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 التلفزٌونلإلذاعة و موى التأثٌرٌةتمنٌات التطور عنوان المحاضرة : 

 اوال : تطور تمنٌات اجهزة االستمبال والعرض التلفزٌونً .

الهوائٌات على مختلف انواعها  واشكالها ومواصفاتها وخصائصها فً  نعنً بأجهزة االستمبال المرئً

عنً الصحون ومختلف اشكال المستمبالت وعلى البث التلفزٌونً االرضً ، اما فً البث الفضائً فن

منظومة االستمبال على اجهزة االستمبال التلفزٌونً بمختلف انواعها  اختالف مواصفاتها ، كما تشتمل

وتصامٌمها واحجامها ، وتعتبر اجهزة العرض واالستمبال من اهم مكونات منظومة االستمبال وتشتمل 

لها واجهزة استمبال التسجٌالت الصوتٌة والصورٌة وخاصة ان على اجهزة تشغٌل الفٌدٌو بمختلف اشكا

 هنان فروق تمنٌة كبٌرة بٌن اجهزة العرض واالستمبال )مونٌتور ( واجهزة التلفزٌون .

عن طرٌك موجات الفٌدٌو ذات الذبذبات العالٌة  ٌموم بنمل االشارات المرئٌة والصوتٌة عبر االسالن فاألول

بنمل االشارات الصوتٌة والمرئٌة من خالل اشارات  جدا ، اما اجهزة التلفزٌون فأنها تموم

وٌمكن استخدام اجهزة التلفزٌون كمونٌتورات او اجهزة استمبال    Frequency Radioالرادٌو

من  علٌها ومن التطورات التً شهدتها السنوات االخٌرة للتسجٌالت الفٌدٌوٌة بعد اجراء التعدٌالت االزمة

اي تعدٌل علٌها وتتسم   جالمرن العشرٌن ظهور اجهزة استمبال تلفزٌونٌة لالستخدامات الفٌدٌوٌة ال تحتا

بالدلة والوضوح العالً والعرض من خالل شاشات متعددة للعرض والتسجٌل فً ان واحد بأكثر من لناة 

عتمد هذه االجهزة فً عملٌات تكوٌن الصور الملونة على مزج ثالث الوان عرض وباأللوان حٌث ت

شاشة كبٌرة الحجم بواسطة عدسات مثبتة على  ىاالحمر واالزرق واالصفر ( وعكسها علمنفصلة هً )

 الجهاز .

 



 ثانٌا :تطور تمنٌات الصور التلفزٌونٌة .

 ل مجموعة النماط المعدة بشكل خطوط افمٌةكٌفٌة ظهور الصور التلفزٌونٌة على الشاشة ، تكون من خال 

من الصعب رؤٌتها بالعٌن الجردة وان هذه المكونات االلكترونٌة للصورة تحدد نوع النظام لهذه االجهزة 

وهنان العدٌد من االنظمة العالمٌة فً هذا المجال وٌتمٌز كل انظام عن االخر بعدد الخطوط المكونة 

 للصورة .

( خط  625( خط ، بٌنما النظام االوربً ومعظم دول العلم تتكون من ) 525ٌتكون من )فالنظام االمرٌكً 

فً العالم  وان النظام الذي ٌعتمد على عدد الخطوط االفمٌة فً الصور التلفزٌونٌة هو النظام االكثر شٌوعا

 لٌاسا باي نظام تلفزٌونً اخر فً العالم .

دلتها على عدد الخطوط االفمٌة المكونة لها ، حٌث كلما زاد وان الصورة التلفزٌونٌة تعتمد فً وضوحها و

عدد الخطوط االفمٌة كانت الصورة التلفزٌونٌة اكثر دلة ووضوح ، وعلى هذا االساس فان دلة الصورة 

 التلفزٌونٌة ودرجة وضوحها ٌتناسبان تناسبا طردٌا مع عدد الخطوط االفمٌة المكونة لها.

بأجهزة االستمبال والعرض وما توصلت الٌه البلدان  كون وخاصة ما ٌتعلان درجة تطور تمنٌات التلفزٌ

من ابتكار اجهزة استمبال متطورة اتسمت بالدلة و الوضوح اتخذت فً تطورها التأرٌخً خطاً متصاعداً 

فً اعداد الخطوط االفمٌة المشكلة للصورة التلفزٌونٌة حٌث لامت الٌابان بالتوصل الى ابتكار تمنٌات 

 ون عالً الدلة بمواصفات متمٌزة فً حمبة الثمانٌنات .تلفزٌ

 الخطوط( خط فً الثانٌة من اجمالً 30ان االلٌة تكوٌن الصورة التلفزٌونٌة تتم من خالل عملٌة نمل )

ً فً الثانٌة و ان هذه 625نظام اخر الى ) ( خط فً الثانٌة و تطور525الى ) الثابتة ثم تتطور ( خطا

السرعة فً حركة نمل الخطوط االلكترونٌة هً التً توحً للمشاهد بحركة الصورة على شاشة التلفزٌون 

( وان هذا الجهاز ٌعمل على HD.TVولد اعلنت شركة ٌابانٌة على التوصل الى صنع جهاز عالً  الدلة )

صٌت هذا الجهاز  وان اكثر وضوح و جاذبٌة وذات صوت مجسم ولد ذاعشاشات كبٌرة الحجم و ٌتٌح االل

 وهو الرمز الذي ٌطلك على هٌئة االذاعة الحكومٌة فً الٌابان .   N.HKوصار ٌعرف بنظام

لن ٌحتاج هذا النظام الى ( خطاً افمٌاً فً الثانٌة ، لذ1125حٌث تتكون هذه الصورة فً هذا النظام من )

اضعاف الترددات المستخدمة فً االرسال التلفزٌونً العادي  5استخدام ترددات عالٌة جداً لد تصل الى 

 الذي كان سائد لبل هذا النظام . 

لن فأن استخدام هذا النوع لتمنٌات ال ٌمتصر على استفادة من الخدمات التلفزٌونٌة فمط وانما هنان لذ

  -لهذا النظام المتطور ومنها ما ٌلً : استخدامات عدة

ٌمكن استخدام هذا النظام فً شبكات الكابل حٌث ٌمكن فتح عشرات المنوات التلفزٌونٌة التً تعمل  -1

 على شاشات كبٌرة . 

فً هذا النظام عالٌة الدلة عبر االلمار الصناعٌة والى مسافات بعٌدة  ةتكون االشارات التلفزٌونٌ -2

 جداً .



 لنظام فً انتاج االفالم السٌنمائٌة بطرق االلكترونٌة مما ٌملل كلف االنتاج .ٌستخدم هذا ا -3

 . SLOW MOTIONٌساعد هذا النظام على تحسٌن كفاءة التصوٌر البطًء  -4

 


