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 2018-2017إمتحانات نهاٌة الفصل للعام 

 2016/2015ICTالدفعة  السادسالفصل  الثالثةالسنة 

  نظم اإلتصاالت :المقرر 
  

 اتساع 3:                       الزمن           م              22/5/2018   : التاريخ 
 

 2017-2016إمتحانات منتصف الفصل للعام 

 2017/2016CSالدفعة األول الفصل األولى السنة 

 : المقرر 
  

 ساعة:                        الزمن           م              11/2016/  : التاريخ 
 

 

 ......................انرقى .............................................................................. اإلسى 

 أجب عن جميع األسئلة
 *صفحات 4 ورقة اإلمتحان تشتمل علي*

 ( درجة70)الدرجة الكاملة 

 ( درجة16)السؤال األول 

 فً قناة نظرٌة عدٌمة الضجٌج ، أحسب معدل النقل األقصى إذا كان النظام (BW = 4 KHz)إفترض أننا بصدد نقل الصوت البشري . 1

 ؟ ( درجات3) مستوى رقمً لإلشارة 64المستخدم ٌسمح بعدد 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  511أعاله إذا كانت القناة ذات ضجٌج بافتراض أن نسبة اإلشارة إلى الضجٌج تساوي  (1)أحسب معدل النقل للصوت البشري فً . 2

 ؟ ( درجات3)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  :( درجات10)أكمل ما يأتي باإلجابات الصحيحة  . 3

 ..................................................................................... تساوي MHz 1الفترة الزمنٌة إلشارة ترددها  (1)

 ................................................................................ هو nanosecond 1التردد إلشارة فترتها الزمٌة  (2)

 درجة............................. إذا كانت هنالك إشارة مزاحة بمقدار ربع دورة عن نقطة األصل فإن زاوٌة طورها تساوي  (3)

 ................................................ ٌساوي GHz 30 واألدنى GHz 50 إلشارة ترددها األعلى BWنطاق الترددات  (4)

 ....................... فإن ترددها األعلى ٌساوي KHz 100 ٌساوي KHz 340إذا كان نطاق الترددات إلشارة ترددها األدنى  (5)

 ...................................MHzوٌنتهً فً ......................... MHz ٌبدأ بـ FMنطاق الترددات المخصص لرادٌو  (6)

 ....................................KHzوٌنتهً فً .......................... KHz ٌبدأ بـ AMنطاق الترددات المخصص لرادٌو  (7)

 ............................................... خانات ثنائٌة فإننا نحتاج إلى إشارة رقمٌة ذات مستوٌات عددها ٌساوي 8إلرسال (8)
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 ( درجة24)السؤال الثاني 

 ( درجة15 ) (نعم)أو  (ال)أجب ب. 1

 (..................) َؼٍُ َقم اإلشارج انرقًُح تذوٌ تحىَرها baseband transmissionانُقم فٍ انًذي األساسٍ (  1)

 (..................) فٍ انًذي األساسٍ َتُاسة غردَا يغ ػرض انُطاق انًتىفر bit rateيؼذل انُقم انرقًٍ  (2)

 (..................) َؼٍُ استخذاو انتحىَر broadband transmissionانُقم فٍ انًذي انؼرَط  (3)

 )..................(َقم انًؼهىياخ يٍ انحاسىب انشخصٍ ػثر يىدو تقهُذٌ َؼتثر َقم فٍ انًذي األساسٍ  (4)

 (..................) هى َقصاٌ فٍ تردد اإلشارج وًَكٍ تالفُه تسَادج ػرض انُطاق attenuationانعؼف  (5)

 (..................) َُشأ تسسة إختالف سرػاخ يركثاخ اإلشارج وأزياٌ وصىنها distortionاالَحراف  (6)

 (..................) َُشأ تسثة انطاقح انحرارَح انًُثؼثح يٍ األجهسج انًجاورج thermal noiseانعجُج انحرارٌ  (7)

 )..................(َسثح اإلشارج إنً انعجُج فٍ قُاج ػذًَح انعجُج تساوٌ يا الَهاَح  (8)

 (..................) نقُاج يؼُُح َتأثر تجىدج تهك انقُاج ويؼذل انعجُج فُها bit rateيؼذل انُقم  (9)

 (..................) َكىٌ سانة انقًُح فٍ حانح كسة انقذرج وتكثُر اإلشارج decibel (dB)انذَسُثُم  (10)

 َؼتًذ ػهً حجى transmission time َؼتًذ ػهً انًسافح وسرػح اإلشارج تًُُا زيٍ انُقم propagation delayزيٍ اإلَتقال  (11)

 (..................)انرسانح 

 (..................) اإلشاراخ انًذيىجح نها تردداخ يختهفح TDMفٍ انذيج تتقسُى انسيٍ  (12)

 )..................(analogue systems يُاسة نألَظًح انتًاثهُح TDMانذيج تتقسُى انسيٍ  (13)

 أَه َهذر ػرض انُطاق وَتطهة ػرض َطاق إظافٍ نًُغ تذاخم انقُىاخ FDMيٍ ػُىب انذيج تتقسُى انتردد  (14)

)..................( 

 (..................) َتى َقم َطاقٍ انتردد األػهً و األدًَ AM-SSBفٍ انُقم يٍ انُىع  (15)

 

 ( درجات9) (ب)أمام ما يناسبها من القائمة  (أ)ضع حروف القائمة . 2

 )ب)القائمة  (أ)القائمة 

A S(t) = [m(t) + A]cos(2πft +φ) Wireless Line-of-sight System  

B Signaling System No. 7 (SS7)  1544 قناة و له معدل نقل 24ٌحتوي على Kbps  

C  معٌارISDN BRI  إشارة تعدٌل الطورPM  

D TE1 & TE2  إشارة تعدٌل الترددFM  

E S(t) =  A.cos(2πft +km(t)dt)  وسائط نقل موجهةGuided Transmission Media  

F Satellite System  إشارة تعدٌل السعةAM  

G UTP & STP  األجهزة الطرفٌة فً نظامISDN  

I S(t) =  A.cos(2πft +kƒm(t)dt)  192 قنوات و له معدل نقل 3ٌحتوي على Kbps  

H  معٌارISDN PRI  التحكم والتأشٌر فً شبكة الهاتف التبدٌلٌة العامةPSTN  
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 ( درجة12)السؤال الثالث 

 :ضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحٌحة 

 :أول معٌار تم إستخدامه للشبكات الواسعة التبدٌلٌة هو . 1

a. X.25   b. ATM   c. ISDN   d. Frame Relay 

 :معٌار الشبكات الواسعة التبدٌلٌة الذي ٌسمح بالنقل اإلنفجاري للبٌانات هو . 2

a. X.25    b. ATM   c. ISDN   d. Frame Relay 

 :لشبكات الواسعة الذي ٌسمح بتشارك خدمة اإلنترنت من خالل رابط فٌزٌائً وحٌد هوبروتوكوال. 3

a. PPP   b. PPPoE  c. X.25   d. None of the above 

 : هو T-1معدل النقل لنظام الهاتف القٌاسً . 4

a. 1.544 Kbps   b. 44.736 Kbps  c. 1.544 Mbps  d. 44.736 Mbps 

 : هو T-3معدل النقل لنظام الهاتف القٌاسً . 5

a. 1.544 Kbps   b. 44.736 Kbps  c. 1.544 Mbps  d. 44.736 Mbps 

 : هً (SS7) 7الوحدة التً تقوم ببدء المحادثات وإنهاءها فً نظام التأشٌر رقم . 6

a. SSP   b. STP   c. SCP   d. None of the above 

 : هً (SS7) 7الوحدة التً توفر معلومات للمعالجات المتقدة للمحادثات فً نظام التأشٌر رقم . 7

a. SSP   b. STP   c. SCP   d. None of the above 

 : كاآلتً BWm وعرض نطاق الوسط الناقل BWsفً حالة دمج اإلشارات عن طرٌق تقسٌم التردد تكون العالقة بٌن عرض نطاق اإلشارة . 8

a. BWm= BWs  b. BWm< BWs  c. BWm> BWs  d. None of the above 

 :نظام التحوٌر األكثر تعرضا للضجٌج هو . 9

a. AM   b. FM   c. ASK   d. both (a) and (c) 

 :نظام التحوٌر األكثر استهالكا لعرض النطاق هو . 10

a. AM   b. FM   c. ASK   d. both (a) and (c) 

 : أضعاف قدرة اإلشارة الداخلة فٌه علٌه ٌكون كسب القدرة هو 10 تساوي Amplifierإذا كانت قدرة اإلشارة الخارجة من مضاعف . 11

a. 1   b. 10   c. 100   d. 1000 

 أضعاف قدرة اإلشارة الداخلة فٌه علٌه ٌكون كسب القدرة 10 تساوي Amplifierإذا كانت قدرة اإلشارة الخارجة من مضاعف . 12

 :هو dBبالدٌسٌبٌل 

a. 1   b. 10   c. 100   d. 1000 
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 ( درجة18)السؤال الرابع 

فً آن واحد ، أرسم المخطط PSK وتحوٌر تبدٌل إزاحة الطور ASK هو عبارة عن تحوٌر تبدٌل إزاحة السعة QAMتحوٌر السعة الرباعً . 1

و أربعة زواٌا طور لإلشارة الجٌبٌة الناقلة volt 20 و volt 10 عند استخدام قٌمتٌن للسعة QAMلتحوٌر Constellation Diagramالكوكبً َ

(sin2πft): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 :أعاله واإلشارات الجٌبٌة الناقلة المقابلة لكل توافق ثنائً  (1)وضح فً الجدول أدناه قٌم الزواٌا التً استخدمتها فً المخطط الكوكبً فً . 2

Carrier Signal Phase Angle Amplitude Binary Sequence 

10sin(2πft) 0 10 000 

  20 001 

  10 010 

  20 011 

  10 100 

  20 101 

  10 110 

  20 111 

 

 

 :أعاله فً حالة نقل سلسلة المعلومة الثنائٌة التالٌة  (1) المذكور فً QAMأرسم مخطط تقرٌبً لإلشارة الجٌبٌة المعدلة بنظام . 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good Luck 
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