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 تعالی بسمه

 

 سیگنال تطبیق یا آمایش

 

 
 

 :تهیه کننده

  حسینیعلیرضا علی 

 

 

 

 

 گزارشی از:

 آوران رادینشرکت پارس فن

 

 

 

 ویرایش اول

 69بهمن 
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 خلاصه -1

 آمایش یا تطبیق سیگنال عنوان سند

 حسینیعلیرضا علی تهیه کننده

 آمایش سیگنال موضوع 

 متن و عکس نوع فایل

 تطبیق سیگنال، آمایش سیگنال، برداریداده کلید واژه

 آمایش سیگنال -2

گیرد، آنچه بیشتر مورد ملاحظه قرار می (Transducersها )ها یا مبدلدر طراحی ترانسدیوسرها، تراگردان

ای که باید حفظ شوند تغییر کند. بنابراین های فیزیکیتغییر کمیتشناخت مواردی است که به نحوی بر اثر 

بترداری متورد توجته ویت ه هتای دادهمعمولاً دامنه و خطی بودن سیگنال خروجی تراگردان، که در سیستت 

ها اولویت ندارند. به همین دلیل معمولاً استفاده از آمایش سیگنال برای افزایش هستند، در طراحی تراگردان

 ناپذیر است.برداری ضروری و اجتنابهای دادهنه و بهبود خاصیت خطی بودن، در سیست دام

 بترداردادهی مورد بحث در راه رسیدن بته کتار  گیری شدهبه عبارتی دیگر، در زمانی که سیگنال اندازه

اصتل تبتدیل حی بتییا عوامل دیگر، به یک نمونته (Noiseیا نویز ) باشد ممکن است تحت تأثیر اختلالمی

 ستیگنال یتا تطبیتق های فیزیکی هستند، آمایشهای آنالوگ که بیانگر پدیدهشود. معمولاً در مورد سیگنال

(Signal Conditioning) شود. نیز انجام می 

+ ولتت 5سیگنال مورد بحث باید با وضوح کامل، بدون اختلال و با دقت کافی با ولتاژی معمولاً در حدود 

وارد شود. همچنین برای به کارگیری یک  برداردادهآمپر به کار  میلی 21جریانی در حدود ولت و  1-81یا 

تراگردان لازم است در مورد آن اطلاعاتی در اختیار داشته باشی . به عنوان نمونه برای آمایش یتک ستیگنال 

 گتذر)صافی( پایین یلترصوتی با استفاده از یک میکروفن، شاید اتصال سیست  به زمین و یا استفاده از یک ف
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ولتت  111کافی به نظر برسد؛ امّا اگر بخواهی  سطوح یونیزاسیون را در یک غشای پلاستما در ستطو ولتتاژ 

تری را بته کتار های آمایش پیچیدهی خود را کباب کنی ! باید سیست گیری کنی  و نخواهی  که رایانهاندازه

نشتنال  تشتود. شترکی پایین استفاده میبهرهکننده به ی ایزولههاکنندهبرد. در این سیت  معمولاً از تقویت

 هتایی کته نیتاز بته آمتایشدر متورد ستیگنال(، LabVIEWویو )لبافزار ی نرمسازنده (،NIاینسترومنت )

هایی که دارای تعداد زیادی ستیگنال هستتند، اقتدام بته طراحتی و ستاخت )تطبیق( داشته یا برای سیست 

)متدولار(  ایشامل یک جعبه است که واحدهای پیمانته SCXIنموده است. یک سیست   SCXIهای سیست 

هتای هتای( ورودی آنتالوگ، کتار کنندهشوند. این واحدها شامل تافتگرهای )تسهی در داخل آن نصب می

 اند از:های عمومی در آمایش سیگنال عبار باشند. برخی شکلخروجی آنالوگ، واحدهای آمایش و ... می

 تقویت کردن (Amplification) 

 خطی کردن (Linearization) 

 ایزوله کردن (Isolation) 

 فیلتر کردن (Filtering) 

 )بافر کردن )تعدیل کردن، میانگری (Buffering) 

 تبدیل کردن 

 .و غیره 

 
 هاي مختلف آمایش سیگنال: صورت1-2شکل 
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های مختلف آمایش سیگنال نشتان داده به همراه صور  )حسگر/سنسور( چند تراگردان زیر هایدر شکل

 شده است.

 

 هاي مختلف آمایش سیگنالچند ترانسدیوسر یا تراگردان به همراه صورت: 2-2شکل 

 بنديجمع -3

( و Signal Conditioning) ستیگنال یتا تطبیتق آمتایشمطالب مختصری در رابطته بتا  در این گزارش،

 های عمومی در آمایش سیگنال ارائه گردید.شکل

 مراجع -4

 8312، نوشته فربد قابوسی، چاپ اول. تهران: نشر آفرنگ، LabVIEWکتاب راهنمای جامع  -8

-فرقتانی التهپور چناری و عباستعلی نوشته علیرضا نداف اسکویی؛ کیومرث  قلی« مکاترونیک»کتاب  -2

 8319آبادی، چاپ اول. تهران: نشر سپاهان، 

گیری الکترونیکی، نوشته لتاری دی، جتونز؛ ای فاستتر، چتین، ترجمته نتایینی، کتاب ابزارها و اندازه -3

 8312محمدمهدی. چاپ اول. تهران: انتشارا  دانشگاه شریف، 


