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  غازى حسن جزاع الشمرى  اســم الباحـث
ضغط اإلشارة الرقمية الصوتية باستخدام أسلوب التكويد   عـنـوان البحث

  الطيفى المتغير
  األمانة العامة للقوات المسلحة المصرية  ــــةالجــه

  الفنية العسكرية  كـلـيـــــة
  االتصاالت  قـســــــم

  )م١٩٩٨(الماجستير   ـدرجــــةالـ
  

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

يعتبر مجال معالجة األصوات إلكترونيا باستخدام الحواسب اآللية من 
أخصب المجاالت البحثية الحالية، لما يمثله هذا المجال من أهمية فى التعامل 
مع الحواسب كالميا بدون المرور على لوحة المفاتيح، وخصوصا ألنواع 

واسب اليدوية اآللية المستقبلية، التى سوف تكون فى حجم ساعة اليد، الح
ويرتديها المستخدم فى معصمه، ويتم التعامل معها كالميا، وهذا النوع من 

فضائى، فيمكن / الحواسب اآللية يكون مدمج مع تليفون يدوى خلوى
للمستخدم ببضعة كلمات فتح االتصال مع شبكات المعلومات المختلفة مثل 

، ثم طلب المعلومة كالميا، ويقوم الحاسب بإعطائه المعلومة "االنترنت"
، وأيضا مجال تأمين الدخول على شبكات الحواسب، أو المناطق !!ياصوت

  .المحظورة باستخدام البصمة الصوتية لألشخاص المصرح لهم بالدخول
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  منهج الدراسة
لية إلى إشارة تناول أحد األساليب المستخدمة فى تحويل اإلشارة التماث

 وتتعرض له بالنقد  (Adaptive Transform Coding, ATC)رقمية ويسمى 
والتحليل لمساوئه، وهى شدة التعقيد وبالتالى زيادة التكلفة، مع عدم وجود 
مقابل معقول فى المستوى الفنى لإلشارات الصوتية المسترجعة، حيث تالحظ 

ترجعة، ويستلزم منتظمة مصاحب لإلشارات المس" تكات"وجود صوت 
  .تعقيدات أخرى إضافية للتخلص منه

  
  استنتاجات الدراسة

تقترح هذه الدراسة استخدام بعض التعديالت على هذا األسلوب 
بغرض تبسيط األسلوب مما يؤدى إلى رخص ثمنه، مع التخلص بشكل كبير 

  :المصاحب لإلشارة المسترجعة ، وهذين األسلوبين هما" التكات"من صوت 
1- Sub Band Transform Coding (SBTC). 
2- Adaptive Sub Band Transform Coding (ASBTC). 

تقترح هذه الدراسة نموذج رياضى لكال األسلوبين، ثم تناولت التحليل 
الرياضى لهذا النموذج، مع استنباط جميع المعادالت الرياضية الالزمة 

ى على لعمله، وبعد ذلك تستعرض برنامج محاكاة لهذا النموذج الرياض
الحاسب اآللى لدراسة مدى نجاح هذا النموذج فى تبسيط األسلوب المستخدم، 
مع زيادة كفاءة األداء، وكانت نتيجة الدراسة مشجعة على بعض العينات 
الصوتية التى استخدمت فى هذه الدراسة، حيث تم التخلص نهائيا من سلبيات 

  .النظام السابق، مع سهولة التصميم والتنفيذ
  
  


