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چکیده

گردد. وظیفه کارت صدا  است که باعث پخش و ضبط صدا میها افزاري رایانه کارت صدا یکی از عناصر سخت

رایانـه هـا بـراي ذخیـره در    کردن آنهاي ورودي از میکروفن و آمادهسیگنالت دریافها جهت پخش وسازي سیگنالآماده

-سیگنالیابد. رایانه همواره در حال پردازش  که به صورت موج پیوسته انتشار می صوت، یک سیگنال آنالوگ است است. 

هاي رقمـی  آنالوگ به بیتهاي ها دائماً در حال تغییرند. در واقع الزم است که سیگنالهاي آنالوگ است، زیرا این سیگنال

هاي آنالوگ تبدیل شوند تا بتوانند به وسیله شده مجدداً باید به سیگنالهاي دیجیتالی تولید) تبدیل شوند. سیگنالدیجیتال(

افزارهاي ي صدا براي نرمآوردن مؤلفهاند از: فراهماز جمله استفاده هاي متداول از کارت صدا عبارتشوند. بلندگو پخش 

شدن کارت صـدا کامپیوترهـاي   ها و آموزش، سرگرمی و... . قبل از مطرح اي، تدوین فیلم و موسیقی، سخنرانیچند رسانه

ت. گرفـ شخصی براي پخش صدا صرفاً قادر به استفاده از یک بلندگوي داخلی بودند که توان خـود را از بـرد اصـلی مـی    

شوند و الزم رائه میاردهایی که جداي از مادربد کارتهاي جانبی ماننوظیفه برقراري ارتباط دستگاه ها در مادربرداسالت

معمـوالً و) متصل هستند RAM(به حافظه اصلیها مستقیماًاین اسالت به عهده دارند.راشوندسواررداست روي مادرب

چـاپگر یکاتصالزماندر. شوند شان مدیریت و کنترل میبسته به کارآیی وسرعتNorthbridgeو  Southbridgeتوسط 

رایج شـده اسـت ولـی همچنـان      USBهايپورتازاستفادهاخیراًکهاینبا. گرددمیاستفادهموازيپورتازکامپیوتربه

هـاي روشترینمتداولازیکیسریالپورت. ر به کامپیوتر بسیار متداول استاستفاده از پورت موازي براي اتصال چاپگ

سـریال پورتازمحدوداستفادهدرسعیجدیدترهايسیستمکهاینبا. کامپیوتراستبهدستگاهیکاتصالجهتموجود

سـریال پـورت ازهاي متعددي نظیر مودمدهند ولی همچنان دستگاهرا مورد توجه بیشتر قرار می USBپورتوداشتهرا

یر مـودم بـه   ی نظیهامنظور اتصال دستگاهه هاي سریال یک کانکتور استاندارد و یک پروتکل را بنمایند. پورتیماستفاده

باشند. کانکتورهاي فوق امکان یم USBکامپیوترهاي جدید داراي یک و یا بیش از یک کانکتور. نمایندکامپیوتر را ارائه می

هايپورتعاملهايسیستم.نمایندمیفراهمرا... ووبهايدوربین،راتصال تجهیزات جانبی متفاوتی نظیر چاپگر، اسکن

USB ي کننـده تقویـت .سادگی انجام خواهـد یافـت  ه سرعت و به را حمایت کرده و بدین ترتیب نصب درایور مربوطه ب

همیـت اصـلی   کنـد. ا که یک بلندگو آنها را پخش کند به طوريهاي صوتی بسیار ضعیف را هزاران برابر میصدا، سیگنال

بایـد دنبـال    بنـابراین هسـتند.  یک و صفربه تشخیص ها فقط قادردراین است که رایانه (ADC)مبدل آنالوگ به دیجیتال

در  براي ایـن کـار  شود.برداري انجام میبه روش نمونه هاي آنالوگ به دیجیتال باشیم که این کارراهی براي تبدیل کمیت

سـرعت   .کننـد ح را مشـخص مـی  ها یک سطکه این نمونه شودهایی) برداشته می(نمونه مقادیريهاي مجزاي زمانی لحظه

-به صورت تابع ناپیوسـته زمـانی مـی    مشخص کننده دقت نمایش یک سطحزمان)واحدها دربرداري (تعداد نمونهنمونه

  باشد.

هفت
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تاریخچھ-١-١

قـادر بـه اسـتفاده از     شدن کارت صدا کامپیوترهاي شخصی براي پخش صدا صرفاًقبل از مطرح

شـد   نامیـده مـی   beeperاین بلنـدگو  . گرفتیک بلندگوي داخلی بودند که توان خود را از برد اصلی می

ن زدچون تنها با بوق
1

هـاي  تکنیـک Access Softwareهـایی چـون   شرکت کرد. به تدریجتولید میصدا 

هـاي  شد که البته نقص براي تولید موسیقی استفاده میbeeperاز  هاافزاري را طراحی کردند که در آننرم

  از جمله: ،داشت يبسیار

کیفیت پایین خروجی  

ها جهت پخش موسیقی.دازشي پر لزوم توقف کلیه  

در مپیوترها براي تولید صدا آغاز شـد.  افزاري کایند ارتقاي سختآفر 1990-1980در سال هاي 

Yamahaي  با پردازندهAdlib personal music systemبا کارت صداي  Adlibهایی چون ابتدا کمپانی

YM٣٨١٢,Creative labs با کـارت صـداي  وcreative music system   ي بـا پردازنـدهPhilips SAA 

هـا پیداسـت در آن زمـان هـدف از     طور که از نام آنالبته همانتولید کارت صوت را آغاز کردند. ١٠٩٩

هاي صدا فقط قادر بودنـد کـه از   ساخت موسیقی بود و کارتافزایش کیفیت صدا در کامپیوترها تولید و

نات دیگري را نیـز هاي صدا امکاکه به تدریج سعی شد تا کارتتا این ،عملیات موسیقیایی پشتیبانی کنند

هاي نسل و یکی از این کارت Sierraهاي کامپیوتري کمپانی کردن از بازياز جمله پشتیبانی .دربر بگیرند

ایـن کـارت   کـرد.  بود که این امکانات را ارائه مـی Sound Blaster (creative labs)جدید کارت صوتی 

تولید کارت صوت مورد توجـه قـرار    صوت فروش خوبی داشت و بعدها به صورت یک استاندارد براي

  گرفت.

مقدمھ-٢-١

از  .کارت صدا یک مدار واسط است که توسط شیارهاي توسعه به برد اصلی متصل شـده اسـت  

  اند از:جمله استفاده هاي متداول از کارت صدا عبارت

                                               
1 . Beep
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ايافزارهاي چند رسانهي صدا براي نرممؤلفه آوردنفراهم  

 و موسیقی فیلمتدوین  

ها و آموزش سخنرانی  

و... سرگرمی.

(روي برد اصلی) دارنـد،  on-boardبسیاري از کامپیوترهاي امروزي کارت صداهایی به صورت 

هـاي صـدا و شـیارهاي توسـعه     کردن ویژگی صدا بـه اسـتفاده از کـارت   ها براي فراهمکه بعضیدرحالی

  نیازمندند.

تعریف کارت صدا-٣-١

گـردد.   است که باعث پخش و ضبط صـدا مـی  ها افزاري رایانه سختکارت صدا یکی از عناصر 

شد. این بلندگوها توان  هاي صدا، صدا در رایانه توسط بلندگوهاي داخلی ایجاد میکارتقبل از گسترش 

شـروع شـد. کـارت صـوتی      1980اواخر سـال   زاستفاده از کارت صدا ا. گرفتندمیخود را از برد اصلی 

شـود و در پشـت آن چنـد فـیش بـراي میکـروفن و        نصب می برد اصلیبر روي  یکارت گرافیکهمانند 

ز هاي ورودي اسیگنالت دریافها جهت پخش وسازي سیگنالآماده بلندگو قرار دارد. وظیفه کارت صدا

شـود و   است. کارت صدا، کارت صوتی نیز نامیده مـی  رایانهها براي ذخیره در کردن آنمیکروفن و آماده

صوت، یک سیگنال آنالوگ اسـت کـه    بسیار عالی تولید کند.تواند اصواتی با کیفیت  در بسیاري موارد می

هاي آنالوگ است، زیرا این یگنالسیابد. رایانه همواره در حال پردازش  به صورت موج پیوسته انتشار می

) دیجیتـال هاي رقمی (آنالوگ به بیتهاي ها دائماً در حال تغییرند. در واقع الزم است که سیگنالسیگنال

هاي آنالوگ تبدیل شوند تا بتوانند بـه  شده مجدداً باید به سیگنالهاي دیجیتالی تولیدتبدیل شوند. سیگنال

  شوند. وسیله بلندگو پخش 

سازی صوتیشبیھ-٤-١

ره صـدا آن را  بنابراین به جاي ذخی، دنصداهاي دیجیتال به فضاي زیادي بر روي دیسک نیاز دار

گیرد: هاي زیر صورت میسازي صوتی نام دارد و به روشعملیات شبیهن ایند. نک میایجاد 



3

١-FM:(مدوالسیون بسامد)میایجادرااین روش به صورت کامالً مصنوعی صدا

کند.دو موج سینوسی استفاده میبراي ساخت آن ازکند و

در این حالت است.تر این روش کم هزینه و واقعیجدول موجی (صدای موجی):-٢

و صداي دیجیتالی تولیدشده در یک جدول موج ذخیـره شـده   گیري شدهنهموسیقی نمواز تمامی وسایل 

که یک برنامه به صدایی احتیاج داشته باشد این جدول موج چه در کارت صـدا و چـه   است. در صورتی 

در ویندوز صداهاي واقعی  Wavوند هاي صوتی با پسدهد. فایل را به برنامه میدر دیسک، صداي واقعی 

 هادهند این گونه صـدا  اي ترجیح می سازان حرفهکنند. بنابراین آهنگ استفاده میهستند که از جدول موج 

شـوند و در نتیجـه بسـیاري از     رام کارت صـوتی ذخیـره مـی    ايه تراشهرا استفاده نمایند. این صداها در 

  ند.ندا صوتی را دلیل مرغوب بودن کارت صدا میبودن حافظه جدول تولیدکنندگان بزرگ

٣-MIDI:(رابط دیجیتالی ادوات موســیقی)   ایـن روش بـرخالف روش

دوام، بلنـدي و سـایر مـوارد را    بلکه اطالعات صدا مانند کوك، کند،  شده را ضبط نمیصداي تولید ،قبلی

شود و یا بـه یـک وسـیله موسـیقی      استاندارد در فایل ذخیره میکند. این اطالعات در یک قالب  ضبط می

هـا در مـورد چگـونگی    اي از دستور العمل مجموعه MIDIشود. بنابراین یک فایل  جهت اجرا ارسال می

.ستا هااجراي نت

ري ویدئو کنفرانسـها و پخـش فـیلم در اینترنـت بـه کـار       جهت برقرا MIDIفایلهاي نکتھ:

  روند. می

-این روش نسبتاً جدید است و بسته بـه نـوع سـاز شـبیه    نمونھ سازی فیزیکی:-٤

  سازد.  صداي خوبی است اما بار زیادي بر پردازنده اصلی وارد میکه داراي است. با اینسازي شده

دھنده کارت صدا اجزای تشکیل-٥-١

هاي دیجیتال  یک پردازنده سیگنال)DSP(  محاسـبات)مـورد  )که مسئول انجام اغلب عملیات

  است.نظر 

 یک مبدل دیجتیال به آنالوگ)DAC(  

یک مبدل آنالوگ به دیجیتال)ADC( براي صوت ورودي به کامپیوتر  

 حافظهROM یاFlash سازي دادهبراي ذخیره  
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هاي موزیکال دیجیتالییک اینترفیس دستگاه)MIDI(    هـاي موزیـک    بـراي اتصـال دسـتگاه

  خارجی

هاي الزم براي اتصال به میکروفن و یا بلندگو رابط  

اهرمکبراي اتصال  »بازي«یک پورت خاص)Joystick(  

 هـاي  اسـالت بـوده و در یکـی از    PCIگردد از نوع استفاده میه زورهاي صدا که ام اغلب کارت

هـاي   بودنـد. بیشـتر رایانـه    ISAهاي صداي قدیمی عمدتاً از نـوع   گردند. کارتآزاد برد اصلی نصب می

ها اسـالتی بـرروي    جدید کارت صدا را بصورت یک تراشه و بر روي برد اصلی دارند. در این نوع رایانه

  .بدین ترتیب یک اسالت صرفه جوئی شده استبرد اصلی استفاده نشده و

اتصال کارت صدا بھ رایانھانواع -٦-١

١کارت صدا اینترنال

د کـه  نشـو ربرد نصب مـی بر روي ماد این دسته از کارت صداها داخل کیس کامپیوتر و مستقیماً

کـارت  برخالف تصورات موجود این نـوع .هستنددر بازار موجود  PCI-Eو PCIصورت دوبه معموالً

دسـترس نبـودن    هاي پیشرفته خود از سرعت و کیفیت باالیی برخوردار است اما به دلیل دردا در مدلص

تـري در  ها از محبوبیت کـم داشتن کنترلرهاي صوتی همچون ولومها، همچنین نآسان ورودي و خروجی

برخوردار است. نکته قابل توجه در این نوع از کارت صـداها  میان استفاده کنندگان تجهیزات استودیویی 

دربرد است که باعث ایجـاد  نزدیک بودن چیپ پردازشگر صوتی کارت صدا به سایر اجزاي موجود در ما

کنند. اما در مـدل  محاسبه می(SNR)شود، که این مسئله را در اصطالح با نسبت سیگنال به نویزنویز می

، SNRاي و قراردادن پوشش مناسبی براي کـاهش  صداها به دلیل طراحی حرفههاي حرفه اي این کارت

  اند.نویز را به حداقل و در برخی به صفر رسانده

٢کارت صداھای اکسترنال

، قـرار  شـود اي که معموال از فلز ساخته مـی بهدر این نوع از کارت صداها، کارت صدا درون جع

دازش شـده را بـه   پـر اطالعـات  Firewireو  USBهنـده ماننـد   اي ارتباط دهيوسیله تکنولوژدارد و به 

هـا و  بـودن ورودي کند. به دلیل در اختیار قرار داشـتن انـواع تنظیمـات و در دسـترس    میمنتقل کامپیوتر

                                               
1. Internal

2. External
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یت بیشتري در اند از محبوبین کارت صداها در خود تعبیه کردهها و امکانات جانبی بیشتري که اخروجی

گان برخوردار هستند.کنندمیان استفاده

زمان از یک کارت اینترنال ها نیز وجود دارد که به صورت همها انواعی از آندر میان کارت صدا

  است.اکسترنال استفاده شدهو یک جعبه

تولید صوت -٧-١

فرض کنید، قصد داشته باشیم که از طریق میکروفن صداي خود را به کامپیوتر انتقـال دهـیم. در   

هاي ارسالی توسط میکـروفن در آن  دادهرا ایجاد و wavاین حالت کارت صدا یک فایل صوتی با فرمت 

  فرآیند فوق شامل مراحل زیر است:گردند.میذخیره 

  دارد.ي پیوسته و آنالوگی را دریافت میهان سیگنالاز طریق کانکتور میکروف کارت صدا - 1

  نمائیم.ه ورودي براي ضبط صدا را مشخص میافزار مربوطه نوع دستگااز طریق نرم - 2

سیگنال آنالوگ ارسالی توسط میکروفن بالفاصله توسط تراشه مبـدل آنـالوگ بـه دیجیتـال      - 3

)ADC( گردد.یک فایل حاوي صفر و یک تولید می تبدیل و  

هـاي الزم  بـراي انجـام پـردازش    DSPدر اختیـار تراشـه   ADCخروجی تولید شده توسط  - 4

ریزي براي انجام عملیات برنامهتوسط مجموعه دستوراتی که در تراشه دیگر است  DSPشود. گذاشته می

-ي دیجیتال به منظور ذخیـره هاسازي دادهفشردهدهد انجام می DSPگردد. یکی از عملیاتی که خاص می

  .سازي است

گذرگاه داده کامپیوتر قرار میبا توجه به نوع اتصاالت کارت صدا در اختیار DSPخروجی  - 5

گیرد.

سـازي در  تر پردازش و در ادامه براي ذخیـره امپیوهاي دیجیتال توسط پردازنده اصلی کداده –6

اطالعـات را بـر روي هـارد و    دیسـک  هـارد کنندهکنترلشوند.میگذاشته دیسکهاردکننده کنترلاختیار

  کرد.شده صوتی ذخیره خواهدفایل ضبط یکبعنوان

صوتشنیدن -٨-١

  است: مراحل شنیدن صوت بر خالف روش تولید صدا است که در زیر شرح داده شده
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-در اختیار پردازنده اصلی قرار میشود و سپس  دیسک خوانده میهاي دیجیتال از هارد داده-1

  گیرد.

  کند. موجود بر روي کارت صدا ارسال میDSPها را براي  پردازنده اصلی داده -2

3-DSPکند. دیجیتال را از حالت فشرده خارج میهاي  داده  

مبـدل دیجیتـال بـه آنـالوگ      توسـط بالفاصـله  DSPشده توسطهاي دیجیتال غیرفشردههداد-4

)DAC(  ن یـا  وهاي ایجاد شـده از طریـق هـدف   کنند. این سیگنال سیگنال آنالوگ ایجاد میپردازش و یک

شد. خواهدبلندگو شنیده

  عملیات کارت صدا-٩-١

  :دهد صدا چهارعملیات خاص درارتباط باصداانجام می

 ضبط صدا با حاالت متفاوت  

هاي از قبل ضبط شده مانندپخش موزیک:MP3 ،Wav  و یاDVD  

 نمودن صداهاترکیب  

هاي موجودپردازش صوت.    

  انواع رابط-١٠-١

  باشد:وجود داشتههاي زیر جهت دریافت و ضبط از طریق کارت صدا الزم است رابط

رابط ورودی

  شود که داراي انواع مختلفی هستند. هاي صوتی استفاده می این رابط براي ورود داده

رابط خروجی

کابل رود. یک سر  ها از کارت به وسایل خارج از رایانه به کار میاین رابط جهت ارسال سیگنال

  شود. هاي استریو وصل میو سیمبه کارت صوتی و سر دیگر آن به بلندگو و یا هدفون 



7

دیرابط صوتی ویژه سی

باشـد و اگـر ایـن    مـی دي و کارت صـوتی  ا جهت ارتباط بین دیسک گردان، سیهاین نوع رابط

طریـق  شـود و در ایـن حالـت صـدا تنهـا از       دي صوتی پخـش نمـی  هاي سیارتباط برقرار نشود دیسک

  شود. شنیده می(هدفون)خروجی گوشی

بازیرابط میدی

توان  میشکل است و  Dپایه دارد و  15هاي صوتی داراي این رابط هستند. این رابط اکثر کارت

کرد. دي ذخیرهدریافت و به صورت فایل بر روي سیهاي الکترونیکی، موسیقی را به وسیله آن از ارگ

پردازنده کارت صوتی -١١-١

DSP1در کارت صداهاي جدید تراشه مخصوصی به نام  

این تراشه رایانه را از است. اضافه شده

  دارد. ها و موارد دیگر معاف می دادهسازي گیري، فشردههاي صدا، پارازیتانجام پردازش سیگنال

زمانکارت صوتی دوطرفھ ھم-١٢-١

باشـند. روي کـارت   زمان جریـان داشـته   دو مسیر همتوانند در  ها می در این نوع کارت صدا داده

شود. بیشتر کارت صـداهاي جدیـد داراي ایـن قابلیـت      نوشته میFull duplexدوطرفه عبارت صداهاي 

  شود.  ها براي مکالمه تلفنی بهتر از طریق رایانه استفاده میاین کارتهستند. با 

حافظھ کارت صدا-١٣-١

سازي وجود فظه نمونهمگابایت حافظه رم با نام حا 2در بیشتر کارت صداهاي نوع آیزا حداقل  

سـازد اسـتفاده    حافظه جهت حفظ صداهاي جدول موج و صداهایی که خـود کـارت مـی   دارد. این نوع 

زیـرا پهنـاي بانـد در ایـن نـوع       ،سازي نیستاحتیاجی به حافظه نمونهPCIکارتهاي شود. اما در نوع  می

  گیرد.میر روي حافظه اصلی رایانه قرار باشد و صداها بمیها بزرگ کارت

                                               
1. Digital Signal Processor
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  استریو فونیک یا مونو فونیک-١٤-١

 ،گوینـد د که به آن مونو یا یک کاناله میکنن هاي مونوفونیک صدا را از یک منبع پخش میکارت 

شـود. بعضـی از    زمان و از دو منبع مختلف پخش مـی  همهاي استریوفونیک به طورکارتدر صورتی که 

مونـو اسـت.   تر از هاي استریو گران قیمتکنند. کارت بانی نمیهاي کاربردي صداي استریو را پشتی برنامه

هاي صوتی داراي یک ورودي استریو یا دو ورودي مونو هستند. بیشتر کارت

بیت و بیشـتر  24گر از بیت الزم است، اما برخی دی 16هاي صوتی حداقل در بیشتر کارت نکته:

  کنند. میاستفاده 

  یابی کارت صداعیب-١٥-١

ها دچار مشکل صدا شوید، بایـد   اگر پس از نصب یک کارت صداي جدید در بعضی برنامه

ها را دوباره نصب نمود تا بـا   ها را از نو تعیین کنید. الزم است بعضی برنامه برنامههاي تنظیم

کارت جدید کار کند. 

ت الزم است ها صدا وجود دارد ولی هماهنگ با اعمال روي صفحه نیس اگر در بعضی برنامه

دیگر را ببندید تا برنامه در حال اجرا بتواند بر همه منابع دسترسی پیدا کند. هاي  برنامه

دلیـل آن مزاحمـت    .شـود  وز از بلنـدگو پخـش مـی   خش و یا وزگاهی اوقات صداي خش

باشد. در این صورت الزم است جاي شـکاف کـارت صـوتی را    میهاي جانبی دیگر کارت

هاي برق نزدیک به کارت صـوتی را از آن  کابلاز هم اشکال رفع نشد باید عوض کرد. اگر ب

دور کرد. 

رسد اعمال زیر را انجام دهید: اگر صدایی از بلندگوهاي رایانه به گوش نمی  

  چک کنید.را * محل اتصال بلندگو به منبع تغذیه 

  * پیچ تنظیم بلندي صدا را تنظیم نمایید.

  کارت را چک کنید.* سیم اتصال بلندگو به 

  هاي نصاب بررسی نمایید. * صدا را در برنامه

    انداز کارت صوتی را دوباره نصب کنید.* برنامه راه
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در ھنگام خرید کارت صدا بھ چھ نکاتی باید توجھ -١٦-١
کرد؟

که مادربردهاي جدید داراي کارت صدا به صورت سـرخود هسـتند، بنـابراین دیگـر     به دلیل این

که کارت صدا را به صورت جداگانه خریداري نمود. جـز در مـواردي کـه بـراي کارهـاي      نیست نیازي 

هـاي صـدا وجـود دارد.    شود. دو نوع استاندارد اختصاصی براي کارت صدا استفاده میاي از کارت  حرفه

بـا   ،دارنـد  سـازگاري  SoundBlasterاغلب کارتهاي صوتی بـا  .)Sound Blasterو  AdLib(استاندارد 

باشـد. بـه غیـر از    انـداز خاصـی نیـاز داشـته    اسـتاندارد بـه راه  نباید با ایـن   توجه به این که کارت صوتی

بـراي  هـاي کـاربردي صـوتی     شده، استانداردهاي دیگري هم وجود دارند. اکثر برنامـه استانداردهاي ذکر

هـاي صـوتی خـود را    دگان، کارتشوند که عمومیت دارند. براي همین بیشتر سازن محصوالتی نوشته می

  سازند. تحت این دو استاندارد می

هاي صوتی با اسـتانداردهاي سـاوند بالسـتر، سـاوند     هاي تحت داس ازکارتبیشتر بازينکته:

هـا داراي فـیش ورودي   دي رامکنند. در حال حاضر بیشتر سی ساوند بالستر پرو استفاده میو  16بالستر 

کـرد. امـا در صـورتی کـه صـداي      صداهاي آنها اسـتفاده توان از  میترتیب بدین ند گوهستند.هدفون یا بل

توانید ازکارت صدا استفاده نمایید. خواهید می بهتري می



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

کارت صدا یکی از عناصر سختافزاری رایانهها است که باعث پخش و ضبط صدا میگردد. وظیفه کارت صدا آمادهسازی سیگنالها جهت پخش و دریافت سیگنالهای ورودی از میکروفن و آمادهکردن آنها برای ذخیره در رایانه است. صوت، یک سیگنال آنالوگ است که به صورت موج پیوسته انتشار مییابد. رایانه همواره در حال پردازش سیگنالهای آنالوگ است، زیرا این سیگنالها دائماً در حال تغییرند. در واقع لازم است که سیگنالهای آنالوگ به بیتهای رقمی (دیجیتال) تبدیل شوند. سیگنالهای دیجیتالی تولیدشده مجدداً باید به سیگنالهای آنالوگ تبدیل شوند تا بتوانند به وسیله بلندگو پخش شوند. از جمله استفاده های متداول از کارت صدا عبارتاند از: فراهمآوردن مؤلفهی صدا برای نرمافزارهای چند رسانهای، تدوین فیلم و موسیقی، سخنرانیها و آموزش، سرگرمی و... . قبل از مطرحشدن کارت صدا کامپیوترهای شخصی برای پخش صدا صرفاً قادر به استفاده از یک بلندگوی داخلی بودند که توان خود را از برد اصلی میگرفت. اسلاتها در مادربرد وظیفه برقراری ارتباط دستگاههای جانبی مانند کارتهایی که جدای از مادربرد ارائه میشوند و لازم است روی مادربرد سوار شوند را به عهده دارند. این اسلاتها مستقیماً به حافظه اصلی (RAM) متصل هستند و معمولاً توسط Southbridge و Northbridge بسته به کارآیی وسرعتشان مدیریت و کنترل میشوند. در زمان اتصال يک چاپگر به کامپيوتر از پورت موازی استفاده میگردد. با اينکه اخيراً استفاده از پورتهای USB رايج شده است ولی همچنان استفاده از پورت موازی برای اتصال چاپگر به کامپيوتر بسيار متداول است. پورت سريال يکی از متداولترين روشهای موجود جهت اتصال يک دستگاه به کامپيوتراست. با اينکه سيستمهای جديدتر سعی در استفاده محدود از پورت سريال را داشته و پورت USB را مورد توجه بيشتر قرار میدهند ولی همچنان دستگاههای متعددی نظير مودم از پورت سريال استفاده مینمايند. پورتهای سريال يک کانکتور استاندارد و يک پروتکل را به منظور اتصال دستگاههایی نظير مودم به کامپيوتر را ارائه مینمايند. کامپيوترهای جديد دارای يک و يا بيش از يک کانکتور USB میباشند. کانکتورهای فوق امکان اتصال تجهيزات جانبی متفاوتی نظير چاپگر، اسکنر، دوربينهای وب و ... را فراهم مینمايند. سيستمهای عامل پورتهای USB را حمايت کرده و بدين ترتيب نصب درايور مربوطه به سرعت و به سادگی انجام خواهد يافت. تقویتکنندهی صدا، سیگنالهای صوتی بسیار ضعیف را هزاران برابر میکند به طوریکه یک بلندگو آنها را پخش کند. اهمیت اصلی مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) دراین است که رایانهها فقط قادر به تشخیص صفر و یک هستند. بنابراین باید دنبال راهی برای تبدیل کمیتهای آنالوگ به دیجیتال باشیم که این کار به روش نمونهبرداری انجام میشود. برای این کار در لحظههای مجزای زمانی مقادیری (نمونههایی) برداشته میشود که این نمونهها یک سطح را مشخص میکنند. سرعت نمونهبرداری (تعداد نمونهها در واحد زمان) مشخص کننده دقت نمایش یک سطح به صورت تابع ناپیوسته زمانی میباشد.

 (
هفت
)
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فصل اول

کارت صوتی





1-1- تاريخچه

قبل از مطرحشدن کارت صدا کامپیوترهای شخصی برای پخش صدا صرفاً قادر به استفاده از یک بلندگوی داخلی بودند که توان خود را از برد اصلی میگرفت. این بلندگو beeper نامیده میشد چون تنها با بوقزدن [footnoteRef:1]صدا تولید میکرد. به تدریج شرکتهایی چون Access Software تکنیکهای نرمافزاری را طراحی کردند که در آنها از beeper برای تولید موسیقی استفاده میشد که البته نقصهای بسیاری داشت، از جمله: [1:  . Beep] 


کیفیت پایین خروجی

لزوم توقف کلیهی پردازشها جهت پخش موسیقی.

در سال های 1980-1990 فرآیند ارتقای سختافزاری کامپیوترها برای تولید صدا آغاز شد. در ابتدا کمپانیهایی چون Adlib با کارت صدای Adlib personal music system با پردازندهی Yamaha YM3812,Creative labs و با کارت صدای creative music system با پردازندهی Philips SAA 1099 تولید کارت صوت را آغاز کردند. البته همانطور که از نام آنها پیداست در آن زمان هدف از افزایش کیفیت صدا در کامپیوترها تولید و ساخت موسیقی بود و کارتهای صدا فقط قادر بودند که از عملیات موسیقیایی پشتیبانی کنند، تا اینکه به تدریج سعی شد تا کارتهای صدا امکانات دیگری را نیز دربر بگیرند. از جمله پشتیبانیکردن از بازیهای کامپیوتری کمپانی Sierra و یکی از این کارتهای نسل جدید کارت صوتی Sound Blaster (creative labs) بود که این امکانات را ارائه میکرد. این کارت صوت فروش خوبی داشت و بعدها به صورت یک استاندارد برای تولید کارت صوت مورد توجه قرار گرفت.

1-2- مقدمه

کارت صدا یک مدار واسط است که توسط شیارهای توسعه به برد اصلی متصل شده است. از جمله استفاده های متداول از کارت صدا عبارتاند از:

فراهمآوردن مؤلفهی صدا برای نرمافزارهای چند رسانهای

تدوین فیلم و موسیقی

سخنرانیها و آموزش

سرگرمی و... .

بسیاری از کامپیوترهای امروزی کارت صداهایی به صورت on-board (روی برد اصلی) دارند، درحالیکه بعضیها برای فراهمکردن ویژگی صدا به استفاده از کارتهای صدا و شیارهای توسعه نیازمندند.

1-3- تعریف کارت صدا

کارت صدا یکی از عناصر سختافزاری رایانهها است که باعث پخش و ضبط صدا میگردد. قبل از گسترش کارتهای صدا، صدا در رایانه توسط بلندگوهای داخلی ایجاد میشد. این بلندگوها توان خود را از برد اصلی میگرفتند. استفاده از کارت صدا از اواخر سال ۱۹۸۰ شروع شد. کارت صوتی همانند کارت گرافیکی بر روی برد اصلی نصب میشود و در پشت آن چند فیش برای میکروفن و بلندگو قرار دارد. وظیفه کارت صدا آمادهسازی سیگنالها جهت پخش و دریافت سیگنالهای ورودی از میکروفن و آمادهکردن آنها برای ذخیره در رایانه است. کارت صدا، کارت صوتی نیز نامیده میشود و در بسیاری موارد میتواند اصواتی با کیفیت بسیار عالی تولید کند. صوت، یک سیگنال آنالوگ است که به صورت موج پیوسته انتشار مییابد. رایانه همواره در حال پردازش سیگنالهای آنالوگ است، زیرا این سیگنالها دائماً در حال تغییرند. در واقع لازم است که سیگنالهای آنالوگ به بیتهای رقمی (دیجیتال) تبدیل شوند. سیگنالهای دیجیتالی تولیدشده مجدداً باید به سیگنالهای آنالوگ تبدیل شوند تا بتوانند به وسیله بلندگو پخش شوند. 

1-4- شبیهسازی صوتی

صداهای دیجیتال به فضای زیادی بر روی دیسک نیاز دارند، بنابراین به جای ذخیره صدا آن را ایجاد میکنند. این عملیات شبیهسازی صوتی نام دارد و به روشهای زیر صورت میگیرد:

1- FM (مدولاسیون بسامد): این روش به صورت کاملاً مصنوعی صدا را ایجاد میکند و برای ساخت آن از دو موج سینوسی استفاده میکند.

2- جدول موجی (صدای موجی): این روش کم هزینه و واقعیتر است. در این حالت از تمامی وسایل موسیقی نمونهگیری شده و صدای دیجیتالی تولیدشده در یک جدول موج ذخیره شده است. در صورتی که یک برنامه به صدایی احتیاج داشته باشد این جدول موج چه در کارت صدا و چه در دیسک، صدای واقعی را به برنامه میدهد. فایلهای صوتی با پسوند Wav در ویندوز صداهای واقعی هستند که از جدول موج استفاده میکنند. بنابراین آهنگسازان حرفهای ترجیح میدهند این گونه صداها را استفاده نمایند. این صداها در تراشههای رام کارت صوتی ذخیره میشوند و در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان بزرگبودن حافظه جدول صوتی را دلیل مرغوب بودن کارت صدا میدانند.

3- MIDI (رابط دیجیتالی ادوات موسیقی): این روش برخلاف روش قبلی، صدای تولیدشده را ضبط نمیکند، بلکه اطلاعات صدا مانند کوک، دوام، بلندی و سایر موارد را ضبط میکند. این اطلاعات در یک قالب استاندارد در فایل ذخیره میشود و یا به یک وسیله موسیقی جهت اجرا ارسال میشود. بنابراین یک فایل MIDI مجموعهای از دستور العملها در مورد چگونگی اجرای نتها است.

نکته: فایلهای MIDI جهت برقراری ویدئو کنفرانسها و پخش فیلم در اینترنت به کار میروند.

 4- نمونه سازی فیزیکی: این روش نسبتاً جدید است و بسته به نوع ساز شبیهسازی شده است. با اینکه دارای صدای خوبی است اما بار زیادی بر پردازنده اصلی وارد میسازد. 

1-5- اجزای تشکیلدهنده کارت صدا 

یک پردازنده سیگنالهای دیجیتال (DSP) که مسئول انجام اغلب عملیات(محاسبات)مورد نظر است.

یک مبدل دیجتیال به آنالوگ (DAC)

یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) برای صوت ورودی به کامپیوتر

حافظه ROM یا Flash برای ذخیرهسازی داده

یک اینترفیس دستگاههای موزیکال دیجیتالی (MIDI) برای اتصال دستگاههای موزیک خارجی

رابطهای لازم برای اتصال به میکروفن و یا بلندگو

یک پورت خاص «بازی» برای اتصال اهرمک (Joystick)

اغلب کارتهای صدا که امروزه استفاده میگردد از نوع PCI بوده و در یکی از اسلات های آزاد برد اصلی نصب میگردند. کارتهای صدای قدیمی عمدتاً از نوع ISA بودند. بیشتر رایانههای جدید کارت صدا را بصورت یک تراشه و بر روی برد اصلی دارند. در این نوع رایانهها اسلاتی برروی برد اصلی استفاده نشده و بدین ترتیب یک اسلات صرفه جوئی شده است.

1-6- انواع اتصال کارت صدا به رایانه

کارت صدا اینترنال[footnoteRef:2] [2: . Internal] 


این دسته از کارت صداها داخل کیس کامپیوتر و مستقیماً بر روی مادربرد نصب میشوند که معمولاً به دو صورت PCI و PCI-E در بازار موجود هستند. برخلاف تصورات موجود این نوع کارت صدا در مدلهای پیشرفته خود از سرعت و کیفیت بالایی برخوردار است اما به دلیل در دسترس نبودن آسان ورودی و خروجیها، همچنین نداشتن کنترلرهای صوتی همچون ولومها از محبوبیت کمتری در میان استفاده کنندگان تجهیزات استودیویی برخوردار است. نکته قابل توجه در این نوع از کارت صداها نزدیک بودن چیپ پردازشگر صوتی کارت صدا به سایر اجزای موجود در مادربرد است که باعث ایجاد نویز میشود، که این مسئله را در اصطلاح با نسبت سیگنال به نویز (SNR) محاسبه میکنند. اما در مدل های حرفه ای این کارت صداها به دلیل طراحی حرفهای و قراردادن پوشش مناسبی برای کاهش SNR، نویز را به حداقل و در برخی به صفر رساندهاند.

کارت صداهای اکسترنال[footnoteRef:3] [3: . External] 


در این نوع از کارت صداها، کارت صدا درون جعبهای که معمولا از فلز ساخته میشود، قرار دارد و به وسیله تکنولوژیهای ارتباط دهنده مانند USB و Firewire اطلاعات پردازش شده را به کامپیوتر منتقل میکند. به دلیل در اختیار قرار داشتن انواع تنظیمات و در دسترسبودن ورودیها و خروجیها و امکانات جانبی بیشتری که این کارت صداها در خود تعبیه کردهاند از محبوبیت بیشتری در میان استفادهکنندگان برخوردار هستند.

در میان کارت صداها انواعی از آنها نیز وجود دارد که به صورت همزمان از یک کارت اینترنال و یک جعبه اکسترنال استفاده شدهاست.

1-7- تولید صوت 

فرض کنید، قصد داشته باشیم که از طریق میکروفن صدای خود را به کامپیوتر انتقال دهیم. در این حالت کارت صدا یک فایل صوتی با فرمت wav را ایجاد و دادههای ارسالی توسط میکروفن در آن ذخیره میگردند. فرآیند فوق شامل مراحل زیر است:

1 - کارت صدا از طریق کانکتور میکروفن سیگنالهای پیوسته و آنالوگی را دریافت میدارد.

2 - از طریق نرمافزار مربوطه نوع دستگاه ورودی برای ضبط صدا را مشخص مینمائیم.

3 - سیگنال آنالوگ ارسالی توسط میکروفن بلافاصله توسط تراشه مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) تبدیل و یک فایل حاوی صفر و یک تولید میگردد.

4 - خروجی تولید شده توسط ADC در اختیار تراشه DSP برای انجام پردازشهای لازم گذاشته میشود. DSP توسط مجموعه دستوراتی که در تراشه دیگر است برنامهریزی برای انجام عملیات خاص میگردد. یکی از عملیاتی که DSP انجام میدهد فشردهسازی دادههای دیجیتال به منظور ذخیرهسازی است.

5 - خروجی DSP با توجه به نوع اتصالات کارت صدا در اختیار گذرگاه داده کامپیوتر قرار میگیرد.

6 – دادههای دیجیتال توسط پردازنده اصلی کامپیوتر پردازش و در ادامه برای ذخیرهسازی در اختیارکنترلکننده هارد دیسک گذاشتهمیشوند. کنترلکننده هارد دیسک اطلاعات را بر روی هارد و بعنوان یک فایل ضبطشده صوتی ذخیره خواهد کرد.

1-8- شنیدن صوت

مراحل شنیدن صوت بر خلاف روش تولید صدا است که در زیر شرح داده شدهاست:

1- دادههای دیجیتال از هارد دیسک خوانده میشود و سپس در اختیار پردازنده اصلی قرار میگیرد.

2- پردازنده اصلی دادهها را برای  DSPموجود بر روی کارت صدا ارسال میکند.

3- DSP دادههای دیجیتال را از حالت فشرده خارج میکند.

4- دادههای دیجیتال غیرفشردهشده توسط DSP بلافاصله توسط مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) پردازش و یک سیگنال آنالوگ ایجاد میکنند. این سیگنالهای ایجاد شده از طریق هدفون یا بلندگو شنیدهخواهد شد. 

1-9- عملیات کارت صدا 

صدا چهارعملیات خاص درارتباط باصداانجام میدهد:

 ضبط صدا با حالات متفاوت

پخش موزیکهای از قبل ضبط شده مانند: MP3، Wav و یا DVD

 ترکیبنمودن صداها

پردازش صوتهای موجود.

1-10- انواع رابط 

جهت دریافت و ضبط از طریق کارت صدا لازم است رابطهای زیر وجود داشتهباشد:

 رابط ورودی

 این رابط برای ورود دادههای صوتی استفاده میشود که دارای انواع مختلفی هستند. 

رابط خروجی

این رابط جهت ارسال سیگنالها از کارت به وسایل خارج از رایانه به کار میرود. یک سر کابل به کارت صوتی و سر دیگر آن به بلندگو و یا هدفون و سیمهای استریو وصل میشود.

رابط صوتی ویژه سیدی

این نوع رابطها جهت ارتباط بین دیسک گردان، سیدی و کارت صوتی میباشد و اگر این ارتباط برقرار نشود دیسکهای سیدی صوتی پخش نمیشود و در این حالت صدا تنها از طریق خروجی گوشی (هدفون) شنیده میشود.

رابط میدی بازی

اکثر کارتهای صوتی دارای این رابط هستند. این رابط ۱۵ پایه دارد و D شکل است و میتوان به وسیله آن از ارگهای الکترونیکی، موسیقی را دریافت و به صورت فایل بر روی سیدی ذخیرهکرد. 

1-11- پردازنده کارت صوتی 

 در کارت صداهای جدید تراشه مخصوصی به نام DSP [footnoteRef:4]اضافه شدهاست. این تراشه رایانه را از انجام پردازش سیگنالهای صدا، پارازیتگیری، فشردهسازی دادهها و موارد دیگر معاف میدارد. [4: . Digital Signal Processor] 


1-12- کارت صوتی دوطرفه همزمان

در این نوع کارت صدا دادهها میتوانند در دو مسیر همزمان جریان داشتهباشند. روی کارت صداهای دوطرفه عبارت Full duplex نوشته میشود. بیشتر کارت صداهای جدید دارای این قابلیت هستند. با این کارتها برای مکالمه تلفنی بهتر از طریق رایانه استفاده میشود. 

1-13- حافظه کارت صدا

 در بیشتر کارت صداهای نوع آیزا حداقل ۲ مگابایت حافظه رم با نام حافظه نمونهسازی وجود دارد. این نوع حافظه جهت حفظ صداهای جدول موج و صداهایی که خود کارت میسازد استفاده میشود. اما در نوع کارتهای PCI احتیاجی به حافظه نمونهسازی نیست، زیرا پهنای باند در این نوع کارتها بزرگ میباشد و صداها بر روی حافظه اصلی رایانه قرار میگیرد.

1-14- استریو فونیک یا مونو فونیک

 کارتهای مونوفونیک صدا را از یک منبع پخش میکنند که به آن مونو یا یک کاناله میگویند، در صورتی که کارتهای استریوفونیک به طور همزمان و از دو منبع مختلف پخش میشود. بعضی از برنامههای کاربردی صدای استریو را پشتیبانی نمیکنند. کارتهای استریو گران قیمتتر از مونو است. بیشتر کارتهای صوتی دارای یک ورودی استریو یا دو ورودی مونو هستند. 

نکته: در بیشتر کارتهای صوتی حداقل ۱۶ بیت لازم است، اما برخی دیگر از ۲۴بیت و بیشتر استفاده میکنند. 

1-15- عیب یابی کارت صدا 

اگر پس از نصب یک کارت صدای جدید در بعضی برنامهها دچار مشکل صدا شوید، باید تنظیمهای برنامهها را از نو تعیین کنید. لازم است بعضی برنامهها را دوباره نصب نمود تا با کارت جدید کار کند. 

اگر در بعضی برنامهها صدا وجود دارد ولی هماهنگ با اعمال روی صفحه نیست لازم است برنامههای دیگر را ببندید تا برنامه در حال اجرا بتواند بر همه منابع دسترسی پیدا کند. 

گاهی اوقات صدای خشخش و یا وز وز از بلندگو پخش میشود. دلیل آن مزاحمت کارتهای جانبی دیگر میباشد. در این صورت لازم است جای شکاف کارت صوتی را عوض کرد. اگر باز هم اشکال رفع نشد باید کابلهای برق نزدیک به کارت صوتی را از آن دور کرد. 

اگر صدایی از بلندگوهای رایانه به گوش نمیرسد اعمال زیر را انجام دهید:

* محل اتصال بلندگو به منبع تغذیه را چک کنید.

* پیچ تنظیم بلندی صدا را تنظیم نمایید.

* سیم اتصال بلندگو به کارت را چک کنید.

* صدا را در برنامههای نصاب بررسی نمایید.

* برنامه راهانداز کارت صوتی را دوباره نصب کنید.

1-16- در هنگام خرید کارت صدا به چه نکاتی باید توجه کرد؟

به دلیل اینکه مادربردهای جدید دارای کارت صدا به صورت سرخود هستند، بنابراین دیگر نیازی نیست که کارت صدا را به صورت جداگانه خریداری نمود. جز در مواردی که برای کارهای حرفهای از کارت صدا استفاده میشود. دو نوع استاندارد اختصاصی برای کارتهای صدا وجود دارد. (استاندارد AdLib و Sound Blaster). اغلب کارتهای صوتی با Sound Blaster سازگاری دارند، با توجه به این که کارت صوتی نباید با این استاندارد به راهانداز خاصی نیاز داشتهباشد. به غیر از استانداردهای ذکرشده، استانداردهای دیگری هم وجود دارند. اکثر برنامههای کاربردی صوتی برای محصولاتی نوشته میشوند که عمومیت دارند. برای همین بیشتر سازندگان، کارتهای صوتی خود را تحت این دو استاندارد میسازند.

نکته: بیشتر بازیهای تحت داس ازکارتهای صوتی با استانداردهای ساوند بلاستر، ساوند بلاستر ۱۶ و ساوند بلاستر پرو استفاده میکنند. در حال حاضر بیشتر سیدی رامها دارای فیش ورودی هدفون یا بلند گوهستند. بدینترتیب میتوان از صداهای آنها استفادهکرد. اما در صورتی که صدای بهتری میخواهید میتوانید ازکارت صدا استفاده نمایید.





فصل دوم

انواع اسلات های مادربرد





2-1- انواع اسلاتهای مادربرد

اگربه قسمت مادربرد سیستم خودتوجه کرده باشید، شکافهایی به رنگهای مختلف درقسمت پایین مادربرد مشاهده خواهید کرد. به این شکافها اصطلاحاً اسلات[footnoteRef:5] یا شکافهای توسعه میگویند. اگر دقت کردهباشید، کارتهایی هم روی آن متصل شده که این کارتها میتواند کارت گرافیک،کارت مودم، کارت صدا و ... باشد. [5:  . Slot] 


		



		شکل 2-1- اسلاتهای مادربرد (برگرفته از[7]).





اسلاتها در مادربرد وظیفه برقراری ارتباط دستگاههای جانبی مانند همین کارتهایی که جدای از مادربرد ارائه میشوند و لازم است روی مادربرد سوار شوند را به عهده دارند. ازآنجایی که هرکدام از این اسلاتها ویژگی خاصی دارند، رنگها و اندازههای متفاوتی دارند که باعث میشود از هم تشخیص داده شوند. این اسلاتها مستقیماً به حافظه اصلی (RAM) متصل هستند و معمولاً توسط Southbridge و Northbridge بسته به کارآیی وسرعتشان مدیریت و کنترل میشوند (برای ارتباط با حافظه ومنابع سیستم).

2-2- ISA [footnoteRef:6] [6:  .Industry Standard Architecture] 


این نوع اسلات جزو قدیمیترین اسلاتهای مادربرد محسوب میشود که درحال حاضر کمتر روی مادربردها به چشم میخورد (روی مادربرد قدیمیتر) .ازحیث ظاهر این نوع اسلاتها به رنگ مشکی بوده و معمولاً از دیگر اسلاتها درازتر هستند. اسلاتهای ISA دارای دو نوع 8 بیتی و 16 بیتی هستند که توانایی انتقال در نوع 8 بیتی 625/0 مگابایت برثانیه است و در نوع 16 بیتی 2 مگابایت برثانیه است. با توجه به نرخ انتقال پایین این نوع اسلاتها از آنها معمولاً برای اتصال دستگاههایی که با سرعت کمی کار میکنند و نیاز به سرعت بالا ندارند، مانند کارتهای مودم، کارتهای صوتی و... .

در مادربردهای جدید این نوع اسلاتها مشاهده نمیشوند بلکه آنها جای خود را به اسلاتهای PCI دادند.

2-3- EISA [footnoteRef:7] [7: . Enhanced Industry Standard Architecture] 


ازاین نوع اسلاتها معمولاً درسیستمهای رومیزی[footnoteRef:8] استفاده نمیشود بلکه در واقع اصولاً این اسلاتها در سرورها یا هاستها مورداستفاده قرار میگیرند. [8: . Desktop PC] 


اسلاتهای EIAS دارای قابلیت مدیریت گذرگاه[footnoteRef:9] هستند که این قابلیت به دستگاههای متصلشده با این اسلات این امکان را میدهند که بدون ایجاد مزاحمت و اختلال در CPU با هر قسمتی از سیستم ارتباط داشته باشند که این امر موجب میشود سرعت و کارآیی سیستم افزایش پیدا کند. در واقع این اسلاتها ازاین حیث شباهت زیادی با SCSI دارند. [9:  .Bus Mastering] 


2-4- MCA [footnoteRef:10] [10:  .Micro channel Architecture] 


این اسلات توسط IBM طراحی و ساخته شد. این اسلات 32 بیتی بوده وشباهت زیادی با EISA دارد اما نمیتوان کارتهای ISA را روی این اسلاتها متصل کرد.

MCA ازMastering Bus پشتیبانی میکند و همچنین میتواند دستگاههایی که به آن متصل هستند را شناسایی و به صورت خودکار پیکرهبندی کند. اسلات MCA از رابطهای الکتریکی کمتری ساخته شده وخطاهای آن کاهش پیدا کردهاست. با تمامی احوال MCA به تاریخ پیوسته و در حال حاضر دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرد.

2-5- VESA [footnoteRef:11] [11:  .Video Electronics Standard Association] 


این اسلاتها برای ارائه رابط پرسرعت برای کارتهای گرافیکی که نیاز به پهنای باند بیشتری داشتند ارائه و استفاده شد. سرعت انتقال این اسلات به MB/sec 132 میرسد. گذرگاههای داخلی این اسلات به صورت مستقیم با گذرگاههای داخلی CPU در ارتباط هستند. این اسلاتها حدود 4 اینچ از اسلات ISA درازتر هستند. VESA در واقع پیش نمایش AGP محسوب میشود.

2-6- PCI [footnoteRef:12] [12:  .Peripheral Component Interconnect] 


PCI توسط اینتل توسعه یافت. این گذرگاه شباهتها و تفاوتهایی با VESA دارد که از شباهتهای آن میشود به سرعت یکسان آنها اشاره کرد. در این اسلات بین کارت وCPU یک واحد رابط پرسرعت وجود دارد که استقلال اسلات از CPU را فراهم میکند. وابستگی VESA به CPU یک مشکل اساسی محسوب میشود که در PCI این مشکل برطرف شده است. شما میتوانید یک کارت را به اسلات PCI متصل کنید بدون اینکه هیچ پیکرهبندی انجام دهید، بلکه خود اسلات کارت را شناسایی کرده و عملیات Play and Plug را آغاز میکند. استفاده انبوه از این اسلات از بعد Pentium آغاز شد.

PCI-E : این اسلات نیز زیر مجموعه PCI محسوب میشود و تنها تفاوتش با PCI پهنای باند و سرعت بیشترآن میباشد که معمولاً برای کارتهای گرافیکی ازآن استفاده میشود. اسلات PCI در اندازه و پهنای باند متفاوتی عرضه شده که درتصویرزیر نشان داده شده است.

		





		شکل2-2- اسلات PCI-E (برگرفته از[7]).





2-7- PCMCIA [footnoteRef:13] [13: . Personal Computer Memory Card International Association] 


نوعی اسلات خاص میباشد که شما میتوانید وسایل کارتهای اعتباری قابل حمل را به آن متصل کنید. از این اسلات برای لپ تاپها نیزاستفاده میشود. این اسلات دارای 68 پین است.

PCMCIA خود شامل سه نوع اسلات است:

نوع اول: دارای ضخامت 3/3 میلی متر و برای آیتمهایی مانند RAM و فلش مموریها از آن استفاده میشود. این نوع اغلب در پالمتاپها[footnoteRef:14] و دیگر سیستم های دستی مشاهده میشود. [14: . Palmtop] 


نوع دوم: دارای ضخامت 5 میلیمتر میباشد و برای دستگاههای I/O نظیرمودم و کارت گرافیک مورد استفاده قرار میگیرد.

نوع سوم: دارای ضخامت 5/10 میلیمتراست که برای حافظههای جانبی (RAM) مورداستفاده قرار میگیرد.

نکته: اسلات نوع سوم از دو اسلات دیگر نیز پشتیبانی میکند.

2-8- AGP [footnoteRef:15] [15: .Accelerated Graphics Port] 


اسلات AGP به صورت تخصصی برای کارتهای گرافیکی طراحی و عرضه شد. گذرگاههای این اسلات به صورت مستقیم به گذرگاه جلویی سیستم (FSB) متصل هستند که این امکان را به اسلات میدهد که بتواند به صورت مستقیم به حافظه اصلی و CPU دسترسی داشته باشد. اما این به این معنا نیست که در کار آنها اختلال ایجاد کند. در مادربردهای جدید این اسلات هم جای خود را به اسلات PCI-E داده است.

2-9- Slot RAM

این اسلات جایگاه حافظه اصلی (RAM) سیستم است که معمولاً مکانش روی برد اصلی از دیگراسلاتها جداست. تعداد این اسلاتها بسته به مدل مادربرد به 2 یا4 عدد متفاوت است. به این اسلاتها اصطلاحاً بانک رم[footnoteRef:16] نیز میگویند. [16: .RAM Bank] 


2-10- Duall Chanell

این اصطلاح مربوط به ویژگیای است که روی بیشتر مادربردها وجود دارد و مربوط به رم میباشد. به زبان ساده وقتی مادربردی دارای این ویژگی دراسلاتهای رم خود میباشد، شما برای هر اسلات گذرگاهی جداگانه دارید. با این اوصاف اگر دو عدد رم یک گیگابایتی داشتهباشید و آنها را روی دو تا اسلات نصب کنید بهتراز این است که یک رم دو گیگابایتی داشتهباشید و آنرا روی یک اسلات نصب کنید. در این صورت میتوان گفت دسترسی به رم در این حالت دو برابر میشود.

2-11- انواع اسلات های رم

1- RDRAM [footnoteRef:17]	 [17: . Rambus DRAM] 


2- SDRAM [footnoteRef:18]	 [18: . Synchronous DRAM] 


3- SDRAM DDR [footnoteRef:19] [19: . Synchronous DRAM Double Data Rat] 




فصل سوم

آشنایی با پورتهای کامپیوتر





3-1- پورت موازی

در زمان اتصال يک چاپگر به کامپيوتر از پورت موازی استفاده میگردد. با اينکه اخيراً استفاده از پورتهای USB رايج شده است ولی همچنان استفاده از پورت موازی برای اتصال چاپگر به کامپيوتر بسيار متداول است.

از پورتهای موازی میتوان برای اتصال تجهيزات جانبی زيراستفاده کرد:

چاپگر 

اسکنر

هارد درايوهای خارجی 

کارت های شبکه 

Tape

درايوهای Removable

CD burners

3-2- مبانی پورت های موازی

پورت موازی توسط شرکت IBM و به منظور اتصال يک چاپگر به کامپيوتر طراحی گرديد. زمانيکه شرکت IBM در انديشه طراحی و ارائه کامپيوترهای شخصی بود، ضرورت استفاده از چاپگرهای شرکت "سنترونيکس" نيز احساس گرديد. شرکت IBM تصميم نداشت که از همان پورتی که توسط چاپگرهای سنترونيک استفاده میگرديد، در طراحی خود استفاده نمايد.

مهندسين شرکت IBM از يک کانکتور 25 پين (DB-25) به همراه يک کانکتور 36 پين برای ايجاد يک کابل خاص به منظور اتصال چاپگر به کامپيوتر استفاده کردند. ساير توليدکنندگان چاپگر نيز در ادامه از استاندارد سنترونيک تبعيت و به مرور زمان استاندارد فوق در سطح جهان مطرح و مورد استفاده قرارگرفت.

زمانيکه کامپيوترهای شخصی اطلاعاتی را برای چاپگر و يا هر وسيله ديگری که به پورت موازی متصل است ارسال مینمايند، در هر لحظه هشت بيت ارسال خواهد شد. هشت بيت فوق به صورت موازی برای دستگاه ارسال خواهند شد. پورت موازی استاندارد، قادر به ارسال 50 تا 100 کيلو بايت در هر ثانيه است. نحوه عملکرد چاپگر به شرح زير است:

پين يک، حامل سيگنال Strobe بوده و دارای ولتاژی بين 8/2 و 5 ولت است. زمانيکه کامپيوتر اطلاعاتی (يک بايت داده) ارسال میدارد ولتاژ به نيم ولت افت پيدا خواهد کرد. افت ولتاژ فوق به چاپگر اعلام مینمايد که دادههائی ارسال شده است.

پينهای دو تا نه حامل داده است. به منظور مشخص نمودن اينکه يک بيت دارای مقدار يک است ولتاژ پنج از طريق پين مربوطه ارسال (شارژ) خواهد شد. بر روی پينی که شامل مقدار (داده) صفر است شارژی (ولتاژ) قرار نخواهد گرفت.

پين ده اطلاعات لازم در خصوص نحوه عملکرد چاپگر را برای کامپيوتر ارسال مینمايد. نحوه پيادهسازی پين فوق نظير پين "يک" است. زمانيکه ولتاژ موجود بر روی پين فوق به نيم ولت تنزل پيدا نمايد، کامپيوتراطلاعات لازم در خصوص فرآيند چاپ را از چاپگر اخذ خواهد کرد )کامپيوتر به اين اطمينان خواهد رسيد که چاپگر اطلاعات را دريافت نموده است(.

در صورتيکه چاپگر مشغول باشد، پين شماره يازده شارژ میگردد. زمانيکه ولتاژ نيم ولت بر روی پين فوق قرار بگيرد به کامپيوتر اعلام خواهد شد که چاپگر آماده دريافت اطلاعات است.

در صورتيکه چاپگر دارای کاغذ نباشد، از طريق پين شماره دوازده به کامپيوتر آگاهی لازم داده خواهد شد.

زمانيکه بر روی پين شماره سيزده شارژی وجود داشته باشد، آماده بودن چاپگر به کامپيوتر اعلام میگردد.

کامپيوتر از طريق پين شماره چهارده و با استفاده از يک ولتاژ پنچ ولت سيگنال Auto Feed را برای چاپگر ارسال میدارد.

در صورتيکه چاپگر دارای مشکلی باشد ولتاژ پين شماره پانزده به نيم ولت کاهش و کامپيوتر از بروز اشکال در چاپگر آگاهی پيدا مینمايد.

زمانيکه يک کار آماده چاپ باشد، کامپيوتر از پين شماره شانزده برای مقداردهی اوليه چاپگر (کاهش ولتاژ) استفاده مینمايد.

کامپيوتر از پين شماره هفده برای Offline نمودن از راه دور چاپگر استفاده مینمايد، بدين منظور برای چاپگر يک شارژ ارسال خواهد شد. 

پينهای شماره هيجده تا بيست و پنج Ground بوده و از آنها به عنوان يک سيگنال مرجع برای شارژهای پايينتر از نيم ولت استفاده میگردد.

		



		شکل 3-1- پینهای کانکتور DB-25 و Centronic36





همانگونه که در شکل فوق مشاهده مینمائيد، بيست و پنج پين اول سنترونيک دقيقا" مشابه بيست و پنج پين کانکتور DB-25 میباشند.

3-3- SPP/EPP/ECP

در چاپگرهای اوليه پورت موازی بصورت يکطرفه بود. در اين حالت داده ها صرفاً در يک جهت قادر به حرکت برای هر يک از پينها بودند. همزمان با معرفی کامپيوترهای PS/2 توسط شرکت IBM، يک نوع جديد از پورتهای موازی دو طرفه طراحی گرديد. اين طراحی با نام SPP [footnoteRef:20]مطرح و به سرعت جايگزين استاندارد اوليه گرديد. ارتباط دو طرفه باعث گرديد که هر يک از دستگاهها قادر به ارسال و دريافت اطلاعات باشند. دستگاههای زيادی از پينهای دوالینه، برای داده استفاده میکردند. استفاده از هشت پين باعث میشد که روش ارسال اطلاعات بصورت half-duplex باشد. در اين حالت اطلاعات در هر لحظه در يک جهت حرکت میکردند. به منظور ارسال و دريافت اطلاعات (دو طرفه) از پينهای شماره هيجده تا بيست و پنج برای دريافت اطلاعات استفاده گرديد. پينهای فوق در ابتدا برای Ground در نظر گرفته شده بودند. بدين ترتيب امکان ارتباطات دو طرفه در هر لحظه فراهم میگردد (Full-duplex). [20: . Standard Parallel Port] 


		



		شکل 3-2- استاندارد EPP (برگرفته از[6])





استاندارد EPP [footnoteRef:21] در سال 1991 توسط شرکتهای اينتل زيراکس و زنيت مطرح گرديد. مزيت مهم استاندارد فوق، حجم بالای اطلاعات ارسالی است (پانصد کيلو بايت تا دو مگابايت در هر ثانيه). هدف عمده استاندارد فوق، امکان اتصال دستگاههایی غير از چاپگر به پورت موازی است. رسانههای ذخيره سازی که نيازمند دارا بودن نرخ انتقال اطلاعات بالایی میباشند نمونهای از اين نوع دستگاهها میباشد. [21: . Enhanced Parallel Port] 


بعد از معرفی استاندارد EPP، شرکتهای مايکروسافت و هيولت پاکارد در سال 1992 مشخصه جديدی با نام ECP [footnoteRef:22] را معرفی نمودند. هدف عمده مشخصه فوق بهبود عملکرد و سرعت چاپگرها است. [22: . Extended Capabilities Port] 


		



		شکل 3-3- استاندارد ECP (برگرفته از[6])





در سال 1994 استاندارد IEEE 1284 معرفی گرديد. استاندارد فوق برای دستگاههای مرتبط با پورت موازی دو مشخصه را مطرح مینمايد: EPP و ECP. به منظور صحت عملکرد هر يک از مشخصههای فوق میبايست سيستم عامل و دستگاه متصلشده به پورت موازی، امکانات لازم در خصوص حمايت از مشخصههای فوق را دارا باشند. امروزه اغلب کامپيوترها، SPP,ECP و EPP را حمایت نموده و قادر به تشخیص استفاده از هر یک ازمشخصههای فوق با توجه به دستگاه مرتبط (متصل) به چاپگرمیباشند. در صورتیکه نیاز به تغییر یکی از مشخصههای فوق به صورت دستی باشد، میتوان از برنامه BIOS سیستم استفاده وتنظیمات مربوطه را انجام داد.

3-4- پورت سريال

پورت سريال يکی از متداولترين روشهای موجود جهت اتصال يک دستگاه به کامپيوتراست. با اينکه سيستمهای جديدتر سعی در استفاده محدود از پورت سريال را داشته و پورت USB را مورد توجه بيشتر قرار میدهند ولی همچنان دستگاههای متعددی نظير مودم از پورت سريال استفاده مینمايند. پورتهای سريال يک کانکتور استاندارد و يک پروتکل را به منظور اتصال دستگاههایی نظير مودم به کامپيوتر را ارائه مینمايند. اغلب کامپيوترها دارای دو پورت سريال میباشند.

		



		شکل3-4- پورت سریال (برگرفته از [6])





3-5- مبانی پورتهای سريال 

تمام سيستمهای عامل از پورتهای سريال حمايت مینمايند. پورتهای موازی در مقايسه با پورتهای سريال دارای سرعت کمتری میباشند. پورتهای USB طی چند سال اخير رايج و طی ساليان آينده جايگزينی مناسب برای پورتهای سريال و موازی خواهند بود.

پورت سريال دادهها را به صورت سريال (دنبال هم) ارسال و يا دريافت میدارند. در چنين حالتی يک بايت از اطلاعات به صورت هشت بيت يکی پس از ديگری ارسال خواهند گرديد. مزيت عمده روش فوق استفاده از يک سيم (کابل) برای ارسال و دريافت داده است. ايراد روش فوق سرعت پايين ارسال اطلاعات با توجه به ماهيت ارسال دادهها است.

قبل از ارسال هر بايت داده، پورت سريال يک بيت "شروع" را ارسال میدارد. بيت فوق صرفاً شامل يک بيت با مقدار صفر است. پس از ارسال هر بايت، يک بيت "پايان" ارسال میگردد. ارسال بيت فوق به منزله خاتمه ارسال يک بايت خواهد بود. برای کنترل خطا ممکن است از يک بيت اضافه با نام Parity نيز استفاده گردد.

پورتهای سريال COM(Communication) Port نيز ناميده شده و به صورت دو طرفه میباشند. ويژگی فوق اين امکان را برای هر دستگاه فراهم کرده تا قادر به ارسال و دريافت اطلاعات باشند. دستگاههای سريال از پينهای متفاوت برای ارسال و دريافت داده استفاده مینمايند. استفاده از پينهای يکسان باعث ارتباطات از نوع half-dublex خواهد شد و اين بدان معنی است که اطلاعات قادر به حرکت صرفاً در يک جهت میباشند. با استفاده از پينهای متفاوت امکان ارتباطات Full-duplex فراهم شده و امکان حرکت اطلاعات در دو جهت فراهم خواهد گرديد.

عملکرد صحيح پورتهای سريال وابسته به يک کنترلکننده خاص به نام UART [footnoteRef:23]است. تراشه فوق خروجی موازی گذرگاه سيستم کامپيوتر را اخذ و آنرا به صورت سريال از طريق پورت سريال انتقال خواهد داد. به منظور افزايش سرعت، اغلب تراشههای UART دارای يک بافر با ظرفيت شانزده تا شصت و چهار کيلو بايت میباشند. بافر فوق امکان Cache نمودن دادههای واصله از گذرگاه سيستم را زمانيکه تراشه مشغول پردازش داده ها و ارسال آنها برای پورت سريال است را فراهم مینمايد. اغلب پورتهای سريال دارای نرخ انتقال اطلاعاتی به ميزان 115 کيلو بيت در هر ثانيه میباشند. پورتهای سريال با سرعت بالا نظير ESP [footnoteRef:24]و Super ESP [footnoteRef:25]دارای نرخ انتقال اطلاعات 460 کيلو بيت در ثانيه میباشند.  [23: . Universal Asynchronous Receiver/Transmitte]  [24: . Enhanced Serial Port]  [25: . Super Enhanced Serial Port] 


شکل زير تراشه UART را نشان میدهد.

		



		شکل 3-5- تراشه UART (برگرفته از[6])





3-6- اتصال سريال 

کانکتور خارجی برای يک پورت سريال، نه پين و يا بيست و پنج پين است. با توجه به اينکه موارد استفاده اوليه از پورتهای سريال مودم بوده است، وضعيت عملکرد هر پين نيز متأثر از واقعيت فوق بود.

		



		شکل3-6- کانکتور خارجی برای پورت سریال (برگرفته از[6])





عملکرد هر يک از پين ها در کانکتورهای نه پين در جدول زير نشان داده شده است.

		جدول 3-1- عملکرد پین های کانکتورهای نه پین



		Pin

		Function



		1-Carrier Detect

		آيا مودم به يک خط تلفن متصل است؟



		2-Receive Data

		کامپيوتر اطلاعات ارسال شده توسط مودم را دريافت مینمايد.



		3-Transmit Data

		کامپيوتر اطلاعاتی را برای مودم ارسال میدارد.



		4-Data Terminal Ready

		کامپيوتر به مودم آمادگی خود را برای ارتباط اعلام میدارد.



		5-Signal Ground

		پين مربوطه Ground شده است.



		6-DataSet ready

		مودم آمادگی خود را برای ارتباط به کامپيوتراعلام میدارد.



		7-Request to Send

		کامپيوتر از مودم در رابطه با ارسال اطلاعات سوال مینمايد.



		8-Clear To Send

		مودم به کامپيوتراعلام مینمايد که میتواند اطلاعاتی را ارسال دارد.



		9-Ring Indicator

		زنگ تلفن تشخيص داده خواهد شد.







عملکرد هر يک از پينها در کانکتورهای بيست و پنج پين در جدول زير نشانداده شده است.

		جدول 3-2- عملکرد پینهای کانکتورهای 25 پین



		Pin

		Function



		1-Not used

		استفاده نمی گردد.



		  2-Transmit Data

		کامپيوتر اطلاعاتی را برای مودم ارسال میدارد.



		3-Receiv Data

		کامپيوتر اطلاعات ارسال شده توسط مودم را دريافت مینمايد.



		4-Request To Send 

		کامپيوتر از مودم در رابطه با ارسال اطلاعات سوال مینمايد.



		5-Clear To Send

		مودم به کامپيوتر اعلام مینمايد که میتوانداطلاعاتی را ارسال دارد.



		6-DataSet Ready

		مودم آمادگی خود را برای ارتباط به کامپيوتراعلاممیدارد.



		7-Signal Ground

		پين مربوطه Ground شده است.



		8- Line signal detector

		آيا مودم به يک خط تلفن متصل است؟



		9 to 19 -Not Used

		استفاده نمیگردند.



		20-Dataterminal ready

		کامپيوتر به مودم آمادگی خود را برای ارتباط اعلام میدارد.



		21- Not used

		استفاده نمیگردد.



		22-Ringindicator

		زنگ تلفن تشخيص داده خواهد شد.



		23 to 25 not used

		استفاده نمیگردد.







ولتاژهای ارسالی برای هريک از پينها میتواند دو حالت متفاوت را داشته باشد: On و Off. در صورتيکه مقدار  On (يک) باشد پين مربوطه سيگنالی با ولتاژ بين 3 - تا 25 - را ارسال و در صورتيکه مقدار Off ( صفر) باشد سيگنال ارسالی پين مربوطه بين 3 تا 25 ولت (مثبت) خواهد بود. 

يکی از مهمترين مسائل در ارتباط با مبادله اطلاعات به صورت سريال، مفهوم flow control است. با استفاده از قابليت فوق يک دستگاه قادر به اعلام (درخواست) توقف ارسال داده به يک دستگاه خاص ديگر در يک مقطع خاص زمانی است. دستورات زير در اين رابطه مورد استفاده قرار خواهند گرفت:

دستور Request to Send (RTS)

دستور Clear to Send (CTS)

دستور Data Terminal Ready ( DTR)

دستور Data Set Ready  (DSR)

3-7- پورت USB

کامپيوترهای جديد دارای يک و يا بيش از يک کانکتور USB [footnoteRef:26]میباشند. کانکتورهای فوق امکان اتصال تجهيزات جانبی متفاوتی نظير چاپگر، اسکنر، دوربينهای وب و ... را فراهم مینمايند. سيستمهای عامل پورتهای USB را حمايت کرده و بدين ترتيب نصب درايور مربوطه به سرعت و به سادگی انجام خواهد يافت.  [26: . Universal Serial Bus] 


3-8- USB چيست؟

همواره اتصال يک دستگاه به کامپيوتر و پيکربندی مناسب آن برای استفاده، يکی از چالشهای اصلی در رابطه با به خدمت گرفتن تجهيزات جانبی در کامپيوتر بوده است.

چاپگرها به پورت موازی متصلشده و اغلب کامپيوترها دارای يک پورت هستند. فرض نمائيد که دارای يک Zip drive باشيم. درايوهای فوق نيازمند يک اتصال با سرعت بالا با کامپيوتر میباشند. در صورت استفاده از پورت موازی، از لحاظ سرعت خواسته يک Zip Drive تامين نخواهدگرديد.

مودمها از پورتهای سريال استفاده مینمايند. اغلب کامپيوترها دارای دو پورت سريال بوده و در اکثر موارد سرعت مناسبی را دارا نمیباشند.

دستگاههایی که به سرعت بالایی نياز دارند به همراه کارتهای خود عرضه میگردند. اين نوع کارتها میبايست در يکی از اسلاتهای برد اصلی نصب گردند. متأسفانه تعداد اسلاتهای موجود محدود بوده و در برخی حالات نصب نرم افزار مربوط به کارت دردسرآفرين نيز است.

هدف USB خاتمه بخشيدن به تمام موارد و مشکلات موجود در زمينه به خدمت گرفتن تجهيزات جانبی در کامپيوتر است. USB يک روش آسان و استاندارد را برای اتصال 127 دستگاه به کامپيوتر فراهم میکند. هر دستگاه میتواند شش مگابيت در ثانيه پهنای باند داشته باشد. پهنای باند فوق  برای اکثر دستگاههایی که میخواهيم به کامپيوتر متصل نمائيم مناسب خواهدبود. اکثر تجهيزات جانبی که جديداً توليد میگردند، دارای يک پورت USB میباشند. چاپگر، اسکنر، موس، دوربين های ديجيتال، دوربين های وب، مودم، بلندگو، تلفن، رسانه های ذخيره سازی، اتصالات شبکه و ... نمونههایی از اين نوع دستگاهها میباشند. 

اتصال يک دستگاه USB به کامپيوتر ساده است. کانکتورهای USB را میتوان در پشت سيستم مشاهده و در ادامه کانکتور USB را به آنها متصل کرد. شکل زير کانکتورهای USB را در پشت سيستم نشان میدهد.

		



		شکل 3-7- کانکتور USB (برگرفته از[6])





در صورتيکه دستگاهی برای اولين مرتبه (بار اول) نصب گردد، سيستم عامل مربوطه آن را تشخيص و با نصب درايور، عملاً زمينه استفاده از دستگاه فراهم خواهد شد. دستگاههای USB را می توان به دفعات به سيستم متصل و يا آنها را از سيستم جدا کرد. اغلب دستگاههای USB به همراه کابل اختصاصی خود ارائه میگردند. کابلهای فوق دارای اتصالی از نوع A میباشند. شکل زير يک کانکتور USB که از نوع A است را نشان میدهد. 

		



		شکل 3-8- کانکتور USB از نوع A (برگرفته از [6])





در صورتيکه دستگاه USB دارای کانکتورA نباشد بهمراه آن سوکتی ارائه شده که می تواند يک کانکتور از نوع B را قبول نمايد.

		



		شکل 3-9- کانکتور USB ازنوع B (برگرفته از [6])





از کانکتور نوع A برای اتصال به کامپيوتر و از کانکتور نوع B برای اتصال دستگاههای خاص استفاده میگردد.

اغلب کامپيوترهای جديد به همراه يک و يا بيش از يک سوکت USB ارائه میگردند. با توجه به وجود دستگاههای متعدد که دارای پورت USB میباشند، میتوان به سادگی دستگاه مورد نظر را از طريق پورت USB به يکی از سوکتهای USB کامپيوتر متصل نمود. مثلاً میتوان به کامپيوتر يک چاپگر USB، يک اسکنر USB، يک دوربين وب USB و يک کارت شبکه USB را متصل نمود. در صورتيکه کامپيوتر دارای صرفاً يک کانکتور USB باشد و بخواهيم تجهيزات USB گفته شده را به آن متصل نمائيم چه کار بايد کرد؟ برای حل مشکل فوق میبايست يک USB hub را تهيه کرد. USB استاندارد قادر به حمايت از 127 دستگاه است. هاب USB بخشی از استاندارد فوق محسوب میگردد.

		



		شکل 3-10- هاب USB (برگرفته از [6])





شکل زير يک هاب USB را به همراه چهار کانکتور از نوع Aنشان میدهد. 

		



		شکل 3-11- هابUSB  به همراه 4 کانکتور از نوع A (برگرفته از [6])





يک هاب ممکن است چهار و يا بيش از چهار پورت داشته باشد. هاب به کامپيوتر متصل شده و هر يک از دستگاهها به يکی از پورتهای هاب متصل خواهند شد. هابها میتوانند با برق و يا بدون برق باشند. استاندارد USB اين امکان را فراهم میسازد که دستگاهها برق مورد نياز خود را از طريق اتصال USB مربوطه تامين نمايند. يک دستگاه با مصرف برق بالا نظير اسکنر دارای منبع تغذيه اختصاصی خود است ولی دستگاههای با مصرف برق پايين نظير موس و دوربينهای ديجيتال، برق مورد نياز خود را میتوانند از گذرگاه مربوطه تامين نمايند. در صورتيکه از دستگاههایی نظير چاپگر و يا اسکنر استفاده میگردد که خود دارای منبع تغذيه اختصاصی میباشند، نيازی به هاب با برق نخواهد بود در صورتيکه از دستگاههای فاقد منبع تغذيه نظير موس و دوربين استفاده میگردد، به هاب برقدار نياز خواهد بود. هاب دارای ترانسفورماتور اختصاصی خود بوده و برق مورد نياز گذرگاه را تامين خواهدکرد.

3-9- ويژگی های USB

USB دارای ويژگیهای زير است:

حداکثر 127 دستگاه را میتوان متصل نمود. (مستقيماً و يا توسط هاب های USB) 

کابلهای USB به تنهایی قادر به حمايت از طول 5 متر میباشند. در صورت استفاده از هاب حداکثر طول 30 متر خواهد بود.

نرخ انتقال اطلاعات گذرگاه دوازده مگابيت در ثانيه است. 

هر دستگاه قادر به درخواست شش مگابيت در ثانيه است. عملاً بيش از يک دستگاه در هر لحظه نمیتواند درخواست شش مگابيت در ثانيه را داشته باشد چرا که از پهنای باند گذرگاه تجاوز خواهد کرد.

يک کابل USB دارای دو سيم برای برق (5+ ولت و Ground) و يک سيم به هم تابيده برای حمل داده است.

بر روی سيم برق، کامپيوتر قادر به تامين برق با حداکثر پانصد ميلی آمپر و پنج ولت است.

دستگاههای با مصرف برق پايين نظير موس میتوانند برق مورد نياز خود را مستقيماً از طريق گذرگاه تامين نمايند.

دستگاههای USB را می توان هر زمان متصل و مجدداً از سيستم جدا کرد.

اکثر دستگاههای USB میتوانند توسط کامپيوتر و در زمان حالت Power-saving، به خواب (غيره استفاده) روند.

دستگاههایی که به پورت USB متصل میگردند از يک کابل USB که حامل برق و داده است استفاده مینمايند. دو سيم حامل برق (قرمز - پنج ولت و قهوه ای (زمين) و يک زوج کابل به هم تابيده برای حمل داده (زرد و آبی)).

		



		شکل 3-12- کابل USB (برگرفته از [6])





زمانيکه کامپيوتر روشن میگردد، عمليات پرس و جو در رابطه با دستگاههای متصل به گذرگاه انجامشده و به هر يک از آنها يک آدرس خاص نسبت داده خواهدشد. فرآيند فوق "سرشماری" ناميده میشود. دستگاهها نيز زمانيکه به گذرگاه متصل میگردند شمارش میگردند. کامپيوتر از نحوه انتقال اطلاعات توسط دستگاهها با استناد بر يکی از روشهای زير، آگاهی میيابد.

وقفه: دستگاهی نظير موس يا صفحه کليد که دادههای کمی را ارسال میدارند از روش "وقفه" استفاده مینمايند.

 تودهای[footnoteRef:27]: يک دستگاه نظير چاپگر که حجم بالایی از اطلاعات را در يک بسته دريافت میدارد، از روش فوق استفاده مینمايد. يک بلاک از دادهها برای چاپگر ارسال و صحت آنها نيز بررسی میگردد. [27: .  Bulk] 


همزمان[footnoteRef:28]: دستگاههایی نظير بلندگو از روش فوق استفاده مینمايند. جريان پيوستهای از دادهها بين دستگاه و کامپيوتر برقرار میگردد. [28: .  Synchronous] 


USB پهنای باند موجود را به مجموعهای از فريمها تقسيم و کامپيوتر فريمها را کنترل خواهدکرد. فريمها شامل 1500 بايت بوده و هر ميلی ثانيه يک فريم جديد به وجود میآيد. اخيراً استاندارد USB نسخه دو مطرح شده است. بر اساس استاندارد فوق، سرعت ده تا بيست برابر افزايش خواهد يافت. با رسيدن به سرعتهای فوق میتوان تقريباً هر نوع دستگاهی را از طريق USB به کامپيوتر متصل کرد. هارد ديسکهای خارجی و دوربينهای فيلمبرداری نمونههایی در اين زمينه میباشند.

3-10- مزایای استفاده از پورت سریال نسبت به پارالل

1- اختلاف ولتاژ در کابل سریال تا 50 ولت میباشد ولی درکابل پارالل این اختلاف حداکثر5 ولت است، بنابراین کاهش سطح ولتاژ -که باعث از بین رفتن اطلاعات ارسالی میگردد- در کابل سریال نسبت به کابل پارالل کمتر مشکلزا میباشد. به همین خاطر کابل سریال میتواند طویلتر از کابل پارالل باشد.

2- در ارتباط با پورت سریال تعداد سیمهای به کاررفته برای اتصال بسیار کمتر از پورت پارالل میباشد. در صورتیکه دستگاهی که میخواهید به پورت سریال متصل کنید در فاصله نسبتاً دوری قرار داشته باشد، هزینه کابل سه رشتهای از هزینه کابل 19 تا 25 رشتهای به مراتب کمترخواهد بود.

3- دستگاههای مادونقرمز در سالهای اخیر بسیار متداول شدهاند. شرایطی رافرض کنید که با استفاده از پورت پارالل 8 بیت را همزمان با استفاده از امواج مادون قرمز در طول اطاق ارسال کردهاید، دستگاه گیرنده چگونه میتواند بیت اول را از7 بیت دیگر که همزمان ارسال شدهاند ولی هنوز دریافت نشدهاند تشخیص دهد؟ در چنین موقعیتی میتوان ازپورت سریال استفاده کرد، زیرا تنها یک بیت در هر لحظه ارسال میگردد.

دستگاههایی که دارای استاندارد lrDA-1 (اولین استاندارد وسایل مادون قرمز) میباشند، توانایی انتقال KBaud 2/115 را دارا میباشند. با اینحال طول پالس این دستگاهها به سه شانزدهم طول بیت RS232 (استاندارد پورت سریال) کاهش یافتهاست، علت این کاهش، نیاز به مصرف کمتر انرژی در دستگاههای سیار است، زیرا غالب کاربرد مادونقرمز در موبایلها و کامپیوترهای کیفی و دستی میباشد.

3-11- ارتباطات سریال

ارتباطات سریال به دو دستهی همزمان[footnoteRef:29] یا غیرهمزمان[footnoteRef:30] تقسیم میشوند. [29: .  Synchronous]  [30: .  Asynchronous] 


ارتباط همزمان با استفاده از یک پالس ساعت[footnoteRef:31] زمانبندی انتقال 8 بیت اطلاعات را انجام میدهد. این نوع انتقال، نسبت به روش غیرهمزمان ازسرعت بیشتری برخورداراست. با اینحال به خاطر مدارات پیچیده وکابلکشی بیشتری که در این نوع انتقال موردنیاز است، در عمل از ارتباط غیرهمزمان استفاده میشود. [31: .  Clock Pulse] 


ارتباط غیرهمزمان که در صنعت کامپیوتر کاربرد بیشتری دارد، به علت فقدان یک ساعت هماهنگکننده بین فرستنده و گیرنده، میبایست باسرعت یکسانی بین هر دو پایانه ارتباطی برقرار گردد. این سرعت با نام سرعت باود[footnoteRef:32] شناخته میشود. این سرعت باسرعت انتقال بیتها[footnoteRef:33] متفاوت است. در این ارتباط فرستنده وگیرنده هر دو بسته به ساعت داخلی سیستمهای خود سیگنال هایی با سرعت باود انتخابی ارسال میکنند. سرعت باود فرستنده و گیرنده میتواند از 3 ℅ تا 5 ℅ متفاوت باشند. [32: .  Baud Rate]  [33: .  Bite Rate] 


انتقال اطلاعات در ارتباط غیرهمزمان با یک سیگنال ممتد بالا[footnoteRef:34] که ولتاژ منفی میباشد آغاز میشود. در این حالت هنوز هیچ اطلاعاتی منتقل نشدهاست. شروع ارسال با تغییر وضعیت از ولتاژ منفی به مثبت میباشد. این تغییرخط را برای مدت زمان یک بیت درحالت پایین [footnoteRef:35]که ولتاژ مثبتی میباشد نگه میدارد. این بیت به بیت شروع[footnoteRef:36] نیز مشهور است و نشان میدهد که 7 یا 8 بیت اطلاعات [footnoteRef:37]دیگر در حال دریافتشدن میباشند. پس از اتمام این 7 یا 8 بیت (تعداد بایتها که 7 یا 8 میباشند را میتوان در تنظیمات نرمافزاری تغییر داد) یک بیت اختیاری به عنوان بیت خطایاب[footnoteRef:38] جهت اطمینان ازصحیح ارسال شدن اطلاعات بیتها فرستاده میشود. پس از منتقلشدن بیت خطایاب یک یا چند بیت توقف[footnoteRef:39] ارسال میشود تا اطمینان حاصل شود که خط در وضعیت ممتد بالا قرار دارد و برای انتقال بایت بعدی آمادگی دارد. [34: .  Mark]  [35: .  Space]  [36: .  Start Bit]  [37: .  Data Bit]  [38: .  Parity]  [39: .  Stop Bit] 


در حین انتقال اگر بیتی میبایست صفرباشد با ولتاژ مثبت یا در حالت پایین و در صورت نیاز به بیت 1 از ولتاژ منفی یا ممتد بالا استفاده میشود.

3-12- بیت خطایاب چیست؟

هرگاه نیاز به بیت خطایاب احساس شود (هنگامیکه سالم به مقصد رسیدن بیتهای ارسالی اهمیت ویژهای دارند و یا محیط دارای پارازیت و عوامل مزاحم دیگر است) یک بیت در انتهای بیتهای ارسال شده فرستاده میشود. این بیت بر طبق قرارداد، در صورتیکه مجموع بیتهای1 ارسالشده زوج باشد 1 و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود. در صورتیکه دستگاه گیرنده بایتی را دریافت کند که بیت خطایاب آن صفر باشد و تعداد بیتهای 1 موجود در این بایت 4 عدد باشد، دستگاه تقاضای ارسال مجدد همان بیت را به دستگاه فرستنده ارسال میکند. با کمک بیت خطایاب احتمال وقوع خطا در حین ارسال بسیار کم میگردد.

در جدول زیر تعدادی از خصوصیات تصویبشده در استاندارد RS232-C آورده شده است.

		جدول 3-3- خصوصیات تصویبشده دراستاندارد RS232-C



		1. یک بیت در حالت پایین (0 رقومی) ولتاژی بین 3+ و 25+ میباشد.



		2. یک سیگنال ممتد بالا (1 رقومی) ولتاژی بین 3- و 25- میباشد.



		3. محدودهی بین 3+ و 3- تعریف نشده است.



		4. ولتاژ مدار باز هیچگاه نباید از 25 ولت بیشتر شود (در مقایسه با ولتاژ زمین).



		5. جریان اتصال کوتاه نباید بیشتر از 500 میلیآمپر باشد.





در جدول زیر نام هر یک از پینهای کانکتور 9 پین و 25 پین به همراه کاربرد آن و پین معادل در کانکتورهای متفاوت قرار گرفته است.

با استفاده از این جدول میتوان به سادگی ارتباط بین 2 دستگاه را به کمک پورت سریال برقرار کرد.

		جدول 3-4- پینهای کانکتور 9 و 25 پین



		کاربرد

		Full Pin Name

		نام کامل پین

		خلاصه نام پین

		شماره پین نوع 9پین

		شماره پین نوع 25پین



		خروجی اطلاعات سریال TXD

		Transmit Data

		ارسال اطلاعات

		TD

		پین 3

		پین 2



		ورودی اطلاعات سریال RXD

		Receive Data

		دریافت اطلاعات

		RD

		پین 2

		پین 3



		اطلاع به مودم ازآمادهبودن UART برای تبادل اطلاعات

		Request To Send

		آماده ارسال

		RTS

		پین 7

		پین 4



		نشانگرآمادهبودن مودم جهت تبادل اطلاعات

		Clear To Send

		آماده دریافت

		CTS

		پین 8

		پین 5



		به تراشهیUART آمادهبودن مودم را اطلاع میدهد.

		Data Set Ready

		آمادهباش

		DSR

		پین 6

		پین 6



		اتصال زمین میباشد.

		Signal Ground

		اتصال زمین

		SG

		پین 5

		پین 7



		هنگامیکه مودم زنگ مودم مقابل را دریافت میکند این خط فعال میشود.

		Carrier Detect

		علامت تشخیص تماس

		CD

		پین 1

		پین 8



		خط مقابل  DSRمیباشد، به مودم UART آمادگی را اطلاع میدهد.

		Data Terminal Ready

		آمادگی ترمینال

		DTR

		پین 4

		پین 20



		هنگامیکه سیگنال زنگ را دریافت میکند فعال میشود.

		Ring Indicator

		نشانگر زنگ تلفن (کاربرد در مودم)

		RI

		پین 9

		پین 22







فصل چهارم

تقویت کنندهی صوتی







4-1- تقویتکنندهی صدا

تقویتکنندهی صدا، سیگنالهای صوتی بسیار ضعیف را هزاران برابر میکند به طوریکه یک بلندگو آنها را پخش کند. به طور مثال یک میکروفون صداهای پیرامون خود را به سیگنالهای ضعیف صوتی تبدیل میکند. بنابراین اگر یک میکروفون را به تنهایی و بدون مدار صوتی به یک بلندگو وصل کنیم، مشاهده میکنیم که بلندگو هیچ صدایی را پخش نمیکند چون سیگنال آن تقویت نشده است.

یک تقویتکننده صدا از دو بخش ساخته شده است:

1- پیش تقویتکننده: این قسمت از تقویتکننده سیگنالهای ضعیف را دهها برابر تقویت میکند و آن را بیشتر به قسمت دوم تقویت کننده میدهد.

نکته: اگر پیش تقویتکننده را به بلندگو وصل کنیم بلندگو سیگنالهای نسبتاً قوی شده را یا اصلاً پخش نمیکند و یا صدای ضعیف آن را پخش میکند.

2- تقویتکنندهی قدرت: این بخش از تقویتکننده سیگنالهای نسبتاً قوی را از پیش تقویتکننده دریافت و آن را هزاران برابر تقویت میکند به طوریکه بلندگو به راحتی آنها را پخش میکند. این قسمت از تقویتکنندهمیتواند به صورت تمام ترانزیستوری، تمام آیسی و یا تمام ترانزیستوری- آیسی باشد.

4-2- نقشهی مدارتقویتکنندهی صوتی

		



		شکل 4-1-  مدار تقویتکنندهی صوتی با LM386





قطعات مورد نیاز: 2 عدد خازن nf 100،1 عدد خازن uf30، 1 عدد خازن uf220،1 عدد پتانسیومتر 10 کیلو، 1 عدد مقاومت 12اهم، منبع تغذیه 9 ولت، 1 عدد آیسی LM386، 1 عدد خازن nf47،1 عدد مقاومت 2/2 کیلواهم، میکروفون خازنی یا کپسول گوشی تلفن، بلندگوی 8 اهم تا رنج 1 وات.

4-3- عملکرد مدار

همانطور که در شکل فوق مشاهده ميکنيد پايه 6 آيسي تغذيه مثبت است. ولتاژ مثبت 9 را بر روي اين پايه و منفي منبع تغذيه يا باطري را به پايه 4 آيسي اعمال کنيد. بين پايههاي 1 و 8 خازن 1/0 ميکرو فاراد را قرار دهيد. اگر از خازن الکتروليت استفاده ميکنيد به اين خازن به دقت نگاه کنيد. بر روي آن علامت منفي وجود دارد. پايهاي که در اين قسمت قرار دارد پايه منفي خازن الکتروليت است و پايه ديگر پايه مثبت است. پايه منفي خازن را در پايه 8 و پايه مثبت آن را در روي بردبورد به پايه 1 آيسي متصل کنيد. پايه 2 ورودي منفي آيسي است. براي عملکرد بهتر مدار اين پايه را با خازن عدسي 47 نانوفاراد به منفي منبع تغذيه وصل کنيد. ميتوانيد اين پايه را به طور مستقيم نيز به منفي منبع تغذيه وصل کنيد. پايه 3 آيسي را با يک خازن1/0 ميکرو عدسي به سر وسط پتانسيومتر 10 كيلو وصل کنيد. پتانسيومترها داراي 3 پايه هستند يکي از پايههاي کناري را به منفي منبع تغذيه و پايه کناري ديگر را با يک خازن 100 نانو به مقاومت 2/2 کيلواهم وصل کنيد. سر ديگر مقاومت 2/2 کيلواهم را به مثبت منبع تغذيه يا باطري وصل کنيد. پايه 7 آيسي را با يک خازن 100 نانو به منفي منبع تغذيه وصل کنيد. در واقع يک سر خازن بر روي بردبورد با پايه 7 و سر ديگر آن به منفي منبع تعذيه متصل باشد. پايه 5 خروجي اين آيسي است. در واقع همان پايهاي است که سيگنال صوتي تقويتشده بر روي آن قرار دارد. براي حذف dc از روي اين سيگنال پس از عبور از مقاومت 47 اهم در سر راه آن يک خازن 1/0 قرار ميدهيم. اين خازن نيز ميتواند الکتروليت باشد. در اين صورت پايه مثبت آن با اشتراک مقاومت 12 اهم به سر مثبت بلندگو ميرود و پايه منفي اين خازن را به همراه منفي بلندگو به منفي باطري يا منبع تغذيه متصل کنيد. بين سرهاي مثبت و منفي منبع تغذيه بر روي برد يک خازن 220 ميکروفاراد قرار دهيد. خازنها با اين رنج بالا الکتروليت هستند، مراقب باشيد که سر مثبت اين خازن را به مثبت منبع تغذيه و سر منفي را به منفي منبع تغذيه بر روي برد بورد وصل کنيد. تمامي مراحل بالا را نيز ميتوانيد به راحتي بر روي بردهاي سوراخدار مسي پياده کنيد. پايه 7 پايه بايپس است. در واقع يک مسير فرعي براي سيگنالهاي مزاحمي است که در پايه 5 سوار شده است. اين پايه با يک خازن به منفي منبع تغذيه متصل شده است و باعث ميشود صداي مطلوبتري را در بلندگو بشنويد. اگر به جاي بلند گوي 1 وات از بلندگوهاي با وات بالاتر مثلاً 3 وات استفاده کنيد آيسي داغ ميشود.

4-4- LM386

		



		شکل 4-2- ایسی LM386



		



		شکل 4-3- شماتیک داخلی LM386





در زير شکلهای فوق يك آيسي  LM386و شماتيک داخلي آن را مشاهده ميکنيد. اين آيسي يک آيسي تقويتکننده صدا است. عمل تقويت صدا در آن به صورت داخلي 20 برابر است. اين در حالتي است که پايه هاي 1و 8 آزاد باشند. با قرار دادن مقاومت و خازن بين پايه هاي 1 و 8 ميزان تقويت را تا 200 برابر ميتوان زياد کرد. همانطور که در نقشه بالا مشاهده ميکنيد جهت تقويت بين پايه هاي 1و 8 خازن 0.1uf قرار داده شدهاست. اگر اسيلوسکوپ در اختيار داشته باشيد ميتوانيد زماني که در کنار ميکروفون صحبت ميکنيد در سر مثبت بلندگو شکل موج صداي خود را مشاهده کنيد. اين آيسي حاوي يک عدد آپامپ است.



فصل پنجم

مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ







5-1- مبدلهای آنالوگ به دیجیتال (ADC)

اهمیت اصلی مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) دراین است که رایانهها فقط قادر به تشخیص صفر و یک هستند. بنابراین باید دنبال راهی برای تبدیل کمیتهای آنالوگ به دیجیتال باشیم که این کار به روش نمونهبرداری انجام میشود. برای این کار در لحظههای مجزای زمانی مقادیری (نمونههایی) برداشته میشود که این نمونهها یک سطح را مشخص میکنند. سرعت نمونهبرداری (تعداد نمونهها در واحد زمان) مشخص کننده دقت نمایش یک سطح به صورت تابع ناپیوسته زمانی میباشد.

ورودی آنالوگ به دیجیتال (Vi) با یک ولتاژ مرجع (Vr) مقایسه میشود و خروجی مبدل نمایشی از کسر X=Vi/Vr میباشد. اگر کد خروجی مبدل n بیت باشد تعداد سطوح مجزای خروجی  خواهد بود. برای وجود یک تناظر یکبهیک باید گستره کامل ورودی [footnoteRef:40](FSR) به همین تعداد سطح تفکیک شود. به این اندازه که مشخصکننده کمترین دقت میباشد و هر دو کد مجاور را از هم جدا میکند LSBیاکوانتوم (Q) گویند. [40: .  Full Scale Range] 


	

Q=LSB=FS/2^n -Q=LSBکوانتوم تعداد بیت n=

5-2- زمان تبدیل و نرخ تبدیل مبدل

بعد از اینکه دستور شروع به یک ADC داده شد، به یک زمان محدود که زمان تبدیل[footnoteRef:41]  tc نامیده میشود نیاز دارد تا بتواند داده معتبری در خروجی خود ایجاد نماید. در طی عمل تبدیل، ولتاژ ورودی تغییرمیکند. پس این زمان تأخیر ما را بسیار محدود میکند و سیگنالهایی با فرکانس پایین را میتواند با دقت خوب تبدیل کند (تقریباً Hz13). [41: . Convertion time] 


برای رهایی از این مشکل از یک مدار نمونهبردارنگهدار[footnoteRef:42] (S&H) بین ورودی و مبدل استفاده می کنیم. S&H یک مدار آنالوگ ساده است که بلافاصله بعد از دریافت فرمانی از ورودی نمونهبرداری میکند و تقریباً آن را ثابت نگه میدارد تا مبدل کار تبدیل را انجام دهد. زمان دیگری هم به نام زمان کندی[footnoteRef:43] ta وجود دارد که در مدارهای S&H مدت زمانی است که از هنگام دریافت فرمان نگهداشتن تا لحظه گذر واقعی به حالت نگهدار طول میکشد. اگر از یک مدار S&H با زمان کندی ns20 استفاده کنیم فرکانس ماکزیمم تا فرکانس زیر قابل افزایش خواهد بود (برای یک مبدل 8 بیتی). [42: . Sample & Hold]  [43: . Aperture time] 


5-3- روشهای مختلف تبدیل آنالوگ به دیجیتال

1- نوع تقریب متوالی 

2- نوع انتگرالگیرنده (دوشیبه)

3- نوع شمارنده

4- نوع موازی

5- نوع VF

دانستن پیکربندی سیستم و قابلیت تمایز مورد نیاز برای ADC و زمان تبدیل معمولاً برای انتخاب نوع ADC مورد استفاده کافی است. برای مثال در صورت نیاز به سرعت متوسط تا زیاد، ADC تقریب متوالی پیشنهاد میگردد.

اگر همزمان قابلیت تمایز بالایی هم لازم باشد، احتمالاً یک قطعه ترکیبی مناسب خواهدبود. اگر قابلیت تمایز بالا در سرعت پایین لازم باشد یک ADC دو شیبه مناسبترخواهد بود. اگر به مصونیت در مقابل نویز فرکانس بالا نیاز داشته باشیم و یا بخواهیم تداخل Hz60 را از بین ببریم، ADC دو شیبه مطلوب خواهد بود. به طور مشابه برای یک کاربرد حس داده از راه دور، ADC نوع VF مطلوب میباشد ولی برای دریافت داده با سرعت خیلی زیاد ADC موازی مورد استفاده قرارمیگیرد.

در مبدل ADC به روش تقریب متوالی از یک مبدل ADC داخلی استفاده میشود. در این روش ولتاژ خروجی مبدل به کار رفته است. در زمان n دوره پالس ساعت برای یک مبدل n بیتی تا سطح ولتاژ ورودی افزایش مییابد. این روش زمان تبدیل را به مقدار زیادی کاهش میدهد. بدون آنکه این زمان به سطح ورودی وابسته باشد. اساس این روش بر تقریب سطح ورودی با یک کد دودویی مبتنی است. سپس به صورت پیدرپی این تقریب برای هر بیت این کد تصحیح میشود تا به بهترین تقریب برسیم.

5-4- روش استفاده از یک ADC و علائم کنترلی

همه مبدلهای ADC به پالس ساعت و علائم کنترلی و به یک ولتاژ مرجع برای انجام اعمالشان احتیاج دارند. کنترلرها با بردن ورودی شروع تبدیل[footnoteRef:44] مبدل به سطح بالا فرآیند تبدیل را آغاز میکنند. با شروع عمل تبدیل خط کنترلی Busy یا ختم تبدیل [footnoteRef:45](EOC) را به سطح پایین میبرد. این خط اعلام میکند که یک عمل تبدیل در حال انجام است و در این حال خروجی نباید خوانده شود و همچنین عمل تبدیل جدیدی را نباید آغاز کرد. با پایان عمل تبدیل این خط به سطح بالا میرود. پس از آن وسیله خارجی (میکروکنترلر) یک علامت تواناساز ازخروجی OE به منظور پایان عمل تبدیل و قابل دسترسبودن خروجی میفرستد. برای مبدل های بزرگتر از 8 بیت تمایز، علامت OE ممکن است از یک علامت تواناساز بابت بالا (HBE) و یک علامت تواناساز بابت پایین (LBE) تشکیل شود. بنابراین کلمه تبدیلشده میتواند از طریق گذرگاهی با پهنای 8 بیت در دو مرحله منتقل شود. [44: . Start Convertion]  [45: .  End of Convertion] 


5-5- مبدل های دیجیتال به آنالوگ

در تبدیل دیجیتال به آنالوگ (DAC) باید در خروجی یک تابع پیوسته زمانی (آنالوگ) را ازروی سطوح پلهای بازسازی نمود که این کار را درونیابی نیز میگویند.

مدار داخلی مبدلهای DAC شامل n قفل میباشد که اعداد دودویی که باید تبدیل به سطوح ولتاژ آنالوگ شوند را ذخیره میکند. در خروجی هر قفل یک کلید ترانزیستوری که با یک مقاومت مخصوص به شبکه مقاومتی متصل شده است را کنترل میکند. یک ولتاژ مرجع دقیق که به شبکه مقاومتی متصل است، سطح ولتاژ خروجی را کنترل میکند. خروجی آپامپ تابعی از مجموع نتایج کلیدهای فعال را تشکیل میدهد. مبدلهای بهتر دارای قابلیت تمایز بالاتر و سرعت نمونهبرداری سریعتر هستند.



فصل ششم

پیوست







6-1- ارتباط با پورت سریال

org100h

jmp start



char db 0

dir1db "c:\test1",0

file1db "c:\test1\file1.txt",0  

handle dw ?

buffer db4dup(' ')

text db ";lkjdssrtyubnlphgfddc"

text_size = $ - offset text



start:

mov ax,cs

mov ds,ax

call configSerialPort

mm:   

 ;mov ah,1

 ;int 21h

 ;mov char,al







;create c:\emu8086\vdrive\C\test1

mov dx, offset dir1

mov ah, 39h

int21h



 ;create and open file: c:\emu8086\vdrive\C\test1\file1.txt

mov ah, 3ch

mov cx, 0

mov dx, offset file1

int21h

jc err

mov handle, ax



;write to file:

mov ah, 40h

mov bx, handle

mov dx, offset text

mov cx, text_size

int21h







err:

nop







call readfile

mov char,al

call serialOut

call delay





;call serialIn

;mov ah,2

;mov dl,char

;int 21h

;jmp mm











delay proc near

pusha

mov bx,15

mov ah,0

INT 1ah

add bx, dx

tloop:

mov ah, 0

INT 1ah

cmp dx, bx

jle tloop

popa

ret

endp





serialIn proc

pusha

repeat:

mov dx,3fah

in al,dx

test al,00000100b

jz repeat

mov dx,3f8h

in al,dx

mov char,al

popa

ret

endp





configSerialPort proc



mov dx,3fbh

mov al,83h

out dx,al



mov dx,3f9h

mov al,0

out dx,al



mov dx,3f8h

mov al,18h

out dx,al



mov dx,3fbh

mov al,03h

out dx,al



mov dx,3f9h

mov al,0fh

out dx,al

ret

endp





serialOut proc near

pusha

repet:

mov dx,3fch

xor ax,ax

in al,dx

test al,01h

jz repet



mov dx,3f8h

mov al,b.char

out dx,al



popa

ret

endp



askForData proc

pusha

mov dx,3fch

in al,dx

and al,0FFh

out dx,al

popa

ret

endp



cancelAskForData proc

pusha

mov dx,3fch

in al,dx

and al,0FDh

out dx,al

popa

ret

endp



dataAvalable proc    ;carry=1if avalable

pusha

clc

mov dx,3fah

in al,dx

test al,00000100b

jz notAvalable

stc

popa

ret

notAvalable:

popa

ret

endp







readfile proc

mov ah, 3dh ;Open the file

mov al, 0;Open for reading

lea dx, file1;Presume DS points at filename

int21h ; segment.

jc BadOpen

mov handle, ax ;Save file handle

LP: mov ah,3fh ;Read data from the file

lea dx, buffer ;Address of data buffer

mov cx, 1;Read one byte

mov bx, handle ;Get file handle value

int21h

jc ReadError

cmp ax, cx ;EOF reached?

jne EOF

mov al, buffer ;Get character read





                  ;

mov ah, 0ah       ;

xor bx,bx;

mov cx, 1; write char to serial

int10h           ;

                  ; 

mov char,al

call serialOut

call delay



;putc ;Print it

jmp LP ;Read next byte

EOF: mov bx, handle

mov ah, 3eh ;Close file

int21h

jc CloseError



BadOpen:

ReadError:

CloseError:

endp
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