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  چکیده

 ،�� دریافت سیگنال آنالوگ و یا دیجیتال ،هاییاستانداردساخت دستگاهی است که براساس  هدف از این پروژه

استفاده شده است چون این  �����1691سی دهد که براي ساخت آن از آيخروجی دیجیتال به ما می

ها و دانیم امروزه استفاده از سیگنالهمانطور که می باشد.می ��و  ��سی مربوط به گیرنده دیجیتال آي

، سیستمهدف از طراحی این  شدي داشته است.رها روند رو به هاي این سیگنالابزارهاي دیجیتال با توجه به ویژگی

د، ولی عمالً در اکثر کشورهایی که از این بو ��از  ستم پخش صدایی با کیفیت باالتریک سیبه دست یافتن 

اما با تقریب بسیار خوبی استاندارد مربوط به  از این سیستم بیشتر است �� کنند کیفیتسیستم استفاده می

توان به عالوه بر آن می شود.یاد می ���باشد که از آن با نام می ��یک به کیفیت نزد ،هاي دیجیتالصوت

 ،ايارتباطات ماهوارهتوان به از کاربردهاي آن میهاي دیجیتال نام برد. گذاري کمتر نویز بر روي سیگنالتاثیر

 کرد.اشاره کاربردهاي نظامی و سایر کاربردها نظیر ارتباطات تلفنی و تلگرافی 
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  فصل اول

  هاي آنالوگ و دیجیتالسیگنال
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 (������) مفهوم سیگنال 1,1

. شونددر مباحث کامپیوتري و الکترونیک، دو کلمه آنالوگ و دیجیتال اغلب با مفهوم سیگنال به کار گرفته می

  هاي الکترونیکی بپردازیم.ابتدا به بررسی مفهوم سیگنال بنابراین بهتر است

دهند. در الکترونیک هاي الکترونیکی مقادیر متغیر با زمان هستند که همگی نوعی از اطالعات را انتقال مییگنالس

یر در غ کنندعمل می )������� (کنند، برحسب تغییر ولتاژاغلب متغیرهایی که بر اساس زمان تغییر می

زنیم، متغیري عنی وقتی که از سیگنال حرف میند. (یشومتغیر می )������� (صورت اغلب با تغییر جریاناین

 ).کندهاي مختلف تغییر میرا فرض کنید که برحسب ولتاژ در زمان

ده در دست اي ایستاده ایم و یک شیپور ساهاي الکترونیکی، فرض کنید سر کوچهراي درك بهتر مفهوم سیگنالب

پردازیم. در شیپور تغییر خواهیم آوازي بخوانیم. ما با دمیدن هوا به داخل شیپور، به تولید صوت میداریم و می

هاي آهنگ (مقدار در لحظه) بستگی به حجم صداي ما (ولتاژ) دارد که با زمان تغییر کرده و در نهایت یک آواز نُت

 .کنند). البته این مثال مناسبی براي نوع آنالوگ استنتقل میها مشود (اطالعاتی که سیگنالخوانده می
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 سیگنال آنالوگ 2,1

  مفهوم سیگنال آنالوگ 2,1,1

سیگنال آنالوگ (قیاسی) سیگنالی است که در زمان، پیوسته و در دامنه اش نیز پیوسته است. یعنی یک سیگنال 

هایی که باشد. همانطور که گفتیم تغییرات دادهتواند بینهایت حالت داشته آنالوگ در یک محدوده مشخص می

 .شودکنند اغلب با تغییر ولتاژ منبع تولید کننده مشخص میها حمل میسیگنال

شود کامالً بستگی به حجم هوایی دارد که به درون راي مثال همان شیپورمان را فرض کنید. صدایی که تولید میب

ه کمی بیشتر از لحظه دیگر باشد، آهنگ نیز تغییر خواهد کرد. به شود. یعنی اگر هوا در یک لحظآن دمیده می

تواند داشته باشد. دقیقاً مثل اعداد اعشاري که در عبارت بهتر، صداي تولیدي پیوسته است یعنی بینهایت ُنت می

   ...و 13,8971980یا  1,0019179توانند بینهایت حالت داشته باشند مثالً اعداد اعشاري می 5تا  1بازه عددي 

هاي کنیم که اکثر چیزها و اتفاقات دوروبرمان به صورت آنالوگ است. در ترکیب رنگا در دنیایی زندگی میم

یت ترکیب بو بینها بشنویم، توانیممی که دارد وجود صدا حالت بینهایت  توانیم بینهایت رنگ تولید کنیم،اصلی می

 .ه تغییرات براي انسان قابل درك نباشندتوانیم استنشاق کنیم اگر چه هموجود دارد که می

 :تواند به صورت زیر باشدها میهاي آنالوگ به صورت پیوسته متغیر هستند یعنی نمودار تغییر آنیگنالس

یگنال آنالوگ (قیاسی) سیگنالی است که در زمان، پیوسته و در دامنه اش نیز پیوسته است. یعنی یک سیگنال س

هایی که تواند بینهایت حالت داشته باشد. همانطور که گفتیم تغییرات دادهمی آنالوگ در یک محدوده مشخص

 .شودکنند اغلب با تغییر ولتاژ منبع تولید کننده مشخص میها حمل میسیگنال

شود کامالً بستگی به حجم هوایی دارد که به درون راي مثال همان شیپورمان را فرض کنید. صدایی که تولید میب

  شود. یعنی اگر هوا در یک لحظه کمی بیشتر از لحظه دیگر باشد، آهنگ نیز تغییر خواهد کرد. یآن دمیده م



4 
 

تواند داشته باشد. دقیقًا مثل اعداد اعشاري که ه عبارت بهتر، صداي تولیدي پیوسته است یعنی بینهایت نُت میب

 و 3,89719801یا  1,0019179اعشاري  توانند بینهایت حالت داشته باشند مثًال اعدادمی 5تا  1در بازه عددي 

... 

هاي کنیم که اکثر چیزها و اتفاقات دوروبرمان به صورت آنالوگ است. در ترکیب رنگا در دنیایی زندگی میم

یت ترکیب بو بینها بشنویم، توانیممی که دارد وجود صدا حالت بینهایت توانیم بینهایت رنگ تولید کنیم،اصلی می

 .توانیم استنشاق کنیم اگر چه همه تغییرات براي انسان قابل درك نباشندوجود دارد که می

 :تواند به صورت زیر باشدها میهاي آنالوگ به صورت پیوسته متغیر هستند یعنی نمودار تغییر آنیگنالس

 

   

  

  

  

  نمونه اي از سیگنال آنالوگ  1,1شکل 

هاي صداي پیوسته ها و اسپیکرها (نتتوان به میکروفونمیکنند هاي آنالوگ استفاده میاز ابزاري که از سیگنال

هایی با قابلیت تغییر شدت (روشنایی و شدت نور پیوسته و نامحدود) و دکمه آنالوگ موجود در و نامحدود)، چراغ

  .هاي بازي اشاره کرددسته
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  سیگنال دیجیتال 3,1

  مفهوم سیگنال دیجیتال 3,1,1

هایی هستند که در زمان، پیوسته ولی در دامنه اش ناپیوسته است. سیگنال )������� (هاي دیجیتالیسیگنال

تواند در یک محدوده مشخص بینهایت حالت داشته باشد، در دیجیتال فقط دو حالت صفر برخالف آنالوگ که می

یعنی یک سیگنال  توانند وجود داشته باشند. چون صفر و یک فقط دو حالت هستند،منطقی یا یک منطقی می

 2یا بر مبناي  )������ (تواند یکی از این دو حالت باشد، سیستم آن را باینريدیجیتالی در لحظه فقط می

 .نامندمی

که متغیرها بر اساس ولتاژ تغییر  اشاره نکردیمشوند؟ مگر ما این صفر و یک منطقی با چه چیزي مشخص میا

 صفر منطقی است یا یک؟ 5کنند؟ پس ولتاژ می

راي پاسخ به این سواالت باید با نحوه تغییر قالب (کدینگ) آشنا شویم. در هر کدینگ دیجیتالی، یک محدوده ب

و قسمتی به نام )��) یا (������� ���ℎ( شود. قسمتی به نام ولتاژ باالمشخص به دو قسمت تقسیم می

 ������� ���ℎ شود. اگر ولتاژ سیگنال در محدودهشناخته می)��) یا (������� ���( ولتاژ پایین

حالتش صفر منطقی ، باشد ������� ��� باشد، حالت آن سیگنال به عنوان یک منطقی و اگر در محدوده

 .خواهد بود

تعیین کرده اند متفاوت است مثالً در  �� و �� ختلف مدارات دیجیتالی، قراردادي که برايهاي مر تکنولوژيد

 هو محدود 2از صفر ولت تا ولتاژ تغذیه تقسیم بر  �� شوند، محدودهکه در کامپیوتر استفاده می ���� مدارات

ولت به عنوان  2,5تا  0باشد، از  5ولتاژ تغذیه تا خود ولتاژ تغذیه است یعنی اگر  2از ولتاژ تغذیه تقسیم بر   ��

 .ولت به عنوان یک منطقی شناخته خواهد شد 5تا  2,5صفر منطقی و از 
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  :هاي دیجیتالی مانند عکس زیر خواهد بودک نمودار ایده آل براي سیگنالی

 

 

  

  

  

  

  

  

  نمونه اي از سیگنال دیجیتال 2,1شکل 

کند شود. به دلیل نویزهاي موجود، معموالً ولتاژ کمی تغییر میبا این حال در عمل چنین نموداري حاصل نمی

شود. براي مثال در تصویر ولی به دلیل قرار داد موجود، همچنان صفر و یک منطقی به درستی تشخیص داده می

  :هم نشان داده شده است هاآن 1و  0نید که هاي دیجیتالی با نویز نسبتاً زیاد را ببیتوانید سیگنالزیر می

  

  

  

  

  نمونه اي از سیگنال دیجیتال با نویز نسبتاً زیاد 3,1کل ش
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 ک مثال کاربرديی

راي درك بیشتر نحوه عملکرد این دو نوع سیگنال، فرض کنید که قصد ضبط صدا، ذخیره کردن آن و پخش ب

 .صداي ذخیره شده را داشته باشیم

شود، اي که به آن زده میکنیم که بسته به ضربه صوتیصدا از یک میکروفون استفاده میراي ضبط کردن ب

هاي توانیم آنالوگ را بر روي حافظهکند که برابر صداي دریافتی است. ما نمیهاي آنالوگی را تولید میسیگنال

به سمت  � دو حالت دارد: یا جانبی ذخیره کنیم چون مثالً هارد دیسک، در هر مکان ذخیره داده مثل یک آهنربا

ت یا ترانزیستورها به هاي فلش نیز چنین اس. در حافظهباشدمی یعنی یا صفر یا یکباشد به سمت ما می � یا

هاي سوراخ ها مثل کارت. حتی در قدیمی ترین حافظهباشندمی یعنی یا صفر یا یکهستند یا بسته  اصطالح باز

 باشد.می ها سوراخ است یا نیست یعنی باز هم یا یک یا صفرمکان حافظه دادهدار هم دو حالت وجود دارد یا 

در این میان یک مبدل  .ره کنند اما ورودي ما آنالوگ استهاي دیجیتالی را ذخیتوانند دادههاي جانبی میافظهح

فرستد و در انبی میهاي آنالوگ را معادل سازي کرده و در قالب دیجیتال به حافظه جآنالوگ به دیجیتال، داده

 .شوندآن جا به عنوان صفر و یک هاي منطقی ذخیره می

هاي هاي باینري از روي حافظه خوانده شده و به چیپی که وظیفه تبدیل دادهر هنگام پخش صدا نیز دادهد

یست با آنالوگ صدا در اختیار ماست، کاف يهاشود. حال که دادهدیجیتالی به آنالوگ را دارد، تحویل داده می

استفاده از یک تقویت کننده صدا را بلند تر کرده و به اسپیکر یا هر خروجی صداي دیگري ارسال کنیم. در اسپیکر 

  .رسدهم لرزاننده هوا با توجه به قدرت سیگنال آنالوگ در لحظه، به هوا ضربه وارد کرده و در نتیجه به گوش ما می

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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