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مقدمة في االشارات واالنظمة
 تعتبر معالجة اإلشارة من العلوم األساسية التي نعتمد عليها في مجاالت تطبيقية عدة،امليكاترونكس واالتصاالت وااللكترونيات والهندسة الطبية.
-

-

تعد الرياضيات لغة الطبيعة والعلم ألنها تعبر بدقة وفق نموذج رياض ي (تابع) عن سلوك
العناصر أو تعبرعن ظاهرة فيزيائية ما.
هذه التوابع تمثل على شكل اشارات (متغيرة أو مستمرة او ثابته او  ) ...تبعا ملعامل ما يتعلق
بالعنصر نفسه او بالوسط املحيط او بعنصر اخر.
إذا هذه االشارات هي شكل من اشكال التعبير في لغة الرياضيات وهي تمثل االلية التي يمكن
بواسطتها فهم عمل هذه العناصر وااللية التي تتمكن بها هذه العناصر من التواصل او
التكامل مع عناصر أخرى وفق معايير أو شروط جديدة لتنتج شكال تعبيريا اخر بمتغيرات
مختلفة.
بهدف الوصول إلى أنظمة متكاملة قادرة على اجراء مجموعات مختلفة من االعمال في نفس
الوقت وقد ساهم في ذلك صغر حجم الدارات املتكاملة وزيادة سرعة العمل ووجود
معالجات خاصة تماما بمعالجة االشارات واالنظمة.
2
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اسس وتعاريف

اإلشارات وتصنيفها

 -1اإلشارة املستمرة بالقيمة والزمن (اإلشارة التشابهية  :)Analoge Signalتعرف اإلشارة التشابهية بأنها اإلشارة ذات التابع املستمر مع الزمن حيث وهذا يعني أن
ً
اإلشارة تأخذ قيما مستمرة وغير متقطعة مع استمرار الزمن .وقد تكون اشارة رقمية او تشابهية وفق االشكال االتية:

Analogue, continuous

Digtal, continuous

 -2اإلشارة املقطعة بالقيمة واملستمرة بالزمن :تنشأ هذه اإلشارة لدى تكميم اإلشارة التشابهية ،حيث يقسم
مجال القيمة الكلي إلى مجاالت فرعية بحيث يأخذ تابع اإلشارة التشابهية قيمة ثابتة من أجل كل قيم اإلشارات
الواقعة ضمن مجال فرعي ما.
 -3اإلشارة املستمرة بالقيمة واملقطعة زمنيا :تنشأ هذه إلشارة لدى أخذ عينات من تابع اإلشارة التشابهية عند لحظات
زمنية  nT0حيث  T0:هي البعد الزمني بين لحظة أخذ عينة والتي تليها ،وحيث إن  nعدد صحيح.

https://manara.edu.sy/
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اسس وتعاريف

اإلشارات وتصنيفها

 -4اإلشارة املقطعة بالزمن والقيمة (اإلشارة الرقمية  :)Digital Signalتنشأ هذه اإلشارة بأخذ عينات ) (samplingمن تابع اإلشارة التشابهية من أجل فترات زمنية
متساوية  ،Tsومن ثم تكميم أو تدوير هذه القيم إلى قيم التكميم املحددة لهذه اإلشارة .يمكن أن تكون مثل هذه اإلشارة الناتجة إشارة خرج ملحول .A/D-C
يمكن تحويل هذه اإلشارة الرقمية متعددة
القيم  Multiple Digital Signalإلى إشارة رقمية ثنائية Binary Digital Signal
باستخدام مرمز ثنائي.
اإلشارات املحددة (املعرفة) وغيراملحددة (غيراملعرفة)

تصنيف آخر لإلشارات:
 -1اإلشارات املحدد قد تكون دورية أو غيردورية :محدودة القيمة عند أية لحظة زمنية وهذا يعني أن أية قيمة عند أية لحظة زمنية تكون قابلة للحساب ألن توابعها
ً
محددة ومعرفة رياضيا وبشكل عام يضم هذا الصنف اإلشارات الدورية وغير الدورية.
مثال اإلشارات الدورية :هي اإلشارات التي تعيد نفسها خالل فاصل زمني محدد  Toوهو ما يدعى بزمن الدور ،توصف رياضيا بالعالقة:
∞𝑠𝑃 𝑡 = σ+
∞; −∞ < 𝑛 < +
𝑛→−∞ 𝑠 𝑡 + 𝑛𝑇0
إشارة دورية مثلثية
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اسس وتعاريف

اإلشارات وتصنيفها

اإلشارات الدورية :يمكن التعبير عن أية إشارة دورية بمجموع لعدد غير منتهي من من االشارات االولية بمطاالت وترددات وصفحات مختلفة فاذا كانت االشارة االولية
جيبيه تسمى هذه املجموعة بالتوافقيات الجيبية أو التجيبية .وقد وصفت هذه التوافقيات وفق سلسة فوريية:
𝑘𝐴  :مطال املدروج أو املركبة (التوافقية) 𝑘.
حيث 𝐴0 :يمثل مطال املركبة املستمرة .
𝑘𝑓𝜋 𝜔𝑘 = 2حيث  𝑓𝑘 = 𝑘.𝑓0تردد املدروج 𝑘 ويكون  𝑓0هو تردد املركبة األساسية.
𝑘𝜑 :صفحة املدروج 𝑘.

∞+

) 𝑘𝜑 𝑓 𝑡 = 𝐴0 +  𝐴𝑘 cos(𝜔𝑘 𝑡 +
∞𝑘→−

مثال اإلشارات املحددة غيرالدورية :وهي اإلشارات املحددة التي ال تحقق مواصفات الدورية سابقة
الذكر وقد توصف بعالقة رياضية واضحة ونستخدم تحويالت فورييه إليجاد مركباتها بشرط
ان تكون محدودة زمنيا.
 -2اإلشارات غيراملحددة (العشوائية) :هي إشارات غير دورية وتعتبر مهمة من وجهة نظر االتصاالت والقياسات.
سميت غير محددة أو عشوائية ألن توابعها الزمنية غير محددة وبالتالي فإنه ال يمكن التنبؤ عن قيمة هذه اإلشارة
عند لحظة زمنية ما .لكن يمكن إعطاء احتمال وقوعها ضمن مجال محدد من القيم بناء على الدراسات
اإلحصائية .يختلف تصنيف هذه اإلشارات حسب توزيع قيمها بين الحدود األعظمية واألصغرية
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اسس وتعاريف

اإلشارات وتصنيفها

 -2اإلشارات غيراملحددة (العشوائية) :مثال عن االشارات الرقمية املحددة والعشوائية
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اسس وتعاريف

اإلشارات وتصنيفها

 -3االشارات السببية وغيرالسببية:
 نقول عن االشارة انها سببية اذا كانت قيمها عند كل الزمن السالبf(t) =0 when t<0
مساوية للصفر أي:

Causal signal

Anti-Causal signal
 نقول عن االشارة انها عكس سببية اذا كانت قيمها عند كل الزمنf(t) =0 when t≥0
املوجب مساوية للصفر أي:
 نقول عن االشارة أنها غير سببية اذا كانت تملك قيما عند كل من الزمن املوجبوالسالب ،قد تملك قيمة أو كثر مساوية للصفر في القسم السالب أو املوجب،

Non-Causal
signal

بمعنى اخراذا ملكت قيمة واحدة غيرصفرية في القسم السالب للزمن
تصبح غيرسببية.
https://manara.edu.sy/
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اسس وتعاريف

اإلشارات وتصنيفها

 -4االشارات الزوجية ( )evenوالفردية (:)Odd
 تعتبر االشارة فردية أذا كانت متناظرة بالنسبة ملحور اإلحداثياتاألفقي أي محور الزمن وتحقق الشرط التالي:

 تعتبر االشارة زوجية أذا كانت متناظرة بالنسبة ملحور اإلحداثياتالشاقولي أي محور املطال وتحقق الشرط التالي:

)f(t) = - f(-t

)f(t) = f(-t

Even signal

Odd signal

تطبيق -- :يمكن تحليل االشارات بشكل عام بحيث تصبح مكونة
من مركبتين اساسيتين مركبة فردية واخرى زوجية وفق االتي:
 -العملية العكسية التي تثبت صحة التحليل الى مركباتفردية واخرى زوجية.
https://manara.edu.sy/
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اسس وتعاريف

اإلشارات وتصنيفها

 -4االشارات الزوجية ( )evenوالفردية (:)Odd

Even signal

Odd signal

تركيب االشارة بجمع املركبتين الفردية والزوجية

تحليل االشارة الى املركبتين الفردية والزوجية
https://manara.edu.sy/
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اإلشارات وتصنيفها

اسس وتعاريف

 -4االشارات الزوجية ( )evenوالفردية (:)Odd
خصائص التوابع الفردية والزوجية:

𝑎

𝑎

𝑡𝑑 𝑡 𝑒𝑓 0 −𝑎 𝑓𝑒 𝑡 𝑑𝑡 = 2

2-
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𝑎

:

−𝑎 𝑓𝑜 𝑡 𝑑𝑡 = 0 1-
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املعاييراو معامالت االشارة
معاييرأو بارامترات اإلشارة (:)norms
•  -1املطال :تقاس االشارة بشدة مطالها او سعتها وهي واحدة بالنسبة لإلشارة املقطعة واملستمرة مع الزمن.
•  -2طاقة االشارة :تمثل الطاقة بواسطة مساحة املنطقة التي يحددها منحى االشارة املعرف بتابع رياض ي ،تعبر عن
∞+
𝑡𝑑 𝑡 −∞ 𝑓 2 = 𝑓𝐸
تغيرات املطال بالنسبة للزمن وتعطى عالقة الطاقة بالقانون االتي:
بتعميم املفهوم من اجل االشارات املركبة والعقدية سيكون:

𝑡𝑑 2

∞+

𝑡 𝑓 ∞− = 𝑓𝐸

مالحظة :الطاقة يجب ان تكون منتهية وهذا يعني ان مطال اشارة الطاقة ينتهي الى الصفر عندما ينتهي الزمن الى الالنهاية وفق:
∞→  Lim f(t) = 0 when tبهذه الحالة تسمى اشارة طاقة عندما ال يتحقق هذا الشرط نلجأ الى معيار اخر،
وهو معيار استطاعة االشارة؟
https://manara.edu.sy/
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املعاييراو معامالت االشارة
معاييرأو بارامترات اإلشارة (:)norms
 -3استطاعة االشارة :عندما تكون االشارة منتهية ومختلفة عن قيمة الصفر(االشارات غير محدودة االستمرار بالزمن كالدورية)
أي أن طاقتها منتهية ويجب ان تمثل في هذه الحالة باستطاعة االشارة وهي نهاية تكامل متوسط مربع االشارة عندما ينتهي
الزمن الى الالنهاية أي أن االستطاعة محدودة على كامل الزمن .وتسمى اشارة استطاعة.
بتعميم العالقة ندخل فكرة القيمة املطلقة من أجل االشارات املختلفة واهمها العقدية.
مالحظة :االشارات العملية هي إشارات طاقة ألنها تتخامد الى الصفر عندما ينتهي الزمن الى الالنهاية.
)Signal with finite energy (Zero Power
Signal with finite Power (infintie
)energy
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العمليات الهامة على االشارات:
 -1عملية االزاحة االشارة ( :)Shiftingتتمثل االزاحة بتحريك االشارة الى اليمين او اليسار بمعنى
اخر اما تقديم االشارة او تأخيرها.
Shifting: consider a signal f(t) and the same signal delayed/anticipated by T seconds
 -2عملية تغيير مقياس االشارة ( :)Scalingيتم ذلك بتقليص (ضغط) او تمديد زمن االشارة وفق
مقياس معين مثال:
(Time) Scaling: compression or expansion of a signal in time
 -3عملية عكس اإلشارة زمنيا ( :)inversionأي حول املحور الشاقولي ،تحقيق العالقة:

)y(t) =x(-t

https://manara.edu.sy/
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العمليات الهامة على االشارات:
 -3مثال اخر على عملية عكس اإلشارة (:)inversion

 -2عملية تغيير مقياس االشارة ()Scaling
تعميم لعملية التقييس

https://manara.edu.sy/
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اإلشارات األولية  :Elementary signalsهي إشارة محددة يمكن التعبير عنها بصيغ بسيطة مثل اإلشارة الجيبية
ً
 ،هناك إشارات أولية مهمة جدا في معالجة اإلشارة منها:
Gaussian signal
أ -النبضة املستطيلة  :rectangular pulseيوصف التابع الزمني لهذه النبضة بوساطة العالقة التالية:
𝑡
𝑎
𝑇𝑓𝑜𝑟 𝑡 ≤ 0.5
𝑡𝑐𝑒𝑟 𝑎.
=ቊ
𝑇
0
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ
أو اذا كانت مزاحة باملقدار t0
𝑟𝑜𝑓

𝑡0 − 𝑇/2 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0 + 𝑇/2
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ
حيث 𝑇 :عرض النبضة أو زمن حياتها:𝑎 ،مطالها ولها الشكل املبين:
ً
ب  -نبضة ديراك (الومضة) :يعرف تابع نبضة ديراك انطالقا من تابع النبضة املربعة وفق العالقة:
𝑡

𝑎
=ቊ
0

ومثل إشارة غاوس

𝑡−𝑡0
𝑇

𝑡𝑐𝑒𝑟𝑎.

1

) (𝑡𝑐𝑒𝑟 𝛿 𝑡 = lim
𝑇
𝑇 𝑇→𝑡
ً
إن نبضة ديراك تكون نظريا ذات مطال ال نهائي وعرض معدوم:
𝛿 𝑡 =0
𝑟𝑜𝑓
𝑡≠0
𝑎
𝛿 𝑡 − 𝑡0 = 0
𝑟𝑜𝑓
𝑡 ≠ 𝑡0
𝑏

حيث  𝑡0ثابت زمني

https://manara.edu.sy/
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الخصائص الهامة لنبضة ديراك:
 -1يحقق تابع ديراك العالقة اآلتية:

𝑡 − 𝑡0 𝑑𝑡 = 1
وهذا يعني أن املساحة التي يحصرها هذا التابع مع محور الزمن تساوي .1
 -2عند أخذ جداء التابع بثابت ما  aيتحقق ما يأتي:
3ـ عند أخذ جداء التابع مع تابع اإلشارة ) s (tيتحقق:

حيث ) s(tإشارة ما لها القيمة

من أجل

) s(t ). (t − t o ) = s(t o ). (t − t o

; ) s(t ). (t ) = s(0). (t

+

+

)  s( t ).a. ( t ).d( t ) = a.s( 0



) or s( t ).a. ( t − to ).d ( t ) = a.s( to
−

والقيمة ) s(toعند الزمن

𝑡<0
ج  -تابع الخطوة أو القفزة ) :u(tحيث يتم وصفه بالعالقة والشكل اآلتيتين:
𝑡≥0
مالحظة :يرتبط تابع الخطوة وتابع ديراك بالعالقة اآلتية∶

∞−
𝛿 ∞−

𝑟𝑜

𝑡 𝑑𝑡 = 1

∞−
𝛿 ∞−

−

𝑟𝑜𝑓 0
𝑢 𝑡 =ቊ
𝑟𝑜𝑓 1

𝑡

𝜏𝑑−∞ 𝛿 𝜏 . = 𝑡 𝑢

𝑟𝑜

𝑡 𝛿= 𝑡

𝑑
𝑢
𝑡𝑑

𝑡

𝑇 ≤ 𝑡 𝑟𝑜𝑓 ) 𝑎(1 −
𝑇
∆ 𝑡 =ቐ
د  -النبضة املثلثية :توصف بالعالقة والشكل اآلتيين:
𝑇 > 𝑡 𝑟𝑜𝑓 0
https://manara.edu.sy/

16

بعض التوابع املفيدة:
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اإلشارة الحيوية واالشارة العشوائية

مصادروتعاريف

مقدمة :يتركز تحليل اإلشارة الحيوية على اإلشارات الناتجة عن األنظمة الحية .تسمح هذه اإلشارات الحية بتحديد حالة البنية البيولوجية والفيزيولوجية الداخلية
للكائن بالنتيجة فإن تحليل وفحص هذه اإلشارات له قيمة طبية عالية جدا.
 -يترافق كشف وتسجل هذه اإلشارات عادة وجود ضجيج ،يجب معالجة هذه اإلشارات ووضع مخطط مفصل لعملية تحليل هذه اإلشارة للحصول على املعلومةاملفيدة.
 -1تحديد وتطوير طرق عصرية جديدة في معالجة اإلشارة الحيوية.
 -يقسم هذا مجال تحليل االشارة الحيوية إلى فرعين: -2الفرع الثاني مخصص إلغناء مقدرتنا على استخراج املعلومات من اإلشارات الحيوية.
 -يعتمد نجاح تطبيقات معالجة اإلشارة الحيوية بشكل فعال على معرفتنا بأصل وطبيعة اإلشارة املعالجة. -تحوي االشارة الحيوية على كمية ضخمة من املعلومات املراد معالجتها وتحليلها وتخزينها ومن ثم إرسالها.إذا يوجد صعوبات حقيقية عند معالجة وتخزين وإرسال املعلومات الناتجة عن اإلشارات الحيوية وخاصة لعدة مرض ى.
وتتمثل هذه الصعوبات بـ -1 :الزمن الالزم للمعالجة يجب ان يكون أقل ما يمكن.
 -2الزمن الالزم إلرسال املعلومات الطبية وخاصة في الحاالت الطارئة ،أسرع.
 -3حجم الذاكرة الالزمة للتخزين يجب ان يكون اقل ما يمكن.
 -4ال ننس ى عرض اقنية االتصاالت املحدودة السعة.
https://manara.edu.sy/
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اإلشارة الحيوية واالشارة العشوائية

مصادروتعاريف

مالحظة :يجب معالجة االشارة بحيث يتم تخفيض حجم وغزارة املعلومات أو الحشو ،لنقل بتعبير آخر حذف جزء من اإلشارة الحيوية بحيث ال يؤثر كثيرا على
محتويات املعلومات املفيدة بهدف التخزين واإلرسال ولكن بشرط أن نستطيع الحصول على املعلومات املفيدة والضرورية دون تشوه ،لذلك يفضل إيجاد
طرق تتأقلم مع اإلشارة الحيوية.
مالحظة :من أهم االتجاهات الجديدة (املطورة) املستخدمة هي ما يخص املعالجة الزمنية-الترددية لإلشارات أو حتى عرض هذه اإلشارات الحيوية بشكل زمني ترددي
(.)Frequency – Time - Representation
و منها :املعالجة باستخدام  wavelet…..تملك كثيرا من البنى الفيزيولوجية و الديناميكية خصائص طبيعية تتصف بتعدد املقاييس على املستوى الطيفي والزمني
بالنتيجة استخدام التحليل زمني -ترددي وكذلك تحويل  waveletيحل كثيرا من الصعوبات املوجودة ويعطينا تحليال دقيقا لإلشارة الحيوية.
 - 1أساس اإلشارة الحيوية :اإلشارة :هي عبارة عن ظاهرة فيزيائية تعطي معلومة ما ،تنقل لنا معلومة ،أما اإلشارة الحيوية فهي عبارة عن إشارة تستخدم وتنتج في
املجاالت الطبية والحيوية وخاصة من أجل استخالص املعلومات لألنظمة الحيوية املراد فحصها.
 -يجب معالجة هذه اإلشارة من اجل الوصول على املعلومات املطلوبة ألنها تكون مضمنة في اإلشارة (غير مرئية) ذلك نتيجة التشويش والضجيج املرافق لإلشارةاملستخلصة .بمعنى آخر يجب إغناء وإظهار املعلومات املفيدة في اإلشارة عن طريق تطبيق بعض التحويالت الرياضية الخاصة بمعالجة اإلشارة.
 -تفرض معالجة اإلشارة الطبية بعض املشاكل الخاصة والناتجة بشكل أساس ي عن تعقيد األنظمة التحتية واملضمنة (متعددة الطبقات) والتي تحتاج لقياسوفحص .ولكن بوجود العدد الضخم من طرق املعالجة املتاحة يمكن تطبيق الطريقة املناسبة في معالجة اإلشارة البيوطبية ألجل الوصول الى نتيجة مثلى.
https://manara.edu.sy/
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األصل والخصائص الديناميكية لإلشارات الحيوية
أصل اإلشارة البيوطبية :من الواضح أن اإلشارة الحيوية تختلف عن بقية اإلشارات في مجال التطبيق فقط حيث تستخدم في املجاالت الطبية والناتجة عن
منابع مختلفة تتصف بـ:
 -1اإلشارات البيوكهربائية :تعتبر هذه اإلشارات خاصة لألنظمة البيوطبية وتتولد بواسطة الخاليا العصبية والعضلية .منبع هذه اإلشارات هو الجهد
املتواجد في الشريط الحيوي املحيط بالخلية ،بحيث يحرض من وقت آلخر فعل جهدي .على مستو قياسات الخلية الواحدة يمكن استخدام مكروإلكترود
(القط مكروي أو حساس مكروي) ليلتقط هذا الفعل الجهدي والذي يمثل اإلشارة البيوطبية ،بينما على مستوى عدة خاليا مقاسه معا بعدة حساسات
مكروية (الكترودات) قياس القلب فرضا فإن اإلشارة الناتجة هي إشارة بيوكهربائية والتي تعتبر من أهم اإلشارات البيولوجية.

 -2اإلشارات ذات املمانعة الحيوية :تعطي ممانعة النسج الحيوية معلومات دقيقة عن بنيتها وتركيبها ،حجم الدم وتوزيعه ،النشاطات ،وردات الفعل
العصبية ،نشاطات الغدد و . ...تقاس عادة هذه املمانعة الحيوية بواسطة حقن إشارة جيبية بترددات من  50 – 1000 Hzعلى شكل تيار منخفض الكثافة
حتى  ، 12µA – 20 mAيتم اختيار قيمة التيار حسب قطبية االلكترودات املستخدمة وأيضا حتى تكون أذية النسج الحية الناتجة عن الصدمة بالتيار
الكهربائي أقل ما يمكن ،يحدد املوضع ويحقن بالتيار بواسطة  2الكترود ثم يقاس الجهد بينهما بعد ذلك تحسب املمانعة الحيوية وفق. Z=U/I :

https://manara.edu.sy/

20

األصل والخصائص الديناميكية لإلشارات الحيوية
 -3اإلشارات البيوصوتية (سمعية) ( :)Bioacousticsتصدر أو تخلق عدد من الظواهر البيوطبية ضجيجا سمعيا ،قياس هذا الضجيج السمعي
(الصوتي) يزودنا بمعلومات الظواهر املخفية او التحتية ،مثال :يولد تدفق الدم بالقلب والشرايين واألوعية الشعرية واألوردة ضجيجا سمعيا نموذجيا او
نمطيا ،باملثل يحدث تدفق الهواء بالقصبات الهوائية والرئة ضجيجا صوتيا وفي كال الحالتين يستخدم هذا الضجيج الصوتي في املجال الطبي .ال ننس ى
العمليات الهضمية وتقلص العضالت تحدث أيضا ضجيجا يسمى بضجيج العضالت .هذه اإلشارات السمعية تنتشرفي الوسط البيولوجي ويمكن ان تصل
حتى السطح ويمكن التقاطها بواسطة ميكرفون أو مسرع أو ما يسمى بمحول الطاقة الصوتية.
 -4اإلشارة البيومغناطيسية :تولد عدة أعضاء في جسم اإلنسان ،مثل الدماغ والقلب والرئتين حقال مغناطيسيا ضعيف ،يزودنا قياس هذا الحقل بمعلومات
مهمة غير موجودة في اإلشارات البيولوجية األخرى مثل البيوإلكترك وهذا عائد إلى املستوى املنخفض للحقل املغناطيس ي املراد قياسه ،هذا القوس يملك نسبة
إشارة إلى الضجيج ) Signal to Noise Ratio(SNRمنخفضة وقياسها مكلف جدا.

 -5اإلشارات البيوميكانيكية :يضم تعبير اإلشارات البيوميكانيكية كل اإلشارات املستخدمة في مجال اإلشارات البيوطبية والناتجة عن بعض الوظائف للنظام
البيولوجي وتضم إشارات الحركة والتنقل ،إشارة الضغط والجهد والتدفق وغيرها .تحتاج هذه اإلشارات إلى أنواع مختلفة (متنوعة) من لواقط ومحوالت
اإلشارات وليست دائما بسيطة التركيب وهي عالية التكلفة .الظواهر امليكانيكية ال تنتشر كالكهربائية واملغناطيسية والصوتية بالنتيجة قياس هذه الظواهر يجب
ان يتم في املنطقة املحددة بالضبط للظاهرة وهذا ما يعقد عملية القياس ويتطلب بعض األحيان الوصول بقوة ملكان القياس.
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األصل والخصائص الديناميكية لإلشارات الحيوية
 -6اإلشارات البيوكيميائية :تنتج هذه اإلشارات عن القياسات التي تتم على االنسجة الحية أو عن التحاليل البسيطة في املخابر الطبية ،كمثال على هذه
االشارات :اإلشارة املقاسة عن تركيز عدة أيونات داخل وجوار الخلية بواسطة إلكترود(القط) خاص .مثال اخر يتمثل بضغط كل من األكسجين والكربون في
الدم وفي جهاز التنفس .تعتبر هذه االشارات ذات ترددات منخفضة وغالبيتها عبارة عن إشارات مستمرة .DC
 -7اإلشارات البيوضوئية :تنتج هذه اإلشارات عن الوظائف الضوئية الطبيعية للنظام الحيوي أو الناتجة عند قياس أكسجه الدم (نسبة األكسجين فيه) يمكن
تقديرها بواسطة قياس املصفوفة  Sللضوء والناتجة عن إرسال إشارة ضوئية على األنسجة ،كذلك يمكن الوصول إلى معلومات مهمة عن األجنة بواسطة القياس
الناتج عن خصائص الفلوريسات للسائل األمينوس ي .كما يمكن تحديد خرج القلب عن طريق الصباغ املخفض والذي يعطي فمرة واضحة عن الدورة الدموية.
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بعض اإلشارات البيوطبية وبعض خصائصها

أشكال بعض االشارات البيوطبية
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تصنيف اإلشارات بشكل عام
يمكن تصنيف هذه اإلشارات بطرق مختلفة وتعتبرآلية التصنيف التالي مختصره ،أهم هذه التصنيفات:
 -1التصنيف بالنسبة للمنبع :توصف
اإلشارات البيولوجية بالنسبة ملنبعها ولطبيعتها
الفيزيائية (سنراه الحقا) ،يمكن أن يستخدم
عندما يكون مهما لعملية القياس الخصائص
الفيزيائية للعملية املخفية أو عندما يكون احد
نماذج (موديالت) اإلشارة مرغوبا.

 -2التصنيف الناتج عن التطبيقات البيوطبية:
اإلشارات الطبية تتطلب العمل مع بعض الفحوص او
التشخيصات ...بالنتيجة يبنى التصنيف باملطابقة مع
حقل التطبيق ،مثال :علم دراسة القلب ()Cardiology
وعلم دراسة األعصاب ( )Neurologyوهذا التصنيف
مهم جدا عندما يكون الهدف دراسة األنظمة
الفيزيولوجية.

 -1اإلشارات املستمرة :والتي توصف بالتابع ) S(tبتابعية الزمن والتي تعطي
معلومة عن اإلشارة في أي زمن معطى ( ،)tغالبية اإلشارات البيوطبية هي إشارات
مستمرة.

 -3التصنيف العائد إلى خصائص اإلشارة :هذا
التصنيف يتم من وجهة نظر تحليل اإلشارة وهو
التصنيف األكثر استخداما وتالءما ،عندما يكون
الهدف هو املعالجة وليس مالئما معرفة مصدر أو
منبع اإلشارة وال ألي نظام بيوطبي تنتمي ،ما يهم
خصائص اإلشارة املدروسة.

 -2اإلشارات املتقطعة :توصف هذه اإلشارات بتتابع الـ ) S(mبحيث يقدم
معلومات عن اإلشارة عند القيمة املقطعة (العينة)  mعلى محور الزمن (.)t

مالحظة :حاليا يوجد الكثير من عمليات املعالجة الرقمية التي تتطلب تحويل اإلشارات املستمرة الى مقطعة باستخدام عملية أخذ العينات أو اإلعتيان ()Sampling
S(m)= S(t)|t=mTs with m= … -1, 0, 1, 2
فمثال اإلشارة املستمرة ) S(tتحول إلى مقطعة ) S(mوفق العالقة:
fS=2π/TS
حيث  TSيسمى زمن التقطيع ومنه يحسب تردد التقطيع بالشكل التالي:
https://manara.edu.sy/
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تصنيف اإلشارات بشكل عام
ب -اإلشارة العشوائية :تعتبر اإلشارات
العشوائية من أهم التصنيفات لإلشارة،
حيث تعبر هذه اإلشارات عن تابع ما أو عن
عملية عشوائية ،تنتج العملية تابع بسيط
ولكن املجموع النهائي لهذه التوابع البسيطة
والذي يعبر عنه باملجموعة ( )Ensembleكل
تابع ناتج يختلف عن اآلخر بتفاصيل صغيرة
جدا ولكن الكل يجتمع في توزيع االحتماالت.
ال يمكن التعبير بدقة عن اإلشارات
العشوائية ولكن يمكن أن توصف فقط
كعبارة أو عالقة احتمالية تحسب من خالل
املجموعة (.)Ensemble

أ -اإلشارات املحددة أو املنتهية  Deterministic):هي
اإلشارات املوصفة رياضيا أو بيانيا بشكل دقيق .اإلشارات
الحقيقية والطبيعية غالبا ليست محددة .فهناك دائما
بعض الضجيج غير املرغوب به الذي يضاف الى
اإلشارات ,بعض التغيرات على بارامتراتها وخصائص
اإلشارات وتجعلها غير منتهية أو محددة .ولكن يمكن
تقريب اإلشارات غير املنتهية بعدد توابع منتهية .عائلة
اإلشارات الدورية تعتبر من أهم اإلشارات املنتهية ،ويمكن
التعبير عنها بالعالقة التالية S(t)=S(t+nT) :حيث nعدد
صحيح و Tهو دور التكرار.
تملك اإلشارة الدورية املعقدة كأساس لها أمواجا أكثر
تعقيدا ،كمثال وتحت بعض الشروط فإن إشارة ضغط
الدم يمكن نمذجتها على شكل إشارة دورية معقدة ملعدل
ضربات القلب واإلشارة األساسية هي إشارة ضغط الدم.

املخطط التالي يبين تصنيف اإلشارات املستمرة واملقطعة بالنسبة لبعض خصائصها
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تصنيف اإلشارات بشكل عام
ب -اإلشارة العشوائية :والشكل التالي يوضح مجموعة مكونة من ثالث توابع بسيطة .يجب مالحظة أنه في أي
لحظة زمنية معطاة فإن قيم التوابع البسيطة مختلفة .فرضا لدينا إشارة ) S(tفإن املرتبة رقم  Nللتوابع
االحتمالية تعطى بالعالقة:
) 𝑁𝑆𝑃 𝑆 𝑡1 ≤ 𝑆1 ,𝑆 𝑡2 ≤ 𝑆2 , … ,𝑆 𝑡𝑁 ≤ 𝑆𝑁 = 𝑃(𝑆1 ,𝑆2 , … ,
 -تابع االحتمالية املرافق يعني أن اإلشارة عند الزمن  tiستكون أقل أو تساوي قيمة التابع  Siوهكذا  ...هذه االحتماليةتصف السلوك اإلحصائي للعملية .من املفيد جدا العمل مع مشتق تابع االحتمالية املرافق والذي يعرف بكثافة تابع
االحتمال املرافق ) Joint Probability Density Function (PDFواملعطى بـ:
𝜕N
𝑁𝜕S1 𝜕S2 ,…,𝜕S

𝑁𝑆𝑃 𝑆1 ,𝑆2 , … ,
أهم جزء في هذا التابع هو الدرجة األولى والثانية للـ .PDFs

= 𝑁𝑆𝑃 𝑆1 ,𝑆2 , … ,

 -نقوم ببعض العمليات االخرى وهي عمليات احصائية احتمالية من اجل دراسة وتحليل التوابع العشوائية منها:توقع العملية ) S(tوالتي تكتب ]) E[S(tكذلك توقع التابع ) :Sn(tيعرف بلحظة أو زمن الدرجة رقم  nولحظة أو زمن
الدرجة األولى تعبر عن توقع العملية .تابع آخر مهم جدا وهو تابع الطي الذاتي )Autocorrelation Function (rss
كل هذه العمليات وغيرها تساهم في دراسة االشارة العشوائية ومحاولة فهمها وتوصيفها رياضيا.
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الجمل واالنظمة

اسس وتعاريف

الجمل أو األنظمة  :Systemsتعرف الجملة بأنها البناء الفيزيائي والذي يبدي استجابة  Responseمعينة لدى وضعه تحت مؤثر .إن هذا املؤثر يمثل إشارة
ً
وبهذا فأن التأثير الناتج يرتبط أساسا بمؤثر الدخل وبسلوك الجملة املختبرة
كما في الشكل .وتمثل استجابة الجملة بإشارة الخرج
الدخل
نفسها الذي يحدد نموذج التحليل والتصميم وفق:

 -1التحليل :يمثل تحديد خرج النظام عند وجود دخل محدد ونموذج رياض ي للنظام.
 -2التصميم :يمثل تصميم نظام تحديد النموذج الرياض ي يعطي خرج مرغوبا من أجل
دخل محدد.

تقسم املنظومات أو الجمل بشكل عام إلى نوعين أساسيين:

 -1املنظومات املستمرة مع الزمن  :Continuous Time Systemsبحيث تكون إشارات الدخل والخرج مستمرة مع الزمن أو تشابهية.
 -2املنظومات املتقطعة مع الزمن  :Discrete Time Systemsحيث تكون إشارات الدخل والخرج متقطعة مع الزمن.للربط بين هذه الجمل يستخدم
تحويل من تشابهي إلى رقمي أو العكس.
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