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 اتصاالث وألكتروويك التخصص: 
 

 عىىان االطروحت:

 تصميم وتنفيذ نظام إتصاالت فوضوي بإستخدام مصفوفات البوابات المبرمجة حقلياً  
 

 :االطروحتملخص 
    

هناك فائدة عظٌمة محصلة من استخدام األجهزة القابلة للبرمجة لتنفٌذ األنظمة وهً تعدٌل النظام. هذه األداة تعتبر جدا مناسبة      
 .  FPGAلتنفٌذ األنظمة الفوضوٌة. هذه الرسالة قدمت مقدمة عامة لألنظمة الفوضوٌة وكذلك أللواح ال 

وطرٌقة التزامن المتكٌف وقد تم    : PCعمود فقري فً تطبٌقات األنظمة الفوضوٌة تم شرحه بطرٌقتٌن  موضوع التزامن الذي ٌعتبر

طرٌقة التزامن المتكٌف استخدمت كأساس لتنفٌذ نظام  الفوضوي والنتائج قد تم تحصٌلها.  Rössler تنفٌذ كالهما على نظام

و تم تحصٌل مخططات  FPGA . أنظمة التزامن وكذلك نظام االتصاالت تم تنفٌذها بال  CPMاالتصاالت المعتمد على تضمٌن 

 . أضٌفت قناة ناقلة تتظمن الضوضاء لفحص مدى تحمل النظام للظروف المحٌطةRTLال
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Abstract of Thesis: 
 

     There is one great benefit gained from using programmable devices for implementing the 

systems which is the design modification. This tool considered as a very appropriate for 

implementing the chaotic systems. In the thesis, a general review to the dynamical systems 

and to the FPGA board are preseneted. The synchronization subject which is considered as the 

backbone idea to the chaotic systems application is described with two differents types: PC 

and adaptive synchronization. The synchronization methods are applied with Rössler 

dynamical system and the results are achieved.  

The adaptive synchronization method is considered as a basic for implementing the 

communication system which is designed with CPM modulation type. The synchronization ae 

well as the communication system are implementing in the FPGA with RTL schemes. A 

noisy channel is added for testing the robustness againest the circumstances effects. 

 

 


