف شكل  4-9أن عدد وحدات التأخري نزل للنصف وأصبح أربعة بدال من مثانية.
هذه الصورة تسمى الصورة املباشرة  2أو  ،direct form 2ونالحظ أهنا تستخدم أقل عدد
ممكن من عناصر التأخري ولذلك فإهنا تسمى الصورة املثلى أو الصورة الرمسية أو القانونية
.canonical form
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b0
]y[n
b1
b2
b3
b4

]w1[n
Z-1

Z-1
”1

1

Z-1

]x1[n
-a1

-1

Z

”2

2
Z-1

Z-1
”3

3

”4

4

Z-1

Z-1

-a2
-a3
-a4

شكل  3-9صورة أخرى للطريقة املباشرة األوىل .direct form 1
b0
]y[n

b1
b2
b3

b4

Z-1
Z-1
Z-1
Z-1

]x1[n

-a1
-a2
-a3
-a4

شكل  4-9الطريقة املباشرة الثانية .canonical form

إن تقليل عدد وحدات التأخري يكون ضروراي جدا لسببني أن كل وحدة أتخري هي عبارة عن
ذاكرة وعلى ذلك فإن تقليل عددها يقلل من الذاكرة املستخدمة ،كما أنه يقلل من زمن
تنفيذ أو إجراء حساابت املرشح وهذا يكون عامال مهما جدا ابلذات يف التطبيقات اليت
تتطلب سرعة أو عمل يف الزمن احلقيقي .real time processing
 2-2-9الطريقة املتوالية أو التتابعية
يف هذه الطريقة يتم كتابة دالة العبور للمرشح يف صورة حاصل ضرب أجزاء من الدرجة الثانية
ذات املعامالت احلقيقية ،ويتم ذلك عن طريق حتليل كل من كثرييت احلدود يف البسط واملقام
Cascaded form

 304الفصل التاسع

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

إىل جذورها احلقيقة وبعد ذلك يتم ربط أزواج اجلذور املركبة ،أو أي جذرين حقيقيني يف
صورة كثرية حدود من الدرجة الثانية .بفرض أن  Nزوجية فإنه ميكن كتابة دالة االنتقال
للمرشح كما يلي:
b0 +b1 z-1 +⋯+bN z-N

()8-9

1+a1 z-1 +⋯+aN z-N

= )H(z

بقسمة البسط على  b0ميكن كتابة املعادلة ( )8 -9كما يلي:
()9-9

b
b1 1
z    N z 4
b0
b0
H ( z )  b0
1
1  a1 z    a4 z 4
1

واليت ميكن كتابتها يف صورة أجزاء من الدرجة الثانية كما يلي:
= )H(z

()10-9

1  Bk ,1 z 1  Bk , 2 z 2
1  Ak ,1 z 1  Ak , 2 z 2

H ( z )  b0  kK1

1+Bk,1 z-1 +Bk,2 z-2
1+Ak,1 z-1 +Ak,2 z-2

b0 ∏Kk=1

حيث  Bk,1, Bk,2و  Ak,1, Ak,2ثوابت حقيقية متثل معامالت األجزاء من الدرجة الثانية والىت
عددها  Kحيث K=N/2
املعادلة ( )10 -9كما ذكران متثل تتابع من األجزاء اليت كل منها من الدرجة الثانية حبيث
أن دخل اجلزء رقم  kهو خرج اجلزء  k-1وخرج اجلزء  kميثل دخال للجزء  k+1وهكذا .كل
جزء من هذه األجزاء ميكن بناؤه ابلطريقة املباشرة الثانية ،وبعد ذلك يتم توصيل هذه األجزاء
على التتابع لنحصل على املرشح كله كما يف شكل  5-9الذي يبني مرشح من الدرجة
الرابعة مكون من جزأين كل منهما من الدرجة الثانية.
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]x1[n

b0

]y[n

Z-1
B2,1
B2,2

Z-1

-A2,1

B1,1

-A2,2

B1,2

Z-1
-A1,1
Z-1

-A1,2

شكل  5-9مرشح من الدرجة الرابعة ابلطريقة التتابعية.

 3-2-9الطريقة املتوازية
ىف هذه احلالة يتم وضع دالة العبور ىف صورة جمموع من األجزاء الىت كل منها ميثل جزء من
الدرجة الثانية وذلك ابستخدام الكسور اجلزئية كما يلي:
Parallel form

(-9

b0 +b1 z-1 +⋯+bM z-M
1+a1 z-1 +⋯+aN z-N

=

-n
∑M
n=0 bn z
-n
∑N
n=0 an z

)B(z

= )H(z) = A(z

)11
بفرض أن  M >Nفإنه بقسمة البسط على املقام ميكن كتابة املعادلة السابقة على الصورة:
(-9

-k
+ ∑M-N
k=0 ck z

b0 +b1 z-1 +⋯+bN-1 z1-N
1+a1 z-1 +⋯+aN z-N

=

)B(z
)A(z

= )H(z

)12

ابستخدام الكسور اجلزئية ميكن كتابة املعادلة السابقة على الصورة:
()13-9

-k
+ ∑M-N
k=0 ck z

Bk,0 +Bk,1z-1
1+Ak,1 z-1 +Ak,2 z-2

= ∑Kk=1

)B(z
)A(z

= )H(z

حيث  K=N/2و  Bk,0و  Bk,1و  Ak,1و  Ak,2كلها ثوابت حقيقية متثل معامالت كل جزء من
أجزاء الدرجة الثانية .شكل  6-9يبني بناء املرشح يف هذه احلالة بفرض  ،M=N=4وىف هذه
احلالة يكون دخل املرشح دخال جلميع أجزاء املرشح كما يف الشكل.
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C0
B1,0
B1,1

Z-1

-A1,1

]y[n

]x1[n

Z-1

-A1,2

B2,0
B2,1

Z-1
Z-1

-A2,1
-A2,2

شكل  6-9مرشح من الدرجة الرابعة ابلطريقة املتوازية.

 3-9بناء املرشحات الرقمية ذات االستجابة احملدودة

FIR

كما علمنا فإن معادلة دالة العبور هلذا النوع من املرشحات ليس هلا مقام أى أهنا تتكون
فقط من عدد من األصفار وال يوجد هبا أقطاب مما جيعل طرق بناء هذا النوع أسهل بكثري
من النوع السابق .IIRدالة العبور هلذا النوع سنعيد كتابتها كما يلي:
()14 -9

-n
H(z) = b0 + b1 z -1 + ⋯ + bM-1 z -M+1 = ∑M-1
n=0 bn z
M

1
H ( z )  b0  b1 z 1    bM 1 z  M 1  no bn z  n

ميكن كتابة املعادلة الفرقية هلذه املرشحات كما يلي:
]y[n] = b0 x[n] + b1 x[n-1] + ⋯ + bM-1 x[n-M + 1
()15-9
بناء على املعادالت السابقة ميكن بناء هذا النوع من املرشحات أبكثر من طريقة.
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 1-3-9الطريقة املباشرة

Direct form

يف هذه الطريقة يتم بناء املعادلة الفرقية ( )15 -9مباشرة كمجموعة من عناصر التأخري
املتتالية كما يف شكل  7-9الذي يبني بناء مرشح من هذا النوع من الدرجة اخلامسة.
 2-3-9الطريقة التتابعية

Cascaded form

ىف هذه الطريقة أيضا يتم وضع املعادلة ( )14 -9ىف صورة حاصل ضرب أجزاء من الدرجة
الثانية كما يلي:
H ( z)  b0  b1 z 1    bM 1 z  M 1
b1 1
b
) z    M 1 z M 1
b0
b0

H ( z )  b0 (1 

b

H ( z )  b0 kK1 (1  Bk ,1 z 1  Bk , 2 z 2 ) H(z) = b0 (1 + 1 z -1 + ⋯ +
b

()16-9

0

bM-1 -M+1
z
)
b0

حيث  K=M/2و  Bk,1و  Bk,2ثوابت حقيقية كما أشران سابقا .شكل  8-9يبني بناء ملرشح
من الدرجة السابعة من هذا النوع.
Z-1
b4

Z-1

Z-1
b2

b3

]x1[n

Z-1
b0

b1

]y[n

شكل  7-9مرشح  FIRمن الدرجة اخلامسة ابلطريقة املباشرة.

]

b0
]x1[n

]y[n

B3,1

B3,2

Z-1

Z-1

B2,1

B2,2

Z-1
Z-1

B1,1

B1,2

شكل  8-9مرشح  FIRمن الدرجة السابعة ابلطريقة التتابعية.
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 3-3-9طريقة الطور اخلطى

املعاجلة الرقمية لإلشارات
Linear phase form

لقد رأينا ىف فصل تصميم املرشحات الرقمية من النوع  FIRأنه عندما تكون هذه املرشحات
متماثلة  symmetricalأو عكسية التماثل  antisymmetricalفإن زاوية الطور هلذه املرشحات
تكون خطية ورأينا أن هذه تكون ميزة مهمة من مميزات هذا النوع من املرشحات .يف هذه
احلالة فإن استجابة االندفاع لكل من املرشح املتماثل وعكسي التماثل ميكن كتابتهما كما
يلي على التوايل:
Z-1

Z-1

]x1[n

Z-1

Z-1

b3
]y[n

Z1

b2
-

Z

b1
-1

Z

b0

1

شكل  9-9مرشح  FIRمن الدرجة السابعة املتماثلة بطريقة الطور اخلطى.

()17-9
()18-9

0≤ n ≤ M-1
0≤ n ≤ M-1

]h[n] = h[M-n-1

]-h[M-n-1

= ]h[n

وىف هذه احلالة ميكن كتابة املعادلة الفرقية للمرشح املتماثل يف املعادلة ( )18 -9كما يلي:
⋯ y[n] = b0 {x[n] + x[n-M + 1]} + b1 {x[n-1] + x[n-M + 2]} +

() 19 -9
املعادلة  19-9ميكن بناؤها ملرشح ح ححح من الدرجة السح ح ححابعة كما يف شح ح ححكل  .9-9كما ميكن
ابملثل بناء الصور األخرى للمرشحات ذات الطور اخلطى املتماثلة وعكسية التماثل والزوجية
والفردية.
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الفصل العاشر
معالجة الكالم
Speech Processing

 1-10مقدمة

إن تطبيقات املعاجلة الرقمية لإلشارات قد اتسعت واشتملت على كل تطبيقات احلياة الىت
حنياها اآلن وابلذات بعد ثورة احلاسبات وثورة االتصاالت الىت نعيشها اآلن .ولذلك فإنه
من املستحيل أن نشمل كل تطبيقات معاجلة اإلشارات ىف فصل كهذا أو حىت كتاب واحد
أو كتب عديدة .إن موضوع معاجلة الكالم الذى حنن بصدده ىف هذا الفصل من املستحيل
أيضا أن نشمله كله ىف هذا الفصل ،ألن كل جمال من جماالت البحث قد أفردت له كتب
خمصوصة بكل نقطة من نقاط احلديث ىف هذا املوضوع ،لذلك فإننا سنمر ىف هذا الفصل
على بعض موضوعات معاجلة الكالم دون الدخول ىف التفاصيل الدقيقة ألى موضوع حىت
يتعرف القارىء املبتدىء ىف معاجلة اإلشارات عليها ومن يريد الزايدة ىف أى فرع من هذه
الفروع فإن هناك الكثري من الكتب واملراجع اخلاصة بكل موضوع والىت يستطيع قراءهتا
واالستزادة منها.
إن شرائح معاجلة الكالم قد رخصت أسعارها بدرجة كبرية لدرجة أنك من املمكن أن
جتدها خمتفية  embeddedىف أى نظام أو تطبيق بدءا من األجهزة املنزلية مثل الغساالت
واألفران وأجهزة التليفوانت وغريها إىل تطبيقات احلاسب مثل برامج اإلمالء للحاسب
وبرامج قراءة النصوص على احلاسب للمكفوفني والتصفح الصوتى لإلنرتنت وغري ذلك

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

الكثري من التطبيقات الىت يصعب حصرها هنا .إن جمال معاجلة الكالم ميكن تقسيمه إىل
أقسام عديدة منها:
 -1مناذج إنتاج الصوت وبناؤها إلكرتونيا  :speech production modelingهذا اجملال
يهتم بدراسة جهاز الصوت ىف اإلنسان وكيفية حماكاته وبناؤه إلكرتونيا أو رقميا ألن
هذه النماذج تعترب أساسا للكثري من أنظمة معاجلة الكالم.

 -2تشفري الكالم  :speech codingلنقل إشارة الكالم عرب قنوات االتصاالت أو ختزينها
على أوساط التخزين املختلفة البد من تشفري هذه اإلشارة لتقليل عرض جماهلا أو
مساحة التخزين الىت ستشغلها على الوسط .وكل التطبيقات الىت تستخدم الصوت
مثل أجهزة التليفوانت اخللوية أو التليفوانت العادية وكل تطبيقات الصوت على
احلاسب أو اإلنرتنت كلها تتعامل مع الصوت بعد تشفريه.

 -3حتويل النصوص إىل صوت  :text to speech conversionأو ختليق الكالم

sound

 synthesisوهو عملية إنتاج صوت حياكى الصوت اآلدمى من اآللة أو احلاسب لنقل
رسالة صوتية من هذه اآللة .هنا يكون دخل النظام عبارة عن نص يكون ىف العادة
مكتوب بشفرات األسكى ASCII 2واخلرج إشارة صوتية ميكن لإلنسان أن يفهمها.
مهم جدا هنا أن يكون الصوت الناتج طبيعيا يشبه الصوت اآلدمى ومفهوما أيضا.
من هذه التطبيقات القواميس الناطقة ،وقراءة مواعيد رحالت الطريان ،وقراءة الربيد
اإللكرتوىن أو الرسائل أو حىت ملفات كاملة للتعامل مع املكفوفني.
 -4التعرف على الكالم

recognition

 :speechوهو عملية التعرف على الكلمة

واستخالص املعلومات املصاحبة هلا واستخدام ذلك ألداء أهداف معينة ،فأان مثال
حينما أقول كلمة "ميني" يتعرف عليها احلاسب أو املاكينة وبناء على ذلك تتحرك
السيارة مثال انحية اليمني .ميكن عن طريق خواريزمات التعرف على الكالم
وخواريزمات ختليقه بناء نظام للتحاور اآلىل مع املاكينة حبيث يستطيع اإلنسان أن
يكلم هذه اآللة وهى ترد عليه.
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 -5التحقق من املتكلم  :speaker verificationوهى عملية التحقق من شخصية املتكلم
عن طريق عينة من كالمه  ،فعند دخول شخص ما إىل مبىن معني مثال يطلب منه أن
ينطق إمسه أمام جهاز احلاسب وليكن مثال "حممد أمحد" ،عندها يتحقق احلاسب أن
هذا اإلسم أو الصوت املنطوق هو فعال صوت "حممد أمحد" بناء على مقارنة هذا
الصوت بقاعدة بياانت لألصوات خمزنة عنده .كما نرى فإن تطبيقات هذا النوع من
معاجلة الصوت كثرية ومتعددة.

 2-10مناذج إنتاج الصوت

هناك طرق عديدة لتصنيف األصوات وأحد هذه الطرق للتصنيف هى التصنيف تبعا
لطريقة إاثرة اجلهاز الصوتى إلنتاج هذه األصوات ،وتبعا لذلك ميكن تصنيف األصوات
إىل:
 -1أصوات جهورية  :voicedيتم إنتاج هذه األصوات عن طريق إاثرة اجلهاز الصوتى

بنفخات أو دفعات دورية من اهلواء تتسبب ىف ذبذبة األحبال الصوتية ىف احلنجرة.
هذه الذبذابت تسبب تعديل ىف انسياب اهلواء القادم من الرئتني ،ومعدل هذه
الذبذابت يرتاوح من  60ذبذبة ىف الثانية للرجل البالغ إىل  400أو  500ذبذبة ىف
الثانية للنساء أو األطفال.

 -2أصوات إنفجارية  :plosiveويتم إنتاجها عن طريق إاثرة اجلهاز الصوتى ابإلطالق
املفاجىء لضغط هواء مثل ب أو ت أو ك.

 -3األصوات األنفية  :nasalحيث جزء أو حىت كل اهلواء يسمح له ابملرور ىف التجويف
األنفى عن طريق فتح الغشاء األنفى  ،velumمن هذه األصوات م أو ن.

 -4األصوات االحتكاكية  :fricativesتنتج من إاثرة اجلهاز الصوتى بتدفق توربيىن من
اهلواء يتولد من مرور اهلواء ىف فتحة ضيقة .من هذه األصوات ف أو س أو ش.
 312الفصل العاشر

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

 -5أصوات احتكاكية جهورية  :voiced fricativesوتنتج من إاثرة اجلهاز الصويت بتدفق
توربيين للهواء مع ذبذابت ىف األحبال الصوتية مثل  vأو  zأو  zhىف كلمة .pleasure
جبانب طريقة إاثرة اجلهاز الصويت فإن نوع الصوت الناتج يتوقف أيضا على حركة اللسان
والشفتني والفك السفلي.
هناك أكثر من طريقة لعرض إشارة الصوت حىت يتمكن الباحث من التفريق بني األصوات
املختلفة ومن هذه الطرق:

عرض شكل موجة الضغط

pressure wave form

ألنه كما نعلم أن األصوات الناجتة

تكون عبارة عن موجة من الضغط املنتشرة ىف اهلواء ،وميكن عرض مقدار هذا الضغط مع
الزمن كما ىف شكل  1-10الذي يعرض مقطع من صوت زقزقة العصافري.

مقدار اإلشارة

الزمن

شكل  1-10عرض إشارة الصوت كموجة ضغط.
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الطريقة الثانية للعرض هى عرض طيف اإلشارة

spectrum

وأحياان يسمى طيف القدرة

 power spectrumوهو عالقة بني قدرة اإلشارة الىت هى الضغط والرتدد .شكل 2-10
يبني طيف نفس اإلشارة السابقة الىت هى صوت زقزقة العصافري.
الطريقة الثالثة للعرض هى االسبكرتوجرام  spectrogramوهو عالقة بني تردد اإلشارة
والزمن .شكل  3-10يبني االسبكرتوجرام لنفس إشارة الصوت السابقة.

مقدار اإلشارة

التردد

شكل  2-10طيف إشارة صوتية.

طرق عديدة مت استخدامها لتصوير اجلهاز الصوتى ىف اإلنسان أثناء السكوت والكالم
وذلك للوصول إىل منوذج تقريىب هلذا اجلهاز املركب .من هذه الطرق التصوير ابستخدام
أشعة إكس أو الرنني املغناطيسى  MRIأو ابستخدام املوجات فوق الصوتية ultrasound
حىت أهنم وضعوا ملفات متناهية الصغر على هذه األجزاء املتحركة حبيث عندما تتحرك هذه
امللفات ىف جمال مغناطيسى فإنه ميكن رسم شكل أو استجابة هلذه احلركة .يبني شكل
 4-10رمسا ختطيطيا للجهاز الصوتى ىف اإلنسان بناء على طرق التصوير املختلفة السابقة.
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التردد

الزمن

شكل  3-10االسبكرتوجرام.

إن حجم فراغ اجلهاز الصوتى وشكله يتحكم فيه األجزاء املسئولة عن النطق وهى اللسان
(موضعه ومقدمته) والفكني والشفتني ومكان عظمة تثبيت اللسان وفتحة التجويف
األنفي ،حيث تتحكم كل هذه األجزاء أو تعدل من حجم هذا الفراغ أثناء الكالم مما
يعطى الكالم اخلاصية الفريدة الىت حتدد كل شخص على حده.

شكل  4-10منوذج اجلهاز الصوتى ىف اإلنسان.
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لدراسة انتشار املوجات الصوتية ىف جتويف اجلهاز الصوتى فإنه البد من وضع بعض
االفرتاضات لتبسيط التعامل مع هذا الفراغ املعقد ،هذه االفرتاضات ليس هلا أتثري كبري على
نتائج الدراسة ولكنها تسهل وبدرجة كبرية العمليات احلسابية الالزمة لذلك .هذه
االفرتاضات تتمثل ىف ثالث افرتاضات فقط وهى كالتاىل:
 -1تبسيط الفراغ الصويت يف صورة أنبوبة مستقيمة بدايتها عند فتحة املزمار glottis
وتنتهي عند الشفتني ،ويتغري نصف قطرها عند مواضع خمتلفة وأزمنة خمتلفة على
حسب الكالم الذى يتم نطقه.
 -2املوجة الصوتية تنتشر ىف هذا الفراغ ىف صورة موجة مستعرضة ،وهذا يعين أن مجيع
خواص هذه املوجة تكون اثبتة على أى مقطع عرضي عمودي على األنبوبة.
 -3الفرض الثالث أن عملية انتشار املوجة الصوتية ىف هذا الفراغ تكون خطية .وإن
كانت هناك بعض األحباث الىت تفرتض عدم اخلطية ىف مناطق معينة وابلذات ىف ظل
التقدم اهلائل ىف احلاسبات والىت تساعد على سرعة احلساب ىف ظل عدم اخلطية.
بناء على هذه االفرتاضات أمكن عمل مناذج كاملة للجهاز الصوتى ميكن هبا ختليق كل
أنواع األصوات وبدقة معقولة وللمزيد من املعلومات ىف هذا اجملال حنيل القارىء إىل مراجع
متخصصة ىف هذا اجملال وهى كثرية وابلذات الفصل  44ىف املرجع [Vijay K. Madisetti
] and Douglas 1999الذى حيتوي  25مرجعا ىف هذا املوضوع.

 3-10تشفري الصوت

املقصود بتشفري الصوت هو حتويل الصوت أو متثيله ىف صورة مناسبة لنقله عرب قنوات
االتصال أو ختزينه على أوساط التخزين .ابلطبع فإن هذه العملية يصاحبها فقد لبعض
املعلومات املوجودة ىف إشارة الصوت واخلواريزمات الىت تقوم بذلك يطلق عليها lossy
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 algorithmsوحلسن احلظ أن الفقد ىف املعلومات ال يؤثر بدرجة ملحوظة على جودة
الصوت عند اسرتجاعه ىف مقابل الفائدة العظيمة الىت حنصل عليها من هذه اخلواريزمات.
إن التطبيقات الىت تستخدم الصوت ىف أحد مراحلها مثل أجهزة التليفوانت وأجهزة
احملمول والراديو والتليفزيون كلها البد أن تتعامل مع طرق تشفري الصوت.
النقل الرقمى للصوت عرب شبكات التليفوانت يبدأ بتحويل إشارة الصوت من الصورة
التماثلية أو االنسيابية إىل الصورة الرقمية عن طريق العيننة  samplingمبعدل مقداره 8KHz
مثال مث التكميم  quantizationأو متثيل هذه العينات ىف  8بت أو متثيلها بكمية من 256
كمية ممكنة ابستخدام ال 8بت .بعد ذلك يتم إرسال هذه اإلشارة مبعدل  64Kbit/sعلى
قنوات النقل .االتصاالت الدولية عرب الكابالت البحرية أو األقمار الصناعية تستخدم
معدل إرسال أقل ( )32Kbit/sللتوفري ىف عرض اجملال.
متر إشارة الصوت بعدة مراحل قبل إطالقها على قناة االتصال حيث يتم حتويل اإلشارة من
الصورة التماثلية إىل الصورة الرقمية  digital formحيث متثل كل عينة بعدد معني من
البتات ،بعد ذلك يتم تشفري  encryptionهلذه اإلشارة وإرساهلا على القناة ابملعدل
املطلوب .عند املستقبل يتم فك شفرة اإلشارة  decryptionوحتويلها إىل الصورة التماثلية مرة
أخرى قبل مساعها عن طريق املستقبل.
هناك بعض اخلواص املهمة ملشفرات الصوت والىت عن طريقها يتم احلكم جبودة هذا املشفر
من عدمه .من هذه اخلواص :معدل البتات  ،bit rateواجلودة  ،qualityوالتعقيد (وابلتاىل
التكلفة)  ،complexityوالتأخري .delay
 -1معدل البتات  :bit rateكما ذكران سابقا فإن شبكات التليفوانت تستعمل معدل

عينة مقداره  8KHzومتثل كل عينة يف 8بت ،ولذلك فإن معدل اإلرسال يكون
 .64Kbit/sتبعا لظروف قنوات االتصال وعرض اجملال على كل منها يتم ضغط هذا
املعدل ويقاس مقدار هذا الضغط مبقدار الضغط من الكمية القياسية ىف التليفوانت
 . 64Kbit/sىف شبكات االتصاالت الدولية ميكن لعرض اجملال أن ينزل من 64Kbit/s
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إىل  5.3Kbit/sمما يعىن توفري كبري ىف عرض اجملال .بعض االتصاالت اخللوية تنزل
بعرض اجملال حىت  .13Kbit/s-3.54Kbit/sليس من الضرورى أبدا أن يكون عرض
اجملال اثبت دائما على القناة إذ أنه ىف أثناء احملاداثت يكون فرتات كثرية من
السكوت فلماذا يكون معدل الرتاسل عاىل ىف هذه الفرتات ،لذلك ميكن جعل معدل
الرتاسل متغري مع طبيعة اإلشارة.
 -2التأخري  :delayعملية التأخري ليس هلا أمهية ىف تطبيقات ختزين الصوت حيث العمل
ىف الزمن احلقيقى ليس ضرورة ىف هذه احلالة .أما على قنوات االتصال فإن عملية
التشفري جيب أال تتأخر أو تستغرق وقتا أكثر من  300مللي اثنية وإال فإن عملية
االتصال تكون غري مرحية أو مقبولة .هناك مصادر عديدة هلذا التأخري منها التأخري
نتيجة احلساابت أو معاجلة اإلشارة سواء تكبريها أو ترشيحها وهذا ابلطبع سيعتمد
على نوع املعاجل  processorاملستخدم .ىف العادة تتم عملية التشفري على بلوكات أو
إطارات  blocksأو  framesمن إشارة الصوت وهذه العملية حتتاج لوقت أيضا ،كما
أن الرتاسل نفسه على القناة وتعدد اإلرسال  multiplexingيسبب أتخري أيضا.
 -3التعقيد (التكلفة)  :complexityعامالن مهمان ىف حتديد درجة تعقيد النظام ومها
التكلفة واستهالك القدرة  .powerابلطبع فإن التكلفة تكون عامال مهما ىف اختيار
أى مشفر للصوت كذلك استهالك القدرة وابلذات ىف األجهزة الىت تعمل السلكيا
وتعمل من خالل بطارايت حيث هنا يكون استهالك القدرة عامال مهما ىف اختيار
النظام .معظم مشفرات الصوت تكون مبنية ابستخدام شرائح معاجلات أو شرائح
معاجلة إشارة  DSPأو حىت على شرائح خاصة بذلك ،وىف كل هذه األحوال تكون
سرعة الشرحية ونبضات التزامن الىت تعمل عندها عامال مهما ىف حتديد تكلفة النظام
واختياره .بعض هذه الشرائح حتتوى كميات من الذاكرة  RAMأو  ROMوبعضها
يكون  16بت أو  32بت أو حىت  64بت وكل ذلك يكون عامال مهما أيضا ىف
حتديد سرعة النظام .بعض هذه األنظمة أيضا تتعامل مع األرقام الصحيحة integers
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والبعض يتعامل مع األرقام احلقيقية  ،floating pointوابلطبع فإن التعامل مع األرقام
الصحيحة يكون أسهل من وجهة نظر الربجمة واحلساابت.
منوذج شفرة التنبؤ اخلطى إلنتاج الصوت

LPC speech production

ىف منوذج التنبؤ اخلطى يتم التنبؤ ابلعينة القادمة أو التالية كمركبة خطية من العينات
السابقة ،وعلى ذلك ميكن كتابة العينة ] x[nعند اللحظة  nكما يلي:
x[n]  i 0 ai xni

()1-10

I

حيث  aiهي معامالت التنبؤ ،وهناك أكثر من طريقة حلساب هذه املعامالت حبيث جتعل
الفرق بني العينة املتوقعة والعينة احلقيقية أقل ما ميكن .أبخذ حمول  zلطرىف املعادلة (-10
 )1ميكن كتابة املعادلة التالية:
A( z )  1  i 1 ai z  i

()2-10

I

حيث ) 1/A(zيسمى مرشح التنبؤ اخلطى .أقطاب هذا املرشح تكون قريبة جدا من دائرة
الوحدة حبيث أنه أى تعديل أو خطأ يطرأ على هذه األقطاب ميكن أن جيعل هذا املرشح
غري مستقر .لذلك فإن التكميم  quantizationللمعامالت  aiجيب أن يكون بدرجة عالية
جدا من الدقة (التمثيل بعدد كبري من البتات) حىت نتجنب دخول هذا املرشح ىف حالة
عدم استقرار.
أنواع مشفرات الصوت

 -1مشفرات التنبؤ اخلطى  :LPC codersشكل  5-10يبني هذه الطريقة حيث من
إشارة الصوت احلقيقية يتم حساب معامالت مشفر التنبؤ اخلطى
 319الفصل العاشر

LPC coefficients

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

أو  aiكما ذكران سابقا ،وهذه املعامالت يتم تكميمها وإرساهلا إىل املستقبل .مع هذه
املعامالت يتم إرسال الرتدد األساسى  pitchوهل هذا البلوك أو اإلطار جهورى أم ال
ومعامل التكبري حيث يتم إرسال هذه املعامالت مع كل إطار من إشارة الصوت كما
ىف الشكل .عند املستقبل إذا كان اإلطار الذى مت استقباله جهوراي فإنه مبعرفة الرتدد
األساسى يتم توليد إشارة دورية ومبساعدة معامالت التنبؤ يتم إنتاج الصوت .أما إذا
كان اإلطار غري جهورى فإن إشارة اإلاثرة عند املستقبل تكون ضوضاء white noise
وابستخدام معامالت التنبؤ ميكن أيضا انتاج الصوت .هناك الكثري من املراجع
املوجودة ىف فصل  45من املرجع ] [Vijay K. Madisetti and Douglas 1999والىت
ميكن االستزادة منها .هذه األنظمة عند املرسل واملستقبل يطلق عليها عادة فوكودر
 vocodersأو املشفرات الصوتية.
معلومات شفرة التنبؤ الخطى
LPC information
جهورى /غير جهورى والتردد
األساسى والتكبير
v/uv, pitch, & gain

مكمم شفرة التنبؤ
الخطى
LPC
Quantizer

تحليل شفرة التنبؤ
الخطى
LPC analysis

الصوت
Speech

جهورى/غير جهورى
/التردد األساسى
v/uv/pitch

مشفر التنبؤ الخطى LPC encoder
جهورى voiced
الصوت

مرشح شفرة التنبؤ الخطى

Speech

LPC Filter

غير جهور unvoiced

فاكك شفرة التنبؤ الخطى LPC decoder

شكل  5-10تشفري الصوت وإعادته .vocoder

 320الفصل العاشر

املعاجلة الرقمية لإلشارات

أ.د .حممد ابراهيم العدوى

 -2املشفرات متعددة النطاق  :Multiband excitation codersيبني شكل 6-10
رمسا ختطيطيا هلذه الطريقة ،حيث هنا يتم حساب معامالت حمول فورير (املكوانت الطيفية
إلشارة الصوت) ،كما يتم حتديد الرتدد األساسى وهل هذا اإلطار جهورى أم ال .كل هذه
املعلومات يتم حساهبا وإرساهلا إىل املستقبل حيث مبعرفة الرتدد األساسى ومعلومات الطيف
 spectral amplitudeيتم توليد األصوات اجلهورية ابستخدام مولد نبضات جييب كما
يف الشكل .أما األصوات الغري جهورية فباستخدام مولد ضوضاء مع معلومات الطيف
والرتدد األساسى فيمكن توليد األصوات غري اجلهورية .بعد ذلك ميكن مجع اإلشارة
اجلهورية والغري جهورية للحصول على إشارة الصوت كاملة .هذه الطريقة والطريقة السابقة
تسمى بطرق النمذجة حيث يتم استخدام منوذج لتخليق الصوت وال تستخدم الشكل
األساسى ملوجة الصوت كما ىف بعض الطرق األخرى الىت سنراها.
المقادير الطيفية
Spectral
amplitudes

X

الصوت
الخارج +
X

مولد موجة جيبية
للمجاالت الجهورية
Sine wave
generator for
voiced bands

مولد ضوضاء
للمجاالت غير
الجهورية
Noise generator
for unvoiced
bands

تكميم طيفى
Spectral
quantization
تقدير التردد
األساسى
Pitch
estimation

تحليل تحويل
فورير السريع
FFT analysis

الصوت
الداخل

تصنيف المجاالت إلى
جهورى وغير
جهورى
v/uv
classification for
bands

شكل  6-10استخدام املكوانت الطيفية إلشارة الصوت ىف تشفريه.

 -3هناك طرق عديدة لتشفري الصوت تعمل على شكل اإلشارة يف النطاق الزمين وهذه
الطرق معروفة وملن يريد معلومات أكثر عن هذه الطرق عليه اللجوء إىل أي كتاب يف
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معاجلة الصوت .من هذه الطرق :التشفري ابلتعديل النبضي
 PCMوالتشفري ابلتعديل النبضي الفرقي Differential pulse code modulation DPCM
والتشفري ابلتعديل النبضى الفرقي املتكيف Adaptive differential pulse code
.modulation ADPCM
Pulse code modulation

 4-10حتويل النصوص إىل كالم

Text to speech conversion

إن عملية حتويل النصوص إىل كالم حتاكى متاما القراءة من نص غري أن اإلنسان حينما يقرأ
نص فإنه يضيف بعض التعبريات مثل الوقفات عند بعض الكلمات أو رفع الصوت
وخفضه مع كلمات معينة لتأكيد معىن هذه الكلمات ولكن عند استخدام آلة أو حاسب
حملاكاة هذه العملية فإن إضافة هذه التعبريات تكون صعبة جدا وهى أقصى ما ميكن
الوصول إليه.
املرحلة األوىل من مراحل حتويل النص إىل كالم هي هتيئة النص ،ويشمل ذلك حتديد هناية
كل كلمة وكل مجلة والتخلص من االختصارات إن وجدت مثل  Mr.حيث حيول هذا
االختصار إىل كلمة مسرت مثال ،كما أن النقطة هنا ال تعىن هناية مجلة لذلك جيب التفريق
بينها وبني النقطة يف هناية اجلملة.
املرحلة الثانية بعد عملية عزل كل كلمة على حدة أتتى عملية النطق هبذه الكلمة .أبسط
الطرق لذلك هي تكوين قاموس حيتوى الكلمات املكتوبة وما يقابلها نطقا وعند التعرف
على الكلمة املكتوبة يتم إخراج منطوقها من القاموس .هذه الطريقة تعاىن من عدة عيوب
منها أن حجم القاموس سيكون ابلطبع كبريا جدا حىت حيتوى كل كلمات اللغة اليت نتعامل
هبا ،كما أن القاموس لن حيتوى كل مشتقات الكلمات مثل يكتب وكاتب ومكتوب وكاتبة
ومشتقات أخرى كثرية ،وهذه مشكلة خاصة ابللغة العربية ونعتقد أهنا ال توجد يف اللغات
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األخرى .كما أنه ال ميكن للقاموس أن يضم كل األمساء املوجودة يف اللغة ،لذلك فإن فكرة
القاموس اندرا ما تستخدم هلذا الغرض.
الطريقة املثلى لتخليق الكالم هي عن طريق تقسيم كل كلمة إىل وحدات صوتية تسمى
فونيمات  ،والفونيم هو حرف تقريبا ،لذلك فإننا نتوقع أن قاموس فونيمات أي لغة
سيساوى تقريبا عدد أحرف هذه اللغة أو رمبا يزيد قليال .لذلك فإن عملية التعرف على
الفونيم واستخراج منطوقه ستكون أسرع بكثري يف هذه احلالة عن طريقة استخدام قاموس
للكلمات الكاملة ،كما أن مشكلة مشتقات الكلمات لن يكون هلا أتثري اآلن.
بعد حتديد الفونيمات (أو الوحدات الصوتية) أتتى مرحلة النطق أو ختليق هذه الوحدات.
شكل  7-10يبني رمسا صندوقيا ألحد أنظمة ختليق الصوت الشائعة االستخدام .نالحظ
أن اجلزء األمين يف هذا الشكل هو االختيار بني اإلشارة النبضية الدورية واليت تتحدد دورهتا
من الرتدد األساسي  formantهلذا الفونيم ،أو ضوضاء كما يف الشكل .االختيار بني هذين
املصدرين يتم عن طريق هل الصوت املطلوب جهوري أو غري جهوري .بعد ذلك يتم
التحكم يف مقدار اإلشارة أو جهارهتا  ،loudnessمث أييت يف النهاية دور املرشح النهائي
الذي يضمن تنعيم اإلشارة وجعلها طبيعية بقدر اإلمكان عن طريق التحكم يف معامالت
هذا املرشح.

الصوت
Speech

معامالت المرشح

المقدار

مرشح Filter

X

نبضات دورية
مفتاح التصويت
ضوضاء

شكل  7-10منوذج لتخليق الصوت.
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الكالم Speech recognition

منذ أن اضطر اإلنسان للتعامل مع اآللة وهو يبحث عن وسائل أكثر راحة وأكثر مالئمة
لظروفه للتعامل مع اآللة بدأ من املفاتيح البسيطة (فتح أو غلق) إىل لوحة املفاتيح اليت
يستطيع من خالهلا إعطاء أوامر أكثر تعقيدا ،إىل الفأرة أو املاوس إىل التعامل مع
الشاشات ابللمس وهكذا نرى أن هناك طرق عديدة من خالهلا يستطيع اإلنسان أن
يتعامل مع اآللة .من الطرق احلديثة للتعامل مع اآللة ،التعامل معها من خالل الصوت
والذي كثرت تطبيقاته هذه األايم ومن أمهها اإلمالء اآليل .ىف اإلمالء اآلىل يقوم الشخص
إبمالء احلاسب ،ويقوم احلاسب ابلتعرف على الكلمات اليت ينطقها املستخدم ،مث خيزهنا
يف ملف لالستفادة منها .هناك أيضا إعطاء األوامر الصوتية لآللة وغري ذلك الكثري.
نالحظ أن أنظمة أو خواريزمات التعرف على الكالم يكون الدخل هلا كالم منطوق أما
خرجها فأحياان يكون نصا (ويف هذه احلالة فهي تسلك املسلك العكسي خلواريزمات حتويل
النصوص إىل كالم كما رأينا) ،أو فعال معينا يتم اختاذه بناء على الكلمة أو النص الذي مت
التعرف عليه.
هناك العديد من العوامل أو املتغريات اليت حتكم عملية التعرف على الكالم ومنها ما يلي:
 -1الطريقة اليت يتكلم هبا اإلنسان إىل املاكينة أو احلاسب وهناك ثالث طرق لذلك:
• التكلم بكلمات أو عبارات حمددة مفصولة عن بعضها  ،isolated wordsوهذه
هي أسهل طرق التعرف على الكالم.
• كلمات متصلة  continuous wordsأو حديث مسرتسل أو طليق ولكن كل
الكلمات تكون مأخوذة من قاعدة بياانت معروفة وحمددة.
• كلمات متصلة أو حديث مسرتسل غري حمدد الكلمات ،وهذه هي أصعب طرق
التعرف على الكالم.
 -2حجم قاموس الكلمات املستخدمة يف عملية التعرف:
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• قاموس كلمات صغري حيتوى أقل من  100كلمة.
• قاموس كلمات متوسط حيتوى من  100حىت  1000كلمة.
• قاموس كلمات كبري حيتوى أكثر من  1000كلمة.
 -3عوامل تعتمد على املتكلم:
• هل النظام يعتمد على شخصية املتكلم ،أو مبعىن آخر هل النظام مصمم لشخص
معني وإذا تغري هذا الشخص فإن النظام يفشل يف التعرف speaker dependent
.system
• هل النظام ال يعتمد على شخصية املتكلم  speaker independentمبعىن أن النظام
يعطى نفس نسبة التعرف الصحيحة بصرف النظر عن الشخص املتكلم.
• هل النظام متكيف  adaptiveمبعىن أنه مع زايدة مستخدمى النظام فإن النظام
يكيف نفسه حبيث يستوعب املستخدمني اجلدد.
إن عملية التعرف على الكالم عملية صعبة نتيجة متغريات عديدة يف إشارة الصوت
نفسها ،فمثال هل يضمن املستخدم أن ينطق الكلمات املطلوب التعرف عليها دائما بنفس
الطريقة ودون أي تغيري وحنن نعلم أنه حىت احلالة املزاجية للشخص ميكن أن تغري من طريقة
نطقه للكلمات ،انهيك عن إذا كان الشخص عنده برد أو أي مرض ميكن أن يغري من
طبيعة جهاز النطق عنده .أيضا هلجة املتكلم فيمكن أن تنطق نفس الكلمة أبكثر من هلجة
وهذا قد يؤدى إىل التعرف اخلاطىء على الكلمة .هناك أيضا عوامل تتوقف على طبيعة
امليكروفون املستخدم ومدى جودته يف إنتاج إشارة الكلمة وحىت املسافة بني امليكروفون وفم
املتكلم تعترب مؤثر كبري يف نسبة التعرف الصحيح على الكلمة .الوسط الذي يتكلم فيه
الشخص وهل هو وسط هادىء صوتيا أم أنه وسط به ضوضاء.
التعرف على النماذج عن طريق املقارنة  :pattern matchingشكل  8-10عبارة عن
رسم صندوقي يبني هذه الطريقة .بعد احلصول على إشارة الكالم من امليكروفون وهتيئتها
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إلكرتونيا يتم تقسيمها إىل مقاطع زمنية قصرية ترتاوح من  10حىت  30مللي اثنية نتيجة
طبيعة إشارة الصوت املتغرية .بعد ذلك يتم حتويل كل مقطع من هذه املقاطع إىل جمموعة
من املعامالت .هذه املعامالت قد تكون ىف النطاق الزمىن مثل عدد مرات عبور اإلشارة
ملستوى الصفر أو أي مستوى آخر ،وقد تكون ىف النطاق الرتددى مثل معامالت حتويل
فورير املعينن  ،DFTأو معامالت التنبؤ اخلطى املشفر  ،LPCأو حىت خرج جمموعة من
املرشحات لإلشارة ىف نطاقات ترددية خمتلفة .ولقد وجد عمليا أن معامالت طيف القدرة
 power spectrumو السيبسرتم ( cepstrumحتويل فورير للطيف اللوغاريتمى )log spectrum
تعطى أفضل نتائج ىف التعرف على الكالم .كل ذلك يقوم به الصندوق اخلاص بتحليل
اإلشارة  Recognitionىف شكل .8-10
الصوت
Speech

التحليل الصوتى
Speech
analysis

التدريب
النماذج
القرار المنطقى
Decision
logic

التدريب
Training

مقارنة النماذج
Pattern
matching

التعرف
Recognition

الصوت الذى تم
التعرف عليه

شكل  8-10التعرف على الكالم عن طريق مقارنة النماذج.

بعد عملية التحليل السابقة أتتى عملية التدريب ،حيث يتم إدخال مناذج من الكلمات
املعروفة ويطلب من النظام التعرف على هذه النماذج فإذا مت التعرف عليها خطأ يتم تغيري
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معامالت النظام حبيث يتم تعديل نتيجة التعرف على هذه النماذج ،أو حىت يتم ضم هذه
النماذج إىل قاعدة بياانت النظام .تستمر هذه العملية إىل أن يتم التعرف الصحيح على
كل حمتوايت قاعدة بياانت النظام .أتتى بعد ذلك عملية االختبار  testingأو التعرف على
كلمات حقيقية حسب متغريات النظام ،حيث يتم إدخال كلمات هبا بعض الضوضاء
مثال ،أو منطوقة مبتحدث آخر ،ويطلب من النظام التعرف على هذه النماذج وحساب
دقة النظام .آخر بلوك ىف شكل  8-10هو القرار الذى يتم أخذه بناء على املقارنة يف
البلوك السابق وقد يكون هذا القرار صحيحا أو خطأ أى أنه حصل على الكلمة أو
النموذج الصحيح أم ال .هناك أكثر من خواريزم يتم استخدامها ىف هذا الشأن ومنها مناذج
ماركوف اخلفية  Hidden Markoff Models HMMوهى األكثر استخداما ،والشبكات
العصبية واخلواريزمات اجلينية والكثري من اخلواريزمات األخرى.

 6-10التعرف على األشخاص والتحقق منهم
Person recognition and verification

هناك كتب كثرية مت أتليفها وأحباث مازالت مستمرة ىف جمال القياسات احليوية
وكلها تصب ىف التعرف على الشخص من خالل بعض اخلواص احليوية والىت منها صورة
وجهه ،أو بصمة يده ،أو شكل يده ،أو شكل أذنه ،أو بصمة دمه  ،DNAأو بصمة صوته
عن طريق كلمة أو عبارة ينطقها الشخص ونتعرف عليه منها.
هناك فرق بني التعرف على األشخاص من خالل أصواهتم والتحقق منهم .التعرف على
األشخاص هو األعم حيث من كلمة أو عبارة منطوقة تبحث ىف قاعدة بياانت لتقرر هل
هذا الصوت خيص أى شخص ىف قاعدة بياانت النظام .أما التحقق من الشخص فإن
شخص ما أيتى ويقول مثال أان حممد وىف هذه احلالة فإن نظام التعرف عليه أن يتحقق هل
هذا الشخص هو ىف احلقيقة حممد أم ال بناء على كلمة أو عبارة ينطقها .تطبيقات التعرف
biometrics
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على األشخاص والتحقق منهم من خالل الصوت له تطبيقات كثرية جدا وأمهها ىف جمال
مكافحة اجلرمية والتعرف على اجملرمني.
من أهم اخلواص الىت يتم استخالصها من إشارة الصوت الستخدامها ىف التعرف على
الشخص هى اخلواص الطيفية  spectral featuresمثل الرتدد األساسى  ،formantsأو طاقة
الطيف  ،spectral energyويتم حساب ذلك على مقاطع صوتية تبلغ  10حىت 30
ميلليثانية ابستخدام انفذة هامنج كما أشران مسبقا .من املعامالت الكثرية االستخدام هى
خرج جمموعة من املرشحات الىت يبلغ عددها أحياان  16مرشح من النوع  BPFوالىت يتم
توزيع مراكز تردداهتا حبيث تكون املسافة الرتددية بني كل منها واآلخر حواىل  500هرتز ىف
مدى ترددات الصوت وهو  4كيلوهرتز ،وأحياان يتم توزيع هذه املرشحات توزيعا خطيا أو
غري خطيا.
معامالت التنبؤ اخلطى املشفر يتم استخدامها بكثرة ىف التعرف على املتكلمني ،وكما ذكران
فإن كل عينة من عينات إشارة الصوت ميكن كتابتها ىف صورة كثرية حدود من العينات
السابقة كما ىف املعادلة التالية:
()3-10

)S(t)=a1s(t-1)+a2s(t-2)+a3s(t-3)+…. +aps(t-p)+Gu(t

هناك أكثر من طريقة حلساب املعامالت  a1, a2,…,apوهى الىت يتم استخدامها لتحديد
الشخص املتكلم .ولقد وجد أيضا أن الطاقة الصوتية على مقاطع معينة من إشارة الصوت،
أو حىت على عبارات كاملة يتم نطقها وهى ىف النطاق الزمىن ،تعطى نتائج جيدة ىف التفريق
بني األشخاص مثل املعامالت الطيفية.
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 7-10مرشحات لبعض التأثريات الصوتية اخلاصة
مرشح الصدى األحادى

Digital filters for special sound effects
single echo filter

إضافة صدى للصوت يعترب أحد التأثريات الىت يرغبها البعض ىف الكثري من التطبيقات ويتم
ذلك ابستخدام مرشح يضيف لإلشارة نسخة منها نفسها متأخرة عنها بزمن معني ميكن
التحكم فيه ،وكذلك يتم التحكم ىف معامل  aإلحباط أو اضمحالل  attenuationهذه
اإلشارة املضافة كما ىف شكل .9-10
ميكن التعبري عن ذلك ابملعادلة التالية:
()4-10

)y(n)=x(n)+ax(n-D

حيث  Dهى زمن التأخري و  |a|≤1هى معامل االضمحالل  .attenuationإبجراء حتويل
على طرىف املعادلة ( )4 -10حنصل على دالة العبور كما يلى:

z

شكل  9-10مرشح الصدى اإلحادى.

()5-10

H(z)=1+az-D

واالستجابة الرتددية كما يلى أيضا:
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)6-10(

H(ejw)=1+ae-jwD

 مع ثبوتD  يبني االستجابة الرتددية هلذا املرشح عند قيم خمتلفة للتأخري10-10 شكل
 ميكن تكرار هذه الرسم لقيم خمتلفة ملعامل االضمحالل مع ثبوت.a معامل االضمحالل
.10-10  الربانمج التاىل هو املستخدم للحصول على شكل. D التأخري
%Frequency response for an echo filter
h1=[1 0 0 0 0 0.9];
h2=[1 0 0 0.9];
w=0:pi/255:pi;
H1=freqz(h1,1,w);
H2=freqz(h2,1,w);
mag1=20*log10(abs(H1));
mag2=20*log10(abs(H2));
set(gcf, 'color', 'white');
subplot(2,2,1);
plot(w/pi,mag1);grid;
ylabel('Magnetude dB'); xlabel('Normalized w');
title('D=5, a=0.9');
ph1=angle(H1)*180/pi;
ph2=angle(H2)*180/pi;
subplot(2,2,3);
plot(w/pi,ph1);grid;
ylabel('phase in degree'); xlabel('Normalized w');
subplot(2,2,2);
plot(w/pi,mag2);grid;
ylabel('Magnetude dB'); xlabel('Normalized w');
title('D=3, a=0.9');
ph1=angle(H1)*180/pi;
subplot(2,2,4);
plot(w/pi,ph2);grid;
ylabel('phase in degree'); xlabel('Normalized w');
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شكل  10-10االستجابة الرتددية ملرشح الصدى األحادى.

كمااا أشاران يف مقدمااة هااذا الفصاال أننااا لاان ناادخل يف التفاصاايل الدقيقااة ملوضااوعات معاجلااة
الك ااالم املختلف ااة والتطبيق ااات اخلاص ااة هب ااا .ولكنن ااا فق ااط م اارران عليه ااا م اارورا سا اريعا كأح ااد
التطبيقات اهلامة للموضوع األساسي يف هذا الكتاب وهو املعاجلة الرقمية لإلشارات .وعلاى
القارئ املهتم مبوضاوع معاجلاة الكاالم اللجاوء إىل الكتاب واملراجاع الايت تناولات هاذا املوضاع
ابلشرح املفصل.
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الفصل الحادي عشر
أساسيات معالجة الصور الرقمية
Fundamentals of Digital Image Processing

 1-11مقدمة

ميكن تعريف الصورة على أهنا دالة يف بعدين ) f(x,yحيث كل من  xو  yمها بعدين ىف
مستوى السطح ،وأما مقدار هذه الدالة  fعند أى نقطة ( )x,yفهو كثافة  intensityهذه
النقطة أو شدة إضاءهتا أو حدهتا .أحياان يطلق عليها مستوى الرمادية  gray levelهلذه
النقطة .إذا كانت األبعاد  xو  yوالدالة  fكلها قيما رقمية ،أي أتخذ قيما حمددة ،فإن
الصورة يف هذه احلالة يطلق عليها صورة رقمية ،وابلتايل فإن الطرق املستخدمة ملعاجلة هذه
الصور ستكون أيضا طرقا رقمية نستخدم فيها احلاسبات أو املعاجلات الرقمية ،وهذا هو
ابلضبط املقصود من املعاجلة الرقمية للصور .ولقد انتشر هذا اجملال من العلوم مع انتشار
احلاسبات وتقدمها مثله ىف ذلك مثل جمال املعاجلة الرقمية لإلشارات .ابلطبع وكما فعلنا يف
الفصل السابق واخلاص ابملعاجلة الرقمية للصوت فإنه من الصعب أن جنمع كل هذا
املوضوع يف فصل واحد ،أو حىت أن نتكلم ابلتفصيل على جزء من جزئياته ،ولكننا سنمر
سريعا على املوضوع ،ورمبا مع بعض األمثلة البسيطة ،ملعرفة جماالته املختلفة وتطبيقاته دون
الدخول يف التفاصيل وسنرتك الدخول يف التفاصيل ملن يريد االستزادة حيث هناك العديد
من الكتب املتخصصة يف كل جزئية من هذه اجلزئيات.
تتكون الصورة الرقمية من عدد حمدد من العناصر كل منها يشغل مكان معني وقيمة أو
مستوى رمادية معني ،كل من هذه العناصر يسمى عنصر صورة  picture elementأو pixel
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وحنن سنستخدم هنا نفس املنطوق ،بكسل ،لكثرة شيوع اللفظ .يرجع موضوع معاجلة
الصور إىل بداية العشرينيات من القرن املاضي (عام  )1920عندما مت نقل صور عرب احمليط
من أمريكا إىل أورواب من خالل كابل حبري وتواىل بعد ذلك تطور سريع يف طرق نقل
وحتسني هذه الصور ،ولكن كل هذه الطرق ال ميكن أن نعتربها طرقا رقمية ألن احلاسب مل
يكن ظهر يف هذا الوقت ومل يتم استخدامه .لذلك فإن التقدم احلقيقي يف طرق املعاجلة
الرقمية للصور وطرق حفظها كان بعد االنفجار الذي حدث يف تكنولوجيا احلاسبات
الذى بدأ مع هناية السبعينيات من القرن املاضي.
كما نعلم فإن الرؤية ابلعني هي من أهم طرق اإلحساس اليت يتمتع هبا أي كائن حي،
ولكن من املعروف أيضا أن العني البشرية ال تستطيع أن ترى سوى الصور احملصورة يف جمال
الضوء املرئي من جمال الطيف ،وهذا على عكس الكثري من ماكينات التصوير أو الرؤية اليت
ميكنها التصوير يف نطاقات غري مرئية من الطيف مثل أشعة أكس وأشعة جاما واملوجات
فوق الصوتية والرنني املغناطيسي وغريها الكثري اليت أضافت أبعادا لعملية التصوير مل تكن
موجودة من قبل والذي استلزم طرقا جديدة ومتقدمة يستخدم فيها احلاسب لتحسني هذه
الصور لرتاها العني البشرية بشكل مريح ،أو ختزين هذه الصور الستدعائها يف أوقات
الحقة ،أو التعرف اآليل على مكوانت هذه الصورة ،والكثري من هذه الطرق والوسائل
األخرى اليت نطلق عليها املعاجلة الرقمية للصور .digital image processing
من أهم خواص الصورة اليت تتأثر هبا العني مباشرة خاصية التحديد أو املقدرة التحليلية
 resolutionوالىت على ضوئها تتحدد جودة جهاز أو طريقة عرض الصورة .كما ذكران
سابقا فإن الصورة الرقمية يتم عرضها يف صورة عدد من البكسالت يف وحدة املساحة.
فكلما زاد عدد البكسالت يف وحدة املساحة زادت جودة الصورة ،فشاشة الصورة املقسمة
إىل  512×512بكسل ستكون ابلطبع أفضل بكثري من شاشة هلا نفس املساحة ولكنها
مقسمة إىل  16×16بكسل .ختيل أنك تريد عمل صورة مكربة بطريقة يدوية عن طريق
تقسيم هذه الصورة األصلية إىل مربعات مث نقل حمتوايت كل مربع على حده من الصورة
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األصلية إىل الصورة املكربة .ابلطبع فإن جودة عملية النسخ ستكون أفضل بكثري كلما كان
عدد املربعات املستخدمة يف عملية النسخ أكرب ،هنا عدد املربعات املستخدمة يقابل عدد
البكسالت أو عناصر الصورة اليت ذكرانها .شكل  1-11يبني صورة أصلية وقد مت
تصغريها على مراحل عن طريق حذف صف من البكسالت من بني كل صفني ،وأيضا
عمود من البكسالت من بني كل عمودين حيث يتم تقسيم الصورة إىل عدد من الصفوف
وعدد من األعمدة من البكسالت .فالصورة األصلية تتكون من  256صف و 256عمود
من البكسالت ولذلك فإننا نقول أهنا  256×256بكسل.

(د)
(ج)
(ب)

(أ)

شكل ( 1-11أ) الصورة األصلية 256×256بكسل (ب) نفس الصورة  128×128بكسل
(ج) نفس الصورة 64×64بكسل (د) نفس الصورة 32×32بكسل

شكل  2-11يبني أتثري جودة التحديد  resolutionحيث نالحظ ىف شكل 2-11أ الذى
ميثل الصورة األصلية  256×256بكسل ،وشكل 2-11ب ميثل الصورة 128×128
بكسل معروضة يف نفس مساحة الصورة األصلية ،وشكل 2-11ج عبارة عن صورة
64×64بكسل معروضة يف نفس مساحة الصورة األصلية ،وأخريا شكل 2-11د ميثل
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صورة  32×32بكسل معروضة يف نفس مساحة الصورة األصلية .الحظ يف هذه
األشكال ظهور عيب الصندقة  blocking effectحيث تظهر الصورة ىف صورة صناديق
تشابه صناديق لوحة الشطرنج تتسبب ىف عدم وضوح الصورة وعدم حتديدها ،وهذا عيب
معروف يف وسط املعاجلة الرقمية للصور وهناك العديد من طرق التخلص منه.
كما ذكران فإن الصورة الرقمية عبارة عن مصفوفة من األرقام كل رقم ميثل كثافة intensity
أو شدة اإلضاءة عند هذه البكسل .الرقم املمثل لكثافة كل نقطة يتم التعبري عنه بعدد من
البتات يف حالة الصور الرمادية .فمثال يف حالة استخدام ابيت كاملة ( 8بت) لتمثيل هذه
األرقام فإن كل رقم من هذه األرقام سيرتاوح من صفر حىت  ،255أي أن عدد مستوايت
الرمادية يف هذه احلالة سيكون  256مستوى .بفرض أن لدينا صورة مساحتها 64×64
بكسل فإن هذه الصورة ستحتاج لذاكرة مقدارها  1×64×64ابيت = 4096ابيت.
ابلنسبة للصور امللونة  RGBفإن كل بكسل متثل بثالثة ابيت حيث متثل درجة كل لون
ببايت ،ابيت ميثل كثافة اللون األمحر ،وآخر ميثل كثافة اللون األخضر ،والثالث ميثل كثافة
اللون األزرق ،حبيث عند مجع الثالث مركبات حنصل على اللون الطبيعي للبكسل .يف هذه
احلالة فإن الصورة السابقة ستحتاج لذاكرة أكرب حيث ستكون  3×64×64ابيت =
 12288ابيت.
شكل  3-11يبني متثيل الكثافة أبعداد خمتلفة من البتات بدأ من  7بت= 128مستوى
وانتهاء بـ ا بت=مستويني فقط .نالحظ أنه بزايدة عدد مستوايت متثيل مستوى الرمادية،
فإن الصورة تكون أفضل ،ومرحية أكثر للعني البشرية.
متثيل الصورة مبستويني رماديني كما يف شكل 3-11و يعطى صورة أبيض وأسود فقط ويتم
ذلك عن طريق اختيار مستوى رمادية معني ووضع مجيع البكسالت اليت كثافتها أعلى منه
ابللون األبيض والبكسالت اليت كثافتها أقل منه ابللون األسود ،ولذلك فإن الصورة الناجتة
ستعتمد يف مظهرها على مقدار املستوى الذي سيتم اختياره .شكل  4-11يبني نفس
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صورة أسيل يف املستويني األبيض واألسود ابستخدام أكثر من مستوى فصل وابستخدام
دالة املاتالب التالية:

(ب)

(د)

(أ)

(ج)

شكل ( 2-11أ) الصورة األصلية (ب) صورة 128×128بكسل بنفس مساحة الصورة
األصلية (ج) صورة 64×64بنفس مساحة الصورة األصلية (د) صورة  32×32بنفس مساحة
الصورة األصلية.
)BW = im2bw (I, level

حيث  BWهي الصورة األبيض واألسود الناجتة ،و  Iهى الصورة املراد متثيلها ابملستويني
األبيض واألسود و  levelهو املستوى الذى ستكون كثافة البكسالت األعلى منه ابللون
األبيض والبكسالت الىت ستكون كثافتها أقل منه ابللون األسود كما ىف شكل .4-11
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(ج)

(ب)

(أ)

(و)

(هـ)

(د)

شكل  3-11متثيل الصورة مبستوايت رمادية خمتلفة (أ)  128مستوى (ب) 32
مستوى (ج)  16مستوى (د)  8مستوايت (هـ)  4مستوايت (و) مستواين.

 2-11حتسني الصور

Image enhancement

املقصود بتحسني الصورة هو احلصول على صورة أفضل من الصورة األصلية ابستخدام
طريقة أو خواريزم معني .خواريزمات حتسني الصورة كثرية ومتعددة وتعتمد بدرجة كبرية على
الصورة نفسها ،فالطريقة اليت تعطى نتائج جيدة مع صور الكامريات الضوئية ليس ابلضرورة
أن تعطى نفس اجلودة مع صور أشعة أكس .تنقسم خواريزمات حتسني الصورة إىل
قسمني ،قسم يعمل يف النطاق املكاين أو املساحي  spatial domainالذى يعمل على
مساحة الصورة وعلى بكسالهتا ،وأما القسم الثاين فيعمل على الصورة وهى يف النطاق
الرتددي  frequency domainأى بعد أخذ حتويل فورير هلا .وحنن هنا سنقدم عرضا سريعا
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لبعض هذه الطرق واخلواريزمات دون الدخول يف تفاصيل معظمها أو حىت ذكرها كلها
لضيق املساحة املخصصة هلذا املوضوع وهى هذا الفصل فقط.

(ج)

(ب)

(أ)

(و)

(هـ)

(د)

شكل  4-11احلصول على صورة أبيض وأسود من الصورة الرمادية أبكثر من مستوى
(د)
تشبع (أ) الصورة األصلية (ب) ( level=0.4ج) level=0.5
( level=0.6هـ) ( level=0.65و) .level=0.7

 1-2-11طرق التحسني يف نطاق مساحة الصورة

spatial domain

ميكن التعبري عن أي عملية على الصورة يف نطاق املساحة ابملعادلة البسيطة التالية:
()1-11

)g(x,y)=T(f(x,y
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حيث ) f(x,yمتثل بكسل يف الصورة األصلية g(x,y) ،متثل البكسل الناجتة بعد إجراء
العملية أو التحويل  Tعليها .من أشهر هذه التحويالت هو احلصول على الصورة السالبة
 negativeللصورة األصلية حيث ميكن التعبري عن ذلك ابملعادلة التالية:
()2-11

s=L-1-r

حيث  Lهي احلد األقصى لعدد املستوايت الرمادية ( 256يف حالة التمثيل ابستخدام 8
بت) ،و  rهى املستوى الرمادى ألى بت ىف الصورة األصلية ،و  sهى املستوى الرمادى
ألى بت ىف الصورة السالبة .إن عملية احلصول على الصورة السالبة ال تكون بغرض
التسلية فقط ولكن يف العادة يكون هناك صور إذا مت عكسها تكون الصورة أفضل ومبينة
للكثري من التفاصيل كما يف شكل  5-11الذي يبني صورة أشعة أكس لثدي يتم فحصه
لتشخيص وجود سرطان من عدمه يف هذا الثدي حيث نالحظ أن الصورة األصلية حتتوى
الكثري من السواد مما أخفى الكثري من تفاصيلها ،ولكن بعكسها ظهر الكثري من
التفاصيل.

(ب)

(أ)

شكل  5-11ماموجرام (أ) الصورة األصلية (ب) الصورة السالبة

طريقة عكس الصورة ابملعادلة ( )2 -11طريقة خطية كما هو واضح من املعادلة ،هناك
طرق أخرى غري الطرق اخلطية واليت منها الطريقة اللوغاريتمية املمثلة يف املعادلة التالية:
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()3-11

)s=cLog(1+r

حيث  cقيمة اثبتة ،و  rو  sكما ذكران سابقا .الحظ أن هذا التحويل سيضغط املستوايت
الرمادية العالية .ميكن أيضا استخدام حتويل أسى على املستوايت الرمادية لتحسني الصورة
كما يف املعادلة التالية:
()4-11

s=crg

حيث كل من  cو  gثوابت موجبة.
املعادالت ( )2 -11حىت ( )4 -11تتعامل مع كل بكسالت الصورة بنفس الطريقة.
هناك طرق للتحسني تقسم مستوايت الصورة الرمادية إىل عدد من اجملاالت ،فمثال اجملال
األول من املستوى الرمادي صفر حىت املستوى  ،100واجملال الثاين من املستوى 100
حىت املستوى  150والثالث من املستوى  150حىت املستوى  256وهكذا ،مث بعد ذلك
تقوم مبعاجلة كل جمال من هذه اجملاالت بطريقة حتسني معينة أو معادلة حتسني معينة من
املعادالت السابقة ختتلف عن اجملال اآلخر .ابلطبع معظم هذه الطرق ختضع للتجربة
وتكون العني البشرية هي احلكم النهائي حيث يتم التحسني بعد حماوالت خمتلفة حىت تصل
إىل أحسن رؤية.
 -1املدرج اإلحصائي (اهلستوجرام)

Histogram

اهلستوجرام هو أحد طرق حتسني الصورة الشهرية اليت تعمل على بكسالت الصورة ،أي يف
النطاق املساحي للصورة .بفرض أن لدينا صورة رقمية عدد مستوايهتا الرمادية ميتد من
املستوى صفر إىل املستوى  .L-1هستوجرام هذه الصورة ميكن كتابته كما يف املعادلة التالية:
()5-11

h(rk)=nk
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حيث  k=0,1,2,…,L-1و  rkهو املستوى الرمادي رقم  ،kو  nkهو عدد البكسالت الىت هلا
هذا املستوى الرمادي .فمثال يف صورة هلا  256مستوى رمادي ،اهلستوجرام حيسب عدد
بكسالت الصورة اليت هلا املستوى صفر ،وعدد البكسالت اليت هلا املستوى واحد ،وعدد
البكسالت اليت هلا املستوى  ...،2وهكذا إىل املستوى  .255يتم متثيل اهلستوجرام على
حمورين ،األفقي ميثل املستوايت من صفر حىت  ،255والرأسي ميثل عدد البكسالت يف
هذا املستوى .شكل  6-11يبني صورة أسيل وجبوارها اهلستوجرام اخلاص هبا.

(ب)

(أ)

شكل ( 6-11أ) صورة أسيل (ب) اهلستوجرام.

الحظ الشريط املوجود يف أسفل اهلستوجرام والذي يبني أن أقصى مستوى يف اللون األبيض
هو املستوى  256بينما املستوى صفر ميثل أقصى اللون األسود .نالحظ أيضا من
اهلستوجرام أن الصورة متيل إىل اللون األبيض حيث نالحظ متركز اهلستوجرام انحية اللون
األبيض .حىت تكون الصورة ذات تباين جيد جيب أن يكون اهلستوجرام اخلاص هبا منتظم
تقريبا على كل املستوايت الرمادية ،أو أيخذ شكل اجلرس ،حبيث يكون عايل قليال عند
املستوايت الرمادية املتوسطة ويقل تدرجييا عند مستوايت األطراف .هناك طرق لتحسني
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الصورة عن طريق ضبط اهلستوجرام يضيق املكان لشرحها هنا ولكن ميكن قراءة تفاصيلها
يف أي مرجع من مراجع معاجلة الصور .برانمج املاتالب به دالة تقوم بضبط هستوجرام أي
صورة تسمى  histogram equalizationوتكتب كما يلي:
)I = haste(J

حيث  Iهي الصورة الناجتة بعد تعديل هستوجرام الصورة  .Jابستخدام الدالة السابقة
لتعديل هستوجرام صورة أسيل يف شكل 6-11أ حنصل على الصورة اجلديدة واهلستوجرام
اخلاص هبا كما يف شكل .7-11

(أ)
(ب)

شــكل ( 7-11أ) الص ــورة بع ــد تعــديلها ع ــن طري ــق تعــديل اهلس ــتوجرام (ب) اهلس ــتوجرام
اجلديد.

الحظ التباين الزائد يف الصورة الناجتة حيث اللون األبيض أصبح أكثر بياضا واألسود
أصبح أكثر سوادا .رمبا لو وضعنا الصورتني متجاورتني ميكننا أن نالحظ هذا الفرق بسهولة
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كما يف شكل  .8-11إن تعديل الصورة عن طريق تعديل اهلستوجرام يعتمد بدرجة كبرية
على خربة املستخدم وعلى عني الرائي.
إن موضوع اهلستوجرام وطرق تعديله يتم عرضه يف صفحات عديدة يف أي كتاب ولكننا
نكتفي هبذا القدر عنه هنا حيث أننا نعرض يف هذا الفصل األفكار فقط عن موضوع
املعاجلة الرقمية للصور.

(أ)

(ب)

شــكل ( 8-11أ) الصــورة قبــل التعــديل (ب) الصــورة بعــد التعــديل عــن طريــق تعــديل
اهلستوجرام اخلاص هبا.

 -2املرشحات يف النطاق املساحي للصورة

Spatial filtering

إن كلمة مرشح ترتبط دائما ابلعمل على احملتوايت الرتددية لإلشارة أو الصورة ويتم ذلك ىف
العادة بعد أخذ حتويل فورير هلذه الصورة .هذا النوع من املرشحات ليس هو موضوعنا هنا
ولكنه سيكون موضوع جزء خاص بذلك .املرشح الذي نعنيه هنا هو مرشح يعمل على
بكسالت الصورة أو يعمل على الصورة وهى يف النطاق املساحي .مثال ذلك أن منثل
مستوى الرمادية لكل بكسل مبتوسط مستوى اإلضاءة للثمان بكسالت احمليطة هبا مثال.
تتم عملية الرتشيح يف هذه احلالة تبعا للخطوات التالية:
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 -1يتم حتديد مساحة املرشح  filterأو أحياان يسمى القناع  maskوأحياان أخرى
يسمى النافذة  windowوحنن هنا سنستخدم أى واحد من هذه األمساء .يف
العادة تكون هذه املرشحات مربعة األبعاد مثل  3×3بكسل أو  4×4بكسل
وهكذا ،وتتوقف املساحة على حسب املرشح املستخدم.
 -2يتم حتديد معامل أو اثبت لكل بكسل من بكسالت هذا املرشح .قيمة هذا
املعامل تتوقف على الغرض املستخدم من أجله املرشح كما سنرى.
 -3يتم تطبيق املرشح على الصورة ومسحها به ،ويتم ذلك يف العادة بدأ من الصف
األعلى من اليسار وانتهاء ابلصف األسفل من اليمني .عند كل موضع من
مواضع املسح يتم ضرب معامالت املرشح يف قيمة مستوى كل بكسل مقابل من
بكسالت الصورة كما يف املعادلة التالية:

()6-11

R = w(-1, -1)f(x-1, y-1) + w(-1, 0)f(x-1, y) + w(-1, 1)f(x-1, y+1) +
w(0, 1)f(x , y+1)+ w(1, 1)f(x+1, y+1)+w(1,0)f(x+1,y)+
)w(1,-1)f(x+1,y-1)+w(0,-1)f(x,y-1)+w(0,0) f(x,y

الحظ أن النافذة أو املرشح املستخدم يف املعادلة ( )6 -11مساحتها  3×3بكسل
متمركزة حول البكسل ( ،)x,yوالقيمة  Rواليت نعتربها استجابة املرشح ىف هذه احلالة متثل
مستوى الرمادية اجلديد عند النقطة ( .)x,yميكن كتابة معادلة الرتشيح السابقة بصورة عامة
كما يلي:
()7-11

) g ( x, y )  s a r b w( s, r ) f ( x  s, y  r
b

a

حيث  aو  bمتثل مساحة املرشح أو النافذة اليت سيتم إجراؤها على بكسالت الصورة
) f(x,yلتنتج بكسالت الصورة اجلديدة ) .g(x,yلرتشيح صورة كاملة ذات أبعاد  MxNفإن
 xىف املعادلة ( )7 -11ستتغري من صفر حىت  ،M-1و  yستتغري من صفر حىت .N-1
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Smoothing filters

مرشحات التنعيم تعتمد يف نظريتها على استبدال مستوى الرمادية لكل بكسل مبتوسط
مستوى الرمادية للبكسالت احمليطة هبا على حسب مساحة املرشح .مسيت مبرشحات
التنعيم ألن أخذ املتوسط على مستوى مساحة معينة يقلل من حدة احلواف املوجودة يف
هذه املنطقة من الصورة ،وهذه العملية تسمى  blurringأو الضبابية حيث أن الصورة ىف
هذه احلالة تظهر كما لو كانت مأخوذة ىف ضباب حيث تتالشى أو ختف حدة احلواف
املوجودة ىف الصورة وهذه من العيوب اجلانبية هلذا النوع من املرشحات .وهذه الظاهرة
تكون مفيدة يف الصور اليت هبا ضوضاء عشوائية تتسم ابحلدة حيث ميكن يف هذه احلالة
ختفيف حدة هذه احلواف العشوائية وهذه من مميزات هذه املرشحات .ومن مميزات هذه
املرشحات أيضا أهنا ميكن استخدامها يف ختفيف حدة املسارات أو احللقات الكاذبة اليت
تظهر يف الصورة نتيجة استخدام عدد غري كاف من املستوايت الرمادية لتمثيل الصورة والىت
مسيت من قبل بعيب الصندقة.
يوجد نوعان من هذه املرشحات والنوعان ممثالن يف املاتالب كما سنرى .النوع األول
يسمى مرشحات التنعيم اإللتفافية  convolution smoothing filtersوهذا النوع يقوم بنفس
الدور الذى كانت تقوم به عملية االلتفاف الىت شرحناها على اإلشارات سابقا ،حيث يتم
قلب اإلشارة وبعد ذلك يتم سحبها على اإلشارة األخرى مع الضرب عند كل خطوة
سحب .هنا يتم دوران املرشح أو النافذة اليت سيتم استخدامها كمرشح مبقدار  180درجة
وبعد ذلك يتم ضرب بكسالت املرشح يف بكسالت الصورة مع اإلزاحة املستمرة من
اليمني لليسار ومن أعلى ألسفل.
برانمج املاتالب لديه الدالة  imfilterاليت تقوم برتشيح الصورة املعطاة تبعا للمرشح املعطى
أيضا .اخلطوات التالية تبني ذلك:
;)'I=imread('d:\aseel\aseel256.jpg
;)J = rgb2gray(I
;)]J = imresize(J,[256 256
)'imshow(J);title('Original Image
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;h = ones(11,11) / 121
;)'I2 = imfilter(J,h,'conv
)'figure; imshow(I2); title('Filtered Image

حيث مت حتديد املرشح الذي سيتم استخدامه ابملصفوفة
للصورتني األصلية واملرشحة كما ىف شكل .9-11
الدالة  imfilterميكن استخدامها بدون االختيار ’ ‘convحيث يف هذه احلالة سيتم ضرب
بكسالت املرشح مباشرة ىف البكسالت املقابلة هلا ىف الصورة األصلية بدون عملية الدوران
 180درجة كما ىف حالة دالة االلتفاف  .convolutionهذه هي احلالة التلقائية للدالة
 ،imfilterأي أنه إذا مل تكتب هبا االختيار ’ ‘convفإن الدالة لن تنفذ الضرب االلتفايف،
ولكنها ستنفذ الضرب العالقى  correlationفحاول تنفيذ نفس الربانمج السابق بنفس
حجم النافذة أو املرشح ( 11×11بكسل والرقم واحد) وانظر هل هناك فرق بني احلالتني
أم ال .املفروض أال يكون هناك فرق ألن مصفوفة املرشح أو انفذة الرتشيح كلها حتتوى
الرقم واحد فقط ولن تتأثر بعملية الدوران  180درجة نتيجة إجراء الضرب االلتفايف .هناك
مالحظة اثنية على الصورة الناجتة من مرشح التنعيم يف الشكل  9-11وهى وجود إطار
أسود أو حدود حول الصورة الناجتة من الرتشيح وهذا اإلطار أو هذا احلد مل يكن موجودا
يف الصورة األصلية ،فما هو سبب وجود هذا اإلطار؟ .سبب وجود هذا اإلطار نفهمه لو
فهمنا طريقة تطبيق هذا املرشح .كما ذكران أنه يتم تطبيق مساحة املرشح على مساحة
الصورة لتعديل أو تنعيم مستوى نقطة املركز يف مساحة املرشح ،مث نبدأ يف حتريك املرشح
ابلنسبة للصورة من اليسار لليمني ومن أعلى ألسفل إىل أن ننتهي من مسح الصورة كلها.
السؤال اآلن هو ما هو موقف النقاط املوجودة على حافة الصورة أو على إطارها؟ عندما
تكون واحدة من هذه النقاط هي مركز مساحة املرشح فإن جزء من مساحة املرشح سيقع
خارج نقاط الصورة حيث ال توجد بكسالت معروفة للصورة ميكن الضرب فيها ،فما هو
املوقف يف هذه احلالة وكيف سنتعامل مع بكسالت املرشح اليت تقع خارج نطاق الصورة.
h

وبعد ذلك مت إجراء عرض
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هناك أكثر من حل هلذا املوقف ،أحدها أن يتم فرض مستوى رمادية هذه البكسالت
أبصفار وهذا ما يفعله املاتالب فعال وهو السبب يف ظهور اإلطار األسود حول الصورة
وهو ما يسمى  .zero paddingهناك حل آخر وهو أن كل بكسل خارج نطاق الصورة
أتخذ نفس مستوى الرمادية يف النقطة اجملاورة هلا على حافة الصورة أو مبعىن آخر يتم تكرار
نقاط احلافة كبكسالت خارج الصورة وهو ما يسمى  .border replicationوميكن عمل
ذلك يف الدالة  imfilterإبضافة كلمة  replicateهلا حيث ستكون النتيجة كما ىف شكل
 10-11حيث نالحظ اختفاء احلافة اخلارجية تقريبا ابملقارنة ابلصورة املوجودة يف شكل
9-11ب.

(ب)

(أ)

شـ ــكل ( 9-11أ) الصـ ــورة األصـ ــلية (ب) نفـ ــس الصـ ــورة بعـ ــد تطبيـ ــق مرشـ ــح التنعـ ــيم
االلتفايف عليها.

مرشحات الوسط

Median filters

هذا النوع من املرشحات مفيد جدا يف إزالة نوع معني من الضوضاء اليت تقع على الصورة
والىت تكون ىف صورة نقاط سوداء جدا ىف وسط أقل سوادا ،أو العكس نقاط بيضاء جدا
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يف وسط أقل بياضا أيضا .هذا النوع من الضوضاء يسمى ضوضاء امللح والفلفل
 pepper noiseألهنا تشبه حبات الفلفل األسود املنتشرة ىف امللح األبيض .مرشح الوسط
 ،median filterعبارة عن انفذة مربعة ال حتتوى أى معامالت منسح هبا الصورة كما سبق،
ولكننا نقرأ مستوايت بكسالت الصورة حتت هذه النافذة ونرتبها ترتيبا تصاعداي وأنخذ
القيمة املتوسطة فيها ونستبدل هبا قيمة البكسل اليت نرشحها أو نعاجلها واليت هي البكسل
املوجودة يف مركز النافذة.
فمثال لو فرضنا أن بكسالت الصورة اليت كانت حتت انفذة أبعادها  3×3مستوايهتا
الرمادية كالتايل( .)90 ،88 ،25 ،100 ،0 ،30 ،80 ،10 ،50لتطبيق مرشح الوسط
على هذه النافذة نقوم برتتيب البكسالت السابقة ترتيبا تصاعداي من اليسار لليمني كالتايل
( ،)100 ،90 ،88 ،80 ،50 ،30 ،25 ،10 ،0وعلى ذلك تكون القيمة الوسطى
هي القيمة  50حيث أن قبلها  4قراءات أقل منها وبعدها  4قراءات أكرب منها كما ترى.
بعد ذلك نقوم ابستبدال قيمة البكسل اليت يف مركز املرشح ابلقيمة  .50الحظ أننا نبحث
عن القيمة الوسط يف النافذة ،أي اليت يف منتصف القائمة بعد الرتتيب وقبلها عدد من
النقاط يساوى العدد الذي بعدها .البعض يعتقد أننا حنسب متوسط نقاط النافذة وهذا
خطأ .برانمج املاتالب يوفر الكثري من الدوال للمساعدة يف ذلك ومنها مثال الدالة:
salt and

;)J = imnoise(J,'salt & pepper',0.02

اليت تضيف الضوضاء من نوع امللح والفلفل للصورة بنسبة  0.02من عدد بكسالت
الصورة ،وكذلك فإن كثافة كل بكسل أو مستوى الرمادية هلا يكون  0.02أيضا .الربانمج
التايل سيضيف هذا النوع من الضوضاء على صورة أسيل األصلية مث يستخدم مرشح وسط
ابألبعاد  3×3إلزالة هذه الضوضاء كما يف شكل  11-11الذي يبني الصورة األصلية
والصورة مع الضوضاء مث الصورة بعد إزالة هذه الضوضاء.
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شكل  10-11أتثري املعاملة مع حواف الصورة.

(ج)

(أ)

(ب)

شــكل  11-11أتثــري مرشــح الوســط  median filterعلــى ضوضــاء امللــح والفلفــل (أ)
الص ــورة األص ــلية (ب) الص ــورة مض ــافا إليه ــا الضوض ــاء (ج) الص ــورة بع ــد إزال ــة
الضوضاء.
;)'I=imread('d:\aseel\aseel256.jpg
;)J = rgb2gray(I
;)]J = imresize(J,[256 256
)'imshow(J);title('Original Image
;)J = imnoise(J,'salt & pepper',0.02
)figure, imshow(J
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;)]L = medfilt2(J,[3 3
)figure, imshow(L

لكى نرى مدى جودة مرشح الوسط يف إزالة هذا النوع من الضوضاء سنحاول إزالة هذه
الضوضاء مبرشح تنعيم كما سبق ابستخدام الدالة:
;h = ones(3,3) / 9
;)I2 = imfilter(J,h

شكل  12-11يبني كيف أن مرشح التنعيم مل يزيل هذه الضوضاء كما فعل مرشح
الوسط.

شكل  12-11إزالة ضوضاء امللح والفلفل ابستخدام مرشح تنعيم.

مرشحات زايدة احلدة أو اإلظهار

Sharpening filters

إظهار الصورة نقصد به التخلص من ما هبا من ضبابية إن وجد ،وكذلك التأكيد أو إظهار
تفاصيل الصورة مبا فيها من حواف ومكوانت .كما ترى فإن عملية اإلظهار عكس عملية
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الضبابية  .blurringكما ذكران من قبل فإن الضبابية عبارة عن جتميع لشدة البكسالت يف
املنطقة اجملاورة وإجياد متوسطها وإحالهلا حمل البكسل املوجودة يف مركز هذه املنطقة .أي
أهنا يف النهاية عبارة عن عملية تكامل لشدة البكسالت يف هذه املنطقة .لذلك فإننا نتوقع
أن تكون عملية اإلظهار  sharpeningعبارة عن عملية تفاضل (عكس عملية التكامل ىف
مرشحات الضبابية) .كما نعلم فإن التفاضل يف الدوال الرقمية عبارة عن الفرق ،لذلك فإنه
يف املنطقة املتجانسة اليت هلا نفس مستوى الرمادية عند كل البكسالت سيكون تفاضلها
يساوي صفر .بينما عند أي حافة أو خط يف الصورة جيب أن نتوقع أن التفاضل سيكون
كبريا ألنه عند اخلط أو احلافة هناك تغري مفاجىء يف الشدة .وعلى ذلك فاملعادلة التالية
حتدد التفاضل يف االجتاه  xكما يلي:
()8-11

)f ( x
) f ( x  1)  f ( x
x

يف بعض اخلواريزمات تكون هناك حاجة للتعامل مع التفاضل الثاين للدالة ،وميكن تعريف
التفاضل الثاين يف هذه احلالة كما يلي:
()9-11

) 2 f ( x
) f ( x  1)  f ( x  1)  2 f ( x
x 2

بتطبيق املعادلة ( )9 -11على صورة ) f(x,yميكن كتابة املعادلتني التاليتني:
()10-11
()11-11

)  2 f ( x, y
)  f ( x  1, y )  f ( x  1, y )  2 f ( x, y
x 2
)  2 f ( x, y
)  f ( x, y  1)  f ( x, y  1)  2 f ( x, y
y 2

جبمع املعادلتني ( )10 -11و ( )11 -11ميكن كتابة معادلة التفاضل الثاين للصورة كما
يلي:
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)  2 f ( x, y
)  f ( x  1, y )  f ( x  1, y )  f ( x, y  1)  ( x, y  1)  4 f ( x, y
 ( x, y ) 2

()12-11
املعادلة ( )12 -11تسمى الالبالسيان  Laplacianوىف العادة تكتب كما يلي:
)  2 f ( x, y )  f ( x  1, y )  f ( x  1, y )  f ( x, y  1)  ( x, y  1)  4 f ( x, y

()13-11
شكل 13-11أ يبني طريقة وضع الالبالسيان يف صورة مرشح مساحة أو انفذة .شكل
13-11ب يبني نفس الالبالسيان ولكن مع أخذ كل من قطري النافذة يف االعتبار.

(ب)

(أ)

شكل  13-11تنفيذ الالبالسيان كمرشح مساحة أو انفذة.

الدالة
;)'h = fspecial('laplacian

تعطى انفذة البالس مناسبة للتطبيق الفوري على الصورة .بتنفيذ هذه الدالة حنصل على
النافذة التالية:
=h
0.1667 0.6667 0.1667
0.6667 -3.3333 0.6667
0.1667 0.6667 0.1667
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اآلن ميكن ترشيح أي صورة هبذه النافذة لنحصل على الصورة الالبالسيان كما يف شكل
 14-11وكما هو يف الربانمج التايل:
;)'I=imread('d:\aseel\aseel256.jpg
;)J = rgb2gray(I
;)]J = imresize(J,[256 256
;)'imshow(J);title('Original Image
;)'h = fspecial('laplacian
;)I3 = imfilter(J,h
)'figure; imshow(I3); title('Laplacian image

الحظ السواد الزائد يف الصورة الالبالسيان ،وهذا متوقع ألننا كما ذكران عندما نفاضل
أنخذ الفرق ،وعندما تكون النقطتان متساويتان فالفرق بينهما يكون صفرا ويظهر ابلطبع
ابللون األسود كما نرى ،إال عند احلواف أو اخلطوط يكون الفرق له قيمة لذلك يظهر
بلون رمادي تبعا لقيمة هذا الفرق .هنا يظهر سؤال ،ماذا سنستفيد من هذه الصورة؟ يف
احلقيقة فإن الصورة املوجودة يف الشكل  14-11يف حد ذاهتا تكون غري مفيدة ،ولكن يف
الكثري من التطبيقات عند إضافة هذه الصورة على الصورة األصلية حيدث حتسني كبري يف
الصورة وابلذات من انحية اإلظهار  sharpeningحيث مع إضافة الصورتني يتم التأكيد
على اخلطوط واحلواف.
كما رأينا فإنه ابلتفاضل ميكن إظهار اخلطوط واحلواف ،ومن هنا ظهر الكثري من
اخلواريزمات اليت تستعمل مرشحات مساحية مبعامالت معينة إلظهار هذه احلواف والتأكيد
عليها ،وحنن هنا لن خنوض يف تفاصيل هذه اخلواريزمات ألهنا حتتاج ملساحات كبرية من
الشرح .من هذه اخلواريزمات سوبيل  Sobelوبرويت  Prewittوروبرتس  Robertsوكاىن
 Cannyوكلها مرشحات تؤكد أو تظهر احلواف أو اخلطوط يف الصورة .شكل 15-11
يبني تطبيق هذه اخلواريزمات األربعة على صورة أسيل ابستخدام الربانمج التايل:
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 حممد ابراهيم العدوى.د.أ

. الصورة الالبالسيان14-11 شكل
I=imread('d:\aseel\aseel256.jpg');
J = rgb2gray(I);
J = imresize(J,[256 256]);
imshow(J);title('Original Image');
BW1 = edge(J,'sobel');
figure; imshow(BW1);title('Edges by Sobel');
BW2 = edge(J,'prewitt');
figure; imshow(BW2);title('Edges by Prewitt');
BW3 = edge(J,'roberts');
figure; imshow(BW3);title('Edges by Roberts');
BW4 = edge(J,'canny');
figure; imshow(BW4);title('Edges by Canny');
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(أ)

(ب)

(ج)

(د)

شــكل  15-11احلصــول علــى حـواف وخطــوط الصــورة ابســتخدام خـواريزم (أ) ســوبيل
(ب) برويت (ج) روبرتس (د) كاىن.

 2-2-11املرشحات يف النطاق الرتددي للصورة
كما علمنا من الفصول السابقة فإن املعاجلة ىف النطاق الرتددى تستلزم احلصول على حتويل
فورير للدالة أو اإلشارة ،وإذا كانت اإلشارة أو الدالة رقمية فإننا جنرى عليها حتويل فورير
Frequency domain filtering
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الرقمي وال حاجة لنا هنا ملراجعة حتويل فورير ألنه مت ذلك يف فصول سابقة ،فقط ومبا أن
الصور تعترب دالة ثنائية البعد فإننا سنعرض هنا فقط لتحويل فورير ثنائي البعد.
حتويل فورير للصور ثنائية األبعاد ميكن كتابته كالتايل:
()14-11

 ux vy 

 j 2   
1
M 1
N 1
f ( x, y)e  M N 

x 0  y  0
MN

F (u, v) 

حيث  Mو  Nهى أبعاد الصورة ىف االجتاه  xو  yعلى التواىل ابلبكسل و  uو  vهى الرتدد
الرقمى حيث أن التحويل الناتج سيكون ثنائى االجتاه بنفس عدد النقاط  Mىف االجتاه  uو
 Nىف االجتاه  ،vوهذا يناظر متاما حتويل فورير أحادى االجتاه الذي درسناه سابقا .ابلتناظر
ميكن كتابة حتويل فورير العكسي ثنائي االجتاه كما يلي:
()15-11

 ux vy 
 j 2   
M N 

f ( x, y)  u 0 v0 F (u, v)e
N 1

M 1

كما نذكر فإن نقطة األصل لتحويل فورير الرقمي أحادى االجتاه تكون عند النقطة ،w=0
فإنه بنفس الطريقة ستكون نقطة األصل لتحويل فورير ثنائي االجتاه عند  u=0و  ،v=0وهذا
يف العادة يكون غري مرغوب فيه يف حالة التعامل مع الصور حيث عادة نريد نقطة األصل
أن تكون يف قلب مستوى الصورة ،أي عند  u=M/2و  v=N/2وهذا يتم ببساطة بضرب
الصورة ) f(x,yيف القيمة  (-1)x+yحيث ميكن من خواص حتويل فورير أن نثبت املعادلة
التالية:
()16-11

M
N
) ,v 
2
2

 [ f ( x, y )(1) x y ]  F (u 

حيث ]  [.ترمز إىل حتويل فورير ملا بني القوسني .وهذه املعادلة تعىن أن نقطة األصل
لتحويل فورير للدالة  f(x,y)(-1)x+yستنتقل إىل النقطة  u=M/2و .v=N/2شكل 16-11ب
و16-11ج يبني حتويل فورير للصورة املوجودة يف شكل 16-11أ ،والربانمج التايل يبني
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طريقة احلصول على هذه الصور .الحظ الفرق بني وجود نقطة األصل يف مركز الصورة
ووجودها أعلى يسار الصورة.

(ج)

(ب)

(أ)

شــكل  16-11حمــول فــورير لصــورة (أ) الصــورة (ب) حمــول فــورير بــدون إزاحــة نقطــة
األصل (ج) حمول فورير بعد إزاحة نقطة األصل ملركز الصورة.
;)f = zeros(256,256
;f(118:138,118:138) = 1
;)'imshow(f); title('Original image
;)F1 = fft2(f,256,256
;))F2 = log(abs(F1
;)'figure; imshow(F2); title('FFT without shifted origin
;)F3 = fftshift(F1
;))F4 = log(abs(F3
;)'figure; imshow(F4); title('FFT with shifted origin

ترشيح الصور يف النطاق الرتددي
كما نتوقع وكما درسنا ىف الفصول السابقة فإن ترشيح أى صورة ىف النطاق الرتددى سيتم
ىف اخلطوات التالية:
 -1اضرب الصورة يف النطاق املساحي يف  (-1)x+yكما يف املعادلة ( )16 -11جلعل
نقطة األصل يف النطاق الرتددي يف مركز الصورة.
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 -2احسب حتويل فورير الرقمي  DFTللصورة ابستخدام املعادلة ( )14 -11لتحصل
على الصورة يف النطاق الرتددي ).F(u,v
 -3اضرب حتويل فورير للصورة ) F(u,vيف حتويل فورير للمرشح املطلوب ) H(u,vإجراؤه
على الصورة  ،وهناك أنواع كثرية من هذه املرشحات.
 -4احسب حتويل فورير العكسي حلاصل الضرب الناتج من اخلطوة  3ابستخدام املعادلة
(.)15 -11
 -5احسب اجلزء احلقيقي  real partللناتج من اخلطوة .4
 -6اضرب الناتج من اخلطوة  5يف  (-1)x+yكما يف املعادلة  16-11إلرجاع نقطة األصل
ألصلها يف الصورة يف النطاق املساحي.
وهذه اخلطوات هي ابلضبط ما مت تنفيذه يف معرض احلديث عن املرشحات أحادية البعد
يف الفصول السابقة.
إن احلديث عن املعاجلة الرقمية للصور تفرد له مراجع ضخمة وحنن هنا يف هذا الفصل قد
عرضنا لطرق حتسني الصورة عرضا خمتصرا جدا حيث أن هناك طرقا أخرى عديدة لتحسني
الصورة .جبانب هذا فإن األمر ال يتوقف على تقنيات حتسني الصورة فقط بل إن هناك
أيضا ضغط الصورة وهى عبارة عن جمموعة من اخلواريزمات اليت تضغط الصورة حبيث أتخذ
أقل مساحة ختزينية ممكنة ألن الصور كما نعلم حتتاج مساحات ختزينية كبرية .هناك أيضا
تقنيات أو خواريزمات تقسيم الصورة والتعرف على حمتوايهتا ،وهذا أيخذان إىل موضوع
الرؤية ابحلاسب والذي يعترب من املوضوعات النشطة حبثيا وتستخدم يف تطبيقات
الروبوتيات.
لذلك سنتوقف عند هذا احلد يف احلديث عن أساسيات املعاجلة الرقمية للصور اتركني
املوضوع ملن يريد االستزادة للرجوع إىل املراجع العديدة.
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قاموس الرتمجة اإلجنليزية إىل العربية
املصطلح اإلجنليزى

الرتمجة العربية
اجملمع :عنصر لتجميع إشارتى دخل ويعطى إشارة خرج واحدة ويستخدم ىف
بناء األنظمة الرقمية.

خواريزم :جمموعة من اخلطوات الىت ال لبس فيها حلل مشكلة معينة ،ابلذات
عن طريق احلاسب.

A
Adder

Algorithm

التزييف :أو االستعارة ،ويقصد هبا ظهور بعض الرتددات بقيم غري قيمتها احلقيقية ،فنرى Aliasing

الرتددات العالية بقيم منخفضة ،وهذه مشكلة كبرية تظهر عند التحويل من الصورة االنسيابية
إىل الرقمية حتت ظروف معينة.

تناظرى :أو متاثلى أو انسياىب ،مبعىن أن اإلشارة أو املتغري ينساب بني قيمتيه العظمى Analog

والصغرى ،أى ميكن أن أيخذ ماالهناية من القيم بني قيمتيه العظمى والصغرى.

مرشح تناظرى أو انسياىب أو متاثلى :كل من دخله وخرجه عبارة عن إشارة تناظرية ،كما أنه Analog Filter

مصمم ابستخدام مكوانت إلكرتونية تناظرية مثل املقاومات واملكثفات.

مرشح مضاد للتزيف :يوضع ىف بداية أى نظام رقمى للحد من ترددات اإلشارة التناظرية.

Antialiasing filter

غري دورى :إشارة ليس هلا منط تكرارى اثبت.

Aperiodic

إنضمامى :أى عملية تكون انضمامية عندما ال تتأثر بضم عناصرها )Associative ،(x+y)+z=x+(y+z
ولذلك فعملية اجلمع إنضمامية.
إمخاد :أو إحباط اإلشارة  ،حيث يكون ىف هذه احلالة مقدار إشارة اخلرج من النظام أقل من Attenuation

مقدار إشارة الدخل  ،ويعرب عن ذلك عادة ابلديسبل الذى هو  20مضروبة ىف لوغاريتم نسبة
مقدار اخلرج على مقدار الدخل ،وابلطبع ستكون سالبة.

عرض اجملال :اجملال الرتددى بني أكرب تردد وأقل تردد يسمح يسمح أى مكرب له ابملرور.

B
Band width

اخلانة الثنائية :وسنستخدم اللفظ بت للداللة عليها .وهى اخلانة الىت تستوعب صفر أو Bit

واحد.

أتثري الصندقة :حيث تظهر الصورة كمجموعة من الصناديق املرصوصة مثل لوحة الشطرنج Blocking effect

وهذا عيب ىف املقدرة التحليلية أو حتديدية الصورة وميكن التخلص منه.

الضبابية :تكون الصورة كما لو كانت مأخوذة ىف وسط ضباىب.

Blurring

برتورث :نوع من املرشحات يتميز ابلتغري االنسياىب ملنحىن االستجابة الرتددية ىف كل من جمال Butterworth

املرور وجمال الوقف للمرشح  .أى أنه ال توجد متوجات ملنحىن االستجابة ىف أى من اجملالني.
وهو منسوب إلسم أحد العلماء.

عازل :أو فاصل ،دائرة تفصل بني املصدر واحلمل جلعلهما متناسبني فال حيدث
أتثري على شكل أو مقدار اإلشارة .
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C

سبىب :أو معقول ،أو نظام قابل للبناء ومنها األنظمة الىت يعتمد خرجها احلاىل Causal

على الدخل احلاىل والسابق فقط وال يعتمد على دخل قادم أو اتىل.

الساعة :أو نبضات الساعة ،أو نبضات التزامن ،وهى نبضات تستخدم للحفاظ Clock

على تزامن أو توافق النظام الرقمى.

تشفري :التعبري عن أصل أى شىء بشفرة أو كود خمتلف.

Coding

تبادل :العملية التبادلية هى العملية الىت حينما جترى على طرفني ،ال يهم ترتيب Commutative

الطرفني ،مثل  ،x+y=y+xفعملية اجلمع عملية تبادلية.

مركب :املتغري املركب يتكون من جزأين ،جزء حقيقى وآخر ختيلى.

االلتفاف :أو اجملموع االلتفاىف  ،وهى من العمليات املهمة على التتابعات.
تردد القطع :وهو الرتدد الذى تنزل عنده قدرة املرشح إىل النصف.

العشرة سنوات :ىف جمال الرتددات تعىن تضاعف الرتدد عشرة مرات.

التقسيم ىف نطاق الرتدد :أحد طرق حساب حتويل فورير السريع.

التقسيم ىف نطاق الزمن :أحد طرق حساب حتويل فورير السريع.

أتخري :أو أتجيل  ،وهو دائرة تؤجل أو تؤخر اإلشارة مبقدار نبضة ساعة.
املعادلة الفرقية :تناظر املعادلة التفاضلية ىف النظم املستمرة.

Complex
Convolution
Cutoff frequency

D
Decade
Decimation in
frequency
Decimation in time
Delay
Difference equation

حتويل فورير املتفاصل :أو املعينن أو املقطع ،وهو يناظر حتويل فورير املستمر Discrete Fourier
transform

ولكنه جيرى على اإلشارات الىت ىف صورة تتابعات أو عينات.

إشارة متفاصلة زمنيا :معرفة عند أزمنة حمددة فقط ،وغري معرفة بني هذه األزمنة Discrete time signal

أو الفواصل.

توزيعى :إجراء أى عملية على متغريين جمموعني مع متغري اثلث يكاىفء إجراء Distributive

العملية على كل من املتغريين ومجع النتيجة  x(y+z)=xy+xzفعملية الضرب
توزيعية.

E

مرشح القطع الناقص .نوع من املرشحات االنسيابية أو الرقمية يتميز بتموجات Elliptic filter

ىف كل من جماىل املرور والقطع.

خمتفى :أو خىبء ،والنظام اخلىبء هو النظام الذى يؤدى كل وظائفه دون أن يراه embedded

املستخدم وغالبا ما حيتوى هذا النظام أحد املعاجلات ،مثل نظام التحكم ىف
املصعد مثال.
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حتسني :أو تعزيز.

Enhancement

F

حتويل فورير السريع :خواريزم حلساب حتويل فورير لتتابع من عينات اإلشارة ىف Fast Fourier Transform

أقل زمن ممكن.

مرشح :نظام (رقمي أو تناظرى) تكون له خاصية االختيار الرتددي حبيث

Filter

يسمح مبرور بعض هذه الرتددات وحيبط أو مينع الرتددات األخرى.

أرقام النقطة العائمة :أو األرقام احلقيقية ،وهى األرقام الىت حتتوى على

Floating point numbers

النقطة العشرية ،أو هى األرقام الىت ميكن أن حتتوى كسور.
خريطة تدفق :أو خمطط سري ،وهو رسم ختطيطى يبني تتابع عمليات حل أى Flow chart
مشكلة من البداية إىل النهاية.
تتابع فورير :هو وسيلة لتحليل أى دالة أو إشارة دورية إىل مركبات الهنائية من Fourier series
املوجات اجليبية البسيطة ذات املقادير املختلفة.

حتويل فورير :هو وسيلة لتحليل أى دالة أو إشارة غري دورية إىل مركباهتا الرتددية Fourier transform
من املوجات اجليبية البسيطة ذات املقادير املختلفة .بذلك يتم نقل الدالة من
النطاق الزمىن إىل النطاق الرتددى.
احتكاكى :الصوت االحتكاكى هو الصوت الذى ينتج من دفع اهلواء عرب قنوات Fricative
يتم تضيقها ىف نظام النطق عن طريق وضع اثنني من السدادات فوق بعضهما
مثل الشفة السفلى واألسنان األمامية العليا .مثال ذلك الصوت "ف".
النطاق الرتددى :نطاق يتم فيه متثيل مقدار اإلشارة كدالة ىف الرتدد.

االستجابة الرتددية :استجابة النظام (مرشح أو مكرب) جلميع الرتددات.
فتحة املزمار :الفتحة بني األحبال الصوتية.

Frequency domain
Frequency response
G
glottis

مستوى الرمادية :يتم متثيل مستوى الرمادية لبكسالت الصورة بعدد من البتاتGray level ،

حبيث إذا كانت هذه البتات تساوى أصفار ،فإن ذلك ميثل أقصى مستوى
للبكسل ،وليكن األسود مثال .وإذا كانت كل هذه البتات تساوى وحايد فإن
ذلك ميثل املستوى األقصى الثاىن وهو األبيض ،وأحياان يتم عكس ذلك.

H

املدرج اإلحصائى :متثيل دقيق لتوزيع البياانت الرقمية .مثال ابلنسبة للصورة Histogram

الرقمية ،ميثل اهلستوجرام عدد البكسالت الواقعة ىف كل مستوى من املستوايت
الرمادية ،ويتم رسم ذلك ىف صورة أعمدة رأسية.
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متجانس :يعتمد معىن الكلمةعلى السياق املستخدمة فيه ،ولكنها على وجه Homogeneous

العموم تعىن إحتواء نفس املكوانت .ىف النظم الرقمية تعىن أن أي تغري يف مقدار
إشارة الدخل للنظام يقابلها تغري بنفس املقدار يف خرج النظام.

I
صورة :متثيل لدالة ثنائية األبعاد ىف النطاق املساحى  xو  ،yحيث ميثل مقدار Image
الدالة عند أى نقطة ( )x,yمستوى الرمادية هلذه النقطة.
دالة االندفاع :أو الصدمة وهى معرفة عند الزمن صفر فقط .وهى دالة ذات Impulse function
مقدار عاىل جدا (غري حمدد عادة) حتدث ىف زمن قليل جدا (صفر تقريبا).

استجابة الصدمة :أو استجابة الدفعة أو استجابة العينة الواحدة (ىف النظم Impulse Response
الرقمية) ،وهى خرج النظام عندما يكون دخله هذه الصدمة.
رقم صحيح :ال حيتوى كسور ،على العكس من أرقام النقطة العائمة (احلقيقية)Integer .
الشدة :أحد اخلواص املقاسة للقوة ،أو اإلضاءة ،أو اجملال املغناطيسى مثال.

Intensity

حتويل البالس العكسى :حتويل دالة من النطاق الرتددى املركب إىل النطاق Inverse Laplace
transform

الزمىن .يشبه حتويل فورير العكسى.

Inverse Fourier
حتويل فورير العكسى :حتويل دالة من النطاق الرتددى إىل النطاق الزمىن.
transform
حتويل  zالعكسى :حتويل دالة من النطاق الرتددى املركب إىل النطاق الزمىن Inverse z transform

املتفاصل أو املتقطع.

حتويل البالس :حتويل دالة من النطاق الزمىن إىل النطاق الرتددى املركب.

L
Laplace transform

الثبات اإلزاحى اخلطى :استجابة النظام ألى دخل مزاح زمنيا يكون هو نفس Linear shift invariant
استجابة النظام للدخل مزاحة زمنيا بنفس املقدار .ىف النطم الرقمية تكون اإلزاحة
مقدرة بعدد العينات.
الثبات الزمىن اخلطى :استجابة النظام ألى دخل مزاح زمنيا يكون هو نفس Linear time invariant
استجابة النظام للدخل مزاحة زمنيا بنفس املقدار.

M

التعديل :ىف االتصاالت يتم تعديل خاصية أو أكثر ألحد اإلشارات الرتددية Modulation

(تسمى اإلشارة احلاملة) عن طريق موجة التعديل احلاملة للمعلومات املراد
إرساهلا .مثال ذلك تعديل املقدار ،والرتدد ،والطور ،وغري ذلك.

منذجة :إجياد عالقة (رايضية أو إحصائية) بني دخل أى نظام وخرجه .والكلمة modeling

تعتمد على السياق بدرجة كبرية.
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يقل براتبة :أو ابنتظام ،مثل الدالة األسية املتناقصة.

Monotonically
decreasing

N
أنفى :متعلق ابألنف ،أو ابلتجويف األنفى .األصوات األنفية هى األصوات الىت Nasal
خترج كليا أو جزئيا عرب التجويف األنفى .مثل "م" ىف اللغة العربية.
Noise
الضوضاء :إضافات غري مرغوب فيها على الدالة أو اإلشارة األساسية.

غري تكرارى :أو غري عودى .يعترب النظام غري تكرارى إذا كان خرجه احلاىل Nonrecursive
يعتمد على الدخل احلاىل فقط وال يعتمد على اخلرج السابق.
O

املكرب التشغيلى :أو مكرب العمليات ،وهو مكرب عام مناسب جلميع أغراض Operational Amplifier

التكبري ،وهو مكرب له دخالن وخرج واحد ،وخرجه يساوى حاصل ضرب معامل
تكبري عاىل جدا ىف الفرق بني هذين الدخلني.

P

مفكوك الكسور اجلزيئية :حتليل أى دالة كسرية (البسط واملقام كل منهما عبارة Partial fraction
expansion

عن كثرية حدود) إىل كثرية حدود ،وواحد أو أكثر من الكسور الىت تكون
مقاماهتا ىف صورة مبسطة (كثرية حدود من الدرجة األوىل أو الثانية) ،وهو أحد
الطرق املستخدمة ىف حساب حتويل  zالعكسى.
جمال املرور :جمال الرتددات الىت يسمح املرشح مبرورها.

Passband

منوزج :النموذج هو االنتظام ىف الشكل ،أو ىف التصميم ،وعادة يتكون النموذج Pattern

من عناصر متكررة ،وابلطبع سيعتمد التعريف الدقيق للكلمة على السياق
املستخدمة فيه.
الزمن الدورى :الزمن بني نقطتني متشاهبتني على أى دالة دورية.

Period

الرتدد األساسى :هى أحد اخلواص للدوال أو اإلشارات املتكررة مثل إشارة Pitch

الصوت.

عنصر صورة :أو بكسل ،ميثل شدة إضاءة نقطة من نقاط الصورة ،وهذه Pixel

اإلضاءة قد تكون رمادية أو ملونة .مساحة هذه النقطة متثل حتديدية الصورة.
وهى أصغر وحدة ميكن التعامل معها ىف مساحة الصورة.

إنفجارى :حتدث األصوات االنفجارية نتيجة املنع الكامل لتدفق اهلواء ىف جزء Plosive

من الفم.

القطىب :احملاور القطبية تعرب عن املتجه مبقدار وزاوية.

Polar

القطب :قيمة للمتغري ( )zىف األزمنة املتفاصلة ،أو املتغري ( )Sىف األزمنة Pole

املستمرة ،تؤول عندها الدالة إىل املاالهناية.
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كثرية حدود :تعبري رايضى يتكون من متغريات ومعامالت ،ويشتمل فقط على polynomial

عمليات اجلمع ،والطرح ،والضرب ،والقوى األسية املوجبة فقط للمتغريات.

االحتمال :مقياس إلمكانية وقوع حدث معني .ترتاوح قيمته بني الصفر والواحدProbability ،

حيث الصفر يعىن استحالة وقوع احلدث ،والواحد يعىن أتكيد وقوع هذا احلدث.

دالة كثافة االحتمال :دالة ملتغري عشوائى مستمر ،تكاملها ىف أى مدى معني Probability density
function

يعطى إحتمال أن قيمة هذا املتغري ستكون ىف هذا املدى.

معاجل أو مشغل :وحدة معاجلة مركزية على شرحية واحدة ،مثل البنتيوم .4

Processor

مرشح أوىل :أو مرشح منوذج ،يكون ىف الغالب مرشح منفذ للرتددات املنخفضةPrototype filter ،

حيث ميكن بعالقات معينة استنتاج العديد من مناذج املرشحات األخرى مثل
املرشحات املنفذة للرتددات العالية ،واملنفذة ،واملانعة جملال معني من الرتددات.

Q
التكميم :حصر مقدار اإلشارة (املتغري) ىف مستوايت حمددة حبيث ال توجد أى Quantization
قيمة لإلشارة (املتغري) بني أى مستويني.
دالة املطلع :دالة تتزايد خطيا مع الزمن بدأ من الصفر.

عشوائى:

R

Ramp function
Random

املعاجلة ىف الزمن احلقيقى :نظم املعاجلة ىف الزمن احلقيقى حتصل على الدخلReal time processing ،

وتقوم مبعاجلته ،وإعطاء النتيجة بسرعة أو ىف زمن مناسب لبيئة التعامل مع هذا
النظام.

مرشح إعادة البناء :ىف العادة يستخدم إلعادة بناء اإلشارة التماثلية الناجتة من Reconstruction filter

خرج أى نظام رقمى .عادة يسمى مرشح التنعيم.

تكراري :النظام التكرارى هو الذى يعتمد خرجه احلاىل على الدخل احلاىل Recursive

والسابق وعلى اخلرج السابق أيضا.

منطقة التقارب :هى منطقة تواجد حتويل  Sأو حتويل .Z

إختصارات لأللوان األساسية :األمحر  ،واألخضر  ،واألزرق.

Region of convergence
RGB

املقدرة التحليلية :أو التحديدية ،وهى مقدرة النظام على التمييز بني املستوايت Resolution

املختلفة للدخل.

االستجابة :خرج أى نظام عند تغذيته بدخل معني.

Response

S

العينة :أو أخذ العينة أو العيننة ،وهى متثل قيمة أى دالة عند حلظة زمنية معينةSample .
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العيننة واملسك :أو العيننة والتثبيت ،وهى دائرة تقرأ عينة من الدخل وتثبتها Sample and Hold

لفرتة زمنية معينة إىل أن يتم حتويل مقدار هذه العينة إىل صورته الرقمية.

تتابع :أى إشارة رقمية يتم التعبري عنها بتتابع من العينات.

Sequence

مرشحات احلدة أو اإلظهار :مرشحات تعمل على تعزيز احلواف املوجودة ىف Sharpening filter

الصورة.

الثبات اإلزاحى :أي إزاحة زمنية يف تتابع الدخل يقابلها إزاحة زمنية يف
اخلرج بنفس املقدار.

Shift invariant

مرشح تنعيم :مرشح يستخدم عادة ىف املراحل األخرية من النظم الرقمية جلعل Smoothing filter

اخلرج التناظرى أكثر نعومة.

النطاق املساحى :أو احليزى أو الفضائى ،وهو نطاق التعبري عن الصورة ىف
بعدين تراه العني وتستطيع متييزه.

الطيف :وهو احملتوى الرتددى لإلشارة.

Spatial domain

Spectrum

Successive
التقريب املتتاىل :أحد طرق التحويل من تناظرى إىل رقمى.
approximation
نظرية التجميع :تنص هذه النظرية على أن استجابة أى نظام خطى جملموعة Superposition theory

من الدخول تساوى جمموع استجاابت هذا النظام لكل دخل على حده.

استجابة اخلطوة :هى استجابة أى نظام عندما يكون خرجه هو دالة اخلطوة.
جمال الوقف :أو جمال الرتددات الىت مينعها املرشح من املرور.

دالة النظام :أو دالة االنتقال معربا عنها ىف النطاق .z

النطاق الزمىن :نطاق ميثل فيه مقدار اإلشارة كدالة ىف الزمن.

دالة العبور :حتدد عالقة خرج النظام بدخله.

Step response
Stopband
System function

T
Time domain
Transfer function

جمال االنتقال :جمال الرتددات بني جماىل املرور والوقف ألى مرشح.

اإلطالق :أو القدح أو البدأ ،نبضة تعطى لبدأ تشغيل النظام.

Transition band
Trigger

جدول احلقيقة :يعطى خرج النظام الرقمى املقابل جلميع االحتماالت املمكنة Truth table
للدخل الرقمى.

U
فوق صوتى :إشارة صوتية ترددها يبدأ من  20كيلوهرتز ويصل إىل عشرين Ultrasound
ميجاهرتز.
التوزيع املنتظم :هو التوزيع الذى يكون فيه االحتمال اثبت على كل املدىUniform .
Distribution
لذلك يسمى أحياان ابلتوزيع املستطيل.
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دالة اخلطوة الواحدة :دالة معرفة (عادة تساوى واحد) عند الصفر وكل القيم Unit step
األكرب من الصفر.
unvoiced
غري جهورى :أصوات خترج بدون اهتزاز األحبال الصوتية ،مثل "ش".
V

التحقق من:

Verification

جهورى :له صوت نتيجة اهتزاز األحبال الصوتية مثل "ب" و "م".

Voiced

X
Y

حتويل  :zيكاىفء حتويل البالس للنظم املستمرة أو التناظرية.

احلشو أبصفار :إضافة إطار من البكسالت للصورة كله حيتوى أصفارا.
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Z
Z transform
Zero padding

