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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : EE 4151 كهر  4151الرقم والرمز   : 

 Course: Communication Electronics الكرتونيات االتصاالتاسم املقرر     : 

 Credits            : 3(3,1,0)   ( 0 ، 1،  3) 3الوحدات الدراسية:  

 كهر  3200،  كهر  3171متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 3171, EE 3200 

Co-requisite    : 

 Level               :  9 or10  Electives (3) : التاسع أو العاشر  املستوى     

ألنظمررررة االتصرررراالت التماثليررررة، تصررررميم املازجررررات، املبرررردالت، مكررررربات الرررررتدد الراديرررروي والرررررتدد  اجملموعررررات والقوالررررب الوظيفيررررة
ملخطررط الصررندوقي ملسررتقبالت التلفزيررون وحيررد اللررون، تصررميم الوسررطي، كاشررفات التعررديل السررعوي، مميررزات التعررديل الرررتددي، ا

و متحكمرررررات الررررررتدد  والعموديرررررةمكرررررربات الررررررتدد الوسرررررطي للفيرررررديو، مكرررررربات الفيرررررديو، املفرقرررررات املتزامنرررررة، املذبرررررذبات األفقيرررررة 
صرندوقي ألنظمرة االتصراالت األوتوماتيكي، املخطرط الصرندوقي ملسرتقبالت التلفزيرون امللرون، متثيرل األلروان ومعاجلتهرا. املخطرط ال

الرقمية: تعديل سعة النبضة، تعديل عرض النبضة، تعديل موقع النبضة، تعديل النبضة املرمز، تصميم حموالت اإلشرارات التماثليرة 
، ودوائرررر املوقترررات. تصرررميم الررردوائر باسرررتخدام مذبرررذات اجلهرررد املرررتحكم هبرررا والضاربات.تصرررميم ةإىل رقميرررة والرقميرررة إىل التماثليررر

مرسرررالت وكاشرررفات تعرررديل سرررعة النبضرررة، تعرررديل عررررض النبضرررة، تعرررديل موقرررع النبضرررة، تعرررديل النبضرررة املرمرررز. الررردوائر اخلاصرررة 
 املستعملة لتعديل اإلزاحة الطور مفتاحيا.

Functional blocks of analog communication systems, design of mixers, converters, RF and IF 

amplifiers, AM detectors, and FM discriminators. Functional blocks of monochrome TV 

receivers. Design of video IF amplifiers, video amplifiers, sync. separators, horizontal and 

vertical oscillators and AFC. Functional blocks of color TV receivers. Color signal 

representation and processing.  Functional blocks of digital communication systems: PAM, 

PWM, PPM and PCM. Design of S/H circuits, A/D and D/A converters, and timing (clock 

generator) circuits. Circuit design using PLL, VCO and multipliers. Design of PAM, PPM, 

PWM and PCM transmitters and detectors. Special circuits for phase shift keying.  
  Text Books  الكتب المقررة:

William Stanely and John Jeffords, "Electronic Communications; Principles and Systems", 

Thomsom Learning, Last Edition. 

 References : المراجع
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